
 
 

 

 DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Fastighet / Anläggning, Ny- och ombyggnad, Projekt Antagen att gälla från och med: 2012-01-17 Dnr: 217/11 
Handlingsslag 
 
 
Antal år = hela kalenderår utöver ursprungsåret 

Förvarings- 
plats 

Gallras 
(=förstöres) 
efter antal år 

Arkivläggs 
efter antal år 

Ev. åtgärder vid 
arkivläggning 
(utöver rens-

ning) 

Plats för 
arkivläggning 

Till kommun-
arkivet efter 

antal år 

Arkiv-
signum 

	  

 

Uppdragsbeställning Ingår i bestäl-
lande nämnds 

diarieförda 
handlingar 

Bevaras      

        
Upphandling av konsulter Ingår i nämn-

dens diarieförda 
handlingar 

Bevaras      

Anbudsinbjudan: -       
• Begäran om anbud Anbudsmapp 2      

• Anbud, ej antagna Anbudsmapp 10      
• Begäran om kompletterande anbud Anbudsmapp 2      
Anbudsöppning: -       
• Granskning Anbudsmapp Bevaras    2 år efter garan-

titidens utgång 
 

• Sammanställning Anbudsmapp Bevaras    2 år efter garan-
titidens utgång 

 

• Protokoll från anbudsöppning Anbudsmapp Bevaras    2 år efter garan-
titidens utgång 

 

Projektplan Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

10 år efter 
garantitidens 

utgång 

     

Nybyggnadskarta 
 

Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

Bevaras      
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Protokoll från projektmöten Fastighetsenhe-

tens närarkiv 
10 år efter 

garantitidens 
utgång 

     

Bygglov Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

2 år efter 
slutbesiktning 

     

Utlåtande från: Yrkesinspektion, Miljö- och 
byggnadsnämnd, Räddningstjänst, Länsarbets-
nämnd, Personalorganisation 

Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

10 år efter 
garantitidens 

utgång 

     

        
Upphandling av entreprenörer: Ingår i nämn-

dens diarieförda 
handlingar 

Bevaras    10  

Anbudsinbjudan: -       
• Begäran om anbud Anbudsmapp 2      
• Anbud, antaget Anbudsmapp Bevaras    10  

• Anbud, ej antagna Anbudsmapp 10      
• Begäran om kompletterande anbud Anbudsmapp 2      
Anbudsöppning: -       
• Granskning Anbudsmapp Bevaras    2 år efter garan-

titidens utgång 
 

• Sammanställning Anbudsmapp Bevaras    2 år efter garan-
titidens utgång 

 

Protokoll från anbudsöppning Anbudsmapp Bevaras    2 år efter garan-  
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titidens utgång 
Tjänsteutlåtande Fastighetsenhe-

tens närarkiv 
Bevaras    2 år efter garan-

titidens utgång 
 

Entreprenadkontrakt Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

Bevaras    2 år efter garan-
titidens utgång 

 

Bankgaranti Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

Bevaras    2 år efter garan-
titidens utgång 

 

Byggmötesprotokoll Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

Bevaras    2 år efter garan-
titidens utgång 

 

Eventuella tilläggsbeställningar Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

Bevaras    2 år efter garan-
titidens utgång 

 

Slut- och efterbesiktningsprotokoll Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

Bevaras    2 år efter garan-
titidens utgång 

 

Relationsritningar ADB Bevaras    -  
Tekniska beskrivningar Fastighetsenhe-

tens närarkiv 
Vid inaktualitet      

Garantisedlar från entreprenörer Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

2 år efter 
garantitidens 

utgång 

     

Drift- och underhållsinstruktioner Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

Vid inaktualitet      

Garantibesiktningsprotokoll Fastighetsenhe-
tens närarkiv 

10 år efter 
garantitidens 

utgång 

     

 


