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Remiss rörande förslag till Bevara eller gallra nr 7 - gallringsråd om teknisk 
verksamhet, mark och fastigheter samt bostadsförsörjning hos kommuner, 
landsting och regioner 

Synpunkter anges för varje avsnitt. 

 

Övergripande synpunkter 

Generellt sett översiktligt och informativt förslag till råd och tydligt indelat i de olika 
verksamhetsområdena. Några ändringsförslag och kommentarer anges för några av 
områdena enligt nedan.  
 
 
 

Avsnitt Så här bör råden användas 

 
 
 
 

Avsnitt Avgränsning och verksamhetsöversikt 

 
 
 
 

Avsnitt Allmän administrativ verksamhet 

 
 
 
 

Avsnitt Projekt- och anläggningshandlingar 

Utredningar: Geotekniska utredningar nämns men det finns många fler utredningar som kan 
göras, exempelvis miljöutredningar, vilket bör framgå i texten.  
 
 
Anbud: Råden känns något motstridiga vad gäller icke antagna anbud. Först står att de bör 
bevaras och senare finns de även i tabellen över handlingar som kan gallras.  



 
Enligt vår dokumentplan gallras icke antagna anbud efter 2 år.  
Vi menar även att det finns en del dokument som kommer med anbudet som inte rör själva 
anbudet och som bör kunna gallras, dvs det är själva anbudet som är viktigt att bevara, inte 
marknadsföringsinformation mm från leverantören.  
 
Eftersom anbudshandlingar tenderar att bli mycket stora informationsmängder känns det 
angeläget att råd om bevarande känns relevanta.  
 
 
 

 

 

Avsnitt Vatten och avlopp 

 
VA-verk föreslås ändras till VA-verksamhet genomgående i hela texten.  
 
Övriga förslag till ändringar i löpande text enligt nedan: 
 
”Vattnet delas in i tre kategorier dricksvatten, avloppsvatten och dagvatten. I tätorterna har 
kommunen oftast ansvarig för vatten och avlopp. Va-verksamhet skall inom det fastställda 
verksamhetsområdet förse kommuninvånarna med rent vatten samt rena och avleda 
avloppsvattnet.  
 
Verksamheten styrs bland annat av Miljöbalken (1998:808) och Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster. Förhållandet mellan Va-verksamhet och abonnenterna regleras av ABVA, 
Allmänna bestämmelser för vatten och avloppsledningar. ABVA antas av kommunfullmäktige.  
Den eller de nämnder som fullgör uppgifter inom miljö-och hälsoskyddsområdet och 
länsstyrelsen har tillsyn över VA-verksamheten. Vissa originalhandlingar kan förvaras hos dessa 
myndigheter (vattenanalyser, årsrapporter över vatten- och avloppsanläggningar).  
Va-verksamhet är i större kommuner ofta en självständig organisation. I mindre kommer ligger 
det oftast under tekniska nämnden eller samverka med andra kommuner genom 
kommunalförbund eller en gemensam nämnd. Tänk på att det alltid skall framgå tydligt i ett avtal 
avseende förbund eller gemensam nämnd vem som är arkivmyndighet. Va-taxan fastställs av 
kommunfullmäktige. I många kommer täcks samtliga kostnader av Va-taxan och i andra bidrar 
skattekollektivet.” 
 
Handlingar (data) som bör bevaras – kommentar och förslag till ändringar anges i kursiv stil: 
 
Ledningsavtal, tillstånd att korsa med VA-ledning  
Ändringsförslag: ”Ledningsavtal, tillstånd att t ex korsa järnväg med VA-ledning eller 
ledningsdragning över privat mark” 
 
Ledningskartor  
Kommentar och ändringsförslag: ”I den mån det finns ledningskartor. De flesta VA-
verksamheter använder digitala VA-databaser. För VA-verksamheten kan det vara viktigt att 
även spara ledningskartor för privata fastigheter. Det kan bli ett framtida problem att 
byggnadsnämnden inte längre har krav på sig att spara den här typen av ritningar. 



Handlingarna kan förkomma vid ägarbyten och sen är det ingen som längre vet hur ledningarna 
går i mark och hur anläggningen är byggd runt huset. VA-verksamheten har rätt att kontrollera 
att en privat installation är rätt inkopplad och då är det värdefullt om handlingar finns 
bevarade.” 
 
Underhållsprogram  
Ändringsförslag: lägg till/ändra till ”planerat underhåll” 
 
Driftjournaler för reningsverk och vattenverk  
Ändringsförslag: ”Driftjournaler för reningsverk och vattenverk och andra anläggningar, t ex 
pumpstationer och bräddavlopp.” 
 
Vatten och avloppsregister 
Kommentar: ”ingår ofta i den digitala VA-databasen” 
 
Kvartalsrapport till länsstyrelsen för reningsverk  
Kommentar: ”Karlstads kommun rapporterar till miljöförvaltningen, som har delegation från 
länsstyrelsen. Bör stå tillsynsmyndighet då det ser olika ut i olika kommuner.” 
 
Protokoll/minnesanteckningar från driftsmöten med entreprenader  
Kommentar: Oklart vad som avses.  
 
Trycksaker, broschyrer och faktablad, egenproducerade 
Kommentar: Här bör ev. ett urval göras 
 
Renhållningsinformation 
Kommentar: Hanteras inom renhållningsverksamheten 
 
Pressklipp och fotografier 
Kommentar: Mycket digitala foton idag och oklart hur arkivbeständigheten är. Här kan krävas 
mer information och råd. 
 
Handlingar/information som behöver hanteras och som bör bevaras inom VA-verksamheten och 
som inte tas upp i gallringsrådet: 
 
Ledningsrätter 
Slamspridning (ReVAQ-dokument) 
Servisanmälningar 
Anläggningsavgifter 
Driftstörningsrapporter 
Brandpostregister 
Dagvatten (återbetalning, separering, utredning) 
Kvalitetssäkring 
Konsumentklagomål 
Tillstånd för t ex miljöreningsverk 
 
Handlingar som kan gallras – kommentarer och förslag till ändringar i kursiv stil: 
 
Föranmälningar, avlopp 
Kommentar: Oklart vad som avses.  
 



Färdiganmälningar:  
Kommentar: Oklart vad som avses.  
 
 
Loggböcker: 
Kommentar: Oklart vad som avses. Kan förväxlas med driftjournaler som nämns ovan.  
 
Uppgifter om instrument avlopp: 
Kommentar: Oklart vilken typ av uppgifter som avses (kalibreringsuppgifter, skötselinstruktioner 
eller data om instrumentet).  
 
Besiktningsprotokoll, sprängning: 
Ändringsförslag: 10 år efter garantitidens utgång 
 
Handlingar/information som hanteras inom VA-verksamheten som bör kunna gallras och som 
inte finns med i förslaget till gallringsråd: 
  
Antennplatser/uthyrning (gallring vid inaktualitet) 
Tillstånd (ansökningar, beslut) (gallring vid inaktualitet) 
Avtal (tillfälliga, rutin) (gallring vid inaktualitet 
TV-filmningar (gallring vid inaktualitet 
 
 
 
 
 
 
 

Avsnitt Avfallshantering/Renhållning 

Skriv här… 
 
 
 

Avsnitt Gator och vägar 

Eventuellt skulle entreprenadavtal av rutinkaraktär ha en gallringsfrist på 5 år i stället för 
föreslagna 2 år.  
 
För fordonsflytt är det önskvärt med en kortare gallringsfrist, exempelvis 2 eller 5 år i stället för 
föreslagna 10 år.  
 
 
 

Avsnitt Parker och grönområden 

Skriv här… 
 
 



 

 

Avsnitt Mark och exploatering 

Det är bra att det juridiska perspektivet är tydligt – men vad gäller för det historiska bevarandet? 
Där upplevs rådet mer otydligt.  
 
Det är önskvärt med tydligare råd för hantering av markinnehavskartor och andra kartor som är 
digitala.  
 
Tomtkö omnämns även under tomträtter – allt bör hanteras under MEX.  
  
Tomträttsavtal – dessa är inte omnämnda alls. 
 
 
 

Avsnitt Lokalförsörjning 

I Karlstad väljer vi att bevara felanmälan på fastighet för att kunna söka ledtrådar och följa upp 
problemområden. Om felanmälningar gallras minskar möjligheten att söka samband och hitta 
återkommande fel. Möjligen kan man ha en längre gallringsfrist på 5 eller 10 år.  
  
På sid 24 i remissupplagan står obligatorisk ventilationskontroll och på sid 25 (sist i tabellen) står 
återkommande besiktning t ex .....ventilation. Detta är samma sak så den ena bör tas bort. 
Gallringfrekvensen är rimlig. 
 
 
Avsnitt Energiförsörjning 

Skriv här… 
 
 
 

Avsnitt Bostadsanpassning 
I Karlstad bevarar vi besluten om bostadsanpassning sedan ett par år tillbaka. Det är användbar 
information vid återställning och reparationer.  
 
 
__________________________________________________________________________ 

 

Remissvar skickas till ulrika.gustafsson@skl.se senast 28 februari, 2014. 

 

Tack för din medverkan! 


