
 
 

BN 1022/17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenthanteringsplan 
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3.4.8 Bedriva tillsyn över ingripande för trafiksäkerhet 

 

Antagen av byggnadsnämnden 2017-11-15  
Gäller från och med 2018-01-01 

  



Verksamhetsområde 

3.4 Lov och tillsyn 

Beskrivning 
Bedriva tillsyn över ingripande för trafiksäkerhet omfattar trafikfarliga häckar och plank. Processen startar med att en 
anmälan inkommer. Tekniska förvaltningen gör ett platsbesök och dokumenterar åt byggnadsnämnden. Om tekniska 
förvaltningen bedömer att situationen inte är trafikfarligt tas beslut om att inte ingripa och ärendet avslutas. Beslutet kan 
eventuellt innehålla en besvärshänvisning. Tekniska förvaltningen skickar ut ett informationsbrev till den som har gjort 
anmälan samt till byggnadsnämnden.  Brevet innehåller information om vilka krav som gäller och när det ska vara åtgärdat. 
Tekniska förvaltningen gör ett platsbesök för att se om åtgärd har utförts. Efter besöket informeras byggnadsnämnden som 
tar över ärendet. Om åtgärd har utförts tas beslut om att rättelse har gjorts och ärendet avslutas. Eventuellt kan den klagande 
få yttra sig innan beslut. Eventuellt brev till inskrivningsmyndighet om att ta bort notering. Om åtgärd inte har utförts tar 
byggnadsnämnden beslut om åtgärd. Brev skickas även till inskrivningsmyndigheten. Tekniska förvaltningen gör platsbesök 
för att se om åtgärdat har utförts. Om det har gjorts tas beslut om att rättelse har gjorts och ärendet avslutas. Om åtgärd inte 
har utförts tas beslut om att åtgärd genomförs på ägarens bekostnad. Därefter tas beslut om att rättelse har gjorts och 
ärendet avslutas. Från och med 2018-01-01 ska samtliga inkommande handlingar skannas in i PDF/A1-format. Upprättade 
handlingar som ska diarieföras i ByggReda ska även vara i PDF/A1-format. Från och med 2018-01-01 ska inga handlingar 
skrivas ut för arkivering. Undantaget är ritningar. 

Process 
3.4.8 Bedriva tillsyn över 
ingripande för 
trafiksäkerhet 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Initiering av ärendet Anmälan/inkommen 

skrivelse 
Bevaras ByggReda I det diarieförda 

ärendet 
  

Handläggning Platsbesöksprotokoll Bevaras ByggReda ByggReda/ G: 
Fastighets-
bilder 

Avser anteckningar 
och eventuella skisser, 
fotografier som görs i 
samband med 
platsbesöket. 

 

Beslut Beslut att inte ingripa Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Handläggning Informationsbrev 5 år ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Handläggning Platsbesök Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Beslut Beslut om att rättelse har 
gjorts 

Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Beslut Föreläggande om åtgärd Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Handläggning Platsbesöksprotokoll Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 

  

Beslut Genomförande på 
ägarens bekostnad 

Bevaras ByggReda I det diarieförda 
ärendet 
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