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Statens Arkivers bevarings- og kassations- 

bestemmelse for arkivalier  

i varetægt hos By- og Boligministeriet 

 

 

 

I medfør af  § 8, stk. 2, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 919 af 28. november 1997 om 

offentlige arkivalier mv. fastsættes følgende bestemmelse om bevaring og kassation af  arkivalier i 

varetægt hos By- og Boligministeriet: 
 

 

1 Område 

 

Bestemmelsen gælder kun for de arkivalier i By- og Boligministeriets varetægt, som er omfattet af 

sagsbehandlingen i forbindelse med den 2. afleveringsaftale med By- og Boligministeriet fra 30. 

marts 2000. Hvilke arkivalier det drejer sig om, fremgår af nedenstående punkt 2. 

 

 

2 Arkivalier som skal bevares eller kasseres 

 

Arkivalierne bevares eller kasseres efter følgende retningslinier: 

 

1. Søgemidler til boligsager 1938-1960 bevares
1
. 

2. Generelle søgemidler til det almennyttige område 1930'erne-1985 bevares, dog undtaget 

kopibøger (5. kontor) 1959-1978, der kasseres. 

3. Almindelige almennyttige sager 1968-1985 bevares. 

4. Almennyttige vedtægtssager samt tilhørende søgemidler 1960-1985 bevares. 

5. Almennyttige støttesager samt tilhørende søgemidler 1948-1985 bevares, dog kasseres dag- og 

erindringsbog 1970-1974. 

6. Kopibøger fra 6. kontor 1962-1973 og 5. kontor kollegie 1974-1978 kasseres. 

7. Generelle sager byggeri af sociale og kulturelle institutioner samt tilhørende søgemidler 

1950'erne til 1985 bevares. 

8. Støttesager byggeri sociale og kulturelle institutioner samt tilhørende søgemidler 1933-1979 

bevares
2
, dog kasseres inddateringsbilag fra 1950'erne og 1960'erne. 

9. Støttesager kollegiebyggeri og driftsager kollegier samt tilhørende søgemidler 1962-1985 

bevares. 

10. Deklarationssager samt tilhørende søgemidler 1954-1980 bevares. 

11. Arkivalier om beboerindskud 1947-1980. Journalkort bevares. Stikordsregister og journalsager 

                                                           
1
 Indeholder journaler skabt af Indenrigsministeriet 1938-1943. 

2
 Indeholder journaler skabt af Indenrigsministeriet 1933-1943. 
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(enstypesager) kasseres, dog undtaget principielle / lovfortolkende sager på følgende 

journalnumre: 9-100-1971, 9-12 for årene 1971-75, 9-1 til 12 for 1976, 9-12-1977, 9-101 til 114 

for 1978-1980, som bevares. 

 

 

3 Kassation af arkivalier som ikke skal bevares 

 

Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til afsnit 2, kan kasseres, når de ikke længere har retlig 

eller administrativ betydning. Tidspunktet for kassation fastsættes efter By- og Boligministeriets 

egen vurdering, bortset fra de tilfælde, hvor der i medfør af anden lovgivning er fastsat 

opbevaringspligt i et bestemt åremål. 

 

Der er tidligere (1977) meddelt kassationsbemyndigelse for arkivalier omhandlende støtte til 

enkelte parcelhuse fra 1950'erne (13A og 23-sager). Disse sager ses stadig i By- og 

Boligministeriets varetægt og kan kasseres, når de ikke længere har retlig eller administrativ 

betydning.  

 

 

4 Ikrafttrædelse mv. 
 

Bestemmelsen træder i kraft straks. 

 

Arkivalierne skal i øvrigt behandles efter de almindelige retningslinier, som er anført i 

“Arkivhåndbogen – En brugervejledning til offentlige myndigheder” (1998). Arkivhåndbogen er 

tilgængelig i elektronisk form på Statens Arkivers hjemmeside på adressen 

www.sa.dk/sa/statamtkom/haandbog. 

 

Rigsarkivet den 30. marts 2000 

 

 

 

August Eriksen 

Arkivchef 

Bevarings- og Kassationsafdelingen 


