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Statens Arkivers bevarings- og 

kassationsbestemmelser for arkivalier fra 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 
 

 

I medfør af  § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 27. juni 2003 om offentlige arkivalier og offentlige 

arkivers virksomhed fastsættes: 
 

1 Område 
 

Bestemmelserne gælder for nedenstående arkivalier, som er i varetægt hos Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen, og som er skabt af Aktieselskabsregistret, Foreningsregistret og Erhvervs- og 

Selskabsstyrelsen.  

 

2 Arkivalier, som skal bevares eller kasseres 
 

Arkivalierne bevares og kasseres efter følgende retningslinier: 

 

2.1 Selskabssager 

Sager vedrørende hævede og levende selskaber bevares. 

 

2.2 Foreningssager 

Sager vedrørende hævede og levende foreninger bevares. 

 

2.3 Personalesager  

I overensstemmelse med Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 639 af 27. juni 2001 om kassation 

af visse arkivalier hos statslige myndigheder § 2, stk. 2, kasseres personalesager, bortset fra 

sager, som vedrører 

 ansatte, der er født den 1. i en måned, eller som vedrører 

 ansatte i chefstillinger. 

Chefstillinger defineres som stillinger i lønramme 36 og opefter eller slutstillinger inden for 

enkelte stillingskategorier. 

 

2.4 Økonomiafdelingens sager 

 Regnskabsbilag kasseres i overensstemmelse med Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 639 af 

27. juni 2001 om kassation af visse arkivalier hos statslige myndigheder § 2, stk. 1. 

 Finanslovsarbejde 1992-2004 kasseres. 

 

2.5 Diverse 

Følgende arkivalier bevares: 

 Ministerbetjening vedr. hjemmeservice 1997-1999 

 Ministerbetjening vedr. lukkelov 1999 
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 Egne interne notater og fra ministeriet 1979-1992 

 Visdomsbog vedr. anpartsselskabsloven 1977-1984 

 Visdomsbog vedr. arbejdstagere i bestyrelser 1973-1978 

 Lovarbejde 1993-1995 

 Konsulentrapport 1992 

 Mødemateriale: samarbejdsudvalget 1985-2003 

 

Følgende arkivalier kasseres: 

 Direktørens mødemateriale fra samarbejdsudvalget 1990-1996 

 Folketingsspørgsmål og svar 1994-1995  

 Bestyrelsesmateriale fra Værdipapircentralen 1986-1996  

 Koncernledelsen 1987-1996 

 

3 Kassation af arkivalier som ikke skal bevares 
 

Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til afsnit 2, kasseres, når opbevaringspligt efter andre 

bestemmelser er opfyldt, og når de efter Erhvervs- og Selskabsstyrelsens egen vurdering i øvrigt 

ikke længere har retlig eller administrativ betydning. 

 

4 Ikrafttrædelse mv. 
 

Bestemmelserne træder i kraft straks. 

 

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

“Arkivhåndbogen – En brugervejledning til offentlige myndigheder” (2. oplag 2000) på web-

adressen www.sa.dk/sa/statamtkom/haandbog/default.htm samt de løbende ajourførte retningslinjer 

på Statens Arkivers hjemmeside, www.sa.dk. 
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