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Versionshistorik: ændringer i forhold til version 1
Afsnit
Generelt, papirarkivalier
Generelt, data i it-systemer

Generelt, begrebsanvendelse
Hvordan finder man ud af, om et
it-system skal bevares?
§ 4, nr.

Bilag 1, I almindelighed

Bilag 1, pkt. 2 A
Bilag 1, pkt. 5
Bilag 2, I almindelighed
Bilag 2, I almindelighed

Bilag 2, pkt. 2 A

Bilag 2, pkt. 4 A-B
Bilag 2, pkt. 5 A

Ændring
Indsat bemærkningen Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister under de enkelte punkter i bilag 1
Indsat bemærkningen Data i disse it-systemer kan derfor kasseres,
når der efter kommunens vurdering ikke længere er retlig eller administrativ brug for dem. Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister.
Fagsystem/ESDH-system ændret til it-system
Nyt afsnit
Data i kommunernes og deres institutioners it-systemer, hvor alle
væsentlige oplysninger overføres eller indberettes til en statslig
myndighed, kan kasseres, hvis det statslige myndigheds it-system
bevares.
I første afsnit er tilføjet sætningen Det er en forudsætning, at papirerne indskannes i et it-system, som skal bevares, og hvoraf der
kan laves en arkiveringsversion efter reglerne i bekendtgørelse nr.
1007 af 20. august 2010.
Ny tekst om borgerlige ægteskabsbøger
Nyt afsnit om indskannede byggesager
Nyt afsnit om digitale forhandlingsprotokoller
Ny tekst om digitale vielsessystemer, procesunderstøttende værktøjer, ledelsesinformationssystemer (LIS) og værktøjer til håndtering af gennemførelse udbud
I første afsnit er tilføjet sætningen hvis alle væsentlige oplysninger
fra det decentrale system overføres til kommunens centrale økonomisystem.
Nyt afsnit om indskannede byggesager
Nyt afsnit om webløsninger på skoleområdet
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1. Generelle bemærkninger

Indledning
Bekendtgørelse 995/2010 rummer bestemmelser om bevaring og kassation af kommunernes arkivalier fra
tiden efter opgave- og strukturreformen 1. januar 2007. Arkivalier, som er skabt eller tilvejebragt indtil 31.
december 2006, bevares og kasseres efter de hidtil gældende bestemmelserne om bevaring og kassation af
arkivalier i kommunerne, hos København og Frederiksberg samt hos Bornholms Regionskommune, som
findes på Statens Arkivers hjemmeside, www.sa.dk.
Med de nye bestemmelser ophører de særlige bestemmelser, som hidtil har været gældende for Københavns og Frederiksberg kommuner samt Bornholms Regionskommune.
Bekendtgørelse nr. 693 af 16. juni 2003 om bevaring og kassation af arkivalier i amtskommunerne gælder
stadig for arkivalier, der er skabt af amterne og deres institutioner.
Bestemmelserne er udarbejdet efter drøftelse med Kommunernes Landsorganisation (KL), jf. arkivbekendtgørelsens § 5, stk. 1. Herudover har repræsentanter for de kommunale arkivorganisationer deltaget i udarbejdelsen.
Bevarings- og kassationsprincipper
Bestemmelserne lægger vægt på bevaring af arkivalier, der dokumenterer de overordnede linjer, det udviklingsorienterede og det præcedensskabende, hvorimod hovedparten af de rutinemæssige sager kan kasseres. Der er ligeledes lagt vægt på, at de arkivalier, der bevares, er unikke og rummer så megen relevant
information som muligt på mindst mulig plads.
Bestemmelserne drager konsekvensen af, at kommunernes forvaltning nu i overvejende grad foregår digitalt,
og at der sker en omfattende udveksling af data mellem de kommunale, regionale og statslige it-systemer.
På grundlag af analyser af dataflow mellem kommune, region og stat er der foretaget en koordineret bevarings- og kassationsvurdering af it-systemer i hele den offentlige forvaltning med henblik på at minimere
dobbeltbevaring af data. Det betyder, at data fra en række kommunale it-systemer kan kasseres, fordi data
helt eller i alt væsentligt er overført til landsdækkende (statslige) systemer.
Med de nye bestemmelser er der skabt overensstemmelse mellem bevaringskravene for papirarkivalier og
digitale arkivalier.
Ingen ændringer for perioden 1970-2006
Derimod er der i bestemmelserne om papirarkivalier kun foretaget konsekvensændringer i forhold til de hidtidige bestemmelser i bevarings- og kassationsbestemmelserne for papirarkivalier fra før 1. januar 2007. Disse konsekvensændringer påvirker ikke de beslutninger om merbevaring, som kommunerne har truffet eller
fremover træffer.

Hvad er arkivalier?
Arkivalier er informationer, som er blevet samlet og gemt i forbindelse med en myndighed eller en institutions
virksomhed, og som ikke er publicerede. Arkivalier kan have form af papir, kort, tegninger, planer, fotografier,
mikrofilm samt lyd- og videobånd.
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Arkivalier kan også være oplysninger, der er lagret i digital form, i it-systemer. Et it-system er som oftest en
database som f.eks.:
 et fagsystem eller et register med eller uden dokumenter
 en e-journal, som indeholder oplysninger om sager og dokumenter, men hvor selve dokumenterne findes
på papir
 et sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-system), hvor både oplysninger om sager og dokumenter samt selve dokumenterne findes i digital form.
Flere it-systemer kan indgå i et SOA-system eller et systemlandskab. Et it-system er dog ikke en applikation
eller en hjemmeside.
Arkivalier kan enten være skabt af kommunen og dens institutioner selv eller være tilvejebragt, hvilket vil sige
modtaget eller rekvireret fra andre. Arkivalier kan vel også være tilvejebragt i forbindelse med en ressortændring. F.eks. har kommunerne overtaget arkivalier, samtidig med at de overtog nogle af amternes institutioner. Alt, hvad en kommune modtager af breve, forespørgsler, ansøgninger osv., som skal sagsbehandles og
besvares, må forstås som ”tilvejebragt”. Det samme gør sig gældende, hvis en kommune modtager eller
rekvirerer dokumenter i forbindelse med, at en klient fra en anden kommune flytter til kommunen. Kommunen overtager ansvaret for de modtagne/rekvirerede dokumenter, som f.eks. kan være en borgersag eller en
rapport.
Kommunen og dens institutioner skaber selv arkivalier hver gang, der udarbejdes et notat (også internt), eller
når der produceres et svar på en henvendelse eller ansøgning fra borger eller en statslig myndighed. Når en
socialrådgiver skriver i en borgersag, er der også skabt et arkivalie, ligesom når kommunen udarbejder forslag til lokalplan. Kommunen og dens institutioner skaber ligeledes et arkivalie, når de anvender et it-system,
hvori der indtastes oplysninger om de enkelte borgere eller om forurenede grunde.
Publiceret materiale
Derimod betragtes samlinger af publiceret materiale som bøger, tidsskrifter og pjecer normalt ikke som arkivalier. Opbevaringspligten af sådant materiale påhviler som udgangspunkt bibliotekerne. Bemærk dog bevaringsbestemmelserne i bilag 1, pkt. 1D, bilag 3, nr. B, og bilag 5, nr. F.
Materiale på kommunens intranet eller hjemmeside
Bevaringsværdigt materiale findes hos visse kommuner og deres institutioner kun på kommunens intranet,
fællesdrevet eller kommunens hjemmeside. Statens Arkiver kan ikke anbefale, at bevaringsværdigt materiale
bliver bevaret på denne måde. Kommunens arkivdannelse bør foregå i de dertil indrettede it-systemer, hvilket betyder, at f.eks. mødereferater bør gemmes på en sag i kommunens ESDH-system. Der kan naturligvis
udarbejdes en arkiveringsversion af kommunens intranet og internetside, men det kan blive meget besværligt og omkostningskrævende for kommunen.

Hvordan finder man ud af, om et it-system skal bevares?
Når man skal finde ud af, om et it-system efter 2007 er bevaringsværdigt, eller om det kan kasseres, er der
lavet et diagram, der kan hjælpe kommunen med denne bevarings- og kassationsvurdering (se figur 1).
Man begynder med at finde ud af, om it-systemet kan kasseres efter bekendtgørelsens § 4 (øverste del af
figur 1). Ifølge § 4 kan visse data fra it-systemer altid kasseres. Det drejer sig f.eks. om data i it-systemer,
hvorfra alle væsentlige oplysninger overføres til en statslig myndighed ved, at kommunen indberetter til et
ministerium eller en statslig styrelse. Det kan også være data i it-systemer, som kommunen anvender til
administration af kommunens ejendomme og lokaler. Eller data i it-systemer, som f.eks. styrer kommunens
indkøb af kontormaterialer eller bestilling af mad til kommunens institutioner.
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Hvis it-systemet ikke kan kasseres efter § 4, skal man undersøge, om det skal bevares efter bestemmelserne i bekendtgørelsens bilag 2, der omhandler it-systemer. I bilag 2 er oplistet de typer af it-systemer, der skal
bevares (en positivliste). Hvis en type af it-systemer ikke er oplistet, kan de kasseres.
Hvis it-systemet ikke er bevaringsværdigt og heller ikke indeholder dokumenter, kan det kasseres (venstre
del af figur 1). Når det derimod indeholder dokumenter, skal man bruge cirkulæreskrivelsen af 24. februar
2012 til at finde ud af, om dokumenterne skal bevares.
Her er der tre muligheder. 1) Enten skal dokumenterne ikke bevares, og så kan hele it-systemet kasseres. 2)
Alle dokumenterne skal bevares, og så skal også registerdelen i it-systemet bevares. 3) Nogle af dokumenterne skal bevares, mens andre kasseres. Så skal de bevaringsværdige dokumenter og registerdelen også
bevares.
Har man et it-system, der findes på positivlisten i bilag 2, skal det bevares, også selvom det ikke indeholder
dokumenter (højre del af figur 1). Det kan f.eks. være et økonomisystem eller et elevadministrationssystem.
Hvis it-systemet indeholder dokumenter, skal man bruge cirkulæreskrivelsen af 24. februar 2012 til at finde
ud af, om dokumenterne skal bevares.
Så er der tre muligheder. 1) Nogle af dokumenterne skal bevares, mens andre kasseres. Så skal de bevaringsværdige dokumenter og registerdelen også bevares. 2) Alle dokumenterne skal bevares, og så skal
også registerdelen i it-systemet bevares. 3) Dokumenterne kan kasseres, men registerdelen skal stadig bevares.
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Figur 1. Flowdiagram til brug ved bevarings- og kassationsvurdering af it-systemer efter 2007.

Præcisering og fortolkning af bestemmelserne
Statens Arkiver udsteder efter drøftelse med de kommunale parter præciserende bestemmelser om bevaring
og kassation af dokumenter i kommunernes ESDH-systemer og af journalsager (sager med et KLE-nummer)
på papir. Endvidere udarbejder og vedligeholder Statens Arkiver i samarbejde med KL en vejledende liste
over bevaringsværdige og ikke-bevaringsværdige it-systemer.
Disse præciserende bestemmelser er tilgængelige på Statens Arkivers hjemmeside og i form af bevaringsog kassationskoder i kommunernes standardjournalplan (KLE og det manuelle KL-system).
De præciserende bestemmelser holdes i samarbejde med de kommunale parter ajour med udviklingen i
kommunernes opgaver samt udviklingen af nye, landsdækkende it-systemer.
Bestemmelserne er således udformet med en høj detaljeringsgrad. Det udelukker dog ikke, at der kan opstå
tvivl om forståelsen af dem. Tvivlsspørgsmål forelægges for Statens Arkiver til afgørelse.
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Bestemmelser om aflevering af arkivalier
Bekendtgørelsen om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne omfatter ikke spørgsmål om kommunernes varetagelse af de arkivmæssige hensyn i øvrigt og ikke spørgsmål om aflevering af arkivalier.
Kommunale papirarkivalier kan afleveres til et § 7-arkiv efter de retningslinjer, som er fastsat af dette. Kommunale bevaringsværdige papirarkivalier kan også afleveres til Statens Arkiver, jf. bekendtgørelse nr. 925 af
6. september 2004 om aflevering af offentlige arkivalier. Se også de mere detaljerede bestemmelser på Statens Arkivers hjemmeside. Kommunen kan også undlade at aflevere arkivalierne til arkiv og fortsat selv opbevare dem.
Aflevering af arkiveringsversioner af data fra it-systemer skal ske efter reglerne i bekendtgørelse nr. 1007 af
20. august 2010 om arkiveringsversioner. De gælder både ved aflevering til Statens Arkiver og ved aflevering til en kommunal arkivinstitution (et § 7-arkiv). It-systemer med persondata skal afleveres til et offentligt
arkiv, inden der skal foretages sletning i henhold til anmeldelsen til Datatilsynet.
Kommunale papirarkivalier og it-systemer, der ifølge denne bekendtgørelse kasseres, kan ikke afleveres til
Statens Arkiver, jf. arkivbekendtgørelsens § 7, stk. 1: ”Arkivalier, der af rigsarkivaren er bestemt til kassation,
kan ikke afleveres til Statens Arkiver.”
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2. Vejledning til de enkelte punkter i bekendtgørelsen

A. Vejledning til bekendtgørelsens hovedtekst

Område
§1
§ 1. Bestemmelserne gælder for arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt af kommunerne efter 1. januar 2007, samt for arkivalier fra kommunale fællesskaber og samarbejder.
Bekendtgørelsen dækker kommunernes samlede opgaveportefølje efter kommunalreformen, og bestemmelserne gælder således for arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt efter 1. januar 2007. De gælder for arkivalier fra kommunernes centrale forvaltning, fra de kommunale institutioner samt fra kommunale samarbejder og
fællesskaber. f.eks. NN Forbrændingsanlæg I/S..
Bevaringsbestemmelserne gælder også for kommunernes og deres institutioners it-systemer (e-journaler,
ESDH-systemer og fagsystemer med og uden dokumenter).
Når der er tale om papirarkivalier, drejer bevaringen sig om de originale papirer. Kopimateriale kan som hidtil
altid kasseres, når der ikke længere er administrativt eller retligt behov for det, jf. § 4, nr. 11.
Arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt før 2007, er omfattet af en række bekendtgørelser (se boks 1).

Boks 1. Oversigt over bevarings- og kassationsbestemmelser for kommunerne
Periode
1842-1970

Bestemmelse
Bek. nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation af arkivalier i
primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970

1970-2006

Bek. nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af
arkivalier i primærkommunerne

2007-

Bek. nr. 995 af 3. august 2010 om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne
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Der er udstedt særlige regler til København, Frederiksberg og Bornholm om arkivalier før 2007 (se boks 2).

Boks 2. Oversigt over bevarings- og kassationsbestemmelser for København, Frederiksberg og Bornholm 1970-2006
Kommune
København og
Frederiksberg 19702006

Bestemmelse
Bek. nr. 692 af 3. juli 2003 om bevaring og kassation af arkivalier
hos Københavns og Frederiksberg kommuner
Bek. nr. 330 af 29. april 2004 om bevaring af data fra elektroniske
arkivsystemer med personoplysninger hos Københavns og Frederiksberg kommuner

Bornholm 2003-2006

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser af 23.
marts 2007 for arkivalier fra Bornholms Regionskommune
Bekendtgørelse nr. 331 af 29. april 2004 om bevaring af data fra
elektroniske arkivsystemer med personoplysninger i Bornholms
regionskommune

Derimod gælder bestemmelserne ikke for arkivalier hos private institutioner og selvejende institutioner, som
varetager kommunale opgaver. Det kan f.eks. være et opholdssted eller en selvejende børneinstitution, som
har driftsoverenskomst med kommunen. Det kan også være et kommunalt forsyningsselskab, der er organiseret som et aktieselskab (NN Forsyning A/S). Sådanne arkivalier er private, med mindre kommunen har
betinget sig ejerskab i en driftsoverenskomst. Arkivalierne er desuden kommunale i de tilfælde, hvor den
kommunale forvaltning udfører administrative opgaver for selvejende institutioner.

Bevaring
§2
§ 2. Arkivalier fra de kommunale forvaltninger bevares efter reglerne i bilag 1-2.
Stk. 2. Arkivalier fra kommunale institutioner bevares efter reglerne i bilag 3-4.
Stk. 3. Arkivalier fra kommunale fællesskaber og samarbejder bevares efter reglerne i bilag 5-6.
I bilag 1-6 er er nævnt de typer af arkivalier, som skal bevares.
Dette betyder modsat, at arkivalier, der ikke er nævnt i bilag 1-6, kan kasseres. Om kassation se bemærkningerne til § 4.
§ 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at bevare arkivalier i større omfang end fastsat i § 2.
Bestemmelsen opretholder den hidtidige regel om kommunernes adgang til at bevare arkivalier i større omfang end fastsat i denne bekendtgørelse eller i bestemmelser, som er udstedt i medfør af denne bestemmelse.
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Bevaringsfortegnelserne i bilag 1-6 udtrykker et mindstekrav, som har til formål at sikre, at der er et tilstrækkeligt grundlag til at analysere kommunernes historie, deres politiske og administrative organisation, deres
opgaver og disses praktiske tilrettelæggelse og udførelse. Hvis en kommune – som led i den lokale kulturog bevaringspolitik – ønsker at bevare flere arkivalier end fastsat i denne bekendtgørelse, er der med § 3
givet mulighed for dette.
Merbevarede dokumenter i ESDH-systemer kan afleveres til Statens Arkiver uanset bestemmelsen i arkivbekendtgørelsens § 7, fordi kassation af dokumenter er en mulighed, men ikke en pligt for kommunerne. § 7
siger, at arkivalier, som er bestemt til kassation, ikke kan afleveres til Statens Arkiver.

Kassation
§4
§ 4. Følgende arkivalier kan kasseres uanset bestemmelserne i § 2 og bilag 1 - 6:
§ 4 rummer som i bekendtgørelse 1000/2004 en liste over dokumenttyper, der altid kan kasseres, uanset om
de findes på papir eller i digital form. Bemyndigelsen til kassation gælder kun for selve dokumenterne og
således ikke registreringsoplysninger (metadata) i it-systemet eller på papir.
Bestemmelserne er i vidt omfang udmøntet i bestemmelserne i bilag 1 – 6.
1) Data fra it-systemer, hvorfra alle væsentlige oplysninger overføres til en statslig myndighed.
Data i kommunernes og deres institutioners it-systemer, hvor alle væsentlige oplysninger overføres eller
indberettes til en statslig myndighed, kan kasseres, hvis det statslige myndigheds it-system bevares. Det kan
f.eks. være kommunernes lønsystemer, hvor alle data overføres til Danmarks Statistiks lønstatistikregister,
eller et arbejdsmarkedssystem, hvor alle data overføres til Arbejdsmarkedsstyrelsen. Bestemmelsen vil også
blive taget i anvendelse, når en række områder vedr. objektiv sagsbehandling overføres fra kommunerne til
Udbetaling Danmark i 2012 og 2013.
Denne bestemmelse gentages i indledningen til bilag 2. En vejledende liste over bevaringsværdige og ikkebevaringsværdige it-systemer (”D-guldlisten”) udarbejdes og vedligeholdes af Statens Arkiver efter drøftelse
med de kommunale parter.
2) Stillingsansøgninger, der ikke har ført til ansættelse.
Ansøgninger fra personer, som ikke blev ansat, kan kasseres. Ansøgninger fra personer, som blev ansat,
kan også kasseres efter reglerne om bevaring og kassation af personalesager. Vær opmærksom på klagefrister m.v.
3) Sager samt data i it-systemer om bygningsmæssig drift, udstyr og forsyninger.
4) Sager samt data i it-systemer om kontorhold, kontormaskiner samt inventar m.v.
Det drejer sig om rutinemæssige sager på papir og i digital form om leje/indkøb af inventar, kontorartikler og
kontormaskiner, abonnementer på aviser og tidsskrifter, almindelig vedligeholdelse, energiforbrug m.v.
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5) Samlinger af materiale, der alene er tilvejebragt med henblik på inddatering i it-systemer (inddata).
Eksempelvis blanketter, som borgere har udfyldt, hvorefter forvaltningen har overført oplysningerne til et itsystem.
6) Samlinger af udskrifter fra it-systemer, der alene anvendes til opslag, orientering og kontrol (uddata).
Eksempelvis advislister, checklister, ajourføringslister, mangellister m.v., som kommunen modtager til orientering og/eller kontrol.
7) Regnskabsbilag.
Der skal gøres opmærksom på, at kommunerne og deres institutioner ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem skal opbevare regnskabsmateriale i 3 år fra udløbet af det regnskabsår,
som materialet vedrører.
8) Publiceret materiale (pjecer, brochurer, internetudskrifter m.v.), som ikke har givet anledning til
sagsbehandling.
Eksempelvis tryksager, som kommunen modtager fra andre myndigheder eller private. Kommunens egne
publikationer bevares, jf. bilag 1, pkt. 1D, bilag 3, nr. B, og bilag 5, nr. F.
9) Andet materiale, der er modtaget til orientering, og som ikke har givet anledning til sagsbehandling.
Eksempelvis materiale af orienterende karakter fra andre myndigheder, diverse orienteringsskrivelser eller
løbende meddelelser.
10) Materiale vedrørende fremstilling af myndighedens publikationer, herunder internetsider (udkast,
korrekturer m.v.).
Materiale vedr. den tekniske fremstilling af publikationer kan kasseres. Derimod bevares selve publikationen,
jf. bilag 1, pkt. 1D, bilag 3, nr. B, og bilag 5, nr. F. Det gælder også, selvom publikationen er pligtafleveret til
Det Kongelige Bibliotek.
Statens Arkiver anbefaler, at kommunen bevarer publikationen i kommunens generelle ESDH-system.
Kommunernes internet-/hjemmesider bevares af Det Kongelige Bibliotek og skal ikke bevares af kommunen
selv. Se mere på www.netarkivet.dk.
11) Overtallige kopier, ekstra udskrifter af dokumenter m.v.
12) Reproducerbare blanketsystemgenerede dokumenter, for så vidt de kan rekonstrueres på grundlag af metadata.
Dokumenter, som er skabt på grundlag af oplysninger, indtastet via en digital blanket på kommunens hjemmeside eller lign., kan kasseres, hvis blanket og de indtastede oplysninger indgår i et bevaringsværdigt itsystem.
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13) E-følgesedler, digital signatur, redundante dokumenter, testdokumenter m.v.
It-systemets metadata viser, at et hoveddokument har været fremsendt med e-følgeseddel og/eller digital
signatur. Disse dokumenter har imidlertid ingen selvstændig dokumentationsværdi på sigt og kan derfor kasseres.
Herudover kan et bevaringsværdigt it-system renses for redundante dokumenter og testdokumenter. Med
testdokumenter menes der dokumenter, som er oprettet som led i ibrugtagning af nyt system eller ved oplæring af ny bruger af det pågældende system (”Min testsag”, ”Mit testdokument”). Også fejloprettede dokumenter kan kasseres.
14) Papirdokumenter, som er indskannet i et it-system, under forudsætning af, at der i forbindelse
med indskanningen ikke er sket væsentlige forringelser af bevaringsværdige dokumenters læselighed.
Indskannede papirdokumenter kan som hidtil kasseres, men der er tilføjet den betingelse, at indskanningen
skal være af tilfredsstillende kvalitet. Der kan dog være grund for at opbevare indskannet materiale i kortere
eller længere tid, fordi der er retlig eller administrativ behov for materialet. Det kan f.eks. være bindende
kontrakter og aftaler, indskudsbeviser, domsafgørelser, gældsbreve, kautioner og garantier.
Kvaliteten af den grafiske kopi skal svare til den kvalitet, som myndigheden selv anvendte, hvilket for digitalt
fødte dokumenter svarer til en passende udskriftskvalitet (f.eks. 300 dpi). For indskannet materiale skal kvaliteten modsvare kvaliteten på det materiale, som danner grundlag for kopien.
Myndigheden skal sikre sig, at dokumenterne også efter konvertering til arkivformatet er læsbare, f.eks. ved
at kontrollere, at kommaer fremstår korrekt i dokumentet og ikke ligner punktummer. Hvis det er tilfældet, er
opløsningen for lav, og dokumentet skal lagres med en højere opløsning.
15) Lyd- og videooptagelser, som ikke indgår i et it-system, under forudsætning af, at bevaringsværdig information i alt væsentligt er fastholdt i et dokument.
Lyd- og videooptagelser, som indgår i et it-system, bevares i arkiveringsversionen af systemet. Såfremt optagelserne ikke er overført til et it-system, skal der som udgangspunkt fremstilles en selvstændig arkiveringsversion af dem, hvis de er bevaringsværdige. Dette kan dog udelades, hvis optagelsens væsentligste oplysninger bliver nedskrevet. De væsentlige oplysninger er de oplysninger, der har betydning for sagens afgørelse. Bestemmelsen er f.eks. relevant for optagelser af kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder osv., samt
optagelser, der er foretaget som led i behandlingen af en personsag (optagelse af telefonsamtale), en miljøsag eller en byggesag til dokumentation af forholdene. Stenografiske referater af kommunalbestyrelsesmøder, udvalgsmøder m.v. kan bevares, hvis kommunen ønsker det.
§ 5. Arkivalier, som ikke skal bevares i henhold til §§ 2 - 4, kasseres, når opbevaringspligten efter
andre bestemmelser er opfyldt, og når de efter myndighedernes egen vurdering i øvrigt ikke længere
har retlig eller administrativ betydning.
Kassation er i henhold til arkivloven kommunens/institutionens ansvar. Det betyder, at det er den enkelte
kommunes/institutions ansvar at vurdere, hvornår arkivalier ikke længere har ”retlig eller administrativ betydning” og dermed kan kasseres. Det betyder, at kommunerne skal være opmærksomme på tidsfrister for dokumentationsforpligtelse i faglovgivningen og i de af EU fastsatte bestemmelser.
For nogle arkivaliers vedkommende kan der være tale om få måneder, for andre mange år. Det anbefales, at
den enkelte kommune/institution ikke har for mange forskellige kassationsfrister, idet dette vil medføre et
uoverskueligt system.
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”Andre bestemmelser” kan f.eks. være:
• Bestemmelser, der fastsætter bevaring af prøvelsespapirer i mindst 10 år.
• Bestemmelser, der fastsætter opbevaring af regnskabsbilag i mindst 3 år.
Disse regler bortfalder ikke med nærværende bekendtgørelse.
Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister.

Ikrafttrædelse m.v.
§6
§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. september 2010.
Stk. 2. For så vidt angår arkivalier, der er skabt eller tilvejebragt efter 1. januar 2007, ophæves:
1) bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne,
2) bekendtgørelse nr. 629 af 3. juli 2003 om bevaring og kassation af arkivalier hos Københavns og
Frederiksberg kommuner,
3) bekendtgørelse nr. 330 af 29. april 2004 om bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer med
personoplysninger hos Københavns og Frederiksberg kommuner,
4) bekendtgørelse nr. 331 af 29. april 2004 om bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer med
personoplysninger hos Bornholms regionskommune
De hidtil gældende bestemmelser om bevaring og kassation af kommunernes arkivalier ophæves for arkivalier, som er skabt efter 1. januar 2007, men er fortsat gældende for arkivalier, som er skabt indtil da.
It-systemer, der rummer ikke-afleverede registerdata fra både før og efter 2007, bevares efter den bestemmelse, som indebærer den største bevaring, hvis der ikke kan laves et klart skel ved 1. januar 2007. Det
betyder, at hvis et it-system indeholder registerdata både før og efter 2007, skal registerdata bevares efter
de regler, der giver størst bevaring. Det kunne f.eks. være et arbejdsmarkedssystem med data før og efter
2007. Indtil 2007 skal data bevares i henhold til bekendtgørelse 1000/2004, mens data efter 2007 efter bekendtgørelse 995/2010 kasseres. I dette tilfælde skal data i systemet bevares også efter 2007, fordi bekendtgørelse 1000/2004 bevarer flere data end bekendtgørelse 995/2010.
For digitale sager, der er oprettet før opgave- og strukturreformen 1. januar 2007, og som fortsætter efter 1.
januar 2007, skal dokumenter oprettet efter 1. januar 2007 kun bevares, hvis sagen og dens dokumenter er
sat til bevaring ifølge denne bekendtgørelse. F.eks. vil en personalesag have dokumenter både før og efter
1. januar 2007. Alle dokumenter før 1. januar 2007 skal bevares ifølge bekendtgørelse 1000/2004, mens alle
dokumenter efter 1. januar 2007 kan kasseres i henhold til bekendtgørelse 995/2010. Kommunen har derfor
lov til at kassere alle de dokumenter, der er oprettet efter 1. januar 2007, og til at aflevere en personalesag,
der ”kun” indeholder dokumenter fra før 1. januar 2007. Statens Arkiver anbefaler dog, at man i sådanne
tilfælde også bevarer dokumenterne oprettet efter 1. januar 2007.
Papirarkivalier bevares eller kasseres efter de regler, som gælder på afslutningstidspunktet for den enkelte
sag. Retrospektivt indskannede papirarkivalier fra før 2007, som er integreret i et it-system, bevares og kas-
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seres efter reglerne om papirarkivalier i bekendtgørelse 1000/2004. Det vil typisk være relevant for indskannede dokumenter fra før 2007 i uafsluttede borgersager, byggesager og personalesager.
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B. Vejledning til bilag 1: bevaringsbestemmelser for papirarkivalier hos de kommunale forvaltninger efter 1. januar 2007

I almindelighed
Bestemmelserne i bilag 1 gælder kun for originale papirarkivalier, som er skabt efter opgave- og strukturreformen 1. januar 2007, og som ikke findes i digital form. Papirarkivalier, som er indskannet, eller hvis indhold
på anden måde er overført til et it-system, jf. § 4, nr. 14, kan derimod umiddelbart kasseres, når der ikke
længere er retlig eller administrativ brug for papirerne. Det er en forudsætning, at papirerne indskannes i et
it-system, som skal bevares, og hvoraf der kan laves en arkiveringsversion efter reglerne i bekendtgørelse
nr. 1007 af 20. august 2010.
I forhold til bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier indtil 31. december 2006 er der tale
om følgende væsentlige ændringer:
• Bevaringen af borgersager, som vedrører personer, der er født den første i en måned, ophører konsekvent.
• Bevaringen af personalesager om ansatte, der er født den første i en måned, og om chefer ophører ligeledes.
• Arkivalier om afholdelse af valg, herunder valgbøger kasseres, idet valgopgørelserne via KMD Valgopgørelse, som rummer særdeles omfattende og detaljerede oplysninger. Bemærk i den forbindelse, at valgbøgernes værdi som retligt bevis er udtømt, når valget er endelig godkendt.
Indledningen til bilag 1 rummer følgende generelle bestemmelse:
Ens sager, der findes i flere forvaltninger, bevares kun et sted. Som hovedregel bevares den centrale
forvaltnings sag, mens fagforvaltningens kasseres.
Hvis det samme materiale findes f.eks. både hos ledelsessekretariatet og i den enkelte fagafdeling, skal
materialet kun bevares et sted. Anbefalingen er, at materiale bevares i ledelsessekretariatet, mens den enkelte fagafdelings materiale kan kasseres. Reglen bør benyttes, hvis det er forholdsvist nemt at implementere den.
Journalsager bevares. Dog kan Statens Arkiver udstede bestemmelser om kassation af sager på
papir.
Statens Arkiver har godkendt de bevarings- og kassationskoder, som er indsat i journalplanen i KLjournalsystemet (KLE). Sager, der belyser det overordnede, det udviklingsorienterede og det principielle,
tildeles facetterne A, P, S eller K og bevares. Sager af rutinemæssig og informativ karakter får facetterne Ø,
G eller I og kasseres.
Herudover findes der på Statens Arkivers hjemmeside bevarings- og kassationsanvisninger til journalsager,
som er registreret efter Odder-systemet og DK-systemet. Disse er næppe relevante for journalsager efter
2006.
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Følgende arkivalier bevares, for så vidt de ikke indgår i kommunens journalsagsarkiv:
Bestemmelserne i bilag 1 gælder for papirarkivalier, som ikke indgår i kommunens journalsagsarkiv.
Bestemmelserne gælder kun for originale papirarkivalier, som er skabt efter 1. januar 2007. Papirarkivalier,
som er indskannet, eller hvis indhold på anden måde er overført til et it-system, kan derimod umiddelbart
kasseres, jf. § 4, nr. 14.

1 Kommunestyret i almindelighed
A: Forhandlings- og beslutningsprotokoller for kommunalbestyrelsen samt for udvalg, nævn og råd
nedsat af kommunalbestyrelsen.
Bestemmelsen gælder for den samlede kommunalbestyrelse, økonomiudvalg, socialudvalg, teknisk udvalg,
kulturelt udvalg, folkeoplysningsudvalg, børne- og ungeudvalg, grundlisteudvalg, huslejenævn, beboerklagenævn, integrationsråd, klageråd, ældreråd, beredskabskommission og hegnssyn etc.
Bestemmelsen gælder både indbundne protokoller og løsblade, der er samlet i ringbind. Det skal bemærkes,
at Statens Arkiver ikke stiller krav om, at protokoller skal indbindes eller opbevares på en særlig måde, f.eks.
i brandsikkert skab.
I mange kommuner føres protokoller digitalt, idet mødedeltagerne underskriver en side, som derefter indskannes og lagres i et af kommunens it-systemer. Statens Arkiver har spurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet, om kommunerne kan erstatte protokol på papir med protokol i digital form.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har udtalt, at det er ”ministeriets opfattelse, at den kommunale styrelseslov
ikke er til hinder for, at beslutningsprotokollen lagres på betryggende måde på elektronisk medium. Det er
imidlertid en forudsætning herfor, at den elektroniske lagring sker på en sådan måde, at protokollens beviskraft ikke kan drages i tvivl, herunder at foretagne ændringer kan konstateres, og at protokollen som krævet i
den kommunale styrelseslov har været underskrevet af kommunalbestyrelsens medlemmer, eventuelt således at medlemmernes underskrifter scannes ind”.
B: Mødereferater fra væsentlige interne udvalg (direktion, lederforum, samarbejdsudvalg, medarbejderudvalg, sikkerhedsudvalg, projekt- og arbejdsgrupper m.v.).
Mødereferater fra interne, ikke-politiske udvalg kan ofte indeholde beslutninger, der er væsentlige til forståelse af kommunens virksomhed. Det kan være referater fra medarbejderudvalget, som indgår som en del af
aftalegrundlaget mellem kommunen som arbejdsgiver og de ansatte som arbejdstagere. På tilsvarende måde kan referater fra ledergruppemøder (direktions-, chef-, ledermøder osv.) rumme beslutninger om ændrede
procedurer og fortolkninger, ligesom sikkerhedsudvalgets referater kan indeholde beslutninger, der viser
noget om sikkerhedsforholdene på arbejdspladsen. Derfor skal mødereferater bevares.
Nogle arbejds- og projektgrupper har et meget begrænset og rutinepræget virkefelt, og fra disse kan det
være tilstrækkeligt at bevare de endelige rapporter. Andre grupper beskæftiger sig imidlertid med væsentlige
spørgsmål vedr. kommunens udvikling og organiseringen af kommunens administration. I sådanne tilfælde
er det vigtigt, at man også bevarer dokumentation af de vigtigste led i projektgruppens arbejdsproces.
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Det kan være svært at sige, hvor grænsen går mellem væsentlige og mindre væsentlige udvalg. Som udgangspunkt skal der bevares referater fra udvalg, som har en selvstændig beslutningskompetence, er høringspart, eller som har taget nye initiativer. Derimod kan referater af personalemøder og møder i forskellige
mindre udvalg, som f.eks. udsmykningsudvalg eller julefrokostudvalg, kasseres.
Mødereferater findes hos visse kommuner og deres institutioner kun på kommunens intranet, fællesdrevet
eller kommunens hjemmeside. Statens Arkiver kan ikke anbefale, at bevaringsværdigt materiale bliver bevaret på denne måde. Kommunens arkivdannelse bør foregå i de dertil indrettede it-systemer, hvilket betyder,
at mødereferater bør gemmes på en sag i et af kommunens it-systemer. Der kan naturligvis udarbejdes en
arkiveringsversion af kommunens intranet, men det kan blive meget besværligt og omkostningskrævende for
kommunen.
C: Søgemidler til dokumenter eller sager, der bevares, herunder journaler (journalkort) samt tilsvarende sags- og dokumentregistre.
Bestemmelsen gælder alle journaler, registre, styrekort m.v., der kan bruges som indgange til bevarede sager. Derimod kan søgemidler til sagsrækker, som kasseres i deres helhed, kasseres, hvis kommunen ønsker
det. Det samme gælder for postlister og kopibøger.
D: Et eksemplar af kommunens egne publikationer, rapporter, interne cirkulærer, retningslinjer m.v.
En kommune udarbejder forskellige former for publikationer. Det kan være materiale, som henvender sig til
offentligheden: kommunale håndbøger, budgetaviser, serviceinformationspjecer (f.eks. pjecer til forældrene
om kommunens daginstitutioner), offentliggjorte brugerundersøgelser og redegørelser, lokalplaner, trafik- og
miljøhandlingsplaner, beredskabsplaner, budgetter og regnskaber eller jubilæumsskrifter for en kommunal
institution. Det kan også være materiale, som primært henvender sig til kommunens egne ansatte som f.eks.
personale- og medarbejderblade, personalepolitikker, interne retningslinjer m.v.
Det skal understreges, at bestemmelsen kun gælder for kommunens egne publikationer, rapporter m.v. Modtages sådant materiale fra andre kommuner og/eller andre myndigheder, har kommunen ingen bevaringspligt, da pligten er hos disse kommuner/myndigheder.
Publikationer m.v. vil i mange kommuner være en del af en journalsag og dermed blive bevaret via bestemmelserne i KL-journalplanen. Hvis retningslinjerne ikke er del af en bevaringsværdig journalsag, skal retningslinjerne bevares via disse.
Det skal bemærkes, at publikationer m.v. kun skal bevares ét sted i kommunen. Det er altså ikke nødvendigt
at bevare en publikation m.v. særskilt, hvis den også bevares i en journalsag.
Desuden har en kommune og dens institutioner pligt til at indsende to eksemplarer af hver af de publikationer, som den fremstiller, til Det Kgl. Bibliotek. Nærmere oplysninger herom kan fås på hjemmesiden
www.pligtaflevering.dk.
E: Legatfundatser, årsregnskaber samt legatbestyrelsens mødereferater.
I de tilfælde hvor en kommune administrerer legater og fonde, bevares fundatser og bestyrelsesprotokoller,
der viser, hvordan fondets eller legatets formålsparagraf er ført ud i livet. Derimod kan de enkelte ansøgninger samt regnskabsbilag kasseres.

Statens Arkiver  Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne, version 2

18

2 Sekretariatsområdet
A: Borgerlige ægteskabsbøger (prøvelses- og ægteskabsbøger).
Denne bevaringsbestemmelse er ophævet ved Statens Arkivers bekendtgørelse nr. 1033 af 3. november
2011 om bevaring og kassation samt aflevering af borgerlige ægteskabsbøger.
Ifølge bekendtgørelsen skal alle prøvelsesbøger, ægteskabsbøger og duplikat af ægteskabsbøger bevares
til og med 2006.
Derimod skal der ikke bevares prøvelses- og ægteskabsbøger efter 1. januar 2007, fordi alle relevante oplysninger om ægteskab findes i CPR-registret. Dette gælder også, hvis kommunen benytter et digitalt vielsessystem. Prøvelses- og ægteskabsbøger efter 1. januar 2007 kan således kasseres, når opbevaringspligten efter Ankestyrelsens Familieretsafdelings bestemmelser er opfyldt, og når kommunen i øvrigt ikke længere har retlig eller administrativ brug for dem. Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister.
Statens Arkiver vil på et senere tidspunkt tage initiativ til at indsamle alle prøvelses- og ægteskabsbøger før
2007. I Københavns Kommune skal de dog fortsat afleveres til Københavns Stadsarkiv. Kommunerne skal
derfor ikke indsende prøvelses- og ægteskabsbøger, før de får en henvendelse fra Statens Arkiver.

Boks 3. Bevarings- og kassationsregler for prøvelses- og ægteskabsbøger
Periode
1923-2006

Bevaringskrav
Prøvelsesbøger, ægteskabsbøger og duplikater bevares

2007-

Alle prøvelsesbøger, ægteskabsbøger og duplikater kasseres

Kommunale valgbøger, kandidatanmeldelser, anmeldelser af liste- og valgforbund samt klager over
valg.
Bemærk, at kommunale valgbøger, kandidatanmeldelser samt anmeldelser af liste- og valgforbund ikke skal
bevares efter 1. januar 2007, idet data bevares i det fælleskommunale valgopgørelsessystem.

3 Økonomi- og personaleområdet
A: De obligatoriske budgetter, regnskaber og delregnskaber, samt budgetmateriale, som er behandlet i økonomiudvalget.
Med ”obligatoriske budgetter og regnskaber” forstås det materiale, som kommunerne skal udarbejde i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem. Det drejer sig om det originale,
vedtagne og underskrevne budget og regnskab (med tilhørende bemærkninger), hovedoversigt til budget,
bevillingsoversigt, investeringsoversigt, personaleoversigt, finansiel status og ejendomsfortegnelse. Dertil
kommer anlægsregnskaber, regnskab over forsyningsvirksomhed og andre delregnskaber. Som budgetmateriale kan også henregnes materiale vedr. justeringer i budgettet undervejs i budgetåret.
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Budgetoplæg og andet budgetmateriale, der udelukkende er behandlet i andre politiske udvalg end økonomiudvalget, kan kasseres. Det samme gælder budgetoplæg, der alene er behandlet på administrativt niveau.
Materiale, som ikke er blevet behandlet i økonomiudvalget, men som udvalget blot har modtaget til orientering, er heller ikke omfattet af bevaringspligt.
Hvis materialet er henlagt i journalsager, hvilket normalt vil være tilfældet, skal det kun bevares her.
B: Revisionsprotokollater og afsluttende revisionsberetninger.
Bevaringsbestemmelsen gælder også revisionsrapporter og -påtegninger.
Hvis materialet er henlagt i journalsager, hvilket normalt vil være tilfældet, skal det kun bevares her.
Personalesager
Der skal ikke bevares personalesager på kommunens ansatte, idet der bevares oplysninger om kommunens
ansatte i Danmarks Statistiks digitale lønstatistikregister. Alle personalesager kan derfor kasseres, når der
ikke længere er retlig eller administrativ brug for dem i kommunerne. Statens Arkiver udtaler sig ikke om
kassationsfrister. Der kan dog være særlige forhold omkring pensionsforpligtelser for tjenestemænd, som
kommunen skal være opmærksom på.

Boks 4. Bevarings- og kassationsregler for personalesager
Periode
1970-2006

Bevaringskrav
Ansatte født den første i en måned skal bevares
Alle chefer skal bevares
Øvrige personalesager kasseres

2007-

Alle personalesager kasseres

4 Social- og sundhedsområdet
A: Alle personsager vedrørende børns og unges anbringelse uden for hjemmet.
Bestemmelsen gælder, uanset om anbringelsen er sket med eller uden samtykke fra forældrene og/eller
barnet.
B: Alle sager om integration af flygtninge og indvandrere.
Bevaringskravet gælder sager for alle, der er omfattet af integrationsloven – dvs. både flygtninge, indvandrere og familiesammenførte personer – men kun så længe, den enkelte person er i gang med den treårige
integrationsperiode.
For de personer, som herefter bliver modtagere af kontanthjælp eller anden social ydelse, gælder, at deres
personsag ikke skal bevares. I en del kommuner har man ikke oprettet en ny personsag, hvis en flygtning/indvandrer er forblevet i det sociale system, og personens mappe rummer derfor både akter om den
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treårige integrationsperiode og f.eks. kontanthjælpsperioden. I sådanne tilfælde kan kommunen vælge enten
at bevare hele mappen eller kun at bevare dokumenterne fra den treårige integrationsperiode.
C: Personsager, som er af særlig eller principiel karakter.
Bevaringsbestemmelsen har størst relevans på områder, hvor skønsprincippet spiller en væsentlig rolle,
hvorimod den ikke har så megen betydning på de felter, hvor der er en stærkt regelbunden administration.
Bestemmelsen har derfor langt mere relevans for kontanthjælpssager og førtidspensionssager end for f.eks.
aktiverings-, dagpenge-, folkepensions-, hjemmepleje- og boligstøttesager.
Kommunen afgør selv, hvilke sager der er af særlig eller principiel karakter. Det kan være sager, hvori der er
truffet principielle afgørelser og udarbejdet retningslinjer, som danner grundlag for efterfølgende sager. Endvidere særligt komplekse og langvarige sager, sager med sociale rapporter fra politiet og andre myndigheder, magtanvendelsessager og/eller sager med et usædvanligt stort antal notatark.
Øvrige personsager
Bemærk, at andre personsager, som vedrører personer, der er født den første i en måned, og som er afsluttet efter 1. januar 2007, ikke skal bevares. Det sker, fordi Statens Arkiver har opgivet princippet om bevaring
af personer, født den første i en måned (01-princippet). Dertil kommer, at der bevares oplysninger om personerne i en række it-systemer. De øvrige personsager kan derfor kasseres, når der efter kommunens vurdering ikke længere er retlig eller administrativ brug for dem. Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister.

Boks 5. Bevarings- og kassationsregler for personsager
Periode
1970-2006

Bevaringskrav
Alle personer født den første i en måned
Alle anbringelsessager
Alle flygtninge- og integrationssager
Alle principielle sager
Øvrige personsager kasseres

2007-

Alle anbringelsessager
Alle flygtninge- og integrationssager
Alle principielle sager
Øvrige personsager kasseres

5 Teknik- og miljøområdet
Teknik- og miljøområdet udgør som regel den største arkivproducent og arkivpladskræver i den kommunale
forvaltning. Det hænger sammen med, at mange tekniske sager har en meget lang administrativ horisont.
Det må imidlertid understreges, at en lang række af de tekniske sager kan kasseres allerede 5-10 år efter
sagsafslutning. Dette gælder bl.a. inden for områder som bygningsregulering, boligregulering, parker, fritidsanlæg og landskabspleje, veje og trafik samt affald og genanvendelse, hvor ”driftssager” (renholdelse, skiltning, almindelig vedligeholdelse osv.) kan kasseres. Dertil kommer, at der ofte kan vindes megen plads gennem sagsrensning, bl.a. af overtallige tegningskopier.
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A: Sager om kommuneplaner, lokalplaner, kommuneplanrammer, kommuneplantillæg og kommuneplanstrategier, såvel oplæg som vedtagne planer.
Bevaringen gælder hele forløbet i planlægningsproceduren: de første udkast, inddragelse af brugere og interesseorganisationer, høringsfasen, den politiske behandling og oplæg til planens implementering m.v. Bevaringen omfatter også spildevandsplaner, affaldsplaner, varme- og vandforsyningsplaner og trafikplaner etc.,
som bevares efter KLE-systemet og cirkulæreskrivelsen af 24. februar 2012.
Hvis det nævnte materiale er henlagt i journalsager, hvilket normalt vil være tilfældet, skal det kun bevares
på dette sted.
Planer fra andre myndigheder kan kasseres, når der ikke længere er retlig eller administrativ brug for dem.
B: Byggesager af særlig eller principiel karakter.
Byggesager omfatter alle bygninger i kommunen, også kommunale bygninger.
Byggesager af særlig eller principiel karakter er sager, hvor der er kommet en ny fortolkning/praksis af gældende regler. Der kan også være tale om en bygning med en speciel teknisk udformning/karakter, en særlig
arkitektur eller en fredet bygning.
Byggesager på papir, der er indskannet i et it-system, kan kasseres, når kommunen ikke længere har retlig
eller administrativ brug for papirsagerne, jf. § 4, nr. 14.
Om indskannede byggesager se nedenfor.
C: Oversigtskort (beliggenhedsplaner), plan, snit og opstalt af bygningen, samt eventuelle fotos, i
andre byggesager.
Bevaringen omfatter basisdokumentationen af alle bygninger.
Med ”plan, snit og opstalt” menes der tegninger, der viser bygningen og dens konstruktion fra de tre ”vinkler”.
Fotos bevares til visuel dokumentation af bygningen.
Om indskannede byggesager se nedenfor.
D: Oversigtskort (beliggenhedsplaner), hovedtegninger samt eventuelle fotos i sager om gader, veje,
pladser og anlæg, herunder vand-, gas-, el- og kloakanlæg.
Bevaringen omfatter kort, tegninger og fotos for både offentligt ejede og private veje. Evt. cykelstier og fortove betragtes som en del af vejen. Pladser omfatter parkerings-, busholde-, camping-, legepladser og torve.
Anlæg er parker, grønne områder, sportsanlæg af enhver art og udenomsanlæg til kommunale ejendomme.
Bestemmelsen tilsigter en bevaring af et begrænset antal kort, tegninger og billeder, som giver overblik over
den fysiske struktur og dokumentation af den kommunale anlægsvirksomhed. Det er derimod ikke hensigten
at bevare alle tekniske detaljer for eftertiden. Fotografier, som er taget for at dokumentere den aktuelle vedligeholdelsestilstand, er således ikke bevaringsværdige.
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E: Forureningsrapporter og miljøgodkendelser.
Bevaringen omfatter dokumentation af den kommunale tilsynsmyndighed. Den gælder alle former for forurening: grundvands-, vandløbs-, jord-, olie-, kemikalie-, luft- og støjforurening osv. Det samme gælder for miljøgodkendelser.
Derimod skal kommunen ikke bevare sager om forhold, hvor andre myndigheder er pålagt myndighedsopgaven.
Hvis materialet er henlagt i journalsager, hvilket normalt vil være tilfældet, skal det kun bevares på dette
sted.
Indskannede byggesager
En kommune må gerne indskanne sit byggesagsarkiv for derefter at kassere alle de indskannede papirer,
dog under forudsætning af, at arkivlovens § 8 og arkivbekendtgørelsens § 1 er opfyldt. Her står der, at myndigheder skal drage omsorg for, at arkivalier, der er lagret på elektronisk medium, bevares således, at de
kan afleveres til offentlige arkiver.
Vælger kommunen at indskanne sine papirbaserede byggesager, er det således en forudsætning, at der ved
valg af løsning bliver taget hensyn til, at der skal kunne udarbejdes en arkiveringsversion, som lever op til
kravene i bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010. Såvel dette som arkivbekendtgørelsens krav om, at
arkivalierne skal kunne stilles til rådighed, indebærer bl.a., at der skal etableres en registreringssystematik
for de indskannede byggesager, som muliggør effektiv og fyldestgørende fremfinding af byggesagerne.
Den daværende Erhvervs- og Byggestyrelse har i brev til de tekniske chefer af 20. januar 2011 stillet krav
om, at kommunen har pligt til at indskanne og opbevare alle akter i en byggesag. Det er derfor ikke tilladt
kun at indskanne dele af en byggesag, fordi kommunen altid skal kunne genfinde alle dele af en byggesag.
For ældre byggesager kan der i visse tilfælde være tale om, at de har en museal værdi, dvs. at de fysiske
arkivalier i sig selv har en værdi, som gør det betænkeligt at kassere dem, også selvom de er indskannet, og
det således er sikret, at byggesagernes informationsindhold bevares. I tvivlstilfælde bør kommunen kontakte
Statens Arkiver for vejledning herom.

6 Undervisnings- og kulturområdet
Inden for undervisnings- og kulturområdet kan det umiddelbart synes, som om der ikke skal bevares særligt
meget. Det skal dog bemærkes, at mange aktiviteter på området foregår på de kommunale institutioner,
eksempelvis folkeskoler, ungdomsskoler, musikskoler, biblioteker, museer og idrætsanlæg. For bevaring af
papirarkivalier hos kommunale institutioner henvises der til bekendtgørelsens bilag 3 (se nedenfor).
Desuden vil der blive bevaret en del materiale i form af journalsager, der findes på området. For eksempel vil
mange kommuner have journalsager i forbindelse med administrationen af folkeoplysningsstøtten, bl.a. principper for tildeling af tilskud, lokalefordeling. På undervisningsområdet vil der være sager om renovering af
legepladser eller udbygning af skoler, ligesom kommunens skolepolitiske målsætning ofte vil være dokumenteret i en journalsag.
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A: Læseplaner og vedtægter for styrelsen af kommunens skolevæsen.
Hvis materialet er henlagt i journalsager, hvilket normalt vil være tilfældet, skal det kun bevares på dette
sted.
B: Eksamens- og prøvebeviser
Bestemmelsen omfatter eksamens- og prøvebeviser vedrørende folkeskolens afsluttende prøver, samt karakteroplysninger fra kommunale sprogskoler.
Bestemmelsen om, at eksamens- og prøvebeviser skal bevares, er en uændret videreførelse af de hidtidige
regler som anført i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse nr. 918 af 18. juli 2010 om folkeskolens afsluttende prøver m.v. Bekendtgørelsen fastlægger, at de oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, skal opbevares i det omfang, det følger af reglerne i arkivloven, forvaltningsloven og persondataloven. Bevaringsbestemmelsen gælder, uanset om beviserne opbevares på papir eller i digital form.
Eksamens- og prøvebeviser befinder sig i nogle kommuner på de enkelte skoler, i andre kommuner på rådhuset og i en del tilfælde begge steder. Det anbefales, at de kommunale forvaltninger og institutioner præcist
aftaler, hvem der er ansvarlig for hvilke arkivaliers opbevaring, og at beviserne enten opbevares på rådhuset
eller hos den enkelte institution. Uanset opbevaringssted har den kommunale ledelse ansvaret for, at eksamens- og prøvebeviserne bliver bevaret.
Hvis materialet findes i digital form, bevares materialet i digital form.
Skolepsykologiske rapporter (PPR-rapporter) på papir for børn
Bemærk, at skolepsykologiske rapporter (PPR-rapporter) på papir for børn, der er født den første i en måned, og som er udfærdiget efter 1. januar 2007, ikke skal bevares. Det sker, fordi Statens Arkiver har opgivet
princippet om bevaring af personer, født den første i en måned (01-princippet). Dertil kommer, at der bevares
oplysninger om børnene i en række it-systemer. Alle PPR-sager kan derfor kasseres, når der efter kommunens vurdering ikke længere er retlig eller administrativ brug for dem. Statens Arkiver udtaler sig ikke om
kassationsfrister.

Boks 6. Bevarings- og kassationsregler for PPR-sager
Periode
1970-2006

Bevaringskrav
Alle personer født den første i en måned

2007-

Alle PPR-sager kasseres
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C. Vejledning til bilag 2: bevaringsbestemmelser for itsystemer hos de kommunale forvaltninger efter 1. januar 2007

I almindelighed
Indledningen til bilag 2 rummer to generelle bestemmelser, der som hovedregel er udmøntet i de konkrete
bevaringsbestemmelser i afsnit 1 – 5, men som ellers har forrang for disse.
I arkiveringsversioner af data fra fagsystemer medtages dokumenter, som bevares i henhold til bestemmelser udstedt af Statens Arkiver, med mindre de i alt væsentligt er overført til kommunens
generelle ESDH-system.
Denne generelle bestemmelse tager sigte på de tilfælde, hvor de væsentligste dokumenter i it-systemer,
dvs. afgørelser og dokumentation af grundlaget for afgørelser, er overført til kommunens generelle ESDHsystem. I sådanne tilfælde er det kun registeroplysningerne, der skal bevares.
Bestemmelserne om bevaring og kassation af dokumenter i it-systemer findes i Statens Arkivers cirkulæreskrivelse af 24. februar 2012, der er tilgængelig på Statens Arkivers hjemmeside.
Registeroplysninger i fagsystemer bevares, med mindre de i alt væsentligt er overført til en statslig
myndighed, jf. § 4, nr. 1.
Bestemmelsen omhandler kun it-systemer, som skal bevares. Hvis et it-system ikke skal bevares, skal registeroplysningerne heller ikke bevares.
Denne generelle bestemmelse er fremadrettet. Den indebærer, at Statens Arkiver kan undtage it-systemer,
som er anført i afsnit 1-5, fra bevaringspligt, når betingelsen er opfyldt.
Dette indarbejdes i den vejledende ”d-guldliste”, som udstedes af Statens Arkiver efter drøftelse med KL. ”Dguldlisten” er tilgængelig på Statens Arkivers hjemmeside, www.sa.dk.
Følgende arkivalier bevares:

1 Kommunestyret i almindelighed
A: En arkiveringsversion af data fra elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer (ESDHsystemer). Statens Arkiver udsteder bestemmelser, som giver kommunerne mulighed for kassation
af dokumenter i ESDH-systemer.
Bestemmelserne om mulighed for kassation af dokumenter i kommunernes centrale ESDH-systemer er knyttet til registreringssystematikken i det fælleskommunale arkivsystem, KLE. Statens Arkiver udsteder be-
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stemmelser om bevaring og kassation efter emne (saggruppe) og facet i form af en cirkulæreskrivelse af 24.
februar 2012. Dokumenter, som er kassationsmarkeret både efter emne og efter facet, kan kasseres.
Udnyttelse af muligheden for kassation af dokumenter er betinget af overholdelsen af retningslinjerne for
brug af KLE. Såfremt en kommune har valgt at benytte KLE-systematikken efter afvigende retningslinjer,
skal kommunen indsende begrundet forslag til udskillelse af dokumenter i kommunens ESDH-system til Statens Arkiver, som udsteder en særskilt bevarings- og kassationsbestemmelse til kommunen.
ESDH-systemets registreringsoplysninger og øvrige metadata om kasserede dokumenter må ikke slettes.
Kommunerne kan udnytte mulighederne for kassation af dokumenter helt eller delvis. Der skal redegøres for
omfanget af udnyttelse i dokumentationen af den arkiveringsversion, som afleveres til en kommunal arkivinstitution (§ 7-arkiv) eller til Statens Arkiver.
Den selektive kassation af dokumenter bør kun gennemføres, hvis kommunen finder økonomiske fordele
forbundet med det. Kommunen skal derfor vurdere, om det kan betale sig at udnytte muligheden for kassation af dokumenter.
Kommunen kan helt undlade at udnytte muligheden for at kassere dokumenter i ESDH-systemer og andre itsystemer med dokumenter, og en ubeskåret arkiveringsversion kan afleveres til Statens Arkiver uanset bestemmelsen i arkivbekendtgørelsens § 7, stk. 1, hvorefter Statens Arkiver ikke modtager kassabilia.
Kommunen må først kassere dokumenter i ESDH-systemet, når der ikke længere er retlig eller administrativ
brug for dokumenterne.

Boks 7. Eksempler på it-systemer, der skal bevares iht. reglerne i pkt. 1 A
Acadre

Captia

360 Public

FICS Sag

eDoc

GoPro

SBSYS

Doc 2000

KMD Sag Edh

Papirdokumenter, der indskannes i kommunens ESDH-system, kan kasseres, jf. § 14, nr. 4. Kommunen skal
dog være opmærksomme på, at der kan være andre juridiske grunde til ikke at kassere originale papirdokumenter. Den Digitale Taskforce har oplyst, at der er en række dokumenter, hvor der er knyttet retsvirkninger
til besiddelsen af selve dokumentet (f.eks. skøder og ihændehaverbeviser). Den Digitale Taskforce har refereret til en konkret sag, hvor de to landsretter over for Justitsministeriet har udtalt, at man i lyset af digitaliseringen af bl.a. den offentlige sektor vil være åben over for anvendelsen af indskannede dokumenter, men at
det må vurderes i den enkelte konkrete sag.
B: En arkiveringsversion af data fra it-systemer, der fungerer som søgemiddel til dokumenter eller
sager, som bevares, herunder sags- og dokumentregistre, elektroniske journaler samt sagshenvisnings- og advissystemer.
Som hidtil bevares it-systemer, der fungerer som søgemidler til sager, f.eks. elektroniske journaler (ejournaler).
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Boks 8. Eksempler på it-systemer, der skal bevares iht. punkt 1 B
KMD’s sagshenvisnings- og advissystem (S&A-systemet)

C: En samlet arkiveringsversion af data fra det fælleskommunale valgopgørelsessystem, som afleveres til Statens Arkiver.
Valgbøger og øvrigt valgmateriale bevares hverken på papir eller i digital form efter 1. januar 2007. Derimod
bevares KMD Valgopgørelse, som dækker alle kommuner og regioner fra og med kommune- og regionsvalgene i 2005. Der skal fremstilles en samlet arkiveringsversion af kommunernes og regionernes data, som
afleveres til Statens Arkiver. Det sker af hensyn til anvendelsesmulighederne og med henblik på at begrænse omkostningerne. Statens Arkiver tager initiativ til aflevering af KMD Valgopgørelse.
Kommunerne skal ikke betales vederlag for Statens Arkivers sagsbehandling og opbevaring af arkiveringsversioner af KMD Valgopgørelse. En kommune kan få en kopi af kommunens data mod at betale de udgifter,
der er forbundet med at lave et dataudtræk, jf. Statens Arkivers regler om indtægtsdækket virksomhed.

Boks 9. Eksempler på it-systemer, der skal bevares iht. pkt. 1 C
KMD Valgopgørelse

Digitale forhandlingsprotokoller
I mange kommuner føres protokoller digitalt, idet mødedeltagerne underskriver en side, som derefter indskannes og lagres i et af kommunens it-systemer. Statens Arkiver har spurgt Økonomi- og Indenrigsministeriet, om kommunerne kan erstatte protokol på papir med protokol i digital form.
Økonomi- og Indenrigsministeriet har udtalt, at det er ”ministeriets opfattelse, at den kommunale styrelseslov
ikke er til hinder for, at beslutningsprotokollen lagres på betryggende måde på elektronisk medium. Det er
imidlertid en forudsætning herfor, at den elektroniske lagring sker på en sådan måde, at protokollens beviskraft ikke kan drages i tvivl, herunder at foretagne ændringer kan konstateres, og at protokollen som krævet i
den kommunale styrelseslov har været underskrevet af kommunalbestyrelsens medlemmer, eventuelt således at medlemmernes underskrifter scannes ind”.
Typer af it-systemer på sekretariatsområdet, der kasseres.
It-systemer vedr. pas og kørekort kasseres, da oplysningerne ikke anses for væsentlige. Således sker tildeling og fratagelse af pas og kørekort efter nøje fastlagte retningslinjer eller ved dom, som bevares hos politi
og domstole.
Digitale vielsessystemer kasseres, jf. bilag 1, afsnit 2.A.
Procesunderstøttende værktøjer, ledelsesinformationssystemer (LIS) og værktøjer til håndtering af gennemførelse udbud kasseres.
Data i disse it-systemer kan derfor kasseres, når der efter kommunens vurdering ikke længere er retlig eller
administrativ brug for dem. Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister.
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2 Økonomi- og personaleområdet
A: En arkiveringsversion af data fra økonomisystemer, der indeholder kontonumre med tilhørende
kontooplysninger, kontotekster og posteringsoplysninger.
I langt de fleste kommuner vil bevaringsbestemmelsen kunne opfyldes ved bevaring af en arkiveringsversion
af data fra det centrale økonomisystem. Der er altså ikke tale om, at et hvilket som helst system med kontonumre og posteringsoplysninger skal bevares, men at der bevares ét samlet sæt kontonumre/posteringsoplysninger pr. kommune. Det betyder, at decentrale, lokale økonomisystemer som udgangspunkt ikke skal bevares, hvis alle væsentlige oplysninger fra det decentrale system overføres til kommunens
centrale økonomisystem.
Personaleadministrative systemer kasseres, da de væsentligste data bevares i Danmarks Statistiks digitale
lønstatistikregister. Data i disse it-systemer kan derfor kasseres, når der efter kommunens vurdering ikke
længere er retlig eller administrativ brug for dem. Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister.

Boks 10. Eksempler på systemer, der skal bevares iht. punkt 2 A
KMD-ØS

Prisme2000

Navision

ØS 2000

3 Social- og sundhedsområdet
A: En arkiveringsversion af data fra fagsystemer med personsager, såfremt sagerne skal bevares
efter bestemmelser, der udstedes af Statens Arkiver.
It-systemer med personsager bevares, såfremt sagerne skal bevares efter de bestemmelser, som Statens
Arkiver udsteder om digitale personsager hos kommunerne. Der sker i form af en cirkulæreskrivelse af 24.
februar 2012.
Der skal bevares digitale personsager på følgende områder:
 særlig støtte/tilbud til børn og unge,
 anbringelse af børn og unge,
 forebyggende sundhedsydelser til børn og unge samt
 sager om indvandrere og flygtninge under deres integrationsforløb.
Det betyder, at dokumenter i alle andre digitale personsager kan kasseres, og at fagsystemer som udgangspunkt bevares som registre uden dokumenter..
Hvis et it-system med personsager indeholder både bevaringsværdige og ikke-bevaringsværdige sager,
anbefaler Statens Arkiver, at hele systemet bevares, medmindre kommunen forholdsvist let kan udskille
ikke-bevaringsværdige sager.
It-systemets registreringsoplysninger og øvrige metadata om kasserede dokumenter må ikke slettes.
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B: En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende daginstitutioner, dagpleje, pasningsordninger o.l., der indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger, beregningsoplysninger vedrørende tildeling af friplads, søskenderabat o.l. og normeringsoplysninger for den enkelte
institution.
På daginstitutionsområdet opretholdes den hidtidige bevaringsbestemmelse for daginstitutionssystemer
(som udgangspunkt som registre), idet de væsentligste data ikke går videre til Danmarks Statistik eller en
anden statslig myndighed.
Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som identificerer de pågældende børn (f.eks. navn, CPRnummer, oplysninger om forældre og søskende). Beregningsoplysninger er oplysninger om de forskellige
former for fradrag i betalingen, som kan være registreret, eksempelvis hel eller delvis friplads, søskenderabat. Visitationsoplysninger er de varierende oplysninger, som registreres om det enkelte barn i forbindelse
med opskrivningen til en institution samt eventuelle senere tilføjelser. Det kan f.eks. være oplysninger om
særlige pædagogiske og/eller sociale behov af betydning for pladsanvisningen, forældres institutionsønsker,
dato for opskrivning, behov for støttepædagog, sprog, behov for pasning på særlige tidspunkter, kostmæssige behov og allergier.
Mange kommuner vil have et daginstitutionssystem, der indeholder ovennævnte oplysninger. I så fald opfylder kommunen bevaringskravet ved at lave en arkiveringsversion af data fra dette daginstitutionssystem.
Hovedreglen er, at der kun bevares data fra systemer, hvor hovedparten af de nævnte oplysningstyper indgår. I tvivlstilfælde skal man kontakte Statens Arkiver.
It-systemets registreringsoplysninger og øvrige metadata om kasserede dokumenter må ikke slettes.

Boks 11. Eksempler på systemer, der skal bevares iht. punkt 3 B
Extens

IDIS Dagpleje

KMD Institution

MerCator XP Institution

C: En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende hjemmehjælp, handicapomsorg, genoptræning, ældreinstitutioner m.v., der indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger,
tildelt hjælp og normeringsoplysninger for den enkelte institution.
It-systemer vedr. ældre og handicappede bevares (som udgangspunkt som registre), herunder også systemer vedr. genoptræning. Genoptræning er en af kommunernes nye opgaver på social- og sundhedsområdet, og der bevares ikke data på statsligt niveau til belysning af den konkrete behandling af de enkelte ældre
og handicappede.
Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som identificerer den pågældende borger (f.eks. navn og CPRnummer). Visitationsoplysninger er f.eks. oplysninger om borgerens funktionsevne/egen omsorgsevne, henvisningsårsag, klientkategori/plejetyngde, socialt netværk og hjælpebehov.
Hvis systemet anvendes til administration af den pleje og omsorg, der sker på kommunens institutioner, og
derfor indeholder oplysninger om disse institutioners normeringer, skal disse oplysninger indgå i arkiveringsversionen.
Hovedreglen er, at der kun bevares data fra systemer, hvor hovedparten de nævnte oplysningstyper indgår. I
tvivlstilfælde skal man kontakte Statens Arkiver.
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It-systemets registreringsoplysninger og øvrige metadata om kasserede dokumenter må ikke slettes.

Boks 12. Eksempler på systemer, der skal bevares iht. punkt 3 C
KMD Omsorg

CSC Vitae

Rambøll Care

Lyngsøe Omsorgssystem

Uniq

Mobil Omsorg

D: En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende sundhedspleje, der indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger samt oplysninger om barnets opvækstforhold og udvikling.
Sundhedsplejesystemer bevares (som udgangspunkt som registre), idet der ikke bevares data på statslig
niveau.
Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som identificerer det enkelte barn, herunder CPR-nummer,
navn, adresse, oplysninger om forældre, statsborgerskab. Oplysninger om barnets opvækstforhold og udvikling er eksempelvis oplysninger om sundhedsplejerskens besøg, vækstkurver, hændelser, langvarig sygdom, behandling, vaccination, børneundersøgelse, hjælpebehov.
Hovedreglen er, at der kun bevares data fra systemer, hvor hovedparten de nævnte oplysningstyper indgår. I
tvivlstilfælde skal man kontakte Statens Arkiver.
It-systemets registreringsoplysninger og øvrige metadata om kasserede dokumenter må ikke slettes.

Boks 13. Eksempler på systemer, der skal bevares iht. punkt 3 D
Novax Sundhed

DSI Sund

CaseFlow

TM Sund

E: En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende døgninstitutioner, misbrugsbehandling,
sikrede institutioner m.v., som indeholder identifikationsoplysninger, visitationsoplysninger, tildelt
hjælp o.l.
Driften af døgninstitutioner og sikrede institutioner er en opgave, som mange kommuner har overtaget fra de
nedlagte amter. Der skal bevares data fra disse institutioner (som udgangspunkt som registre), da der er tale
om dokumentation af meget væsentlige indgreb over for familier og enkeltpersoner. Ligeledes bevares systemer vedrørende en anden af kommunernes nye opgaver, nemlig misbrugsbehandlingen, idet der er tale
om de såkaldt ”tunge sager” i det sociale system.
Identifikationsoplysninger er de oplysninger, som identificerer den pågældende klient (f.eks. navn og CPRnummer). Visitationsoplysninger er f.eks. oplysninger om borgerens funktionsevne/egen omsorgsevne, henvisningsårsag, klientkategori/plejetyngde, socialt netværk og hjælpebehov.
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Systemer hos botilbud (forsorgshjem, herberger m.v.) skal bevares, såfremt der er tale om en institution, der
drives af kommunen.
Hovedreglen er, at der kun bevares data fra systemer, hvor hovedparten de nævnte oplysningstyper indgår. I
tvivlstilfælde skal man kontakte Statens Arkiver.
It-systemets registreringsoplysninger og øvrige metadata om kasserede dokumenter må ikke slettes.

Boks 14. Eksempler på systemer, der skal bevares iht. punkt 3 E
PCD-Beboer

Winklient

Rambøll EKJ

Kjour

Typer af it-systemer på det sociale område, der kasseres.
Alle systemer på arbejdsmarkedsområdet kasseres, idet alle væsentlige data overføres til Arbejdsmarkedsstyrelsens Arbejdsmarkedsportal, ligesom der sker overførsel af data til Arbejdsdirektoratets it-system vedr.
arbejdsmarkedet (RAM) og til Danmarks Statistiks digitale kontanthjælpsregister, sygedagpengeregister og
arbejdsløshedsstatistikregister.
Derudover kasseres it-systemer vedr. sociale pensioner (folke- og førtidspensioner), vedr. boligstøtte og
vedr. børnetilskud, børnebidrag og børnefamilieydelser. Data bevares i Danmarks Statistiks digitale pensionsstatistikregister, boligstøttestatistikregister og børnetilskudsstatistikregister.
Ligeledes kasseres tandplejesystemer, idet de væsentligste data (i udvalg) bevares via Sundhedsstyrelsens
centrale odontologiske register (SCOR).
Data i disse it-systemer kan derfor kasseres, når der efter kommunens vurdering ikke længere er retlig eller
administrativ brug for dem. Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister.

4 Teknik- og miljøområdet
A: En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende byggesager.
B: En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende miljøgodkendelser og miljøtilsyn.
På miljø- og teknikområdet bevares it-systemer med byggesager og med miljøsager, inklusive de tilhørende
dokumenter, med mindre dokumenterne er overført til kommunens generelle ESDH-system.
It-systemets registreringsoplysninger og øvrige metadata om kasserede dokumenter må ikke slettes.

Boks 15. Eksempler på systemer, der skal bevares iht. pkt. 4 A-B
MADS

GeoEnviron

KMD Structura

Digital Byggesag
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Hvis et it-system på miljøområdet indeholder flere sagstyper end sager med miljøgodkendelser og miljøtilsyn, skal kommunen aftale arkiveringsversionens indhold med det modtagende arkiv.
Indskannede byggesager
En kommune må gerne indskanne sit byggesagsarkiv for derefter at kassere alle de indskannede papirer,
dog under forudsætning af, at arkivlovens § 8 og arkivbekendtgørelsens § 1 er opfyldt. Her står der, at myndigheder skal drage omsorg for, at arkivalier, der er lagret på elektronisk medium, bevares således, at de
kan afleveres til offentlige arkiver.
Vælger kommunen at indskanne sine papirbaserede byggesager, er det således en forudsætning, at der ved
valg af løsning bliver taget hensyn til, at der skal kunne udarbejdes en arkiveringsversion, som lever op til
kravene i bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010. Såvel dette som arkivbekendtgørelsens krav om, at
arkivalierne skal kunne stilles til rådighed, indebærer bl.a., at der skal etableres en registreringssystematik
for de indskannede byggesager, som muliggør effektiv og fyldestgørende fremfinding af byggesagerne.
Den daværende Erhvervs- og Byggestyrelse har i brev til de tekniske chefer af 20. januar 2011 stillet krav
om, at kommunen har pligt til at indskanne og opbevare alle akter i en byggesag. Det er derfor ikke tilladt
kun at indskanne dele af en byggesag, fordi kommunen altid skal kunne genfinde alle dele af en byggesag.
For ældre byggesager kan der i visse tilfælde være tale om, at de har en museal værdi, dvs. at de fysiske
arkivalier i sig selv har en værdi, som gør det betænkeligt at kassere dem, også selvom de er indskannet, og
det således er sikret, at byggesagernes informationsindhold bevares. I tvivlstilfælde bør kommunen kontakte
Statens Arkiver for vejledning herom.
Typer af it-systemer på teknik- og miljøområdet, der kasseres.
Derimod kasseres øvrige systemer på området, idet alle væsentlige data bevares hos staten. Det gælder
således systemer om bygnings- og boligregulering, der bevares via BBR-registret hos Ministeriet for By,
Bolig og Landdistrikter, om matrikulering via Kort & Matrikelstyrelsens digitale matrikelregister og matrikulære database, og om veje i Vejdirektoratets it-systemer VIS, DANBRO og MASTRA.
Data om vandrensningsanlæg bevares via Naturstyrelsens it-system vedr. vandrensningsanlæg. Oplysninger
om affald og genbrug bevares hos Miljøstyrelsen i styrelsens tre it-systemer vedr. kemikalieaffaldsdepoter
(ROKA), vejedataregistrering (ISAG) og affaldsdatasystem.
Oplysninger om vand bevares i GEUS’s it-systemer Jupiter og Gerda samt hos DMU i DMU’s fire it-systemer
vedr. fisk i søer, hydrometri (HYMER), stationsbeskrivelser for vandløb og stations- og oplandsbeskrivelser
for søer.
Jordforureningsdata indberettes til regionerne og bevares der. Endvidere bevares der data hos Miljøstyrelsen: register over kemikalieaffaldsdepoter (ROKA), oliebranchens miljøpulje og miljøtilsyn i amter og kommuner samt DKJord-systemet.
Data om råstoffer bevares hos Naturstyrelsen (råstofadministrationsregistret), hos GEUS (Jupiter) og hos
Danmarks Statistik (register over råstofindvinding i Danmark).
Naturstyrelsens skovplanlægnings- og arealforvaltningssystem PROTEUS bevares.
Endelig kasseres kirkegårdssystemer, fordi de væsentligste oplysninger om begravelsessted findes i Den
Nye Kirkebog.
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Data i disse it-systemer kan derfor kasseres, når der efter kommunens vurdering ikke længere er retlig eller
administrativ brug for dem. Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister.

5 Undervisnings- og kulturområdet
A: En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende elevadministration i de kommunale folke- og ungdomsskoler, der indeholder identifikationsoplysninger, skoleoplysninger og elevoplysninger.
På undervisnings- og kulturområdet bevares elevadministrationssystemer fra de kommunale folke- og ungdomsskoler. Data fra ungdomsskoler skal dog kun bevares, hvis der er tale om skoler, der tilbyder undervisning efter folkeskolelovens bestemmelser.
Folkeregisteroplysninger eller identifikationsoplysninger er de oplysninger, der identificerer den enkelte elev,
f.eks. navn, CPR-nummer, adresse, evt. flytteoplysninger, statsborgerskabskode, plejebarnskode, bopælskode, forældres navn og personnummer, forældres stilling og civilstand. Skoleoplysninger er eksempelvis
skolens navn og adresse, ejerforhold, skoletype og ejerkommunekode.
Elevoplysninger er f.eks. klasseangivelse, klassens art, kommunenummer, skolekode, dato for start i 1. klasse, afstand hjem/skole, kode for befordringsmiddel, modersmål, psykologhjælp, fritagelse for fag, timetal
samt termins-, års- og eksamenskarakterer.
Hovedreglen er, at der kun bevares data fra it-systemer, hvor hovedparten de nævnte oplysningstyper indgår. I tvivlstilfælde skal man kontakte Statens Arkiver.
Webløsninger som SkoleIntra skal ikke bevares. Statens Arkiver kan ikke anbefale, at bevaringsværdigt
materiale bliver bevaret på denne måde. Kommunens arkivdannelse bør foregå i de dertil indrettede itsystemer. Der kan naturligvis udarbejdes en arkiveringsversion af webløsningen, men det kan blive meget
besværligt og omkostningskrævende for kommunen.

Boks 16. Eksempler på systemer, der skal bevares iht. pkt. 5 A
KMD Elev

Tabulex

B: En arkiveringsversion af data fra fagsystemer vedrørende pædagogisk-psykologisk rådgivning
(PPR), der indeholder identifikationsoplysninger, skoleoplysninger og oplysninger om enkeltpersoner, som er henvist til pædagogisk-psykologisk rådgivning.
PPR-systemer bevares som register, idet data ikke overføres til en statslig myndighed. Da Statens Arkiver
har opgivet princippet om bevaring af sager om personer, født den første i en måned (01-princippet), skal
dokumenter i PPR-systemer ikke længere bevares, jf. cirkulæreskrivelsen af 24. februar 2012, gruppe 17.
Identifikationsoplysninger er de oplysninger, der identificerer den enkelte elev, f.eks. navn, CPR-nummer,
adresse, evt. flytteoplysninger, statsborgerskabskode, plejebarnskode, bopælskode, forældres navn og personnummer samt forældres stilling og civilstand. Skoleoplysninger er eksempelvis skolens navn og adresse,
ejerforhold, skoletype og ejerkommunekode. Oplysninger om enkeltpersoner kan f.eks. være journal/notatark.
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Arkiveringsversionen skal omfatte alle personer i systemet og ikke kun børn, der er født den første i en måned.
Det skal bemærkes, at PPR-materiale, der bevares, først vil være frit tilgængeligt 75 år efter sagens afslutning.

Boks 17. Eksempler på systemer, der skal bevares iht. pkt. 5 B
WINPPR

Typer af it-systemer på undervisnings- og kulturområdet, der kasseres.
Musikskolesystemer kasseres, idet de væsentligste oplysninger bevares i Kulturstyrelsens musikskolecenters årsrapporter Rapport om musikskolevirksomheden.
Der skal ikke bevares it-systemer på kulturområdet. Det betyder, at bibliotekssystemer kasseres. Hovedtal
vedr. kommunernes biblioteksvirksomhed publiceres i Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik af Kulturstyrelsen, mens de mere detaljerede oplysninger er tilgængelige på styrelsens hjemmeside.
Data i disse it-systemer kan derfor kasseres, når der efter kommunens vurdering ikke længere er retlig eller
administrativ brug for dem. Statens Arkiver udtaler sig ikke om kassationsfrister.
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D. Vejledning til bilag 3: bevaringsbestemmelser for papirarkivalier hos de kommunale institutioner efter 1. januar 2007

I almindelighed
Bestemmelserne i bilag 3 omfatter alle typer af kommunale institutioner uanset sektorområde: folkeskoler,
ungdomsskoler, musikskoler, biblioteker, museer, kommunale arkiver, vuggestuer, børnehaver, integrerede
institutioner, skolefritidsordninger (SFO’er), fritidsklubber, ungdomsklubber, plejehjem, aktivitetscentre, bofællesskaber, idrætshaller, materielgårde, genbrugsstationer osv. Det vil sige det decentrale niveau i kommunen.
Bestemmelserne gælder ikke for institutioner, der er organiseret som et aktieselskab (NN Forsyningsselskab
A/S), eller for selvejende/private institutioner, der har en driftsoverenskomst med kommunen. Disse institutioner kan vælge at følge bestemmelserne for kommunale institutioner.
Fra størstedelen af disse kommunale institutioner vil der kun være behov for at bevare ganske lidt materiale.
En typisk folkeskole kan således give anledning til et bevaringsarkiv på 2-3 meter i løbet af 30 – 40 år. Og for
mange andre institutioner er bevaringsmængden antagelig mindre end ½ meter. For nogle institutioner kan
en mere omfattende bevaring komme på tale; dette gælder nok især biblioteker og andre institutioner på
kulturområdet, jf. nedenfor.
Bestemmelserne i bilag 3 indebærer i alt væsentligt en videreførelse af bestemmelserne om bevaring og
kassation af papirarkivalier indtil 31. december 2006. Dog bevares ikke længere personalesager eller sager
om personer, der er født den første i en måned.
Ens materiale, der både findes hos de kommunale forvaltninger og på de enkelte institutioner, bevares kun et sted. Som hovedregel bevares materialet hos forvaltningen, mens det kasseres hos institutionen.
Bestemmelsen omfatter de arkivalier, som er anført under pkt. A – E. Den gælder både i tilfælde, hvor materialet er bevaret hos forvaltningen i papirform, og hvor det er bevaret i digital form.
Kommunalbestyrelsen og den kommunale forvaltning har ansvaret for, at de bevaringsværdige arkivalier hos
institutionerne faktisk bliver bevaret. I tilfælde af, at en institution bliver nedlagt, skal institutionens arkivalier
overdrages til den kommunale forvaltning eller afleveres til et offentligt arkiv.
Følgende arkivalier bevares:
A: Vedtægter, forhandlingsprotokoller, mødereferater.
Der skal bevares materiale til belysning af institutionens arbejdsgrundlag. Det drejer sig om forretningsordener, reglementer, statutter og interne forskrifter.
Endvidere skal bevares mødereferater og forhandlingsprotokoller fra bestyrelser, interne udvalg som lærerråd, pædagogiske råd, personalemøder, samarbejdsudvalg, visitationsudvalg samt brugerråd m.v.
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Hvis en medarbejder fra en institution deltager i en væsentligt arbejdsgruppe, som forvaltningen har nedsat,
er det forvaltningen, der har ansvaret for bevaringen. Hvis arbejdsgruppen derimod er nedsat af institutionen,
men har deltagelse fra forvaltningen, er det institutionen, som skal bevare referaterne.
B: Et eksemplar af institutionens årsberetninger, meddelelsesblade m.v.
Institutionens egne udgivelser – hvad enten det drejer sig om egentlige publikationer eller blot fotokopierede
tekster – giver ofte megen information på ringe plads og har derfor tit stor bevaringsværdi. Der er dog også
en bagatelgrænse. Udgivelserne skal have en vis informationsværdi for at kunne blive bevaret. Generelt må
man sige, at de udgivelser, der afspejler nogle principper, ideer eller holdninger, har størst værdi. Som et
oplagt eksempel kan nævnes virksomhedsplaner og årsberetninger, der bl.a. kan indeholde personaleoversigter og redegørelser for institutionens målsætning, samt jubilæumsværker, nyhedsbreve og brugerrådsblade.
Desuden skal det understreges, at en institution har pligt til at indsende to eksemplarer af hver af de publikationer, som den fremstiller, til Det Kgl. Bibliotek. Nærmere oplysninger herom kan fås på hjemmesiden
www.pligtaflevering.dk.
C: I institutioner, der afholder undervisning i henhold til folkeskolelovgivningens bestemmelser, bevares læseplaner samt eksamens- og prøvebeviser.
Hvis en institution afholder undervisning efter folkeskolens bestemmelser, skal læseplaner samt eksamensog prøvebeviser gemmes.
D: Fortegnelser over institutionens elever, beboere, klienter.
Hvis der på institutionerne findes fortegnelser over institutionernes brugere, skal disse bevares. Det kan
f.eks. være stambøger, alfabetiske registre og kartoteker eller andre registre/kartoteker over elever/beboere/klienter.
E: Materiale, som efter institutionens skøn i særlig grad belyser institutionens virksomhed, herunder
materiale vedrørende forsøgs- og udviklingsarbejde.
Det drejer sig bl.a. om materiale, der belyser særlige aktiviteter og arrangementer samt udviklingsarbejde og
forsøgsvirksomhed. Ved håndtering af dette punkt må man dog også have blik for materiale, der på en ringe
plads giver et fyldigt billede af institutionens hverdag, og som ikke bliver bevaret andetsteds. Som eksempel
kan nævnes personalets meddelelsesbøger i visse institutioner, idet sådanne bøger i nogle tilfælde kan give
mange nyttige informationer om, hvordan personalet har tacklet vanskelige situationer, og hvordan samarbejdet mellem institutionen og forældrene har formet sig.
Scrapbøger og visdoms-/personalehåndbøger kan også have stor bevaringsværdi. Som visdoms/personalehåndbøger kan man bl.a. henregne bøger eller ringbind med nyttig information til nye kolleger på
institutionen.
Andet materiale kan være manuskripter, der er blevet til i forbindelse med institutionens jubilæer, eller
dagbøger på døgninstitutioner (her kan informationsværdien dog være meget forskellig fra institution til institution).
Det er også vigtigt at få bevaret billedstof, der belyser institutionens daglige virke.

Statens Arkiver  Vejledning om bevaring og kassation af arkivalier i kommunerne, version 2

36

F: Arkivalier bestemt til bevaring i henhold til bilag 1, og som ikke bevares hos kommunernes forvaltninger.
Bestemmelsen retter sig imod institutioner, der varetager opgaver for kommunens fagforvaltning. De sager,
der dannes i forbindelse med denne virksomhed, bevares eller kasseres efter de samme retningslinjer som
de sager, der i andre kommuner behandles på rådhuset.
Klientsager
Der skal ikke efter 1. januar 2007 bevares borgersager fra kommunens institutioner. Det sker, fordi Statens
Arkiver har opgivet princippet om bevaring af personer, født den første i en måned (01-princippet). Dertil
kommer, at der bevares oplysninger om borgerne i en række it-systemer. Klientsagerne kan derfor kasseres,
når der efter kommunens vurdering ikke længere er retlig eller administrativ brug for dem. Statens Arkiver
udtaler sig ikke om kassationsfrister.

Boks 18. Bevarings- og kassationsregler for personsager hos institutioner
Periode
1970-2006

Bevaringskrav
Alle personer født den første i en måned

2007-

Alle sager kasseres
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E. Vejledning til bilag 4: bevaringsbestemmelser for itsystemer hos de kommunale institutioner efter 1. januar
2007

I almindelighed
Bestemmelserne i bilag 4 omfatter alle typer af kommunale institutioner uanset sektorområde: folkeskoler,
ungdomsskoler, musikskoler, biblioteker, museer, kommunale arkiver, vuggestuer, børnehaver, integrerede
institutioner, skolefritidsordninger (SFO’er), fritidsklubber, ungdomsklubber, plejehjem, aktivitetscentre, bofællesskaber, idrætshaller, materielgårde, genbrugsstationer osv. Det vil sige det decentrale niveau i kommunen.
Bestemmelserne gælder ikke for institutioner, der er organiseret som et aktieselskab (NN Forsyningsselskab
A/S), eller for selvejende/private institutioner, der har en driftsoverenskomst med kommunen. Disse institutioner kan vælge at følge bestemmelserne for kommunale institutioner.
Følgende arkivalier bevares:
A: En arkiveringsversion af data fra it-systemer, som er bestemt til bevaring i henhold til bilag 2, med
mindre de i alt væsentligt er overført til et system hos de kommunale forvaltninger.
Data fra institutionssystemerne skal bevares i den udstrækning, som gælder data i i den kommunale forvaltnings it-systemer.
Bestemmelsen tager højde for koncernsystemer, og data fra it-systemer hos institutionerne skal således ikke
bevares, hvis de i alt væsentligt er overført til it-systemer hos de kommunale forvaltninger.
Det betyder, at de ofte meget små institutionssystemer som hovedregel ikke skal bevares. Hvis de alligevel
skal bevares, vil det ofte kunne ske på anden vis end i digital form, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1007 af
20. august 2010 om arkiveringsversioner. Statens Arkiver kan efter anmodning fra kommunen træffe afgørelse om, at data fra et it-system ikke skal bevares i form af en arkiveringsversion, men f.eks. i udprint eller i
kommunens generelle ESDH-system.
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F. Vejledning til bilag 5: bevaringsbestemmelser for papirarkivalier hos kommunale fællesskaber og samarbejder efter 1. januar 2007

I almindelighed
Flere kommunale opgaver varetages af fælleskommunale organer/institutioner, som er oprettet efter den
kommunale styrelseslovs § 60 (§ 60-selskaber), og hvor de involverede kommuner har oprettet et selvstændigt organ.
Som eksempler på fælleskommunal virksomhed kan nævnes: forbrændingsanstalter, renovationscentre,
miljøtilsyn/-samarbejde renseanlæg, kraftvarmeselskaber, naturgasselskaber, trafikselskaber, lufthavne,
turismevirksomhed, selskaber for udvikling af rekreative områder, erhvervsudvikling og erhvervsråd, sprogcentre, beredskabsvirksomhed (brand- og redningsvæsen), dige- og pumpelav, strandparker samt koordinationsudvalg for forebyggende arbejdsmarkedsindsats.
Ligesom for de kommunale institutioner er der antagelig meget forskel på omfanget af bevaringsværdige
arkivalier hos de forskellige kommunale fællesskaber. Hos de fællesskaber, der har en udpræget driftsmæssig karakter (f.eks. forbrændingsanstalter), vil der formentlig sjældent være grund til at bevare meget mere
end referater af møder i de styrende organer samt vedtægter o.lign. Hos de fællesskaber, der i højere grad
beskæftiger sig med planlægning (f.eks. udvikling af rekreative arealer eller erhvervsudvikling), vil der antagelig ofte være behov for at bevare en del mere, eksempelvis væsentlige analyser og rapporter samt notater
af mere principiel karakter.
Bestemmelserne i bilag 5 rummer i alt væsentligt en videreførelse af bestemmelserne om bevaring og kassation af papirarkivalier indtil 31. december 2006. Dog bevares ikke længere sager om ansatte.
Følgende arkivalier bevares:
A: Forhandlings- og beslutningsprotokoller for bestyrelsen, generalforsamlingen og repræsentantskabet, samt sager der er behandlet i disse fora.
Hvis fællesskabet har en generalforsamling, et repræsentantskab og/eller en bestyrelse, skal forhandlingsog beslutningsprotokoller (herunder mødereferater) bevares. Desuden skal sager, der er behandlet i disse
organer, bevares. Her tænkes der især på sager om vedtægt, budget, regnskab og revision samt den overordnede ledelse af institutionen.
B: Mødereferater fra interne udvalg (ledermøder, samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg, væsentlige
arbejdsgrupper m.v.).
Mødereferater fra ledermøder, direktionsmøder, samarbejdsudvalg, sikkerhedsudvalg og væsentlige arbejdsgrupper skal bevares, idet de viser, hvordan man internt har tilrettelagt arbejdet i fællesskabet. Med
væsentlige arbejdsgrupper menes der f.eks. grupper, der udarbejder forslag til en ny organisationsstruktur,
en ny virksomhedsplan eller indførelse af ny teknologi.
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C: Søgemidler til dokumenter eller sager, der bevares, herunder journaler (journalkort) samt tilsvarende sags- og dokumentregistre.
Bestemmelsen gælder i princippet alle journaler, registre, styrekort m.v., der kan bruges som indgange til
bevarede sager.
Der er derimod ikke længere bevaringskrav for søgemidler til sagsrækker, som kasseres i deres helhed. Der
er heller ikke bevaringskrav for postlister og kopibøger.
D: Journalsager bevares og kasseres i henhold til de bestemmelser, der fastsættes af Statens Arkiver for den journalplan, som anvendes af det pågældende fællesskab eller samarbejde.
En del af fællesskaberne – som f.eks. renovationsselskaberne – anvender en fast journalplan, men man kan
også have overtaget en kommunal journalplan. Hvis der anvendes en journalplan, skal der i samarbejde
med Statens Arkiver fastsættes bestemmelser om bevaring og kassation af journalsager.
E: Materiale, som i særlig grad belyser det kommunale fællesskabs eller samarbejdes virksomhed.
Efter det enkelte fællesskabs vurdering skal også bevares materiale, der i særlig grad belyser fællesskabets
virksomhed. Det kan f.eks. være materiale om specielle aktiviteter og arrangementer (bl.a. jubilæer), udviklingsarbejder og forsøgsvirksomhed.
F: Et eksemplar af institutionens egne årsberetninger, publikationer, rapporter, interne cirkulærer,
retningslinjer m.v.
Der skal bevares et eksemplar af årsberetninger, trykte regnskaber, vedtægter, regulativer, jubilæumsskrifter, væsentligt rapportmateriale, retningslinjer for arbejdets tilrettelæggelse, personaleblad m.m.
Desuden skal det understreges, at et fællesskab/samarbejde har pligt til at indsende to eksemplarer af hver
af de publikationer, som det fremstiller, til Det Kgl. Bibliotek. Nærmere oplysninger herom kan fås på hjemmesiden www.pligtaflevering.dk.
G: Arkivalier, som er bestemt til bevaring i henhold til bilag 1, og som ikke bevares hos andre kommunale forvaltninger.
Hvis et kommunalt fællesskab varetager en kommunal opgave på borgerserviceområdet, social- og sundhedsområdet, teknik- og miljøområdet eller undervisnings- og kulturområdet, skal de arkivalier, der er nævnt
i bilag 1 (se vejledning til bilag 1), bevares.
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G. Vejledning til bilag 6: bevaringsbestemmelser for itsystemer hos kommunale fællesskaber og samarbejder
efter 1. januar 2007

Følgende arkivalier bevares:
A: En arkiveringsversion af data fra it-systemer, som er bestemt til bevaring i henhold til bilag 2, med
mindre de i alt væsentligt er overført til et system hos de kommunale forvaltninger.
Data fra institutionssystemerne skal bevares i den udstrækning, som gælder data i den kommunale forvaltnings systemer.
Bestemmelsen tager højde for, at data i alt væsentligt kan være overført til systemer hos de kommunale
forvaltninger. I givet fald skal it-systemerne ikke bevares.
Hvis de alligevel skal bevares, og hvis der er tale om meget små systemer, vil det ofte kunne ske på anden
vis end i digital form jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1007 af 20. august 2010 om arkiveringsversioner.
Statens Arkiver kan efter anmodning fra det kommunale fællesskab/samarbejde træffe afgørelse om, at data
fra et it-system ikke skal bevares i form af en arkiveringsversion, men f.eks. i udprint eller i fællesskabets/samarbejdets generelle ESDH-system.
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3. Hvor kan man få mere at vide?
På Statens Arkivers hjemmeside på adressen www.sa.dk er der under menupunktet For kommunale myndigheder en oversigt over gældende regler på arkivområdet med tilhørende vejledninger.
Spørgsmål om bevaring, kassation og aflevering af arkiveringsversioner af data fra it-systemer, herunder
spørgsmål til fortolkningen af gældende bestemmelser, kan rettes til:
Rigsarkivets Bevarings- og Kassationsafdeling
Rigsdagsgården 9, 1218 København K
E-post: mailbox@ra.sa.dk
Telefon: 33 92 23 04
Spørgsmål om bevaring, kassation og aflevering af papirarkivalier, herunder spørgsmål til fortolkningen af
gældende bestemmelser, kan rettes til:
Region Hovedstaden og Region Sjælland
Rigsarkivet
Rigsdagsgården 9, 1218 København K
E-post: mailbox@ra.sa.dk
Telefon: 33 92 23 04
Region Syddanmark
Landsarkivet for Fyn
Jernbanegade 36A, 5000 Odense C
Telefon: 66 12 58 85
E-post: mailbox@lao.sa.dk
Landsarkivet for Sønderjylland
Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa
Telefon: 74 62 58 58
E-post: mailbox@laa.sa.dk
Region Midtjylland og Region Nordjylland
Landsarkivet for Nørrejylland
Ll. Sct. Hans Gade 5, 8800 Viborg
Telefon: 86 62 17 88
E-post: mailbox@lav.sa.dk
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