
 

 

    

 

Til parterne på vedlagte høringsliste 

 

 

Dato: 
14. august 2017 

Journalnummer: 
 16/01680 
17/11029 

Telefon: 
33 92 33 10 

Vores reference: 
  

Deres reference: 
  

Offentlig høring vedr. udkast til bekendtgørelser  

 

Rigsarkivet har udarbejdet udkast til: 

 

 Bekendtgørelse om anmeldelse af digitale forskningsdata, som er skabt af statslige 

myndigheder. Der er tale om en ny bekendtgørelse.  

 

 Revideret bekendtgørelse om arkiveringsversioner, som skal erstatte bekendtgørelse nr. 1007 

om arkiveringsversioner.  

 

Mængden af forskningsdata er stadig stigende, og det samme er fokus på deres værdi i 

forskningsverden.  Formålet med bekendtgørelserne er at understøtte denne udvikling ved at sikre 

bevaringsværdige forskningsdata for såvel samtidens som fremtidens forskere samt øvrige brugere af 

de offentlige arkiver. Derudover opsamler udkastet til bekendtgørelse om arkiveringsversion er 

ændringer om geodata mv, som ikke alene har relation til forskningsdata. 

 

Udkastene til bekendtgørelser sendes hermed i høring med frist d. 29. september 2017.  

 

Høringsmaterialet ligger på den offentlige høringsportal, hvor der også findes oversigt over, hvem der 

har modtaget høringen direkte: https://hoeringsportalen.dk/Hearing. 

 

Høringssvar sendes til mailbox@sa.dk med emnet ”Høringssvar ang. bekendtgørelser – Indsamling og 

Bevaring”. Høringssvar skal skrives ind i skemaer, som ligger på høringsportalen, og sendes til 

ovennævnte mail.  Skemaerne bedes indsendt i word-format. 

 

Ministerier, styrelser, universiteter og andre institutioner med forskningsforpligtelse er velkomne til at 

videresende høringen til alle berørte institutioner og enheder, men vi vil i givet fald bede om at få ét 

samlet svar fra hver myndighed. 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing
mailto:mailbox@sa.dk
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Høringsmaterialet består af: 

 

A. Bekendtgørelse af anmeldelse af forskningsdata 

Bilag A1: Bekendtgørelse om anmeldelse af digitale forskningsdata hos statslige myndigheder 

Bilag A2: Kort redegørelse for baggrund for og indhold i bekendtgørelsen 

 

 

B. Bekendtgørelse om arkiveringsversioner 

Bilag B1: Udkast til ny bekendtgørelse om arkiveringsversioner  

Bilag B2: Oversigt over ændringer i forhold til eksisterende bekendtgørelse nr. 1007  

Bilag B3: Kort redegørelse for baggrund for og indhold i udkastet til bekendtgørelse 

 

 

Fælles for begge bekendtgørelser 

Skemaer til høringssvar 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Asbjørn Hellum 

Rigsarkivar 


