
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelser af bevaring og kassation af 

arkivalier i kommunerne for perioden før 2007 
(Bevaring af alle børnesager i analog form, kassation af ligningssager i analog form, bevaring af 

trafiktællinger i digital form) 

 

Udkast 11. januar 2017 
 

I medfør af § 5, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 om offentlige arkivalier og of-

fentlige arkivers virksomhed fastsættes efter drøftelse med de kommunale parter: 

 

Kapitel 1 

Børnesager i analog form før 2007 

 

§ 1. I bekendtgørelse nr. 693 af 7. juli 2003 om bevaring og kassation i primærkommunernes ar-

kivalier fra tiden før 1. april 1970 affattes bilag 1, pkt. 6I således: 

”I. 20 pct. af sociale personsager efter 1933, der er henlagt i mapper for hver enkelt person, jfr. § 

6, stk. 2, for så vidt angår sociale personsager, som er henlagt i familiemapper. Dette gælder ikke 

sager fra børne- og ungdomsværn og familievejledning. Dog bevares kun 3 pct. af sager vedrørende 

aldersrente, folkepension, invalidepension, enkepension, enkebørnsunderstøttelse, børnebidrag, 

børnetilskud og ungdomsydelse, hvis disse sager er ordnet på en sådan måde, at særskilt kassation 

heraf er mulig. 

 

§ 2. I bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i 

primærkommunerne affattes bilag 1, pkt. 6A således: 

”A. Alle personsager på papir vedrørende børns og unges anbringelse uden for hjemmet, vedrø-

rende særlig støtte til børn og unge og deres familier, vedrørende børnefaglige undersøgelser og 

vedrørende unge- og forældrepålæg”. 

Stk. 2. Denne bestemmelse gælder også for børnesager på papir fra Bornholms Regionskommu-

ne, der er skabt eller tilvejebragt før 1. januar 2007, jf. Rigsarkivets bevarings- og kassationsbe-

stemmelser for arkivalier fra Bornholms Regionskommune af 23. marts 2007. 

 

§ 3. I bekendtgørelse nr. 692 af 3. juli 2003 om bevaring og kassation af arkivalier i hos Køben-

havns og Frederiksberg kommuner foretages affattes bilag 1, pkt. 5A således: 

”A. Alle personsager på papir vedrørende børns og unges anbringelse uden for hjemmet, vedrø-

rende særlig støtte til børn og unge og deres familier, vedrørende børnefaglige undersøgelser og 

vedrørende unge- og forældrepålæg”. 
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Kapitel 2 

Ligningssager i analog form 1970-2006 

 

§ 4. I bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i 

primærkommunerne affattes bilag 1, pkt. 5A således: 

”A. Ligningssager for selskaber for skatteåret 1979.” 

Stk. 2. Denne bestemmelse gælder også for ligningssager på papir fra Bornholms Regionskom-

mune, der er skabt eller tilvejebragt før 1. januar 2007, jf. Rigsarkivets bevarings- og kassationsbe-

stemmelser for arkivalier fra Bornholms Regionskommune af 23. marts 2007. 

 

§ 5. I bekendtgørelse nr. 692 af 3. juli 2003 om bevaring og kassation af arkivalier i hos Køben-

havns og Frederiksberg kommuner affattes bilag 1, pkt. 3 således: 

”A: Ligningsager efter 1970 for selskaber for år, der ender på 9, med mindre sagerne er kasseret i 

medfør af de hidtil gældende bestemmelser. 

 

Kapitel 3 

Trafiktællinger i digital form 1970-2006 

 

§ 6. I bekendtgørelse nr. 1000 af 28. september 2004 om bevaring og kassation af arkivalier i 

primærkommunerne affattes bilag 1, tilføjes efter pkt. 7G: 

”H. En arkiveringsversion af data fra systemer med kommunale trafiktællinger.” 

Stk. 2. Denne bestemmelse gælder også for digitale trafiktællinger fra Bornholms Regionskom-

mune, der er skabt eller tilvejebragt før 1. januar 2007, jf. Rigsarkivets bevarings- og kassationsbe-

stemmelser for arkivalier fra Bornholms Regionskommune af 23. marts 2007. 

 

§ 7. I bekendtgørelse nr. 330 af 29. april 2004 om bevaring af data fra elektroniske arkivsystemer 

med personoplysninger i Københavns og Frederiksberg kommuner tilføjes efter § 7:   

”§ 7A. Fra miljø- og teknikområdet bevares en arkiveringsversion af systemer, der indeholder 

kommunale trafiktællinger.” 

 

 

Kapitel 4 

Ikrafttrædelse 

 

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den xx. xx 2017. 

 

Rigsarkivet, den xx. xx 2017 

 

ASBJØRN HELLUM 

 

/ Kirsten Villadsen Kristmar 


