
 

 

Skema til høringssvar – anmeldelse af forskningsdata 

Dette skema anvendes til høringssvar vedr. bekendtgørelser om anmeldelse af digitale 

forskningsdata hos statslige myndigheder 

Alle høringssvar bedes indført i nedenstående tabel i respektive felter, der kan udvides ved behov. 

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

Bevaring”. 

 

Dokumentet bedes sendt som Worddokument. 
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Generelle 

spørgsmål/kommentarer 

vedrørende høringen  

Det er generelt DTUs opfattelse at den beskrevne ordning ikke 

er anvendelig til registrering af data indsamlet i teknisk og 

naturvidenskabelig forskning, men at den muligvis er 

anvendelig til opsamling af statistiske data og dataformater 

anvendt i humanistisk og samfundsfaglig forskning.  Da 

størstedelen af data, der produceres på DTU, falder uden for 

den kategori af data, som Rigsarkivet kan håndtere, særligt i 

forhold til mængder og formater, giver bekendtgørelsen om 

arkiveringsversioner meget lidt mening. 

Det foreslås derfor, at bekendtgørelsen opdeles i to, således at 

man i første omgang regulerer de dataformater Rigsarkivet kan 
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håndtere i én bekendtgørelse og derefter afklarer om det er 

teknisk muligt at indsamle data fra teknisk og 

naturvidenskabelig forskning og derefter udsteder Rigsarkivet 

en bekendtgørelse, dækkende dette emne. 

 

Udkastet til bekendtgørelsen afspejler ikke den Nationale 

Strategi for Forskningsdata Management, der har fokus på 

”åbenhed omkring forskningsdata” og det at ”dele datasæt og 

dermed styrke den tværdisciplinære forskning”. Der mangler 

en meningsfuld beskrivelse af Rigsarkivets strategi og struktur 

for deling af data 

 

Rigsarkivet tager ikke hensyn til det arbejde, der er blevet 

leveret i de sidste 2 år i det Nationale Forum for 

Datamanagement og dets projekter, som f.eks. ”Digital 

Datamanagement Guide” og ”Data Management i Praksis”, 

hvor Rigsarkivet selv har været repræsenteret 

 

Rigsarkivet har ikke lyttet til universiteternes kommentarer, der 

løbende er blevet kommunikeret 

 

Bekendtgørelsen er ikke på linje med nationale og 

internationale bestræbelser som f.eks. implementering af FAIR 

principperne og Open Access til forskningsdata i Horizon 2020 

 

Bekendtgørelsen, som den er i den nuværende form, vil 

medføre store problemer for håndteringen af følsomme data 

 

 

Spørgsmål/kommentarer, der 

også vedrører bekendtgørelse om 

aflevering af forskningsdata 

Hvis de to foreslåede ændringer i § 1 og § 3 ikke gennemføres, 

vil dataejer efter anmeldelse ved projektafslutning være 

forpligtet til at opbevare data indtil Rigsarkivet måtte beslutte 

sig for at rekvirere aflevering – det vil have meget store 

økonomiske og juridiske implikationer. 

 

Rigsarkivets forslag vil føre til uforholdsmæssig høje 

administrative krav for DTUs forskere og betydelige 

omkostninger. 

 

Bekendtgørelsen modarbejder DTUs interne arbejde 

vedrørende implementeringen af en forskningsdatapolitik med 

lokale vejledninger og procedurer samt etableringen af DTUs 

eget forskningsdatakatalog og arkiv. 

 



 

 

§ 1. Bestemmelserne i denne 

bekendtgørelse gælder for 

digitale forskningsdata skabt hos 

statslige myndigheder, herunder 

universiteter, 

sektorforskningsinstitutioner m.v. 

(herefter benævnt myndigheder). 

Paragraffen afgrænser til ”forskningsdata, skabt hos statslige 

myndigheder”. 

Der skal ikke ske en anmeldelse/registrering af data opsamlet 

hos/i samarbejde mellem universiteterne og det private 

erhvervsliv, hvor der er krav om hemmeligholdelse samt fra 

sundhedssektoren, hvor der er særlig beskyttelse af persondata. 

 

§ 2. Ved digitale forskningsdata 

forstås data, som er skabt i 

forbindelse med forskning med 

anvendelse af videnskabelig 

metode, samt tilhørende 

dokumentation. 

DTU foreslår definition af forskningsdata som: 

”Forskningsdata er materiale, data, journaler, filer og anden 

dokumentation, som underbygger resultaterne af 

forskningsprojekterne eller andre resultater”. 

 

§ 3. Myndigheder skal anmelde 

digitale forskningsdata som 

nævnt i § 2 til Rigsarkivet. 

Anmeldelsestidspunkt: 

Bør ændres til senest når dataindsamlingen afsluttes. 

 

§ 3. stk. 2. Digitale 

forskningsdata skal anmeldes, når 

dataindsamlingen afsluttes, jf. 

dog stk. 3. 

Kravet bliver svært at opfylde, idet forskere anser data som 

dynamiske og er således data, der løbende arbejdes med. 



 

 

§ 3. stk. 3. Datasamlinger, som 

skabes ved monitorering eller 

kontinuerlig indsamling af data, 

skal anmeldes, når indsamlingen 

påbegyndes. 

Ingen kommentarer 

 

§ 4. Forskningsdata, som er skabt 

gennem eksperimenter eller 

simulationer, der kan gentages, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

Ingen kommentarer 

 

§ 4. stk. 2. Forskningsdata, som 

er skabt alene ved samkøring af 

administrative registre, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

Ingen kommentarer 

 

§4. stk. 3. Forskningsdata, som 

publiceres i deres helhed i 

publikationer, der er omfattet af 

Lov om pligtaflevering af 

offentliggjort materiale, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

Kravet undtager forskningsdata ”som publiceres som helhed i 

publikationer” 

 Dækker dette f.eks. en tidsskriftartikel med data deponeret i 

og publiceret via Dryad, der benyttes af mange biologiske 

tidsskrifter? 

 Hvilke krav gælder i forhold til data, der publiceres andre 

steder f.eks. på hjemmesider, i repositorier etc.? 

 



 

 

§ 5. Digitale forskningsdata, der 

skabes af flere statslige 

myndigheder, skal anmeldes af 

den dataansvarlige myndighed. 

Ingen kommentarer 

 

§ 5. stk. 2. I forbindelse med 

anmeldelse af digitale 

forskningsdata som nævnt i § 3, 

skal det angives, hvilken 

myndighed der har ansvaret for 

varetagelse af arkivmæssige 

hensyn, herunder en eventuel 

aflevering til Rigsarkivet. 

Ingen kommentarer 

 

§ 6. Statslige myndigheder skal 

anmelde digitale forskningsdata, 

der anvendes af både statslige og 

kommunale og/eller regionale 

myndigheder, til Rigsarkivet. 

Ingen kommentarer 

 

§ 6. stk. 2. Data, som er skabt i 

forbindelse med forskning, hvor 

en statslig myndighed har 

instruksbeføjelser og/eller er 

dataansvarlig myndighed, skal 

anmeldes til Rigsarkivet af den 

relevante statslige myndighed 

efter de regler, som er fastsat i 

denne bekendtgørelse. 

 

Ingen kommentarer 



 

  

§ 6. stk. 3. Såfremt forskningsdata 

som nævnt i § 3 skal bevares, sker 

aflevering til Rigsarkivet. 

Ingen kommentarer 

 

§ 7. Anmeldelse skal foretages 

efter Rigsarkivets anvisninger. 

Der henvises til ”Rigsarkivets anmeldelsesskema”  

Dette bør ændres til: ”ved indsendelse af en datamanagement 

plan udarbejdet i en skabelon godkendt af Rigsarkivet eller på 

Rigsarkivets anmeldelsesskema”. 

Jf. det nationale system til udarbejdelse af data management 

planer (DMPonline). Dette er netop indført for at sikre at 

planerne lever op til RA’s anmeldelsesbehov. 

DTU henviser til egen skabelon, der er udviklet og afprøvet 

sammen med forskerene. Udvikling af skabelonen indgik i det 

nationale DMPOnline samarbejde. 
 

 

§7. stk. 2. Anmeldelsen skal 

vedlægges yderligere oplysninger 

efter Rigsarkivets anvisninger. 

 

Ingen kommentarer 

 

§ 8. Efter anmeldelsen træffer 

Rigsarkivet afgørelse om, 

hvorvidt de anmeldte data skal 

afleveres til Rigsarkivet. 

Rigsarkivets frist til at rekvirere aflevering af anmeldte data er 

pt. uendelig og bør være ”senest 6 måneder efter anmeldelsen” 



 

 

§ 9. Offentlige og private 

bevillingsgivere kan ved tildeling 

af midler til støtte af 

forskningsprojekter udført af 

foreninger, organisationer m.v. 

bestemme, at forskningsdata skal 

anmeldes til Rigsarkivet, når 

forskningsdata falder inden for de 

bestemmelser, som er fastsat i §§ 

3-4. 

 

Ingen kommentarer 

 

§ 10. Bekendtgørelsen træder i 

kraft xx. måned 2017. 

Ingen kommentarer 

 


