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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. 

 

Navn på myndighed 

 

Københavns Universitet 

Kontaktoplysninger på 

myndighed 

Nørregade 10 

1165 København k 

Navn på kontaktperson Vicedirektør 

Kim Brinckmann 

Kontaktoplysninger på 

kontaktperson 

Forskning og innovation 

Nørregade 10 

DK-1165 København K 

kim.brinckmann@adm.ku.dk 

 

Generelle 

spørgsmål/kommentarer 

vedrørende høringen  

 



 

 

Spørgsmål/kommentarer, der 

også vedrører bekendtgørelse om 

aflevering af forskningsdata 

Bekendtgørelsen sigter på at forskerne/universiteterne skal 

anmelde digitale forskningsdata, der er skabt ved anvendelse 

af videnskabelig metode, til Rigsarkivet. Der er foretaget en 

vis afgrænsning, men der er tale om en meget stor samlet 

opgave, alene ved anmeldelsen til Rigsarkivet.  

 

De danske universiteter og bevaringsinstitutioner, herunder 

Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Rigsarkivet har 

tilsluttet sig Den Nationale Strategi for 

Forskningsdatamanagement 2015-2018.  

 

Som et led i udmøntningen af strategien er universiteterne i 

gang med at etablere organisationer til håndtering af 

forskningsdata, herunder understøtte 

datamanagementplanlægning, sikre lagring og værktøjer til 

aktive data og udpege repositorier og arkiver til låste data 

samt udstyre disse data med metadata efter internationale 

standarder. Dette arbejde er endnu ikke færdig, hvorfor den 

begrænsning af opgaven der henvises til i bemærkningerne til 

bekendtgørelsen, ikke pt. kan realiseres. 

 

Samtidigt er anmeldelsen et led i en proces, hvor Rigsarkivet 

efter anmeldelsen udfører en udvælgelse. De forskningsdata 

Rigsarkivet skønner bevaringsværdige, skal senere afleveres 

til Rigsarkivet. Omkostningerne til aflevering er ikke 

behandlet, men erfaring fra aflevering af administrative data 

og systemer peger på at der vil være tale om væsentlige 

omkostninger. 

 

Det er KUs vurdering, at anmeldelsen til Rigsarkivet, hvis 

den ikke koordineres med de øvrige initiativer på området, 

vil være en ren administrativ meromkostning for 

forskningsprojekter, der kun i begrænset omfang vil bibringe 

forskningsmæssig værdi i fremtiden, eller historisk værdi. 

 

Ud fra en grundlæggende accept af at Rigsarkivet uden 

videre kan indføre en så voldsom ændring i praksis, i forhold 

til en lovgivning, som har være uforandret i 10 år, er det 

største problem at hverken anmeldelse eller aflevering har 

været budgetteret i de aktive forskningsprojekter. 

 

KU må derfor på det kraftigste anbefale at Rigsarkivet som 

minimum afventer implementering af resultaterne fra Den 

Nationale Strategi for Forskningsdatamanagement 2015-

2018.  

 

Så vil Rigsarkivet kunne høste registreringer om 

forskningsdata, fra de fortegnelser, der allerede udarbejdes i 



 

dag som et led i arbejdet med lov om databeskyttelse og i de 

registreringer og fortegnelser som vil blive udarbejdet i 

forbindelse med udarbejdelse af datamanagement planer, 

som følge af Den Nationale Strategi for 

Forskningsdatamanagement 2015-2018, uden at pålægge 

forskere og universiteter en væsentlig administrativ 

meromkostning.  

 

 

§ 1. Bestemmelserne i denne 

bekendtgørelse gælder for 

digitale forskningsdata skabt hos 

statslige myndigheder, herunder 

universiteter, 

sektorforskningsinstitutioner m.v. 

(herefter benævnt myndigheder). 

 

 

§ 2. Ved digitale forskningsdata 

forstås data, som er skabt i 

forbindelse med forskning med 

anvendelse af videnskabelig 

metode, samt tilhørende 

dokumentation. 

 

 

§ 3. Myndigheder skal anmelde 

digitale forskningsdata som 

nævnt i § 2 til Rigsarkivet. 

 



 

 

§ 3. stk. 2. Digitale 

forskningsdata skal anmeldes, 

når dataindsamlingen afsluttes, 

jf. dog stk. 3. 

 

 

§ 3. stk. 3. Datasamlinger, som 

skabes ved monitorering eller 

kontinuerlig indsamling af data, 

skal anmeldes, når indsamlingen 

påbegyndes. 

 

 

§ 4. Forskningsdata, som er skabt 

gennem eksperimenter eller 

simulationer, der kan gentages, 

er undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

 

 

§ 4. stk. 2. Forskningsdata, som 

er skabt alene ved samkøring af 

administrative registre, er 

undtaget fra anmeldelse til 

Rigsarkivet. 

 



 

 

§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. 

 

 

§ 5. Digitale forskningsdata, der 

skabes af flere statslige 

myndigheder, skal anmeldes af 

den dataansvarlige myndighed. 

 

 

§ 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. 

 

 

§ 6. Statslige myndigheder skal 

anmelde digitale forskningsdata, 

der anvendes af både statslige og 

kommunale og/eller regionale 

myndigheder, til Rigsarkivet. 

 



 

 

§ 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. 

 

 

  

§ 6. stk. 3. Såfremt 

forskningsdata som nævnt i § 3 

skal bevares, sker aflevering til 

Rigsarkivet. 

 

 

§ 7. Anmeldelse skal foretages 

efter Rigsarkivets anvisninger. 

 

 

§7. stk. 2. Anmeldelsen skal 

vedlægges yderligere oplysninger 

efter Rigsarkivets anvisninger. 

 

 



 

 

§ 8. Efter anmeldelsen træffer 

Rigsarkivet afgørelse om, 

hvorvidt de anmeldte data skal 

afleveres til Rigsarkivet. 

 

 

§ 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. 

 

 

 

§ 10. Bekendtgørelsen træder i 

kraft xx. måned 2017. 

 

 


