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Informasjon om ny forskrift om bevaring og kassasjon 
 

Riksarkivaren har vedtatt nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for 

fylkeskommunale og kommunale arkiv skapt etter 1950. Bestemmelsene trer i kraft 

1. februar, jf forskrift om endring i forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige 

bestemmelser om behandling av offentlige arkiv 

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-12-20-1739?q=arkiv* .  

 

Den nye forskriften erstatter kapittel IV Retningslinjer for arkivbegrensning og 

kassasjon i fylkeskommunale arkiv og kapittel V Retningslinjer for 

arkivbegrensning og kassasjon i kommunale arkiv i Riksarkivarens forskrift 

1.12.1999 nr 1566 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om 

behandling av offentlige arkiver. Forskriften gjøres gjeldende fra 1. februar og vil 

bli lagt ut på Lovdata samme dato. Samtidig oppheves kapittel IV og V og de nye 

bestemmelsene utgjør nå revidert kapittel IV. 

 

Forskriften er resultat av prosjektet BK-OFFSEK Kommune i perioden 2011-2013. 

Prosjektet har blitt drevet av Riksarkivaren med deltakelse fra kommuner, 

fylkeskommuner, kommunale arkivinstitusjoner og organisasjoner. Prosjektet 

leverte høringsutkast sommeren 2012 og mottok ca 120 høringssvar innen 

høringsfristen 31.12.2012. Høringsuttalelsene og oppsummeringen av høringen ble 

publisert på Arkivverkets nettsider. Prosjektet oppsummerte innspillene fra høringen 

om forslag til nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og 

fylkeskommunene. Riksarkivaren har gjennomgått bestemmelsene og foretatt 

teknisk og juridisk bearbeiding. 

 

Forskriften som nå trer i kraft gjøres gjeldende for arkivmateriale som er skapt etter 

1950. Det blir adgang til å søke dispensasjon fra forskriften, slik at eldre 

bestemmelser kan benyttes på eldre materiale etter at dispensasjon er innvilget. 

Eldre bestemmelser vil være tilgjengelig gjennom Arkivverkets nettsider. Det vil 
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også bli informert nærmere om dispensasjonsordningen som vil vare ut 2018. 

Bestemmelsene gjelder alt arkivmateriale som skapes som ledd i utførelsen av 

fylkeskommunale og kommunale oppgaver. 

 

En viktig endring er at bestemmelsene beskriver det som minimum skal bevares. 

Det som ikke er beskrevet kan kasseres når frister i annet lovverk samt kommunens 

og fylkeskommunens juridiske og administrative behov er utløpt. De enkelte 

fylkeskommunene og kommunene kan selv velge å bevare mer enn det som 

bestemmelsene pålegger, men organet skal ha oversikt over hvilket materiale som 

kan kasseres og hva som skal bevares. For materialet som skal kasseres må 

kommunen og fylkeskommunen selv sette oppbevaringsfrister.  

 

Til hjelp i arbeidet med praktisk bruk av bevarings- og kassasjonsbestemmelsene og 

andre forhold omkring bevarings- og kassasjonsarbeidet, vil det bli utarbeidet en 

veiledning for brukerne av regelverket. Veiledningen vil bli gjort kjent gjennom 

Arkivverkets nettsider.  

 

 

Med hilsen 

Lars-Jørgen Sandberg e.f. 

underdirektør Gro Hendriksen 
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