
 
 

Myndighed   

Finansministeriet, 
dokumenter i ESDH 
2009-2018 

Finansministeriet har meddelt, at 65032 filer i EDSH-system for 
perioden 2009-2018 er blevet uhjemlet kasseret. 
 
Indberetning sendt d. 13.11.2020 til Finansministeriet 

20/12798 

Sundheds- og 
Ældreministeriet, 
Landsdækkende 
undersøgelse af 
kræftpatienters 
oplevelser 

Sundheds- og Ældreministeriet har meddelt, at Landsdækkende 
undersøgelse af kræftpatienters oplevelser er blevet uhjemlet 
kasseret. 
 
Indberetning sendt d. 12.11.2020 til Sundheds- og 
Ældreministeriet 

20/12801 

Sundhedsdatastyrelsen, 
Indberetning af 
ventetider for årene 
2008-2011 

Sundhedsdatastyrelsen har d. 7. oktober 2019 meddelt, at it-
systemet Indberetning af ventetider (Venteinfo) for perioden 
2008-2011 er blevet kasseret. 
 
Indberetning sendt d. 19.12.2019 til Sundheds- og 
Ældreministeriet og til Sundhedsdatastyrelsen 

19/16653 

Finanstilsynets 
korrespondance med 
tilsynsbelagte 
virksomheder frem til 
2006 

Finanstilsynet anmeldte 10. november 2016, at al deres 
korrespondance med tilsynsbelagte virksomheder er blevet 
kasseret. Den efterfølgende undersøgelse i sagen har vist, at 
materialet ikke er omfattet af bekendtgørelse om kassation af 
visse statslige arkivalier hos statslige myndigheder, men skal 
bevares i henhold til Rigsarkivets bestemmelser. Materialet 
omfatter både stikprøver og konkrete engagementer. Materialet 
er kasseret frem til 2006. 
 
Indberetning sendt d. 29.1. 2019 til Erhvervsministeriet (c.c. 
Finanstilsynet) 

17/10963 

Værnsfælles 
Forsvarskommando 
Hærstaben, 
Militærpolitiets 
database over fanger i 
Irak 

Rigsarkivet blev i sommeren 2015 via dagspressen opmærksom 
på, at Militærpolitiets database over fanger i Irak var gået tabt. 
Rigsarkivet bad den 11. august 2015 Værnsfælles 
Forsvarskommando Hærstaben redegøre for sagen. 
 
Rigsarkivet modtog d. 20. marts 2017 en redegørelse for 
Værnsfælles Forsvarskommando Hærstaben hvoraf det fremgår, 
at databasen formentlig blev oprettet i efteråret 2003 og, at 
databasen formentlig blev slettet i efteråret 2004. 
 
Indberetning sendt d. 22. maj 2017 

16/14040 

Copenhagen Business 
School (CBS), 
journalsager og andet 
materiale 1985-2001 

Rigsarkivet blev i forbindelse med tilsynet med statslige 
myndigheder i 2012 opmærksom på, at CBS hverken havde 
afleveret eller indberettet papirarkivalier for perioden 1985-
2001. CBS har efterfølgende gennemført en omfattende 
eftersøgning af arkivalier fra denne periode, og har i den 
forbindelse oplyst, at en række arkivalier må anses for kasseret. 
Det drejer sig om journalsager for perioden 1985-2001, 
søgemidler til journalsager for perioden 1985-1996, 
mødereferater for øverste styrelsesniveau (bortset fra 1998 og et 
møde i 2000), mødereferater for visse studienævn, institutter og 

2015-
00611 



 
 

fakulteter samt systematisk materiale om studieforhold, 
personaleforhold m.m. CBS burde have opbevaret sine 
papirarkivalier under betryggende forhold, indtil de kunne 
afleveres til Rigsarkivet. 
 
Indberetning sendt d. 26. marts 2015 

Retten på 
Frederiksberg, 
omskrevne 
tingbogsblade ca. 1970-
95 

Retten på Frederiksberg meddelte d. 17. september 2013, at alle 
de omskrevne tingbogsblade, som havde været i rettens 
besiddelse, var blevet kasseret i forbindelse med skybruddet d. 2. 
juli 2011. Bladene indeholdt oplysninger om ejendomshandler og 
servitutter m.v. fra perioden ca. 1970-95, og det vil ikke være 
muligt at rekonstruere størsteparten af disse oplysninger. Retten 
på Frederiksberg skulle have kontaktet Rigsarkivet straks skaden 
var opstået, dermed kunne dokumenterne have været reddet. 
 
Indberetning sendt d. 10. januar 2014 

2013-
016025 

Statsadvokaturerne i 
København, 
Journalsager fra 2007-
2009 samt andre 
arkivalier fra ca. 1920-
1995 

De tre østdanske statsadvokaturer, som har fælles arkivlokale i 
København, meddelte d. 25. juli 2011, at de efter skybruddet d. 2. 
juli havde destrueret ca. 175-200 arkivæsker. Kassationen skete 
efter aftale med vicestatsadvokaten, men uden tilladelse fra 
Rigsarkivet. Den uhjemlede kassation omfattede et stort antal 
journalsager fra 2007-2009 samt en række navnekartoteker, 
visdomskartoteker, journaler og samlinger af journalkort m.v. fra 
ca. 1920-1995. 
 
Indberetning sendt d. 29. november 2011 

2011-
028001 

Landsskatteretten, 
offentliggjorte 
afgørelser for perioden 
1992-1999 

Ved skybruddet d. 2. juli 2011 blev hovedparten af de 
offentliggjorte afgørelser for perioden 1992-1999 udsat for 
vandskade, hvorfor Landskatteretten kasserede dem. 
Afgørelserne skulle have været bevaret jf. Rigsarkivets 
bestemmelse af 19. juni 2000, som Landskatteretten var bekendt 
med. 
 
Indberetning sendt 29. november 2011 

2011-
024560 

Syddansk Universitet, 
Statens Institut for 
Folkesundhed, 
korrespondance 1964-
1966, dele af artikler og 
foredrag 1972-1980 

Statens Institut for Folkesundhed oplyste, at der ved skybruddet 
d. 2. juli trængte kloakvand ind i det kælderlokale, som anvendes 
som arkivlokale. Vandskaden blev først anmeldt til Rigsarkivet 
15.7.2011. På det tidspunkt var kassationer af arkivalierne 
gennemført uagtet, at arkivalierne var omfattet af 
afleveringsbestemmelse fra Rigsarkivet. Statens Institut for 
Folkesundhed burde i stedet straks have indberettet skaden til 
Rigsarkivet, så der kunne gives anvisning på udbedring af 
skaderne. 
 
Indberetning sendt d. 29. november 2011 

2011-
024254 

Pensionsstyrelsen, 
nævnssager, sager om 
polsk arbejdskraft og 

Ved skybruddet d. 2. juli 2011 blev Pensionsstyrelsens kælder 
oversvømmet. Da medarbejderne mødte den efterfølgende 
mandag fandt de 20 flyttekasser med arkivalier fra perioden 
1992-2006 oversvømmet af kloakvand, og kasserede dem. 

2011-
025767 



 
 

om førtidspension 
1992-2006 

Pensionsstyrelsen indberettede først kassationen pga. vandskade 
d. 28. juli 2011. Pensionsstyrelsen burde straks have indberettet 
skaderne til Rigsarkivet, så der kunne gives anvisning på 
udbedring af skaderne i stedet for kassation. 
 
Indberetning sendt d. 29. november 2011 

Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen, 
Principsager fra 
Forbrugerstyrelsen 
1991-2000 

Rigsarkivet blev ved afleveringen af Forbrugerstyrelsens 
journalperioder 1991-1996 og 1996-2000 opmærksom på, at en 
stor del af styrelsens principsager manglede. Styrelsen har 
forklaret, at bevarings- og kassationsbestemmelser for en stor del 
sagerne fejlagtigt var blevet udført med “omvendt fortegn”, så 
lister over principsager i journalgrupperne, som var bestemt til 
bevaring i stedet var blevet kasseret. Sagerne var umiddelbart 
derefter sendt til forbrænding. Det var således ikke muligt at 
genoprette skaden. Den uhjemlede kassation omfattede 258 
sager for perioden 1991-1996 og 64 sager for perioden 1996-
2000. 
 
Indberetning sendt d. 26. september 2011 

2011-
022646 

 


