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Indledning 

I henhold til arkivlovens § 39, stk. 1, nedsætter kulturministeren et udvalg, som skal vurdere de offentlige 
arkiver og myndighedernes praksis på tilgængelighedsområdet. 

Udvalget udøver sin virksomhed på grundlag af en årlig rapport om tilgængelighedspraksis. Rapporten 
udarbejdes af rigsarkivaren, der kan indhente oplysninger om praksis på tilgængelighedsområdet fra de 
myndigheder, der er omfattet af arkivloven.  

Rapporten for 2014 er udarbejdet efter samme principper som rapporterne for de tidligere år. 
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Omorganisering af Statens Arkiver og navneforandring til 
Rigsarkivet 
Den 1. maj 2014 trådte en ny organisation af Rigsarkivet i kraft. I stedet for den hidtidige geografiske 
opdeling mellem Rigsarkivet og landsarkiverne og opdelingen af en række landsdækkende opgaver mellem 
Rigsarkivet, Erhvervsarkivet og Dansk Data Arkiv er Rigsarkivets funktioner i dag fordelt på 3 søjler, hver 
ledet af en vicedirektør, nemlig Indsamling og Bevaring (IB), Brugerservice og Formidling (BF) samt 
Administration og Økonomi (AØ). IB forestår al indsamling og bevaring, hvad enten det drejer sig om 
offentlige eller private arkivalier. De forskellige søjler er hver opdelt i en række faglige områder under hver 
sin områdeleder. Områderne er ikke bundet til Rigsarkivets forskellige lokaliteter, men er tværgående. 

Under området Forskning og Adgang i BF-søjlen sorterer bl.a. behandlingen af sager om dispensation fra 
tilgængelighedsfristerne samt om benyttelse af ikke umiddelbart tilgængelige arkivalier i øvrigt.  

Samtidig med organisationsændringen besluttedes det at ændre betegnelsen Statens Arkiver til Rigsarkivet, 
således at Rigsarkivet nu betegner hele institutionen. Navneændringen er siden blevet lovfæstet.  

Aktivitetsplan 2012 
I 2012 indledte Statens Arkiver en ny aktivitetsplan med et tilsyn med alle statslige myndigheder, som skal 
dække perioden frem til og med 2016.  
Cirkulæreskrivelser om aflevering af digitalt skabte arkivalier i perioden 2013-2014 blev publiceret på 
Statens Arkivers hjemmeside i januar 2013. Cirkulæreskrivelse med tidsplan for aflevering af papirarkivalier 
2014-2016 udsendtes 6. januar 2014. En særlig tidsplan for aflevering fra Forsvarets enheder er udsendt i 
januar 2015. 

Særlige tilgængelighedsfrister, jf. § 27, stk. 1 
I løbet af 2014 er fastsættelse af særlige tilgængelighedsfrister drøftet med Universitetsklinikken under 
Psykologisk Institut, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet og med Forsvarets 
Efterretningstjeneste. Drøftelserne var ikke afsluttet ved udgangen af rapportåret. 

Uhjemlede kassationer  

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 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, journalnummer 2015-00611 
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Praksis vedrørende dispensationer 
Tilladelser og afslag 
Som i de foregående år har sagsbehandlerne i Statens Arkiver ført statistik, jf. rigsarkivarens instruks om 
behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit C1, over de afgørelser, der i årets løb er truffet. For så 
vidt angår offentlige arkiver, er der efter sagsbehandlernes opgivelser givet i alt 3762 tilladelser og meddelt 
57 afslag.  

Udviklingen i tilladelser og afslag for offentlige arkivalier 2004-2014: 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tilladelser 
i alt 

1894 1913 1753 2284 2931 3294 2660 3757 3744 4408 3762

Afslag i alt 69 55 35 76 46 65 39 31 24 45 57

Afslag i % 3,5 2,8 2,0 3,3 1,5 1,9 1,5 0,8 0,6 1,0 1,5

Kilde: Sagsbehandlerindberetninger 

Som det ses, er den relative andel af afslag, der i 2013 udgjorde 1,0 %, steget med 0,5%. Imidlertid må det 
understreges, at det næppe kan konkluderes, at denne tendens skyldes en mindre liberal praksis end i 
tidligere år. Langtidstendensen er, at de rene afslag udgjorde en meget lille andel af de modtagne 
ansøgninger.  

Fordelingen af dispensationer fra de i eller i medfør af arkivloven fastsatte frister fremgår af bilag 
1: Tilgængelighedsstatistik 2014.  

Det fremgår her, at 22 af de 57 afslag drejer sig om særlige frister, fastsat i medfør af arkivloven.  
Heri er medregnet 6 ansøgninger, der drejede sig om originale kontraministerialbøger, for hvilke der 
gælderen 100 års tilgængelighedsfrist. Denne frist er fastsat på baggrund af, at de originale ministerialbøger 
i nogle tilfælde indeholder oplysninger om nulevende personers, dvs. aktive, cpr-numre. 

For 3 sager er afslaget begrundet med tilstedeværelsen i arkivenheden af dokumenter, klassificeret 
”fortroligt” eller højere, for 1 sag er afslag begrundet med udenrigspolitiske fortrolighedshensyn.  
6 afslag drejer sig om materiale fra Politiets Efterretningstjenestes arkiv. Her tegner den såkaldte 
Wollweber-sag sig for 3 afslag, meddelt den samme ansøger successivt. 

Som bilag 3 bringes regester over de afslag, der i 2014 er blevet meddelt på ansøgninger om benyttelse af 
ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale i Statens Arkiver. 

Alle meddelte afslag er givet med anvisning af ankemulighed, visse private arkivalier dog undtaget, nemlig i 
de tilfælde, hvor dispensation efter de derom fastsatte bestemmelser ikke kan finde sted før en bestemt, 
fremtidig dato. 

1 Instruksen lyder:  
”C: Indberetning af oplysninger 
1. Efter arkivlovens § 39, stk. 3, skal rigsarkivaren hvert år til kulturministeren afgive rapport om 
tilgængelighed. 
2. Med henblik på udarbejdelse af denne rapport afgiver alle enheder senest 14 dage efter udløbet af hvert 
kvartal oplysning om behandling og afgørelse af ansøgninger efter arkivlovens § 31 efter de tidligere herom 
udstedte bestemmelser, dog således at indberetningerne nu følger kalenderens kvartaler. 
3. Afslag indberettes løbende til rigsarkivaren med kopi af sagens vigtigste dokumenter (ansøgning, svar på 
samtykkehøring og brev til ansøger).” 
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I de tilfælde, hvor en myndighed ikke har fundet at kunne meddele samtykke til en ansøgnings 
imødekommelse, har Statens Arkiver forelagt ansøgeren myndighedens begrundelse og opfordret ansøgeren 
til at fremsætte eventuelle supplerende eller korrigerende bemærkninger. Hvis ansøgeren ikke inden 30 dage 
har fremsat sådanne bemærkninger, meddeles et endeligt afslag. Er ansøger fremkommet med 
bemærkninger, forelægges sagen på ny den afleverende myndighed/ressortmyndigheden med ansmodning 
om genovervejelse. 

I 2014 afsluttedes en sag, der drejede sig om adgang til materiale, der af Rigsarkivet er deponeret hos Det 
Danske Filminstitut, og som vedrørte produktion af en række dokumentarfilm mellem 1948 og 1964. Sagen 
tog sin begyndelse i 2011, da Filminstituttet i første omgang gav ansøgeren afslag, men ændrede senere dette 
til en tilladelse på visse vilkår. Ansøgeren, der ikke fandt, at oplysningerne i materialet var af en karakter, 
der kunne betinge en tilgængelighedsfrist på 75 år, klagede over sagsbehandlingen, som endeligt afgjorde 
sagen den 27. maj 2014. Kulturministeriets breve af 27. maj 2014 til Filminstituttet og Rigsarkivet findes 
som bilag til dette års rapport. 

Sagsbehandlingstider 

Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om dispensation fra arkivlovens tilgængelighedsfrister i Statens 
Arkiver opgøres ved hjælp af Statens Arkivers journalsystem. Der foretages tre opgørelser, nemlig for så 
vidt angår 1) sager, hvori rigsarkivaren eller den, han har bemyndiget hertil, træffer afgørelsen uden ekstern 
høring, 2) sager, hvor imødekommelse af en ansøgning afhænger af samtykke fra den afleverende 
myndighed eller ressortmyndigheden, samt 3) henvendelser, der ikke har givet anledning til afgørelse om 
tilgængelighed, i de fleste tilfælde fordi det materiale, der er søgt om, er umiddelbart tilgængeligt, i andre 
tilfælde fordi materialet ikke er afleveret til Statens Arkiver eller ikke eksisterer. 

Arkivlovens § 36 fastsætter en svarfrist på maksimalt 15 dage for ansøgninger eller henvendelser om 
benyttelse af ikke umiddelbart tilgængeligt arkivmateriale. Overholdelse af sagsbehandlingsfristerne er 
yderligere indskærpet i rigsarkivarens instruks om behandling af tilgængelighedssager, kapitel X, afsnit A.2

Sagsbehandlingstiden er for de sager, der afgøres af rigsarkivaren eller den, han bemyndiger dertil, 
overskredet i 2,3 % af sagerne eller 67ud af 2899 sager. Der er her tale om en stigning i antallet af 
overskridelser i forhold til 2013. Det samme gælder de sager, der har involveret høring af den afleverende 
myndighed. Her viser opgørelsen, at der har været overskridelser af sagsbehandlingsfristen i 4 af 89 sager 
mod 2 af 81 sager i 2013. 

Stigningen i antallet af overskridelser kan til en vis grad tilskrives omorganiseringen af Rigsarkivet, men 
Rigsarkivet må trods stigningen konkludere, at antallet af overskridelser stadig er ringe, og at det næppe er 

2 Instruksen lyder:  
”A. Svarfrister 
1. Ansøgeren skal efter arkivlovens § 36 have svar inden 15 dage. Denne frist skal ubetinget overholdes. 
2. Fristen regnes fra ansøgningens modtagelse til afsendelse af svar, således at alle kalenderdage regnes 
med, herunder modtagelsesdagen. Svar skal altså afgå fra Statens Arkiver senest den 15. dag. 
3. Svarfristen gælder også i de tilfælde, hvor der ikke foreligger en afgørelse. I så fald skal Statens Arkiver 
efter arkivlovens § 36 oplyse om grunden hertil, herunder om hvornår svaret kan ventes. 
4. Hvis rigsarkivaren eller den, han bemyndiger hertil, træffer afgørelse, vil grunden til senere besvarelse, 
normalt være, at afgørelsen kræver meget omfattende undersøgelser, eller at der er opstået en så alvorlig 
tvivl, at sagen er forelagt rigsarkivaren eller afleverende myndighed. 
5. Skal der høres om samtykke, skal skrivelse til afleverende myndighed afgå snarest og senest den 15. dag 
fra og med modtagelse af ansøgningen. 
6. Ansøgeren orienteres med kopi af høringsskrivelse. I orienteringen anføres, at svar først kan ventes, når 
afleverende myndighed har taget stilling til samtykke. 
7. I høringsskrivelse mindes afleverende myndighed om, at fristen for svar på samtykke efter arkivloven er 
30 dage. 
8. Har Statens Arkiver ikke modtaget svar på høring om samtykke inden 30 dage, rykkes afleverende 
myndighed snarest, dog senest inden 10 dage.” 
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muligt at træffe nye foranstaltninger, der vil sikre mod overskridelser. Der afgives af områdelederen for 
sagsbehandlingen på tilgængelighedsområdet en ugentlig rapport om sagsantal og fremdrift, ligesom hver 
enkelt overskridelse af rapporteres særskilt. 

Det kan nævnes, at myndighedernes sagsbehandling af spørgsmål om samtykke til imødekommelse af 
ansøgninger ind i mellem kan være ganske langvarig; således har især de sager, der har været forelagt 
Politiets Efterretningstjeneste, været længe under behandling. 

En opgørelse over sagsbehandlingstiderne findes som bilag 2. 

Kommuner og kommunale offentlige arkiver 

I lighed med tidligere år har Statens Arkiver gennemført en spørgeskemaundersøgelse af den praksis, der 
følges af kommuner og kommunale arkivinstitutioner på tilgængelighedsområdet. 

En oversigt over antallet af henvendelser til de enkelte kommuner, af tilladelser og afslag bringes som bilag 
3. 
Regester over de af kommunerne afslåede ansøgninger findes i slutningen af bilag 4. 

Betingelser for størst mulig åbenhed 

Ved gennemførelsen af arkivloven var det den politiske målsætning, at bestemmelserne om tilgængelighed 
skulle forvaltes efter et princip om størst mulig åbenhed og samtidig med respekt for nødvendige 
fortrolighedshensyn. 

Spørgsmålet om bevaring og aflevering til Rigsarkivet af den såkaldte DAMD-database gav i 2014 
anledning til debat. 

DAMD 
DAMD-databasen, som Region Syddanmark er dataansvarlig for,  opsamlede automatisk fra praktiserende 
lægers journaler oplysninger om individuelle patienters tidsmæssige behandlingsforløb og om diagnose. 
Sådanne oplysninger måtte imidlertid kun indsamles for patienter med en (eller flere) af diagnoserne 
depression, kronisk obstrueret lungefunktion (KOL), hjerte-/karsygdomme og diabetes.  

Databaserne for disse fire diagnoser udgør såkaldte kliniske kvalitetsdatabaser, hvis formål er at opsamle 
erfaringer, der kan medvirke til at forbedre patientbehandlingen. Kliniske kvalitetsdatabaser kan kun 
(lovligt) oprettes efter godkendelse fra i sin tid Sundhedsstyrelse, i dag Statens Seruminstitut, og der var 
således ikke hjemmel til at foretage indsamling af oplysninger om samtlige diagnoser i den primære 
sundhedstjeneste. 

Da det konstateredes, at en række oplysninger om patienter og diagnoser uden hjemmel i en godkendelse 
som klinisk kvalitetsdatabase var indsamlet, opstod spørgsmålet om, hvorvidt de pågældende data skulle 
slettes. Rigsarkivet udtalte her ved sagens begyndelse, at de pågældende data måtte anses som 
forskningsmæssigt værdifulde og bevaringsværdige og databasen på den baggrund skulle afleveres til 
opbevaring i Rigsarkivet. Rigsarkivet udtalte i forbindelse med sagen, at det ikke i sig selv kunne anses som 
et kriterium for kassation, at oplysningerne var indsamlet uden hjemmel.  

Der er i 2015 gennemført en ændring af arkivloven, hvori det er fastsat, at den pågældende database ikke 
skal afleveres til Rigsarkivet. 
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Bilag 1: Tilgængelighedsstatistik 2013 

Dispensationsty
pe 

Tilladelse meddeles 
af: 

Antal sager: Rigs
arkiv 
Kbh. 

Rigs
arkiv 

Odense 

Rigs
arkiv 

Viborg

Rigsarkiv 
Aabenraa 

Rigsarkiv 
Aarhus 

 I alt 

A: § 22 stk.1  (< 
20 år) 

Afleverende 
myndighed/ 
Rigsarkivaren 

1. Tilladelser 
(DISP) 17 1 2 0 0 20 
2. Afslag (AFS) 0 0 0 0 0 0 

B: § 23 stk. 1 (75 
år) 

Rigsarkivaren 1. Tilladelser 
(DISP) 

2.70
7 131 667 129 26 

3.66
0 

2. Afslag (AFS) 17 2 5 3 0 27 

C: § 27 stk. 1 
(fristforlænget) 

Afleverende 
myndighed/ 
Rigsarkivaren 

1. Tilladelser 
(DISP) 42 0 0 0 0 42 
2. Afslag (AFS) 22 0 0 0 0 22 

D: § 23 stk. 1, jf. § 
33 (rent private 
forhold) 

Datatilsynet/ 
Rigsarkivaren 

1. Tilladelser 
(DISP) 1 0 0 0 0 1 
2. Afslag (AFS) 0 0 0 0 0 0 

E: § 24 
(strafferetspleje, 
yngre end 50 år) 

Afleverende 
myndighed/ 
Rigsarkivaren 

1. Tilladelser 
(DISP) 28 0 11 0 39 
2. Afslag (AFS) 7 0 1 0 8 

Offentlige 
arkiver, alle typer 

1. Tilladelser 
(DISP) 

2.79
5 132 680 129 26 3.76

2 
2. Afslag (AFS) 46 2 6 3 0 57 
3. Ikke 
behandlede 
ansøgninger 
(OFF) 

1.44
1 32 503 20 0 1.99

6 
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 PDO: Privatarkiver  Donator  1. Tilladelser (DISP) 51 0 1 3 26 81 
2. Afslag (AFS) 1 0 0 0 0 3 

PRA: Privatarkiver Rigsarkivaren 1. Tilladelser (DISP) 120 0 1 34 31 186 
2. Afslag (AFS) 5 0 1 0 0 4 

Private arkiver, alle typer 1. Tilladelser (DISP) 171 0 2 37 57 267
2. Afslag (AFS) 6 0 1 0 0 7 
3. Ikke behandlede ansøgninger 
(PRI) 80 0 0 0 80 

Offentlige og private 
arkiver tilsammen 

1. Tilladelser (DISP) 2.966 132 682 166 83 4.029 
2. Afslag (AFS) 52 2 7 3 0 64 
3. Ikke behandlede ansøgninger 
(OFF og PRI) 1.521 32 503 20 0 2.076 

4. Alle sager (=1+2+3) 4.539 166 1.192 189 83 6.169 
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Bilag 2. Sagsbehandlingstider 2014 

Tilgængelighed - 
arkivbesluttet 

 Tilgængelighed - med 
høring 

Tilgængelighed - med 
afvisningssvar 

1. kvartal: 
Antal sager 871 26 695

heraf med overholdt tidsfrist 842 26 678 

heraf med overskreden tidsfrist 29 0 17 

Antal overskredne i % 3,33 0,00 2,45 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 8,52 9,77 9,71 

2. Kvartal: 
Antal sager 613 19 480 

heraf med overholdt tidsfrist 594 17 468 

heraf med overskreden tidsfrist 19 2 12 

Antal overskredne i % 3,10 10,53 2,50 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 9,04 15,68 8,81 

3. kvartal: 
Antal sager 645 36 502 

heraf med overholdt tidsfrist 634 34 487 

heraf med overskreden tidsfrist 11 2 15 

Antal overskredne i % 1,71 5,56 2,99 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 7,58 13,06 8,80 

4. kvartal: 
Antal sager 765 18 605 

heraf med overholdt tidsfrist 757 18 595 

heraf med overskreden tidsfrist 8 0 10 

Antal overskredne i % 1,05 0,00 1,65 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 8,02 9,44 8,56 

Hele året: 
Antal sager 2.899 93 2.277 

heraf med overholdt tidsfrist 2.832 89 2.234 

heraf med overskreden tidsfrist 67 4 43 

Antal overskredne i % 2,31 4,30 1,89 

Gennemsnitlig sagsbehandlingstid 8,31 12,39 9,14 

BILAG 2. 
SAGSBEHANDLIN
GSTIDER 2014 
RIGSARKIVET I 
ALT 
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Tilgængelighed - 
arkivbesluttet 

Tilgængelighed - 
med høring 

Tilgængelighed - 
med 

afvisningssvar 

1. kvartal: 
Antal 
sager 871 26 695 

heraf med overholdt 
tidsfrist 842 26 678 

heraf med overskreden 
tidsfrist 29 0 17 
Antal overskredne i 
% 3,33 0,00 2,45 
Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid 8,52 9,77 9,71 

2. Kvartal: 
Antal 
sager 613 19 480 

heraf med overholdt 
tidsfrist 594 17 468 

heraf med overskreden 
tidsfrist 19 2 12 
Antal overskredne i 
% 3,10 10,53 2,50 
Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid 9,04 15,68 8,81 

3. kvartal: 
Antal 
sager 645 36 502 

heraf med overholdt 
tidsfrist 634 34 487 

heraf med overskreden 
tidsfrist 11 2 15 
Antal overskredne i 
% 1,71 5,56 2,99 
Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid 7,58 13,06 8,80 

4. kvartal: 
Antal 
sager 765 18 605 

heraf med overholdt 
tidsfrist 757 18 595 

heraf med overskreden 
tidsfrist 8 0 10 
Antal overskredne i 
% 1,05 0,00 1,65 
Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid 8,02 9,44 8,56 

Hele året: 
Antal 
sager 2.899 93 2.277 

heraf med overholdt 
tidsfrist 2.832 89 2.234 

heraf med overskreden 
tidsfrist 67 4 43 
Antal overskredne i 
% 2,31 4,30 1,89 
Gennemsnitlig 
sagsbehandlingstid 8,31 12,39 9,14 
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-

Bilag 3: Oversigt over  antal afgørelser om tilgængelighed i 
kommunerne 

Kommune 

Returne
ret 

skema 
Modtaget 

henvendelser Antal 
Imødekom
met/antal Afslag/antal 

Albertslund 0  
Allerød 1 Nej 
Assens 1 Ja 1 1 
Ballerup 1 Ja 7 7 
Billund 0 
Bornholms 
Regionskommu
ne 1 Ja 5 5 
Brøndby 1 Nej 
Brønderslev 1 Nej 
Dragør 0 

Egedal 1 Ja 17 17 
Esbjerg 1 Ja 5 5 
Fanø 0 
Favrskov 1 Nej 
Faxe 1 Ja 10 10 
Fredensborg 0 
Fredericia 1 Nej 
Frederiksberg 1 Ja 17 17 
Frederikshavn 0 
Frederikssund 1 Ja 21 20 1 

Furesø 1 Nej 
Fåborg 0 
Gentofte 1 Nej 
Gladsaxe 1 Ja 2 2 
Glostrup 1 Ja 2 2 
Greve 1 Nej 
Gribskov 0 
Guldborgsund 1 Ja 101 99 2 
Haderslev 1 Ja 2 2 
Halsnæs 0 
Hedensted 1 Ja 5 5 
Helsingør 1 Ja 16 8 8 
Herlev 1 Nej 
Herning 1 Ja 2 2 
Hillerød 1 Ja 2 2 
Hjørring 1 Ja 18 18 
Holbæk 1 Nej 
Holstebro 0 
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Horsens 1 Ja 5 5 
Hvidovre 1 Ja 1 1 
Høje Tåstrup 0 
Hørsholm 1 Nej 
Ikast-Brande 1 Nej 
Ishøj 0 
Jammerburgt 0 
Kalundborg 1 Nej 
Kerteminde 1 Nej 
Kolding 0 
Stadsarkivet 
Kbh. Kommune 1 Ja 231 229 2 
Køge 0 
Langeland 1 Nej 
Lejre 0 
Lemvig 1 Ja 15 15 
Lolland 1 Ja 5 5 
Lyngby Tårbæk 1 Ja 2 2 
Læsø 0 
Mariagerfjord 0 
Middelfart 1 Ja 2 2 
Morsø 1 Nej 
Norddjurs 0 
Nordfyn 1 Nej 
Nyborg 0 
Næstved 1 Ja 11 11 
Odder 1 Nej 
Odense 0 
Odsherred 1 Nej 
Randers 0 
Rebild 1 Nej 
Ringkøbing/Skje
rn 0 
Ringsted 0 
Roskilde 1 Ja 35 22 
Rudersdal 0 
Rødovre 0 
Samsø 1 Nej 
Silkeborg 1 Ja 9 9 
Skanderborg 1 Nej 
Skive 1 Nej 
Slagelse 0 
Solrød 0 
Sorø 1 Ja 10 10 
Stevns 1 Ja 1 1 
Struer 1 Ja 1 1 
Svendborg 0 
Syddjurs 1 Nej 
Sønderborg 1 Nej 
Thisted 0 
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Tønder 0 
Tårnby 0 
Vallensbæk 0 
Varde 1 Nej 
Vejen 0 
Vejle 0 
Vesthimmerland 1 Nej 
Viborg 
Vordingborg 1 Ja 1 1 
Ærø 1 Ja 1 1 
Aabenraa 0 
Aalborg 1 Ja 9 9 
Aarhus 1 Nej 
Besvarelser i alt 60 
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Bilag 4. Regester over meddelte afslag på ansøgninger om 
dispensation i Rigsarkivet 2014 

Kategori B 
B (RAK 2013–023044; 14. januar 2014) 
Til brug for at undersøge forhold omkring en pensionsordning ønskedes tilladelse til at benytte en 
forhandlingsprotokol for separations- og skilsmissesager fra 1993 fra Københavns Statsamt. Ansøger 
ønskede at finde egen skilsmisse. Rigsarkivet gav afslag af hensyn til privatlivets fred hos de mange andre 
personer, der var nævnt i forhandlingsprotokollen; der blev særligt henvist til at der var oplysninger af stærkt 
personfølsom karakter i protokollen. Rigsarkivet tilbød desuden en arkivundersøgelse (mod betaling) for at 
finde sagen i protokollen, ligesom Rigsarkivet meddelte, at selve sagerne endnu ikke var afleveret. 

B (RAK 2014–004905 & 2014–004906; 2. februar 2014) 
Ansøgning (formål: personlig oplysning) fra to brødre om adgang til deres fars dødfundsag fra 1965. 
Rigsarkivet kunne bekræfte ansøgernes forhåndsviden om dødsmåden (kulilteforgiftning) og deres 
formodning om motivet (en truende retssag), men måtte konstatere, at de afhøringer af kriminalsagens andre 
implicerede, som viste sig at ligge i dødfundsagen, indeholder oplysninger af særdeles følsom karakter. 
Rigsarkivet gav derfor afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos de i sagen afhørte personer.  

B (RAK 2013–018984; 5. februar 2014) 
Til brug for slægtsforskning ønskedes tilladelse til at benytte en personsag i Erstatningsrådets arkiv. Der var 
tale om ansøgers mors onkel. Onklen havde en datter, som hans øvrige familie ikke kendte til. Rigsarkivet 
gav afslag til hele materialet, dels af hensyn til at materialet indeholdt oplysninger om en række andre 
personers private forhold, dels da Erstatningsrådets sag indeholdt oplysninger om mors onkels 
helbredsforhold efter besættelsestiden. Rigsarkivaren gav tilladelse til at benytte begæringen om 
godtgørelse.  

B (RAK 2013–018984; 5. februar 2014) 
Til brug for slægtsforskning ønskedes tilladelse til at benytte en en AS-sag i arkivet fra Statsadvokaten for 
særlige Anliggender. Der var tale om ansøgers mors onkel. Onklen havde en ukendt datter som familien ikke 
kendte. Rigsarkivet gav afslag til hele materialet, dels af hensyn til at materialet indeholdt oplysninger om en 
række andre personers private forhold, dels da Erstatningsrådets sag indeholdt oplysninger om mors onkels 
helbredsforhold efter besættelsestiden. Rigsarkivaren gav tilladelse til at benytte et særligt læg vedr. mors 
onkel (SA).  

B (RAK 2013–018984; 5. februar 2014) 
Til brug for slægtsforskning ønskedes tilladelse til at benytte en sag (84.G.xxx) fra Udenrigsministeriets 
arkiv. Der var tale om ansøgers mors onkel. Onklen havde en ukendt datter som familien ikke kendte. 
Rigsarkivet gav afslag til hele materialet, dels af hensyn til at materialet indeholdt oplysninger om en række 
andre personers private forhold, dels da Erstatningsrådets sag indeholdt oplysninger om mors onkels 
helbredsforhold efter besættelsestiden. Rigsarkivaren gav tilladelse til at benytte materiale helt specifikt om 
mors onkel (UM). 

B (RAÅ 2014-005023; 11. marts 2014) 
Ansøgning om adgang til folkeregisterkort for person født 17/10 1933 i folkeregistret fra Dybbøl. Som 
formål er anført slægtsforskning i almindelighed. Da folkeregisterkort kan indeholde oplysninger om 
enkeltpersoners private forhold, blev der under hensyntagen til privatlivets fred givet afslag på dispensation 
fra tilgængelighedsfristen. Ansøgeren blev gjort opmærksom på, at Rigsarkivet på nærmere angivne vilkår 
kan levere en udskrift fra folkeregisterkortene med oplysninger om adresser m.m. 

B (RAÅ 2014-005025; 11. marts 2014) 
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Ansøgning om adgang til folkeregisterkort for person født 14/10 1935 i folkeregistret fra Dybbøl. Som 
formål er anført slægtsforskning i almindelighed. Da folkeregisterkort kan indeholde oplysninger om 
enkeltpersoners private forhold, blev der under hensyntagen til privatlivets fred givet afslag på dispensation 
fra tilgængelighedsfristen. Ansøgeren blev gjort opmærksom på, at Landsarkivet på nærmere angivne vilkår 
kan levere en udskrift fra folkeregisterkortene med oplysninger om adresser m.m. 

B (RAK 2014–000300; 20. marts 2014) 
Til brug for slægtsforskning ønskedes tilladelse til at benytte en lægelig dødsattest på halvonkel, død 1956. 
Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos afdødes nærmeste familie.  

B (RAK 2014–006343; 25. april 2014) 
Til brug for personlig oplysning om nærmeste familie ønskedes tilladelse til at benytte en faderskabssag 
mellem mor og tysk soldat vedr. (halv)søsters fødsel. Ansøger kunne ikke fremlægge samtykke fra søsteren 
idet de ikke længere havde kontakt med hinanden. Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af 
privatlivets fred hos søster.  

B (RAK 2014–008088; 2. maj 2014) 
Ansøgning (formål: fødselsdagsgave) fra datter om at få oplyst sin mors fødselsklokkeslet "som første led i 
min overraskelse til hendes fødselsdag". Rigsarkivet gav afslag, efter fast praksis, begrundet i arkivlovens 
beskyttelse af privatlivets fred, og efterlyste samtykke fra ansøgerens mormor eller mor.   

B (RAK 2014–011838; 27. juli 2014) 
Til brug en historie om sit eget hus ønskedes tilladelse til at benytte en lægelig dødsattest på en tidligere 
beboer i huset. Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos afdødes efterladte.  

B (RAÅ 2014-014525; 22. august 2014) 
Ansøgning om adgang til folkeregisterkort for ansøgeres forældre, født i Haderslev købstad. Som formål er 
anført personlige oplysninger om nærmeste familie. Da folkeregisterkort kan indeholde oplysninger om 
enkeltpersoners private forhold, blev der under hensyntagen til privatlivets fred givet afslag på dispensation 
fra tilgængelighedsfristen. Ansøgeren blev gjort opmærksom på, at Rigsarkivet på nærmere angivne vilkår 
kan levere en udskrift fra folkeregisterkortene med oplysninger om adresser m.m. 

B (RAK 2014-016541, dok; 3. oktober 2014) 
Til brug for at udarbejde en database på nettet over modstandsfolk ønskedes tilladelse til at lægge 
oplysninger om ansøgere i Erstatningsrådets arkiv; nemlig deres navn, køn, fødselsår, ansøgningsnummer og 
type af modstandsarbejdere, ud på nettet. Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets 
fred hos de personer som sagerne rummer oplysninger om, samt hos de pågældende personers pårørende. 

B (RAK 2014–017097; 9. oktober 2014) 
Til brug for personlig oplysning om fætters kone, hendes far og onkel og dennes hustru og far m.fl. ønskedes 
tilladelse til at benytte en Politiets Efterretningstjeneste; kartotek over indmeldelser i DNSAP og Kartotek 
over medlemmer af DNSAP. Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos de 
personer der er nævnt i materialet samt af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos deres pårørende. 

B (RAK 2014–017097; 9. oktober 2014) 
Til brug for personlig oplysning om fætters kone, hendes far og onkel og dennes hustru og far m.fl. ønskedes 
tilladelse til at benytte Vestre Landsdelskommando, Kommandantskab Tønder Kaserne; B. 
Korrespondancebog. Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos de personer der 
er nævnt i materialet samt af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos deres pårørende. 

B (RAK 2014–017097; 9. oktober 2014) 
Til brug for personlig oplysning om fætters kone, hendes far og onkel og dennes hustru ønskedes tilladelse 
til at benytte Politiets Efterretningstjeneste: Schalburg-korpset, fortegnelse over medlemmer. Materialet er 
omfattet af en særlig frist på 80 år, jf. arkivlovens § 27. Rigsarkivet fandt ikke anledning for at forelægge 
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spørgsmålet om dispensation for PET; begrundelsen for dette var af hensyn til beskyttelsen af privatlivets 
fred hos de personer, der er nævnt i materialet, samt hos disses pårørende. 

B (RAK 2014–017419; 9. oktober 2014) 
Til brug for personlig oplysning om fætters kone, hendes far og onkel og dennes hustru og far m.fl. ønskedes 
tilladelse til at benytte en Politiets Efterretningstjeneste; kartotek over medlemmer af HIPO. Rigsarkivet gav 
afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos de personer der er nævnt i materialet samt hos disses 
pårørende. 

B (RAK 2014–017420; 9. oktober 2014) 
Til brug for personlig oplysning om fætters kone, hendes far og onkel og dennes hustru og far m.fl. ønskedes 
tilladelse til at benytte Karl O. Christiansens embedsarkiv; medlemmer af HIPO. Rigsarkivet gav afslag af 
hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos de personer, der er nævnt i materialet, samt hos disses 
pårørende. 

B (RAV 2014-014628; 9. oktober 2014) 
Ansøger ønskede adgang til Aalborg Politis rapport vedrørende ansøgers dødfundne faster i 1969. Formålet 
var at få kendskab til omstændighederne omkring hendes død. Rigsarkivet gav afslag med den begrundelse, 
at en sagen indeholdt mange oplysninger af privat karakter, både om den dødfundne og om de personer, der i 
forbindelse med fundet er blevet afhørt, og det skønnedes, at hensynet til privatlivets fred hos de personer, 
som blev afhørt i forbindelse med sagen, bør vægtes tungere end ansøgers interesse i sagen. Rigsarkivet 
refererede i forbindelse med afslaget hovedkonklusionen i politisagen, nemlig at dødsfaldet klassificeredes 
som en ulykke. 

B (RAK 2014-016541) 22. oktober 2014 
Til brug for at udarbejde en intern database over modstandsfolk ønskedes tilladelse til at lægge oplysninger 
om ansøgere i Erstatningsrådets arkiv; nemlig deres navn, køn, fødselsår, ansøgningsnummer og type af 
modstandsarbejdere. Databasen ønskedes tilgængelig for institutionens ansatte. Databasen ønskedes desuden 
tilgængelig for andre betinget af Rigsarkivets tilladelse. Rigsarkivet meddelte at man ikke kan påtage sig at 
behandle spørgsmål om videregivelse af oplysninger fra andre myndigheders eller dataansvarliges databaser, 
der ikke er afleveret. Rigsarkivet meddelte i øvrigt at formålet med den påtænkte databaseikke vil kunne 
forfølges under det nævnte vilkår, der fastsættes for at kunne sikre beskyttelsen af privatlivets fred. 
Rigsarkivet meddelte endelig at hvis spørgsmålet forelægges Datatilsynet, og man her mener at formålet 
ikke vil være i strid med Persondatalovens bestemmelser, vil Rigsarkivet være villig til tage fornyet stilling. 

B (RAK 2014–018113; 27. oktober 2014) 
Til brug for personlig oplysning om fætters kones onkel ønskedes tilladelse til at benytte HOK Hærens 
Officersskole; K. Fortroligt arkiv, FTR-skrivelser, bedømmelser af elever og udtalelser om disse. 
Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos de personer der er nævnt i materialet 
samt af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred hos deres pårørende. 

B (RAK 2014–018113; 17. november 2014) 
Til brug for personlig oplysning om fætters kones onkel ønskedes tilladelse til at benytte HOK Hærens 
Officersskole; K. Fortroligt arkiv, Kopibøger K10. Rigsarkivet gav afslag af hensyn til beskyttelsen af 
privatlivets fred hos de personer der er nævnt i materialet samt af hensyn til beskyttelsen af privatlivets fred 
hos deres pårørende. 

Kategori C 
C (RAK 2013-014358; 6. februar 2014) 
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Til brug for udarbejdelse af undervisningsmateriale om sikkerhedstrusler under den kolde krig ønskedes (2. 
august 2013) tilladelse til at benytte Politiets Efterretningstjenestes brevkopier fra 1989. PET har 
fristforlænget materialet i 80 år. Rigsarkivet gav afslag idet PET ikke gav samtykke til at benytte materialet. 
PETs begrundelse for denne afgørelse var at brevkopierne kunne give en vis indsigt i efterretningstjenestens 
kapacitet samt i omfanget af de opgaver, som efterretningstjenesten varetager. 

C (RAK 2013-015461; 20. marts 2014) 
Til brug for en fremstilling om ikke-tyske styrker i Danmark under besættelsen ønskedes tilladelse til at 
benytte Politiets Efterretningstjenestes kartotek over internerede personer på Alsgade Skole (1945-1947). 
PET har fristforlænget materialet i 80 år. Rigsarkivet gav afslag idet PET ikke gav samtykke til at benytte 
materialet. PETs begrundelse for denne afgørelse var, at der var tale om klassificeret materiale, der indeholdt 
oplysninger om enkeltpersoners private forhold. 

C (RAK 2013-019547; 20. marts 2014) 
Til brug for en fremstilling om den kolde krig, 1949-1989 ønskedes tilladelse til at benytte en række pakke 
fra Marinestaben, Diverse sager. Der var klassificeret materiale i en del af pakkerne. Søværnets Operative 
Kommando kunne ikke give samtykke til dele af materialet; nemlig dele af pakkerne V9, V25, V27, V28 og 
V65, samt hele pakke V37 og V38. SOK begrundede denne afgørelse i at materialet ikke kunne 
afklassificeres. Rigsarkivet gav derfor afslag. 

C (RAK 2013-012679; 23. maj 2014) 
Til brug for at udarbejde en fremstilling om Internationalen for Søfolk og Havnearbejdere ønskedes (28. juni 
2013) tilladelse til at benytte den såkaldte Wollwebersag i Politiets Efterretningstjenestes arkiv. Rigsarkivet 
gav afslag til dele af materialet idet PET ikke kunne give samtykke til imødekommelsen af ansøgning for 
samtlige akters vedkommende. PET begrundede afgørelsen i at materialet kan give en vis indsigt i 
efterretningstjenestens kapacitet, samarbejde med udenlandske partnere og vedrører perioden 1941-1979 
som ligger uden for den periode ansøger forskede i. 

C (RAK 2013-012679, dok; 1. september 2014) 
Til brug for at udarbejde en fremstilling om Internationalen for Søfolk og Havnearbejdere ønskedes (28. juni 
2013) tilladelse til at benytte Politiets Efterretningstjeneste Wollwebersag. PET har fristforlænget materialet 
i 80 år. Rigsarkivet gav yderligere afslag til en fortegnelse over dele af materialet idet PET ikke kunne give 
samtykke. PET begrundede afslaget med, at materialet kan give indsigt i efterretningstjenestens kapacitet, 
samarbejde med udenlandske partnere og at materialet vedrører perioden 1941-1979 som ligger uden for den 
periode, som ansøger forskede i. 

C (RAK 2013-012679; 1. september 2014) 
Til brug for at udarbejde en fremstilling om Internationalen for Søfolk og Havnearbejdere ønskedes (28. juni 
2013) tilladelse til at benytte Politiets Efterretningstjeneste Wollwebersag. PET har fristforlænget materialet 
i 80 år. Rigsarkivet gav yderligere afslag til dele af en anden fortegnelse over dele af materialet idet PET 
ikke kunne give sit samtykke. PET begrundede afgørelsen i at materialet kan give en vis indsigt i 
efterretningstjenestens kapacitet og samarbejde med udenlandske partnere og vedrører perioden 1941-1979. 

C (RAK 2014-006020; 1. september 2014) 
Ansøgning (formål: fremstilling) om adgang til fristforlængede sager i Udenrigsministeriets arkiv, gruppe 1 
(kongehuset). Ansøgningen blev sendt i høring hos Udenrigsministeriet med anbefaling om adgang på de 
normale vilkår til formålet fremstilling. Udenrigsministeriet gav imidlertid afslag på samtykke med den 
begrundelse, at materialet hovedsagelig drejer sig om kongehusets privatsfære. Rigsarkivet tilbød ansøgeren 
at afgive en partsudtalelse, hvilket han dog valgte ikke at gøre. Rigsarkivet meddelte derefter endeligt afslag. 

C (RAK 2014-013342; 14. november 2014) 
Til brug for en fremstilling om danske x-files ønskedes tilladelse til at benytte bl.a. Forsvarsministeriets 1. 
kontor, pakke A394 og A451. Der var klassificeret materiale pakkerne. Forsvarsministeriet kunne ikke give 
samtykke til dele af dette materiale. Begrundelsen var at disse akter var klassificeret af NATO og 
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Udenrigsministeriet; Forsvarsministeriet kunne kun afklassificere egne dokumenter. Rigsarkivet gav derfor 
afslag idet ministeriet ikke gav samtykke. 

C (RAK 2014-014336; 14. november 2014) 
Til brug for en fremstilling om Falklandskrigen ønskedes tilladelse til at benytte Udenrigsministeriets 
depecher, 1973-1988. Depecher er fristforlænget i 30 år. Udenrigsministeriet gav ikke samtykke til at 
benytte dele af pakken. Ministeriet begrundede denne afgørelse i at ansøger ville kunne gennemføre sit 
projekt uden at ministeriet behøvede at vurdere materialet fra 1985-1988. Rigsarkivet gav afslag idet 
ministeriet ikke gav sit samtykke. 

C (RAK 2014-020341; 4. december 2014) 
Til brug for en fremstilling om danske x-files ønskedes tilladelse til at benytte bl.a. Forsvarsministeriets 
Varia 001 og 002. Der var klassificeret materiale pakkerne. Forsvarsministeriet kunne ikke give samtykke til 
dele af dette materiale. Begrundelsen var at disse akter var klassificeret af andre end ministeriet selv; 
Forsvarsministeriet kunne kun afklassificere egne dokumenter. Rigsarkivet gav derfor afslag til det materiale 
ministeriet ikke gav samtykke til. 

C (RAK 2014-014891; 22. december 2014) 
Til brug for at udarbejde en fremstilling om Højbjergmordet ønskedes tilladelse til at benytte Politiets 
Efterretningstjeneste, Kopibøger, 1959. PET har fristforlænget materialet i 80 år. Rigsarkivet gav afslag idet 
PET ikke kunne give sit samtykke. PET begrundede afgørelsen i de hensyn der er nævnt i arkivlovens § 27. 

C (fristforlænget kontraministerialbog), RAO 2014-001146; 17. januar 2014)  
Ansøger ønskede adgang til begravelsesregister for Bøstrup Sogn angående et dødsfald i 1972. Grunden til 
afslaget var, at der var personfølsomme oplysninger i registret, som først vil være tilgængelig, når registret 
er ældre end 75 år. 

C (fristforlænget kontraministerialbog), RAO 2014-001147; 17. januar 2014)  
Ansøger ønskede adgang til begravelsesregister for Bøstrup Sogn angående et dødsfald i 1973. Grunden til 
afslaget var, at der var personfølsomme oplysninger i registret, som først vil være tilgængelig, når registret 
er ældre end 75 år. 

C (fristforlænget kontraministerialbog), RAV 2014-005594; 18. marts 2014)  
Ansøger ønsker adgang til kontraministerialbøger for Silkeborg, Vridsted og Grønbæk Sogne, fødte 1970-
1976, viede 1964-1984, døde 1970-2003 og konfirmerede 1964-1972. Formålet med den tilsigtede adgang er 
at få oplysninger om faderens halvsøster, farfarens dødsdato og faderens konfirmationsdato. Afslag gives 
med den begrundelse, at dispensation ud over den generelle dispensation, der er givet for kirkebøger, hvor 
den sidste indførsel er mere end 50 år gammel, kun gives i tilfælde, hvor enkeltpersoner har behov for 
personlige oplysninger om dem selv eller deres nærmeste familie for at varetage retslige eller 
sundhedsmæssige hensyn, samt til forskningsformål, hvor data anonymiseres.  

C (fristforlænget kontraministerialbog), RAV 2014-008429; 6. maj 2014) 
Ansøger ønsker adgang til to kontraministerialbøger for Aalborg Budolfi Sogn, nemlig døde 1968-1971 og 
1971-1974. Formålet med den tilsigtede adgang er at få oplysninger om farmoderens og farfaderens død. 
Afslag gives med den begrundelse, at dispensation ud over den generelle dispensation, der er givet for 
kirkebøger, hvor den sidste indførsel er mere end 50 år gammel, kun gives i tilfælde, hvor enkeltpersoner har 
behov for personlige oplysninger om dem selv eller deres nærmeste familie for at varetage retslige eller 
sundhedsmæssige hensyn, samt til forskningsformål, hvor data anonymiseres. 

C (fristforlænget kontraministerialbog), RAV 2014-011338; 1. juli 2014)  
Ansøger ønsker adgang til kontraministerialbog C 529 F - 1 for Velling Sogn, egen fødsel 14. februar 1964. 
Formålet med den tilsigtede adgang er personlig oplysning om sig selv. Afslag gives med den begrundelse, 
at dispensation ud over den generelle dispensation, der er givet for kirkebøger, hvor den sidste indførsel er 
mere end 50 år gammel, kun gives i tilfælde, hvor enkeltpersoner har behov for personlige oplysninger om 
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dem selv eller deres nærmeste familie for at varetage retslige eller sundhedsmæssige hensyn, samt til 
forskningsformål, hvor data anonymiseres. 

C (fristforlænget kontraministerialbog RAV 2014-015301; 9. september 2014) 
Ansøger ønsker adgang til kontraministerialbogen for Aalborg Vor Frue Sogn, egen fødsel 3. juni 1969. 
Formålet med den tilsigtede adgang er personlig oplysning om ansøger selv. Afslag gives med den 
begrundelse, at dispensation ud over den generelle dispensation, der er givet for kirkebøger, hvor den sidste 
indførsel er mere end 50 år gammel, kun gives i tilfælde, hvor enkeltpersoner har behov for personlige 
oplysninger om dem selv eller deres nærmeste familie for at varetage retslige eller sundhedsmæssige 
hensyn, samt til forskningsformål, hvor data anonymiseres. 

Kategori E 
E (RAK 2013–018348; 11. februar 2014) 
Ansøgning (formål: delvis ophævelse af kopiforbud, som praktisk lettelse) om tilladelse til at kopiere en 
række bestemte dokumenter og fotos fra en drabssag 1979–1980. Ansøgeren, som arbejdede på en TV-
dokumentarserie om sager med kriminaltekniske overraskelser, havde i første omgang og med samtykke fra 
Midt- og Vestsjællands Politi fået adgang til at gennemse sagen og vurdere dens relevans, men med 
kopiforbud, altså en adgang alene til formålene "research" og "udarbejdelse af fornyet / specificeret 
ansøgning" (til formål som "fremstilling" / "kopiering" / "offentliggørelse"). Rigsarkivet anbefalede overfor 
Midt- og Vestsjællands Politi den ønskede adgang, men tog for 6 fotos af den dræbte det forbehold, at man 
ikke ville kunne anbefale den offentliggørelse af disse, som kunne være ansøgers næste ønske. Midt- og 
Vestsjællands Politi gav samtykke til ophævelsen af kopiforbudet for de øvrige ønskede dokumenters og 
fotos vedkommende, men ikke for de 6 fotos, altså ikke engang til fortrolig arbejdsbrug. Rigsarkivet tilbød 
ansøgeren at afgive en partsudtalelse, hvilket han dog valgte ikke at gøre. Rigsarkivet meddelte derefter 
endeligt afslag. 

E (RAK 2014–007455; 23. juli 2014) 
Ansøgning (formål: fremstilling) om adgang til i alt 742 pakker døgnrapporter 1993–2001 fra Københavns 
Politi til brug for et både teoretisk og empirisk forskningsprojekt om arbejderklassekvarteret "mellem stat og 
sted" 1935–, med Københavns Nordvest-kvarter som det empiriske fokuspunkt. Rigsarkivet anbefalede 
overfor Københavns Politi en adgang på de normale vilkår for formålet fremstilling. Københavns Politi gav 
imidlertid afslag på samtykke, med den begrundelse, at nogle indførsler vil være så følsomme, at selvcensur 
(ud fra fortrolighedsvilkår efter arkivloven) ikke er acceptabel, og at forhåndscensur er udelukket på grund 
af materialets omfang (og politiets ressourceknaphed). Rigsarkivet tilbød ansøgeren at afgive en 
partsudtalelse, hvilket han dog valgte ikke at gøre, ligesom han heller ikke ville forsøge at reducere 
ansøgningens omfang. Rigsarkivet meddelte derefter endeligt afslag. 

E (RAV 2013-015317; 21. oktober 2014)  
Ansøger ønsker adgang til Aarhus Politis arkivmateriale om et uopklaret drab, som fandt sted i Aarhus i 
1967. Vedkommende ønsker at kigge på sagen med nye øjne og bl. a. at skrive en bog med udgangspunkt i 
politiets arbejde. Der indhentes høringssvar fra Østjyllands Politi, som nægter samtykke med den 
begrundelse, at dette er nødvendigt af hensyn til beskyttelse af forurettede, vidner og andre implicerede 
parter samt deres pårørende. Der modtages intet partshøringssvar fra ansøger (inden for 30 dage), og 
Rigsarkivet fremsender derfor endeligt afslag. 

E (RAK 2014-014076; 17. december 2014) 
Ansøgning om adgang til oplysninger om fraskilt og afdød ægtefælle i udlændingesag. Udlændingesagen 
indeholder strafferetligt materiale yngre end 50 år. Ansøgningen blev derfor sendt i høring hos 
Udlændingestyrelsen med anbefaling om adgang på de normale vilkår til formålet personlig oplysning. 
Udlændingestyrelsen gav imidlertid afslag på samtykke med den begrundelse, at ansøger var skilt var sin 
afdøde mand, at ansøgers interesse i sagen ikke går videre end beskyttelsen af personfølsomme oplysninger, 
samt at ansøger ikke er part i sagen. Rigsarkivet tilbød ansøger at afgive en partsudtalelse, hvilket ansøger 
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gjorde brug af. Rigsarkivet sendte derefter ansøgers partsudtalelse i høring hos Udlændingestyrelsen, der 
dog fastholdt sit afslag. Rigsarkivet meddelte derefter endeligt afslag. 

Kategori PDO 
PDO (RAK 2014-002095; 16. februar 2014) 
Til brug for en fremstilling om morfar og Vendsyssel under besættelsen ønskedes tilladelse til at benytte 
Jørgen Vilhelm Helks privatarkiv. Arkivet er iht. aftalen der blev indgået ved afleveringen af arkivet ikke er 
umiddelbart tilgængeligt i 80 år; donator kan dog meddele tilladelse. Donator gav afslag. 

Kategori PRA 
PRA (RAK 2014-002687 vedr. D. S., 11. februar 2014) 
Til brug for udarbejdelse af biografi om Gudmund Hatt ønskedes tilladelse til at benytte materiale i 
Gudmund Hatts privatarkiv (4+07256). Ansøger søgte om ”hele arkivet”. Rigsarkivet gav afslag til to 
pakker, da det i afleveringsbestemmelserne hedder: ”Løbenr. 45-46 er helt utilgængelige i 80 år”. 

PRA (RAK 2014-002687 vedr. H. A.; 11. februar 2014) 
Til brug for udarbejdelse af biografi om Gudmund Hatt ønskedes tilladelse til at benytte materiale i 
Gudmund Hatts privatarkiv (4+07256). Ansøger søgte om ”hele arkivet”. Rigsarkivet gav afslag til to 
pakker, da det i afleveringsbestemmelserne hedder: ”Løbenr. 45-46 er helt utilgængelige i 80 år”. 

PRA (RAK 2014-002750; 11. februar 2014) 
Til brug for udarbejdelse af bachelorprojekt om faldne i tysk tjeneste 1939-1952 ønskedes tilladelse til at 
benytte materiale i Frihedsfondens arkiv. Rigsarkivet gav afslag da en eventuel adgangsdispensation kun 
gives til seriøse formål; det betyder at man for at komme i betragtning skal besidde en uddannelse på 
minimum cand.phil.-niveau. 

PRA (RAK 2014-004406; 10. marts 2014) 
Til brug for udarbejdelse af en fremstilling om morfar og Vendsyssel under besættelsen ønskedes tilladelse 
til at benytte materiale i Frihedsfondens arkiv. Rigsarkivet gav afslag da en eventuel adgangsdispensation 
kun gives til seriøse forskningsformål; der meddeles kun dispensationer til forskere på minimum cand.phil.-
niveau. 

PRA (RAK 2014-004404; 13. marts 2014) 
Til brug for en fremstilling om morfar og Vendsyssel under besættelsen ønskedes tilladelse til at benytte 
Anna Jensens privatarkiv. Rigsarkivet gav afslag da arkivet iht. aftalen, der blev indgået ved afleveringen af 
arkivet, er utilgængeligt indtil 2025. 

PRA (RAV 2014-010276; 2. juli 2014) 
Ansøger ønsker adgang til patientjournalerne vedrørende fertilitetsbehandling fra det nu nedlagte 
privathospital Mermaid i Ebeltoft (SY-003). Formålet med den tilsigtede adgang er i første omgang at 
identificere journaler vedrørende kvinder, der i forbindelse med behandlingen har brugt en nærmere bestemt 
sæddoner, i anden omgang at opsøge disse kvinder for at gøre opmærksom på, at Deres eventuelle børn er 
udsat for en nærmere bestemt sygdomsrisiko. Der gives afslag på ansøgningen, idet der af afleveringsaftalen 
mellem konkursboet og Rigsarkivet fremgår, at en patientjournal kun kan udleveres til patienten selv.  
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Afslag, meddelt af kommunale arkiver: 

Frederikssund: 
Afslag givet på adgang, der rummede private oplysninger om en fjern slægtning til ansøgeren. 

Guldborgsund:  
Arkivalier med yderst personfølsomme oplysninger fra hhv. Forsorgshjemmet Saxenhøj.  Fsva. 
forsorgshjemmet fik en bornholmsk slægtsforsker afslag på benyttelse af arkivalier med oplysninger om 
bornholmere, som var indlagt på Forsorgshjemmet Saxenhøj fra 1939 og frem. Borgeren ønskede at 
indsamle og indtaste navnene i en lukket database, således at slægtsforskerforeningens medlemmer kunne 
søge og se, om deres eller andres aner havde været indlagt på et psykiatrisk hospital/plejehjem i Danmark. 
Der ville ikke blive lagt egentlige journaloplysninger ind.  

Stadsarkivet meddelte, at der ikke kunne dispenseres fra arkivlovens 75-års frist, jf. arkivlovens § 23, stk.1, 
men at slægtsforskeren naturligvis frit kunne få adgang til og inkludere tilgængelige oplysninger til og med 
1938. Begrundelsen for afslaget var bl.a., at formålet med adgangen og indsamlingen var videregivelse af 
oplysningerne i form af én samlet database med alle navne fra alle socialinstitutioner samlet på ét sted.  

Nykøbing F. Børnehjem. Fsva. børnehjemmet fik ansøgeren adgang til en del af en stambog, herunder hele 
den periode og mere til, som borgerens slægtninge - ifølge borgeren selv og alderen på børnehjemmets børn 
m.v. - kunne være blevet afleveret på børnehjemmet i. Den del af stambogen, som omfattede den endnu 
utilgængelig periode (dengang fra og med 1939), og som der også var søgt om adgang til, fik borgeren 
derimod ikke dispensation til at se.  

Helsingør: 
7 afslag fra Center for Børn, Unge og Familier. De 6 drejer sig om anbringelsessager –” I Helsingør 
Kommune er der desværre sket kassation af en del anbringelsessager. Vi er ved at skabe overblik over, hvor 
mange årgange vi har mistet. Afslagene blev altså givet, fordi sagerne manglede. Det sidste afslag var på en 
anmodning fra en borger, der ikke bor i kommunen, og her kunne sagsbehandleren ikke finde cpr.nr. og 
dermed sagen”  

København: 
2014-0022624 Fru E. Hermansens Børnehospital. Ansøger ønsker oplysninger om slægtning på 
farfars side. Der gives afslag med henvisning til privatlivets fred. 

2014-0209122 Københavns skattevæsen. Skatteoplysninger om slægt, som ansøger ikke er beslægtet 
med i lige linje. Afslag med henvisning til privatlivets fred. 



23

Bilag 5 



24



25



26



27

Bilag 6


	Rapport om praksis på tilgængelighedsområdet i 2014, jf. arkivlovens § 39 
	Indhold 
	Indledning 
	Omorganisering af Statens Arkiver og navneforandring til Rigsarkivet 
	Aktivitetsplan 2012 
	Særlige tilgængelighedsfrister, jf. § 27, stk. 1 
	Uhjemlede kassationer 
	Copenhagen Business School (CBS), journalsager og andet materiale 1985-2001 

	Praksis vedrørende dispensationer 
	Tilladelser og afslag 
	Sagsbehandlingstider 

	Kommuner og kommunale offentlige arkiver 
	Betingelser for størst mulig åbenhed 
	DAMD 

	Bilag 1: Tilgængelighedsstatistik 2013 
	Bilag 2. Sagsbehandlingstider 2014 
	BILAG 2. SAGSBEHANDLINGSTIDER 2014 RIGSARKIVET I ALT 

	Bilag 3: Oversigt over antal afgørelser om tilgængelighed i kommunerne 
	Bilag 4. Regester over meddelte afslag på ansøgninger om dispensation i Rigsarkivet 2014 
	Kategori B 
	B (RAK 2013–023044; 14. januar 2014) 
	B (RAK 2014–004905 & 2014–004906; 2. februar 2014) 
	B (RAK 2013–018984; 5. februar 2014) 
	B (RAK 2013–018984; 5. februar 2014) 
	B (RAK 2013–018984; 5. februar 2014) 
	B (RAÅ 2014-005023; 11. marts 2014) 
	B (RAÅ 2014-005025; 11. marts 2014) 
	B (RAK 2014–000300; 20. marts 2014) 
	B (RAK 2014–006343; 25. april 2014) 
	B (RAK 2014–008088; 2. maj 2014) 
	B (RAK 2014–011838; 27. juli 2014) 
	B (RAÅ 2014-014525; 22. august 2014) 
	B (RAK 2014-016541, dok; 3. oktober 2014) 
	B (RAK 2014–017097; 9. oktober 2014) 
	B (RAK 2014–017097; 9. oktober 2014) 
	B (RAK 2014–017097; 9. oktober 2014) 
	B (RAK 2014–017419; 9. oktober 2014) 
	B (RAK 2014–017420; 9. oktober 2014) 
	B (RAV 2014-014628; 9. oktober 2014) 
	B (RAK 2014-016541) 22. oktober 2014 
	B (RAK 2014–018113; 27. oktober 2014) 
	B (RAK 2014–018113; 17. november 2014) 

	Kategori C 
	C (RAK 2013-014358; 6. februar 2014) 
	C (RAK 2013-015461; 20. marts 2014) 
	C (RAK 2013-019547; 20. marts 2014) 
	C (RAK 2013-012679; 23. maj 2014) 
	C (RAK 2013-012679, dok; 1. september 2014) 
	C (RAK 2013-012679; 1. september 2014) 
	C (RAK 2014-006020; 1. september 2014) 
	C (RAK 2014-013342; 14. november 2014) 
	C (RAK 2014-014336; 14. november 2014) 
	C (RAK 2014-020341; 4. december 2014) 
	Til brug for en fremstilling om danske x-files ønskedes tilladelse til at benytte bl.a. Forsvarsministeriets Varia 001 og 002. Der var klassificeret materiale pakkerne. Forsvarsministeriet kunne ikke give samtykke til dele af dette materiale. Begrundelsen var at disse akter var klassificeret af andre end ministeriet selv; Forsvarsministeriet kunne kun afklassificere egne dokumenter. Rigsarkivet gav derfor afslag til det materiale ministeriet ikke gav samtykke til. 
	C (RAK 2014-014891; 22. december 2014) 
	C (fristforlænget kontraministerialbog), RAO 2014-001146; 17. januar 2014) 
	C (fristforlænget kontraministerialbog), RAO 2014-001147; 17. januar 2014) 
	C (fristforlænget kontraministerialbog), RAV 2014-005594; 18. marts 2014) 
	C (fristforlænget kontraministerialbog), RAV 2014-008429; 6. maj 2014) 
	C (fristforlænget kontraministerialbog), RAV 2014-011338; 1. juli 2014) 
	C (fristforlænget kontraministerialbog RAV 2014-015301; 9. september 2014) 

	Kategori E 
	E (RAK 2013–018348; 11. februar 2014) 
	E (RAK 2014–007455; 23. juli 2014) 
	E (RAV 2013-015317; 21. oktober 2014) 
	E (RAK 2014-014076; 17. december 2014) 

	Kategori PDO 
	PDO (RAK 2014-002095; 16. februar 2014) 

	Kategori PRA 
	PRA (RAK 2014-002687 vedr. D. S., 11. februar 2014) 
	PRA (RAK 2014-002687 vedr. H. A.; 11. februar 2014) 
	PRA (RAK 2014-002750; 11. februar 2014) 
	PRA (RAK 2014-004406; 10. marts 2014) 
	PRA (RAK 2014-004404; 13. marts 2014) 
	PRA (RAV 2014-010276; 2. juli 2014) 

	Afslag, meddelt af kommunale arkiver: 
	Frederikssund: 
	Guldborgsund: 
	Helsingør: 
	København: 


	Bilag 5 
	Bilag 6




