
Bevaring, arkivbegrensing 

og kassasjon 



Ordforklaringer 

 Bevaring: Arkivmateriale som skal tas vare på i all framtid 

 

 Arkivbegrensning: Å holde utenfor eller fjerne fra arkivet dokumenter som ikke 

fører til saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon  

 

 Kassasjon: Arkivmateriale som har vært gjenstand for saksbehandling eller hatt 

verdi som dokumentasjon, blir tilintetgjort 

 

 Merbevaring: Bevaring av arkivmateriale som det i henhold til regelverket er tillatt 

å kassere. 

 

 

 



Bevaring 

En del arkivsaker skal bevares for all tid:  

 - Arkivsaker eldre enn 1950 

 - Møtebøker 

 - Egne årsmeldinger 

   - Brevjournaler, journalkort, postlister 

 - Kopibøker  

 - Kart  

 - Originale tegninger 

 - Foto 

 - Grunnlagsmateriale for vedtak 

  



Hvorfor bevare?  

 Sikre tilstrekkelig dokumentasjon for 

forvaltningen 

 Sikre juridiske rettigheter 

 Sikre er tilstrekkelig og representativ 

kildemateriale 

 



Arkivbegrensing 

 

 Tiltak for å hindre materiale uten dokumentasjonsverdi kjem 

inn i arkivet. 

 

 Dokumenter som ikke skal journalføres eller arkiveres 



Materiale som skal arkivbegrenses: 

 Trykksaker (Unntak er egenprodusert materiale) 

 Rundskriv 

 Utkast/kladd 

 Kopier 

 Reklame 

 Invitasjoner 

 Kurstilbud 

Møteinnkallelser, saklister o.l fra andre 

 Årsmeldinger fra andre 

 



” Arkivbegrensing skal hindre at overflødig materialet blir tatt 

inn i arkivet.” 

 
 



Kassasjon 

 For materiale som ikke kommer inn under arkivbegrensningen 

eller bevaringspåbudet skal det utarbeides kassasjonsregler 

 Kommunene og  fylkeskommunens ansvar 

 Oversikt over materiale skal kasseres og sette frister 

 Skal være skriftlige 

OBS! En må ha hjemmel i lova for å kassere! 

 



Merbevaring 

 Kommuner og fylkeskommuner bevare mer enn det forskrifta sier 

 

 Materiale kan da ikke kasseres 

 

 Lovverk som gjelder for offentlige arkiv, gjelder  også for dette 

 

 



Lovverk 
 Arkivloven:  

 § 1 – Formålet med loven 

 § 2 – Bl.a. definisjon på dokument og arkiv 

 § 9 – Kassasjon m.m. 

 Arkivforskriften: 

 §§ 3-18 til 3-21 – Definisjon på 
arkivbegrensning, bevaring og kassasjon 

 Riksarkivarens forskrift: 

 Kap IV Forskrift om endring i forskrift om 
utfyllende tekniske og arkivfaglige 
bestemmelser av offentlige arkiver. 

 lovdata 

 

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2013-12-20-1739


Oppgaver 

 


