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Tillsynsbyrån
Håkan Lövblad
Riksarkivet har inspekterat arkivredovisningen vid Lantmäteriverket
Datum:

2004-09-16

Närvarande: från Lantmäteriverket
Arkivarien
från Riksarkivet
Håkan Lövblad, 1:e arkivarie
1. SAMMANFATTNING
Den 1 januari 1996 upphörde Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata
som tillsammans bildade Lantmäteriverket från samma datum. Riksarkivet beslutade (dnr RA
31-3408-95) att ej avslutade ärenden per 31 december 1995, personaldossierer för dem som
bereds anställning i den nya myndigheten och register som fortsätter att föras fortlöpande får
införlivas med Lantmäteriverkets arkiv, under förutsättning att anteckningar om detta görs i
diarier och arkivförteckningar.
Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Lantmäteriverket 1997-09-17--18 (dnr RA
31-2709-97). Lantmäteriverket förelades vid denna inspektion att vidta följande åtgärder:
1) att upprätta en tidplan för restaurering och vård av arkivmaterial, 2) upprätta arkivbeskrivning,
3) upprätta arkivförteckning över Swedesurveys arkiv, 4) påbörja en översyn av samtliga ADBsystem särskilt med avseende på gallring och bevarande och sammanhängande dokumentation,
och 5) tillse att närarkivet i anslutning till registraturet uppfyller föreskrifterna.
De nu genomförda inspektionen avgränsades till verkets och föregångares arkivredovisning och
visade att arkivredovisning inte har upprättats och uppdaterats enligt reglerna. Att komplettera
arkivbeskrivningen är en mindre uppgift. Däremot återstår ett omfattande förtecknande av både
föregångares och aktuell arkivbildares arkiv. Det förefaller därför nödvändigt att Lantmäteriverket ökar resurserna för sin arkivverksamhet, åtminstone temporärt, så att arkivbildningens
syften enligt 3 § arkivlagen uppnås.
2. FÖRELÄGGANDEN
Riksarkivet konstaterar att arkivvården är otillfredsställande, varför följande åtgärder skall
vidtagas.
- Lantmäteriverket skall upprätta arkivbeskrivning enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS
1991:1 ändr. 1997:4.
- Lantmäteriverket skall uppdatera arkivförteckningar enligt Riksarkivets föreskrifter RA-FS
1991:1 ändr. 1997:4.
- Lantmäteriverket skall senast den 19 november 2004 skriftligen till Riksarkivet inkomma
med en detaljerad plan för hur bristerna i arkivredovisningen skall åtgärdas. Åtgärdsplanen
skall ställas upp punktvis, förses med tidsangivelser per åtgärd samt skrivas under av
arkivansvarig.
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3. INSPEKTION
Allmänt
Formellt arkivansvarig är respektive informationsägare. Ansvarig för arkivredovisningen vid
myndigheten är arkivarien.
Arkivbeskrivning
Arkivbeskrivning finns delvis upprättad vid myndigheten. Arkivbeskrivningen saknar uppgifter
om organisation, sekretess- och gallringsregler samt om vem som är ansvarig för arkivverksamheten. Arkivbeskrivningen uppdaterades senast 2004.
Arkivförteckning
Följande arkiv förvaras vid myndigheten
Lantmäteristyrelsen, Kartarkivet 1628--1974, ca 217 000 kartor, förtecknat eller registrerat.
Lantmäteristyrelsen, Administrativa arkivet 1683--1920, 93 hyllmeter, huvudsakligen förtecknat.
Rikets allmänna kartverks arkiv 1770--1974, ca 75 000 kartor, förtecknat eller registrerat.
Lantmäterifiskalexpeditionens arkiv 1786--1926, 64 hyllmeter, huvudsakligen förtecknat.
Fastighetsregister- och kartverkskommissionens arkiv 1917--1974, 8 hyllmeter, förtecknat.
Lantmäteristyrelsens 8 byråarkiv 1920--1974, 353 hyllmeter, förtecknat eller registrerat.
Centralnämndens för fastighetsdata arkiv 1968--1995, 51 hyllmeter, förtecknat.
Statens lantmäteriverks arkiv 1974--1995, 350 hyllmeter, huvudsakligen förtecknat.
Lantmäteriverkets arkiv 1996-, förteckningsplan, delvis förtecknat.
Arkivförteckning finns delvis upprättad vid myndigheten. Förteckningsplan med en struktur som
synes täcka verksamheten enligt instruktionen m.m. finns. I vissa fall beskrivs arkivet genom
serier, i andra fall även genom volymredovisning. Handlingar som inte sammanförts till volymer
redovisas inte. Gallringsbara handlingar redovisas till viss del.
Förtecknande av kartor pågår med mappen som volym. Ljud- och filmupptagningar förekommer
som enstaka exemplar och har förtecknats. Övriga andra medier är förtecknade i den meningen att
det finns serier i arkivförteckning. För hantering och återsökning finns register av olika slag.
Arkivförteckningen kompletterades senast 2004. Förtecknandet har intensifierats på senare tid
och är i vissa fall beroende av att föregångares arkiv blir färdigförtecknade.
Oförtecknat material finns till stor del vid myndigheten. Avser t.ex. geodetiska handlingar även i
föregångares arkiv, satellitbilder och systemdokumentation till ADB-upptagningar.
Det är delvis möjligt att via myndighetens arkivförteckning återsöka material.
Arkivbildning, registrering
Registrering av allmänna handlingar sker vid myndigheten. Sker huvudsakligen i verksamhetssystem. Registrering förekommer även i diarie-, ekonomi- och personalsystem. Myndighetsbrevlådor för e-post och telefaxar bevakas.
Myndigheten registrerar handlingar i ett ADB-baserat diarium.

Inspektionsprotokoll
2004-09-24

3(3)

Dnr RA 231-2004/1842

Vid myndigheten sker klassificering av handlingar.
Det är möjligt att via myndighetens diarium eller andra sökmedel återsöka handlingar.
Arkivhandbok finns inte. Information till nyanställda och fortlöpande information och utbildning
genomförs.
Arkivbildningsplaner för ekonomi- och personaladministrativa handlingar har upprättats. Utkast
finns till en arkivbildningsplan för hela myndigheten.
Förteckning över ADB-register i enlighet med sekretesslagens 15 kap. 11 § finns upprättad.
Förteckningen är inte heltäckande, bl.a. saknas ADB-register över kartserier och geodetiska
rikssystem.
Arkivbildning, övrigt
Avställning av handlingar sker enligt arkivbildningsplaner för ekonomi- och personalhandlingar.
Diarieförda handlingar och sammanträdeshandlingar arkiveras årligen. Organiseras år/dossier/dnr
respektive kronologiskt. Kartor avställs enligt kartbladsindelning. ADB-upptagningar ur ITsystem har inte avställts.
Myndigheten använder arkivboxar vid avställning av material. Skåp för planförvaring av kartor,
mappar för förvaring av kartor och flygbilder.
Myndigheten binder inte in handlingar.
Märkning av volymer stämmer överens med arkivförteckningens innehåll.
Stockholm den 24 september 2004
Riksarkivet
Håkan Lövblad
1:e arkivarie

