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    Kulturdepartementet 
 
    103 33 Stockholm 
 
 
 
Förvaringen av överlämnade handlingar 
 
Enligt regeringsbeslut den 30 oktober 2014, KU 2014/1779/KA fick Riksarkivet  i uppdrag 
att utreda förvaringen av allmänna handlingar som har överlämnats till enskilda organ från 
statliga myndigheter enligt lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar 
till andra organ än myndigheter för förvaring. I bilagan till förordning (1994:1495) finns 41 
statliga myndigheter och 109 enskilda organ upptagna. I uppdraget ingick att utreda: 
 

• Var allmänna handlingar som överlämnats från statliga myndigheter enligt 
överlämnandelagen finns idag. 

• Vilka enskilda organ som vill återlämna handlingar till staten 

• Vilka enskilda organ som behöver ha tillgång till överlämnade handlingar och i 
samråd med det enskilda organet till regeringen föreslå en sista lämplig tidpunkt då 
handlingarna ska återlämnas till staten. 

 
Den 1 januari 2016 trädde en ny lag (2015:602) och förordning (2015:605) om 
överlämnande av allmänna handlingar för förvaring i kraft som också inneburit att 
Riksarkivet arbetat med att ta fram det register som enligt förordningen ska publiceras på 
Riksarkivets hemsida och som ersätter bilagan till den gamla förordningen. Underlag för 
de avgifter som ska tas ut för uppdatering av registret, kontroll och utvärdering av den 
årliga rapporteringen från de enskilda organen samt inspektioner har också tagits fram. 
 
Riksarkivet har under arbetets gång samrått och hållit Kulturdepartementet informerat hur 
uppdraget fortskridit. Det här är slutrapporten för detta uppdrag som ska redovisas senast 
den 31 december 2016. 
 
 
Sammanfattning 

Utredningen omfattar de 41 statliga myndigheter som finns omnämnda i bilagan samt 
allmänna advokatbyrån i Kristianstad eftersom det vid genomgången var osäkert om det 
fanns allmänna handlingar kvar hos bolaget som inte återlämnats till staten.  

I ett första steg gjordes en genomgång av samtliga enskilda organ i bilagan för att 
identifiera vilka som idag förvarar allmänna handlingar och kan kontaktas. Med hjälp av 
Bolagsverket näringslivsregister gick det också att kartlägga vad som hänt med de enskilda 
organen sen de senaste rättelserna av bilagan. 
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Av de 109 enskilda organ som finns upptagna i bilagan till den gamla förordningen var det 
33 som vid tillfället för genomgången, våren 2015, hade samma firmanamn som de står 
omnämnda i bilagan. De enskilda organen som inte stämmer överens har antingen upphört, 
ändrat firmanamn, genomgått strukturförändringar som medfört att handlingar förvaras hos 
nya organ eller återlämnats till staten utan att regeringen underrättats.  

Samtliga enskilda organ som det varit möjligt att få fram historik och kontaktuppgifter för 
har kontaktats antingen via brev eller telefon och de allra flesta har svarat. 

Resultatet redovisas här i rapporten och för en mer detaljerad redogörelse för vart och ett 
av de enskilda organen, i den ordning de står i bilagan till den gamla förordningen, finns 
bilaga 1 där även organisationsnummer och Riksarkivets ärendebeteckningar anges. 

Riksarkivet föreslår att 31 av de 109 enskilda organ som finns upptagna i bilagan förs över 
till det nya registret. Riksarkivet föreslår också att 5 enskilda organ som tagit över 
allmänna handlingar från organ som finns i bilagan ansöker om tillstånd att förvara 
allmänna handlingar och förs in i det nya registret. Sammanlagt kommer registret då 
innehålla uppgifter om 36 enskilda organ. Det innebär att 78 enskilda organ i bilagan inte 
kommer att föras över till det nya registret. Anledningen är dels att flera enskilda organ har 
återlämnat handlingar utan att regeringen meddelats, dels att många bolag i bilgan är 
dotterbolag som genom fusion gått upp i moderbolag. Fyra enskilda organ förs inte över på 
grund av att det inte varit möjligt att utreda var handlingarna förvaras idag, 
strukturförändringar som konkurs, flera uppköp eller att verksamheten flyttat utomlands  
har gjort det svårt att hitta något bolag att kontakta. 

 
 

Allmänna handlingar från Affärsverket FFV 
Åkers Krutbruk Protection AB och Fuji Autotech AB har uttryckt att de vill återlämna 
handlingar men inte kommit in med någon leveransframställan än. De kommer att föras 
över till det nya registret och handlingarna kommer föreslås återlämnas senast 2018. Saab 
Dynamics AB förvarar handlingarna som tidigare förvarades hos Bofors AB, Bofors Carl 
Gustav AB och Saab Bofors Dynamics AB och handlingarna föreslås återlämnas senast 
2026.  
 
Handlingar som tidigare förvarades hos Celcius Invest AB finns förmodligen hos Saab AB 
i Linköping men behöver utredas ytterligare. Företaget står ännu som aktivt så det förs över 
till det nya registret utan angivande av datum då handlingarna senast ska återlämnas för 
vidare utredning. Var handlingar som tidigare förvarats hos Celcius Materialteknik AB, 
FFV Autotec AB och Telub AB har ej kunnat fastställas vid genomgången.  Vid kontakten 
med Saab Dynamics som så sent som i slutet av november 2016 meddelade de att de inte 
förvarar handlingarna. Bolagen finns inte kvar och kan därför inte föras över till det nya 
registret. Det är svårt att fortsätta utreda var handlingarna förvaras idag utan att nya 
uppgifter om bolagen kommer fram. För mer information om respektive bolag, se bilaga 1, 
bolag numrerade 1-9. 
 
Allmänna handlingar från Allmänna advokatbyråer 
På Domstolsverket initiativ 2009 återlämnades arkiv från tidigare allmänna advokatbyråer 
till landsarkiven men en del akter i pågående ärenden förvarades fortfarande hos, de i 
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bilagan upptagna, bolagen. Sen har en del akter levererats efterhand utan att ändringar har 
skett i bilagan. Samtliga advokatbyråer som finns kvar idag har kontaktats och alla utom en 
har svarat. I de fall de har uppgett att de inte har handlingar kvar har den uppgiften 
kontrollerats mot landsarkivens leveransfunktioner. Om dessa bedömt att arkiven är 
återlämnade kommer bolagen inte att föras över till det nya registret. I de fall det inte har 
funnits något bolag att kontakta för att de har upphört har också det stämts av med 
landsarkiven.  
 
Det är inte möjligt att vara fullt säker på att handlingarna har återlämnats i sin helhet då det 
saknas uppgifter om vad som överlämnats annat än i form av ärendelistor som kan visa 
vilka akter som funnits. Några bolag har under uppdragets gång också levererat resterande 
akter. Två är på gång att leverera men förs, i avvaktan på deras leveransframställan, över 
till det nya registret och föreslås återlämna handlingar senast 2018. Ett bolag har uppgett att 
de fortfarande har behov av att ha kvar handlingar och föreslås återlämna handlingar senast 
2025. Det bolag som inte har svarat förs över till det nya registret och föreslås överlämna 
handlingarna senast 2020 då det inte har gått att konstatera att de akter som tidigare fanns 
kvar återlämnats. För mer information om respektive bolag se bilaga 1, bolag numrerade 
10-27. 
 
Allmänna handlingar från Allmänna pensionsfonder, Byggnadsstyrelsen och Statens 
fastighetsverk 
Vasakronan AB förvarar handlingar från byggnadsstyrelsen och från de tre 
pensionsfonderna då AP fastigheter AB också bytt namn till Vasakronan AB. Handlingarna 
föreslås återlämnas senast 2026. Även Civitas Holdings AB ingår i Vasakronan-koncernen 
men bolaget står ännu som är aktivt och förs därför över till det nya registret med samma 
årtal för överlämnande. Sex bolag med handlingar från Byggnadsstyrelsen och statens 
fastighetsverk har upplösts genom fusion och har gått upp i Specialfastigheter Sverige AB. 
Detsamma gäller för de åtta dotterbolag till Akademiska Hus AB som upplösts genom 
fusion och gått upp i moderbolaget. Båda bolagen förs över till det nya registret och 
handlingarna föreslås återlämnas senast 2026.  
 
Fastighetsaktiebolaget Norrporten har köpts upp och ändrat namn till Castellum Norr 2 AB. 
Så sent som i november 2016 har bolaget uttryckt att de vill återlämna handlingarna och 
samtidigt har det kommit in en uppgift om att handlingarna förvaras hos Proof Print i 
NorrAB. Bolaget föreslås föras över till det nya registret och att handlingarna återlämnas 
senast 2026. GE Capital AB har tagit över handlingar från Byggnadsstyrelsen som tidigare 
förvarades hos Stenvalvet Fastighets AB och idag förvaras handlingarn hos Proof  Print i 
Norr AB. Bolaget föreslås föras över till det nya registret och att handlingarna återlämnas 
senast 2026. Riksarkivet har varit i kontakt med Vasallen AB och de uppger att de har 
levererat handlingarna. Det har inte kunnat bekräftas vid kontroll av Riksarkivets bestånd 
men Riksarkivet gör ändå bedömningen att det blir svårt att fortsätta utreda frågan och 
bolaget förs inte över till det nya registret. För mer information om respektive bolag se 
bilaga 1, bolag numrerade 28-30, 36-54 och 71. 
 
Allmänna handlingar från Postverket 
Posten AB har bytt namn till PostNord AB och förvarar allmänna handlingar från 
Postverket. Bolaget förs över till det nya registret och handlingarna föreslås återlämnas 
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senast 2020. Nordea Bank AB har tagit över det kostnadsansvar som posten AB haft för 
Postgirot AB:s handlingar men handlingar förvaras på Riksarkivet. Nordea förvarar ännu 
personalakter från postverket och föreslås därför föras över till det nya registret och 
handlingarna återlämnas senast 2026. Posten PIC AB kommer inte föras över till det nya 
registret då PostNord Group uppger att bolaget upphört och verksamheten införlivats i 
bolaget. Handlingar från Postfastigheter AB uppges idag bland annat finnas hos Faberge 
AB. Det nya bolaget behöver ansöka om att få förvara allmänna handlingar. För mer 
information om respektive bolag se bilaga 1, bolag numrerade 66-69. 
 
Allmänna handlingar från Statens järnvägar  
Euromaint AB uppger att de lämnat över handlingarna till SJ AB som i sin tur uppger att 
alla allmänna handlingar från Statens järnvägar återlämnats till staten. Efter en kontroll mot 
Riksarkivets bestånd tycks uppgiften stämma. Även Green Cargo AB:s handlingar är med 
hög sannolikhet återlämnade till staten. Bolagen kommer inte att föras över till det nya 
registret. Inlandsbanan AB uppger att de fortfarande har behov av handlingarna och förs 
över till det nya registret och de föreslås återlämnas senast 2026. Unigrid AB har köpts upp 
och genom fusion gått upp i Jernhusen AB och kommer inte att föras över till det nya 
registret. Jernhusen AB har uttryckt att de vill återlämna handlingar men har inte kommit in 
med någon leveransframställan till Riksarkivet. De förs över till det nya registret och 
handlingarna föreslås återlämnas senast 2018. ISS TraffiCare AB har inte svarat på brev 
och flera påminnelser. Förmodligen kan det finnas allmänna handlingar kvar hos bolaget så 
det förs över till det nya registret och handlingarna föreslås återlämnas senast 2026. För 
mer information om respektive bolag se bilaga 1, bolag numrerade 73-79. 
 
Allmänna handlingar från Statens vattenfallsverk 
Vattenfall AB har samlat eller håller på att samla arkiven från Statens Vattenfallsverk, som 
tidigare förvarades hos de olika dotterbolagen, i ett centralarkiv. Dotterbolagen som genom 
fusion gått up i Vattenfall AB kommer inte att föras över till det nya registret. Däremot förs 
Vattenfall AB över och handlingarna föreslås återlämnas senast 2041. Det har enligt 
Vattenfall AB inte funnits något bolag som heter Insurance Ringhals AB som finns i 
bilagan till förordningen. Däremot förvarar Ringhals AB allmänna handlingar från Statens 
Vattenfallsverk och har behov att även i fortsättningen göra det. Ringhals AB behöver 
inkomma med en ansökan om att få förvara handlingar och handlingarna föreslås 
återlämnas senast 2065. För mer information om respektive bolag se bilaga 1, bolag 
numrerade 82-96. 
 
Allmänna handlingar från Televerket 
Riksarkivet har varit i kontakt med TeliaSonera Sverige AB och bolaget förvarar allmänna 
handlingar från Televerket. De dotterbolag som anges i bilagan till förordningen finns inte 
kvar idag och förs inte över till det nya registret utan moderbolaget anges som det enskilda 
organ som förvarar allmänna handlingar som föreslås återlämnas senast 2026. Com Hem 
AB och Teracom AB med handlingar som förvarats hos Svenska Kabel-TV AB och 
Teracom AB uppger att de inte förvarar några handlingar från Televerket och kommer inte 
att föras över till det nya registret. För mer information om respektive bolag se bilaga 1, 
bolag numrerade 70-107. 
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Allmänna handlingar från Banverket, Vägverket och Luftfartsverket 
Infranord AB och Vectura Consulting AB som numera heter Sweco Rail AB som förvarat 
allmänna handlingar från Banverket och Vägverket har återlämnat dem vilket bekräftas av 
Trafikverket. Bolagen ska ej föras över till det nya registret. Svevia Fastighet och Maskin 
AB har gått upp i Svevia AB och bolaget förvarar allmänna handlingar från Vägverket och 
uppger att de fortfarande har behov av handlingarna. Bolaget förs över till det nya registret 
och handlingarna föreslås återlämnas senast 2026.  
Swedavia AB som förvarar allmänna handlingar från Luftfartsverket har inte svarat på brev 
och påminnelser. Bolaget förs över till det nya registret och handlingarna föreslås 
återlämnas senast 2026. För mer information om respektive bolag se bilaga 1, bolag 
numrerade 32-33, 62 och 108-110. 
 
Allmänna handlingar från Chalmers Tekniska Högskola och Högskolan i Jönköping 
Chalmers Tekniska Högskola uppger att de förvarar allmänna handlingar och har behov att 
fortsätta med det så bolaget förs över till det nya registret och handlingarna föreslås 
återlämnas senast 2035. Högskolan i Jönköping har uttryckt att de vill återlämna 
handlingarna till staten men har inte kommit in med någon leveransframställan än så 
bolaget förs över till det nya registret och handlingarna föreslås återlämnas senast 2018. För 
mer information om respektive bolag se bilaga 1, bolag numrerade 55 och 59. 
 
Allmänna handlingar från Boverket, Statens bakteriologiska laboratorium, Statens 
maskinprovningar och Statens provningsanstalt 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tidigare Svenskt Byggodkännande AB uppger att 
allmänna handlingar från Boverket inte förvaras hos bolaget annat än kopior vilket 
bekräftas av myndigheten. Bolaget ska inte föras över till det nya registret. För mer 
information om respektive bolag se bilaga 1, bolag numrerade 35, 70 och 80-81. 
 
Allmänna handlingar från övriga bolag i bilagan til l överlämnandeförordningen 
Lernia AB som AMU-gruppen AB numera heter uppger att handlingarna återlämnats och 
uppgiften har kontrollerats mot Riksarkivets bestånd och bedöms stämma och föreslås 
därför inte föras över till det nya registret. Handlingarna från Bibelkommissionen har 
Svenska Bibelsällskapet återlämnat till Landsarkivet i Uppsala och bolaget ska inte föras 
över till det nya registret. 
 
AssiDomän AB med dotterbolag är upplösta och har genom fusion gått upp i Sveaskog AB. 
Sveaskog förvarar allmänna handlingar från Domänverket och har uttryckt att de vill 
återlämna handlingar men i väntan på det behöver bolaget ansöka om tillstånd att förvara 
allmänna handlingar. Handlingarna föreslås återlämnas senast 2018. 
 
Metria AB återlämnade handlingar till Lantmäteriet 2012 och det upprättades då en 
handling där det bekräftades att samtliga handlingar återlämnats undertecknad av båda 
parter. Lantmäteriet är osäker på om det kan finnas personalakter kvar men Metria hävdar 
att allt återlämnats. Bolaget föreslås inte föras över till det nya registret. Svefa AB uppger 
att de inte har några handlingar kvar från Lantmäteriet men det kan inte bekräftas av 
myndigheten. Bolaget föreslås föras över till det nya registret för ytterligare utredning men 
utan angivande av datum för återlämnande tills det kunnat bekräftas om de förvarar 
allmänna handlingar eller inte. 
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Alfa-kassan har kontaktats angående allmänna handlingar från Länsarbetsnämnden men det 
har varit svårt att identifiera vilka handlingar det kan röra sig om och förmodligen finns det 
inte handlingar kvar. Bolaget föreslås inte föras över till det nya registret. Eqvator AB 
uppger att de inte har några handlingar kvar från Migrationsverket vilket bekräftas av 
myndigheten. Bolaget ska ej föras över till det nya registret. Allmänna handlingar från 
Myndigheten för utländska investeringar som Sveriges export- och investeringsråd har 
förvarat har återlämnats till staten visar det sig vid en kontroll mot Riksarkivets bestånd. 
Det enskilda organet ska ej föras över till det nya registret. 
 
Statens Hundskola – Sveriges Hundcenter AB som förvarade allmänna handlingar från  
Statens hundskola gick först upp i Synskadades riksförbunds koncern Iris AB och bytte 
sedan namn och gick i konkurs, köptes upp på nytt och gick i konkurs igen. Det har inte 
varit möjligt att se vart handlingarna har tagit vägen. Eftersom det inte finns något enskilt 
organ att kontakta kan inte bolaget föras över till det nya registret. För mer information om 
respektive bolag se bilaga 1, bolag numrerade 31, 34, 56-58, 60-61, 63-65, 72. 
  
31 enskilda organ föreslås föras över till det nya registret, se bilaga 2. Ett första 
underlag för regeringens beslut med angivande av datum då handlingarna ska 
återlämnas skickades till Kulturdepartementet i oktober 2016. Regeringen beslutade 
den 8 december 2016 att de 19 enskilda organ som togs upp får förvara allmänna 
handlingar och att de ska återlämnas det datum som angivits. Ytterligare ett underlag 
med uppgifter om tio enskilda organ skickades till Kulturdepartementet i december 
2016. 
 
De enskilda organ som inte kommer att föras över till det nya registret redovisas i 
bilaga 3 och de fem bolag som förvarar allmänna handlingar men som inte finns 
upptagna i bilagan till den gamla förordningen redovisas i bilaga 4. Flera har redan 
kommit in med en ansökan att få förvara handlingar och Riksarkivet förbereder ett 
underlag för regeringens beslut som skickas till Kulturdepartementet under december 
2016.  
 
Register över de enskilda organ som förvarar allmänna handlingar 
Riksarkivet har utvecklat en sökapplikation och inmatningsformulär för det register 
som ska publiceras på hemsidan. Registret kommer att innehålla de uppgifter som 
framgår av förordningen (2015:605) om överlämnande av allmänna handlingar för 
förvaring, d.v.s. namn och organisationsnummer på det enskilda organet, namnet på 
myndigheten som handlingarna överlämnats från, datum för regeringens beslut och 
tillstånd till överlämnande och förvaring, datum för när handlingarna senast ska 
återlämnas samt en hänvisning till arkivbeskrivning. Registret kommer att publiceras 
så snart de uppgifter som regeringen fattat beslut om registrerats.  
 
Riksarkivets fortsatta arbete med överlämnandelagen 
I och med slutrapporten avslutas uppdraget med att utreda förvaringen av var 
allmänna handlingar förvaras och arbetet tas över av ordinarie verksamhet inom 
Riksarkivet. Tillsynsenheten inom avdelningen för Offentlig informationsförvaltning 
kommer att planera för inspektioner av de enskilda organen. Den nya lagstiftningen 
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innebär utökade arbetsuppgifter för Riksarkivet med att föra register och ta emot de 
årliga inrapporteringarna samt fakturering av avgifter.  
 
Riksarkivet kommer att fortsätta bevaka de bolag där det ännu är osäkert om de 
fortfarande har allmänna handlingar kvar. Det gäller dels de bolag som förs över till 
det nya registret utan angivande av datum, Ceslius Invest AB och Svefa AB. Det 
gäller även de bolag som inte varit möjligt att kontakta men där det kan finnas 
allmänna handlingar kvar, Celsius Materialteknik AB, FFV Aerotech AB, Telub AB 
och Statens Hundskola – Sveriges Hundcenter AB. Skulle nya uppgifter dyka upp så 
fortsätter arbetet med att försöka få reda på var handlingarna förvaras idag.  
 
 
 
 
Linda Segermalm 
 
Riksarkivet
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Bilaga 2: Enskilda organ som föreslås föras över från bilagan till det nya 
registret 
 

Enskilt organ Myndighet Datum för 
återlämnande 

Celcius Invest AB  Affärsverket FFV  
Fuji Autotech AB  Affärsverket FFV 2018-12-31 
Saab Dynamics AB Affärsverket FFV 2026-12-31 
Åkers Krutbruk Protection AB  Affärsverket FFV 2018-12-31 
Allmänna Advokatbyrån i Göteborg KB  Allmänna advokatbyrån i Göteborg 2025-12-31 
Advokatfirman Hans Billeskans AB  Allmänna advokatbyrån i Borås 2020-12-31 
Michael Olofsson Advokat AB  Allmänna advokatbyrån i Östersund 2018-12-31 
Advokatfirman Lundberg & Åkerlund HB  Allmänna advokatbyrån i Luleå 2018-12-31 
Vasakronan AB, tidigare AP Fastigheter AB Allm. pensionsfonden, första fondstyrelsen 2026-12-31 
Vasakronan AB, tidigare AP Fastigheter AB Allm. pensionsfonden, andra fondstyrelsen 2026-12-31 
Vasakronan AB, tidigare AP Fastigheter AB Allm. pensionsfonden, tredje fondstyrelsen 2026-12-31 
Civitas Holding AB Byggnadsstyrelsen 2026-12-31 
Castellum AB, tidigare Fastighetsaktiebolaget 
Norrporten 

Byggnadsstyrelsen 2026-12-31 

Specialfastigheter Sverige AB  
(tidigare Kriminalvårdsfastigheter AB) 

Byggnadsstyrelsen 2026-12-31 

Akademiska Hus AB    Byggnadsstyrelsen 2026-12-31 
Vasakronan AB Byggnadsstyrelsen 2026-12-31 
Chalmers Tekniska Högskola AB Chalmers Tekniska Högskola 2035-12-31 
Stiftelsen Högskolan i Jönköping Högskolan i Jönköping 2018-12-31 
Svefa AB Lantmäteriet  
Swedavia AB Luftfartsverket 2026-12-31 
PostNord Group AB (Posten AB) Postverket 2020-12-31 
Nordea Bank AB  Postverket 2026-12-31 
Specialfastigheter AB Statens fastighetsverk 2026-12-31 
Inlandsbanan AB Statens järnvägar 2026-12-31 
Jernhusen AB Statens järnvägar 2018-12-31 
ISS TraffiCare AB Statens järnvägar 2026-12-31 
SMP Svensk Maskinprovning AB Statens maskinprovningar 2018-12-31 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB Statens Provningsanstalt 2018-12-31 
Vattenfall AB Statens Vattenfallsverk 2041-12-31 
TeliaSonera AB Televerket 2026-12-31 
Svevia AB Vägverket 2026-12-31 
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Bilaga 3: Enskilda organ i bilagan som inte föreslås föras över från bilagan till det nya 
registret 

 
Enskilt organ Myndighet Skäl 
Bofors AB Affärsverket FFV Handlingarna överlämnade 
Bofors Carl Gustav AB Affärsverket FFV Handlingarna överlämnade 
Celcius Materialteknik AB Affärsverket FFV Bolaget likviderat 
FFV Aerotech AB Affärsverket FFV Bolaget likviderat 
Telub AB Affärsverket FFV Bolaget likviderat 
Öberg & Heijne Advokatbyrå KB Södra allmänna advokatbyrån i 

Stockholm 
Handlingarna återlämnade  

Advokatfirman Ericksson & Häggqvist AB Allmänna advokatbyrån i Uppsala Handlingarna återlämnade  
Jönköpings advokatbyrå HB Allmänna advokatbyrån i Jönköping Handlingarna återlämnade  
Advokatfirman Arne Bertman AB Allmänna advokatbyrån i Helsingborg Handlingarna återlämnade  
Allmänna advokatbyrån i Malmö HB Allmänna advokatbyrån i Malmö Handlingarna återlämnade  
Advokaterna Nestrup, Elmgren & Lindgren 
HB 

Allmänna advokatbyrån i Halmstad Handlingarna återlämnade  

Carl-Gustav Nyman Advokatbyrå AB Allmänna advokatbyrån i Borås Handlingarna återlämnade  
Åsa Ståhlbom Advokatbyrå AB Allmänna advokatbyrån i Borås Handlingarna återlämnade  
Allmänna Advokatbyrån i Örebro AB Allmänna advokatbyrån i Örebro Handlingarna återlämnade  
Advokatfirman Agneta Nyman AB Allmänna advokatbyrån i Falun Handlingarna återlämnade  
Zedendahl & Co Advokatbyrå KB Allmänna advokatbyrån i Falun Handlingarna återlämnade  
Advokat Eva Nordenskiöld AB Allmänna advokatbyrån i Gävle Handlingarna återlämnade  
Kiruna Advokatbyrå AB Allmänna advokatbyrån i Kiruna Handlingarna återlämnade  
AMU-gruppen AB AMU-gruppen Handlingarna återlämnade  
Infranord AB Banverket Handlingarna återlämnade  
Vectura Consulting AB Banverket Handlingarna återlämnade 
Svenska Bibelsällskapet Bibelkommissionen Handlingarna återlämnade 
Svenskt Byggodkännande AB Boverket Handlingarna återlämnade 
Fastighetsbolaget Räddningsskolor Sverige 
AB 

Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 

Fastighetsbolaget Specialskolor Sverige AB Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 
Försvarsfastigheter Sverige AB Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 
Kriminalvårdsfastigheter Sverige AB Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 
Statliga Akademiska Hus i Göteborg AB Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 
Statliga Akademiska Hus i Linköping AB                         Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 
Statliga Akademiska Hus i Luleå AB Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 
Statliga Akademiska Hus i Lund AB Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 
Statliga Akademiska Hus i Stockholm AB                        Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 
Statliga Akademiska Hus i Ultuna AB                                        Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 
Statliga Akademiska Hus i Umeå AB                                         Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 
Statliga Akademiska Hus i Uppsala AB Byggnadsstyrelsen Fusion till moderbolag 
Stenvalvet Fastighets AB Byggnadsstyrelsen  
Vasallen AB Byggnadsstyrelsen Handlingarna återlämnade 
AssiDomän AB Domänverket Handlingarna överlämnade 
AssiDomän Fastighetsförsäljning AB Domänverket Handlingarna överlämnade 
AssiDomän Skog & Trä AB Do mänverket Handlingarna överlämnade 
Metria AB Lantmäteriet Handlingarna återlämnade 
Arbetslöshetskassan Alfa Länsarbetsnämnden  
Eqvator AB Migrationsverket Handlingarna återlämnade 
Sveriges export- och investeringsråd Myndigheten för utländska 

investeringar i Sverige 
Handlingarna återlämnade 

Posten PIC AB Postverket  
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Postfastigheter AB Postverket Handlingarna överlämnade 
CALAB SBL Vaccin AB Statens Bakteriologiska institut Handlingarna överlämnade 
Statens Hundskola- Sveriges Hundcenter AB Statens hundskola Bolaget likviderat 
EuroMaint AB Statens järnvägar Handlingarna återlämnade  
SJ AB Statens järnvägar Handlingarna återlämnade  
Green Cargo AB Statens järnvägar Handlingarna återlämnade  
Unigrid AB Statens järnvägar Handlingarna överlämnade 
Bråviken Energi AB Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Fortum Distribution AB Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Försäkringsbolaget Vattenfall Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Insurance Ringhals AB              Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Svenska Kraftnät Gasturbiner AB Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Vattenfall Bohus-Dal AB     Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Vattenfall Bränsle AB                Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Vattenfall Data AB         Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Vattenfall Fastigheter AB    Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Vattenfall Mellansverige Energi AB                               Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Vattenfall Mellersta Norrland Energi AB                                  Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Vattenfall Norrbotten Energi AB Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Vattenfall Support AB Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Vattenfall Treasury AB Statens Vattenfallsverk Fusion till moderbolag 
Fastighets AB Telaris Televerket Likviderat, moderbolaget anges 
Svenska Kabel-TV AB Televerket Handlingarna återlämnade 
Telefakta Svenska AB Televerket Likviderat, moderbolaget anges 
Telia Data AB Televerket Likviderat, moderbolaget anges 
Telia Megacom AB Televerket Likviderat, moderbolaget anges 
Telia Mobitel AB Televerket Likviderat, moderbolaget anges 
Telia Research AB Televerket Likviderat, moderbolaget anges 
Telia TeleRespons AB Televerket Likviderat, moderbolaget anges 
Telia Service AB Televerket Likviderat, moderbolaget anges 
TERACOM Svensk Rundradio AB   Televerket Handlingarna återlämnade 
Svevia Fastighet och Maskin AB Vägverket Svevia AB anges 
Vectura Consulting AB Vägverket Handlingarna återlämnade 
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Bilaga 4: Följande bolag kommer att behöva ansöka om tillstånd att förvara 
allmänna handlingar och föras in i det nya registret 

 
Bolag Myndighet Tidigare förvarande organ 
Proof Print i Norr AB Byggnadsstyrelsen Stenvalvet Fastighets AB 
Sveaskog AB Domänverket AssiDomän AB 
Faberge AB Postverket Postfastigheter AB 
Valneva Sweden AB Statens Bakteriologiska laboratorium CALAB SBL Vaccin AB 
Ringhals AB Statens vattenfallsverk Ringhals AB saknas i bilagan. 

 
 

                                              
                         
                                          
 
                        

 


