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Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om behandling 
av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 
inom den enskilda sektorn 

beslutade den DAG MÅNAD 2019. 

Riksarkivet föreskriver följande med stöd av 7 § förordningen (2018:219) med 
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. 

Omfattning 

1 §  Denna författning reglerar vad som krävs för att en personuppgiftsansvarig som inte 
omfattas av föreskrifter om arkiv ska få behandla personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse.  

Allmänna råd.  Med föreskrifter om arkiv menas i denna författning arkivlagen 
(1990:782) och föreskrifter som likt arkivlagen syftar till att arkiv ska bevaras, 
hållas ordnade och vårdas, så att de tillgodoser rätten att ta del av vissa 
handlingar, behovet av information för rättskipning och förvaltning samt 
forskningens behov.  

2 §  Författningen kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av 
den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), här benämnd EU:s dataskyddsförordning. Om inte 
annat följer av lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s 
dataskyddsförordning eller annan kompletterande förordning rörande behandling av 
personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse ska denna författning gälla.    

Tillämpningsområde 

3 §  Författningen gäller för personuppgiftsansvariga inom den enskilda sektorn som inte 
omfattas av föreskrifter om arkiv. 

Arkivverksamhet av allmänt intresse  

4 §  Riksarkivet prövar och beslutar om en personuppgiftsansvarig bedriver en 
arkivverksamhet av allmänt intresse. Personuppgiftsansvariga får skriftligen ansöka hos 
Riksarkivet om en sådan prövning. 
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Riksarkivet för fortlöpande en förteckning över de personuppgiftsansvariga som bedriver 
en arkivverksamhet av allmänt intresse. 

Allmänna råd.  Av ansökan bör det framgå på vilket sätt den 
personuppgiftsansvarige har förmågan att leva upp till bestämmelserna i denna 
författning. Den sökande bör ange de uppgifter och bifoga den dokumentation 
som styrker denna förmåga. Riksarkivet tillhandahåller ansökningsformulär och 
anvisningar för ändamålet samt meddelar vilka ansökningstider och övriga rutiner 
som gäller. 

5 §   En personuppgiftsansvarig som ansöker om prövning enligt 4 § ska kunna visa att denne 
i sin dagliga verksamhet på ett professionellt sätt förvärvar, bevarar, bedömer, organiserar, 
beskriver, tillhandahåller, informerar om och främjar användandet av handlingar och 
information av bestående värde för allmänintresset. 

Arkivverksamheten ska drivas inom stabila ekonomiska och organisatoriska ramar och 
utföras av personal med relevant akademisk utbildning, alternativt med ledning och översyn 
av sådan personal. Vidare ska den personuppgiftsansvarige i sin verksamhet respektera 
grundläggande demokratiska principer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. 

Allmänna råd.  Med professionellt sätt avses här en arkiv- och 
informationshantering i överensstämmelse med branschregler och standarder som 
kommer till uttryck i till exempel The International Council on Archives` (ICA) 
The Universal Declaration on Archives och Code of Ethics, EAG Guidelines on 
the enforcement of the EU General Data Protection Regulation 2016/679 in the 
archive sector och tillämpliga delar av Riksarkivets föreskrifter rörande 
framställning, hantering, förvaring och vård samt denna författning. 

Med handlingar och information av bestående värde för allmänintresset avses 
här arkivmaterial av betydelse för rättssäkerhet, hälsa, liv och miljö, privat och 
offentlig förvaltning, näringsliv, forskning och kunskapsutveckling samt 
kulturarvet i övrigt, i ett betydligt längre tidsperspektiv än det sammanhang de 
ursprungligen är tillkomna i. 

Uppföljning av Riksarkivets beslut 

6 §  Riksarkivet har rätt att kräva in en redogörelse om hur kraven i 5 § följs från 
personuppgiftsansvariga som bedriver en arkivverksamhet av allmänt intresse enligt 4 §. 
Riksarkivet har även rätt att granska arkivverksamheten genom personliga besök. 

Ändrade förhållanden i arkivverksamheten av allmänt intresse 

7 §  Den personuppgiftsansvarige är skyldig att meddela Riksarkivet om förändringar som 
kan påverka verksamhetens status som arkivverksamhet av allmänt intresse enligt 4 §. 
 
8 §  Om bestämmelserna i 5 § inte följs, får Riksarkivet ompröva sitt beslut enligt 4 §. 

Behandling av personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 

9 § Personuppgiftsansvariga som enligt Riksarkivets beslut bedriver en arkivverksamhet av 
allmänt intresse får behandla personuppgifter inom ramen för denna arkivverksamhet i 
enlighet med artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning. 
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10 §   Personuppgiftsansvariga som inte omfattas av förekrifter om arkiv och inte heller 
bedriver arkivverksamhet av allmänt intresse enligt beslut med stöd av 4 § kan ansöka hos 
Riksarkivet om att i något enskilt fall få behandla personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse.  

Riksarkivet kan efter hörande av Datainspektionen bevilja tillstånd till sådan behandling 
om den bedöms vara av viktigt allmänintresse. Villkor och krav på särskilda skyddsåtgärder 
ska meddelas i beslutet.   

Behandling av känsliga personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse 

11 §  Med känsliga personuppgifter menas i denna författning sådana uppgifter som avses i 
artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning. 
 
12 §  Personuppgiftsansvariga som enligt Riksarkivets beslut bedriver en arkivverksamhet av 
allmänt intresse får behandla känsliga personuppgifter för arkivändamål inom ramen för 
denna verksamhet i enlighet med de förutsättningar som anges i artikel 9.2. j i EU:s 
dataskyddsförordning.  

Särskilda skyddsåtgärder vid behandling av känsliga personuppgifter 

13 § Medarbetarna ska enligt anställningsavtal eller särskilda avtal omfattas av tysnadsplikt 
med förbud att röja uppgifter som kan antas vålla skada eller men för något enskilt eller 
allmänt intresse. 

Allmänna råd.  Bestämmelserna i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
bör vara vägledande.  

14 §  Vid behandling av känsliga personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse gäller 
att uppgifterna endast får lämnas ut till tredje man i något av följande fall: 
1) om den registrerade har lämnat samtycke till det,  
2) om uppgifterna har offentliggjorts av den registrerade eller varit allmänt kända sedan 

tidigare, 
3) om utlämnande av uppgifterna krävs för att skydda den registrerades vitala intressen 
4) för forskning som har godkänts vid etikprövning enligt lagen (2003:460) om etikprövning 

av forskning som avser människor, eller 
5) för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål efter särskild bedömning av en 

ansökan om en nödvändig och proportionell behandling som innehåller lämpliga och 
tillräckliga skyddsåtgärder samt en konsekvensbedömning aveende dataskydd om en sådan 
inte är obehövlig. Inga uppgifter får lämnas ut enligt denna punkt om det kan antas att 
mottagaren inte följer tillämplig lag eller andra bestämmelser. Denna punkt kan inte heller 
användas för utlämnande i strid mot det som är avtalat eller annars villkorat för 
personuppgifterna.  

Allmänna råd.  Offentlighets- och sekretesslagens (2009:400) bestämmelser om 
sekretess till skydd för uppgifter om enskilds personliga eller ekonomiska 
förhållanden bör vara vägledande vid en sådan bedömning.Vid val av lämpliga 
skyddåtgärder bör artikel 89.1 i EU:s dataskyddsförordning särskilt beaktas. 

 
15 § Beslut om utlämnande av känsliga personuppgifter och skälen till det ska dokumenteras. 
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Allmänna råd.  Innan känsliga personuppgifter lämnas ut bör den 
personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet skriftligen erinra mottagaren 
av uppgifterna om vilka rättsliga konsekvenser som kan följa av att behandla 
uppgifterna i strid med EU:s dataskyddsförordning.  Den personuppgiftsansvarige 
eller personuppgiftsbiträdet bör kunna visa att mottagaren har tagit del av och 
förstår innebörden av erinran. 

Undantag från den registrerades rättigheter 

16 § Den registrerades rättigheter att få bekräftelse, tillgång till personuppgifter och 
information enligt artikel 15 i EU:s dataskyddsförordning ska inte gälla hos en 
personuppgiftsansvarig som med stöd av Riksarkivets beslut enligt 4 § behandlar 
personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse om detta visar sig vara omöjligt eller 
skulle innebära oproportionerligt stor arbetsinsats.  
 
17 § Den registrerades rättigheter enligt artikel 16, 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning 
ska inte gälla när en personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för arkivändamål av 
allmänt intresse i överensstämmelse med denna författning. 

Överklagande 

18 §  Riksarkivets beslut enligt 4 och 10 §§ får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

________ 

Denna författning träder i kraft den DAG MÅNAD 2019. 

KARIN ÅSTRÖM IKO 

Katalin Gere 

 


