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Allmänna handlingar hos bolag 
 
Uppdraget 
 
Utredning av allmänna handlingar hos bolag som ska resultera i kartlagd och samlad 
information om hantering av allmänna handlingar som förvaras hos andra organ än 
myndigheter med stöd av lag (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till 
andra organ än myndigheter för förvaring och förordning (1994:1495) om överlämnande 
av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.  
 
Bakgrund 
 
När en statlig myndighet upphör och verksamheten fortsätter hos en annan statlig myn-
dighet ska arkivet överlämnas till den myndighet som övertar dess verksamhet, om inte 
annat överenskoms med Riksarkivet (9 och 11 §§ ArkivL). Den övertagande myndig-
heten ska som huvudregel förvara föregångarens arkiv åtskilt från de egna handlingarna.  
 
Även vid bolagisering av en statlig myndighet behöver vissa handlingar överföras till den 
som övertar verksamheten. Enskilda organ får överta och förvara allmänna handlingar 
med stöd av lagen (1994:1383) och förordningen (1994:1495) om överlämnande av 
allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring. Det enskilda organet 
ska vidta de åtgärder som krävs för att de allmänna handlingarna efter viss tid skall kunna 
skiljas ut från det enskilda organets handlingar för överlämnande till Riksarkivet (RA-FS 
1991:1 ändr. RA-FS 1997:4). I lagen föreskrivs ingen tidsgräns för förvaringen men där 
anges bl.a. att en förutsättning för förvaringen är att det enskilda organet har behov av 
handlingarna för att kunna bedriva verksamheten.  
 
Den nämnda lagstiftningen trädde i kraft redan i mitten av 1990-talet, varför ett fortsatt 
behov av förvaring av allmänna handlingar hos de enskilda organen kan förmodas 
minska. Däremot har Statens arkiv ett intresse av att förvara arkiv som hör till en och 
samma arkivbildare på ett ställe, i detta fall de före detta statliga myndigheternas arkiv. 
Leveranser från bolagiserade myndigheter har skett löpande till Riksarkivet och 
landsarkiven.  
 
För de allmänna handlingar som förvaras hos enskilda organ gäller samma regler som för 
allmänna handlingar som förvaras hos statliga myndigheter. Det innebär att det enskilda 
organet har ett ansvar för att tryckfrihetsförordningens regler om utlämnande av allmänna 
handlingar, sekretesslagen (2009:400) och arkivlagen (1990:782) tillämpas. Det innebär 
också att Riksarkivet ska tillse att de enskilda bolagen fullgör sina skyldigheter. 
 
För att Riksarkivet och landsarkiven ska kunna uppnå sina mål i arbetet för en god 
arkivhantering, ta emot, bevara och vårda samt tillhandahålla och tillgängliggöra arkiv 
finns behov av att kartlägga och samla information om allmänna handlingar från bola-
giserade myndigheter som fortfarande förvaras hos enskilda organ.  
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19941383.htm
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Metod och genomförande 
 
Riksarkivet skickade den 12 december 2008 en skrivelse till enskilda organ upptagna i 
bilagan till förordningen (1994:1495) med följande fem frågor om hantering av allmänna 
handlingar: 
 
1. Förvarar ni allmänna handlingar tillhörande någon av de statliga myndigheters arkiv 

som omnämns i bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna 
handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring? 

 
2. Har ni överlämnat allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv 

till ett annat enskilt organ på grund av konkurs, fusion, försäljning av verksamhet 
eller liknande händelse och som inte är upptaget i bilagan till förordningen 
(1994:1495)? I så fall vilket/vilka? 

 
3. Är handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv förtecknade? På vilka 

medier (t.ex. papper, ADB-upptagningar, mikrofilm, etc.) bevaras informationen? 
Ange uppskattad volym av handlingar (t.ex. antal hyllmeter pappershandlingar, antal 
kartor, ritningar och dyl., omfattning av ADB-upptagningar, antal mikrofilmer). 

 
4. Har ni intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar tillhörande den statliga 

myndighetens arkiv? Varför? Hur länge? 
 
5. Vill ni leverera allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till 

Statens arkiv? I så fall vilka handlingar? 
 
Riksarkivets frågor skulle besvaras senast den 31 januari 2009. Flera enskilda organ har 
begärt förlängd tid, som längst till september 2009.  
 
Riksarkivet skickade den 26 augusti 2009 påminnelse till de organ som fortfarande inte 
hade svarat samt några få som inte var med på den ursprungliga sändlistan. Påminnelse-
breven skulle besvaras senast den 15 september 2009. Några bolag har inte svarat trots 
påminnelsebrev. I ett fall, Saab-koncernen, väntas svar under första kvartalet 2010. Både 
inventering och förteckningsarbete pågår och Saab-koncernen eftersträvar en helhetsbild i 
frågan innan svar skickas till Riksarkivet. 
 
De svar som skickats till Riksarkivet är sammanställda utifrån listan på enskilda organ 
enligt bilagan till förordningen (1994:1495), ändrad t.o.m. 2008:709, samt de fem 
frågorna som var ställda i Riksarkivets skrivelse. 
 
Se sammanställning i bilaga. 
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Kommentarer till sammanställningen 
 
Riksarkivet har skickat förfrågan till 73 enskilda organ. 50 har svarat, i vissa fall för flera 
enskilda organ som ingår i samma organisation. Av kolumnen ”Brev från RA/Svar” framgår 
till vilka organ det skickats brev (”b”) och eventuell påminnelse (”p”) samt vilka som har 
svarat (”s”). I tabellen används förkortningar på namn på arkivinstitutioner inom Statens 
arkiv. 
 
I samband med utskicken förekom problem med att hitta samtliga 101 organ upptagna i 
bilagan till förordningen. Vissa bolag har bytt namn på grund av strukturförändring, fusion 
eller försäljning av verksamhet och inte underrättat regeringen om detta. Enligt 6 § lagen 
(1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för 
förvaring ska detta ske så snart som möjligt så att regeringen kan besluta om ändrad för-
varing. Detta har tyvärr inte skett. Riksarkivet har inte vidare utrett frågan om förändringar i 
bolagsbildningar. I vissa fall har de enskilda organen själva informerat om namn- och 
organisatoriska förändringar. Den informationen är i så fall med i sammanställningen. 
 
Fråga 1 
Förvarar ni allmänna handlingar tillhörande någon av de statliga myndigheters arkiv som 
omnämns i bilagan till förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar 
till andra organ än myndigheter för förvaring? 
 
25 enskilda organ har svarat att de förvarar allmänna handlingar tillhörande de statliga 
myndigheternas arkiv. Följande tidigare statliga myndigheters handlingar förvaras hos 
organ: Affärsverket FFV, Allmänna advokatbyråer, Byggnadsstyrelsen, Chalmers Tekniska 
Högskola, Domänverket, Högskolan i Jönköping, Postverket, Socialstyrelsen, Statens 
bakteriologiska laboratorium, Statens fastighetsverk, Statens hundskola, Statens järnvägar, 
Statens maskinprovningar, Statens provningsanstalt, Statens Vattenfallsverk. 
 
Fråga 2 
Har ni överlämnat allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till ett 
annat enskilt organ på grund av konkurs, fusion, försäljning av verksamhet eller liknande 
händelse och som inte är upptaget i bilagan till förordningen (1994:1495)? I så fall vilket/ 
vilka? 
 
Följande 6 enskilda organ m.m. har svarat att de har överlämnat allmänna handlingar till ett 
annat enskilt organ: Zedendahl & Co Advokatbyrå KB, Statliga Akademiska Hus Norr AB, 
Vasakronan AB, Posten AB, Ringhals AB, Vattenfall AB,  Sveriges Järnvägsmuseum i 
Gävle. Ändringar i bilagan är inte gjorda. 
 
Fråga 3 
Är handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv förtecknade? På vilka medier 
(t.ex. papper, ADB-upptagningar, mikrofilm, etc.) bevaras informationen? Ange uppskattad 
volym av handlingar (t.ex. antal hyllmeter pappershandlingar, antal kartor, ritningar och 
dyl., omfattning av ADB-upptagningar, antal mikrofilmer). 
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28 enskilda organ har svarat att handlingarna tillhörande den statliga myndighetens arkiv är 
förtecknade, från en volym eller några akter hos advokatbyråer till hela arkivbestånd, t.ex. 
Högskolan i Jönköping eller delar av ritningsarkiv efter Byggnadsstyrelsen och Statens 
Vattenfallsverk. Bara Ringhals AB omnämner andra medier än papper. Riksarkivet har inte 
begärt kopior på arkivförteckningar varför det är svårt att göra bedömning om arkivredo-
visningen uppfyller Riksarkivets krav. Resten av de enskilda organen har svarat att hand-
lingarna inte är förtecknade, och vissa har lämnat uppgift om ett antal flyttkartonger eller 
hyllmeter oförtecknade pappershandlingar. 
 
Fråga 4 
Har ni intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar tillhörande den statliga myndig-
hetens arkiv? Varför? Hur länge? 
 
9 enskilda organ har inte längre intresse av att fortsätta förvara allmänna handlingar. Övriga 
svar tyder på att enskilda organ har behov av handlingarna i sin verksamhet. Det är svårt att 
ange hur länge, men så länge verksamheten bedrivs, svarar flertalet. Lagstiftningen reglerar 
inte tiden för förvaring. 
 
Fråga 5 
Vill ni leverera allmänna handlingar tillhörande den statliga myndighetens arkiv till Statens 
arkiv? I så fall vilka handlingar? 
 
19 enskilda organ vill leverera allmänna handlingar till Riksarkivet eller till något av de 
namngivna landsarkiven. Advokatbyråerna vill överlämna handlingar till landsarkiven när 
samtliga ärenden är slutförda. Akademiska hus AB, Vasakronan AB och Vasallen AB vill 
leverera ritningar och handlingar rörande fastigheter som avyttrats. Stiftelsen Högskolan i 
Jönköping vill leverera myndighetshögskolans arkiv i sin helhet. Sveriges Provnings- och 
Forskningsinstitut AB önskar leverera diarieförda handlingar och intygshandlingar.  
 
Svaren är inte alltid preciserade men utgör bra underlag för vidare planering av leveranser 
till Statens arkiv. Enligt 9 § lagen (1994:1383) ska ett enskilt organ ersätta arkivmyndig-
heten för dess kostnader för fortsatt förvaring. Kostnadsfrågan har inte berörts i uppdraget. 
 
Övriga kommentarer 
 
Riksarkivet utredde år 2000 frågan om FFV-arkiven. Affärsverket FFV (Förenade Fabriks-
verken) bolagiserades vid årsskiftet 1990/1991. Arkivmaterialet har levererats till Statens 
arkiv men enligt lagen (1994:1383) fick flera organ ta över handlingar från den statliga 
myndigheten för förvaring. I samband med kartläggningen visade det sig att flera av de 
enskilda organen var beredda att leverera de förvarade allmänna handlingarna till arkiv-
myndigheter. I PM den 22 augusti 2000 föreslås att Riksarkivet beslutar att depåfunktionen 
för Affärsverket FFV:s arkiv ombesörjs av landsarkiven. Riksarkivet har inte fattat ett 
sådant beslut. Den omnämnda PM är diarieförd som bilaga 3 till uppdragsbeskrivningen för 
denna utredning. 
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Under projektets gång har ett rättsfall angående hantering av allmänna handlingar upp-
märksammats. Kammarrätten i Jönköping beslutade den 4 februari 2009, mål nr 2642-08, 
att Saab Bofors Dynamics AB inte behöver lämna ut arkivhandlingar som härrör från 
Affärsverket FFV. Saab Bofors Dynamics AB har år 2000 förvärvat Celsius Materialteknik 
AB och därmed även allmänna handlingar från Affärsverket FFV. Ingen ändring har då 
gjorts i bilagan till förordningen (1994:1495). Kammarrättsbeslutet har påvisat allvarliga 
konsekvenser för hantering av allmänna handlingar och offentlighetsprincipen. Ändring i 
bilagan på den punkten träder i kraft först den 1 december 2009. 
 
Slutsatser och förslag 
 
Kartläggningen av allmänna handlingar hos enskilda organ visar att det finns behov av att 
Statens arkiv arbetar vidare med frågan. Lagstiftningen från 1994 bör uppdateras och följas 
upp. Planering av tillsynsinsatser under 2010 och på längre sikt bör tas med i verksamhets-
planeringen hos Riksarkivet. 
  
 Riksarkivet bör påtala för Kulturdepartementet att bilagan till förordningen (1994:1495) 

om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring 
inte är aktuell i alla delar och bör uppdateras. Felaktiga uppgifter i bilagan försvårar 
tillgång till information. Rätten att ha tillgång till allmänna handlingar garanteras varje 
svensk medborgare genom tryckfrihetsförordningen.  

 
 Riksarkivet bör ta ställning till och gå vidare med frågan om leveranser. Strävan bör 

vara att samla arkiv efter bolagiserade myndigheter på ett ställe med en komplett 
arkivredovisning för att kunna söka information. De enskilda organ som vill leverera 
allmänna handlingar tillhörande statliga myndigheters arkiv bör kontaktas för planering 
av praktisk hantering av leveranser. 

 
 Riksarkivet bör i sin tillsynsroll planera att inspektera de enskilda organ som förvarar 

allmänna handlingar. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd ska även tillämpas av 
enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd av lagen (1994:1383) 
om överlämnande av allmänna handlingar till andra än myndigheter för förvaring. 
Statens arkiv har ännu inte inspekterat de enskilda organen med avseende på om de 
fullgör sina skyldigheter ifråga om hantering av allmänna handlingar. 

 
 
 
 
Ewa Berndtsson 
1:e arkivarie 
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Sammanställning av svar 
 

Myndighet Enskilda organ Brev från RA/Svar Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 

Affärsverket FFV Bofors AB b/p/s 
Bolaget gick 2000 
upp i Saab AB 
Svar under första 
kvartalet 2010 från 
Saab Bofors 
Dynamics AB 

     

 Bofors Carl Gustav 
AB 

Som ovan      

 Celsius Invest AB b/p/s Ja Nej Ja, Arkivförteckning 
för FFV Huvud-
kontor, FFV 
Ordnance staber, 
Division Marknad 
och Division 
Utveckling, 
upprättad 1991 

Ja, i första hand för 
att söka i Affärs-
verket FFV:s 
personalakter 

Kvarstår många 
frågeställningar 
innan denna fråga 
kan besvaras 

 Celsius Material-
teknik AB 

b/s 
Bolaget gick 2000 
upp i Saab AB 

     

 FFV Aerotech AB Som ovan      

 Fuji Autotec AB b/p/s Ja Nej Ja, i Excel, 81 st 
arkivkartonger 

Nej Ja, alla 

 Telub AB Bolaget gick 2000 
upp i Saab AB 
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Myndighet Enskilda organ Brev från RA/Svar Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 

 Åkers Krutbruk 
Protection AB 

b/s Ja Nej Ja, arkivet för-
tecknades under 
1991 men någon 
förteckning kan inte 
återfinnas, ca 90 
hm pappers-
handlingar 

Ja, personalakter 
för att bl.a. svara 
på frågor från SPV 
ang tidigare an-
ställd personal och 
instruktioner av-
seende produktion 

Ja, övrigt material 
kan avhämtas av 
RA 

Södra allmänna 
advokatbyrån i 
Stockholm 

Öberg & Heijne 
Advokatbyrå KB 

b/p      

Allmänna advokat-
byrån i Uppsala 

Advokatfirman 
Ericksson & 
Häggqvist AB 

b/s Ja Nej Ja, ca 0,4 hm 
pappershandlingar 

Ja, akterna är inte 
avslutade 

Ja, till ULA när 
akterna har av-
slutats 

Allmänna advokat-
byrån i Jönköping 

Jönköpings 
advokatbyrå KB 

b/s 
Nytt namn 
Jönköpings 
Advokatbyrå 
(1999) 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Allmänna advokat-
byrån i Helsingborg 

Advokatfirman Arne 
Bertman AB 

b/s Nej Nej Nej Nej  Nej 

Allmänna advokat-
byrån i Malmö  

Allmänna advokat-
byrån i Malmö HB 

b/s Ja Nej Ja, ca 1,5 hm 
pappershandlingar 
(22 ärenden, varav 
4 pågående) 

Nej Ja, när samtliga 
ärenden är 
slutförda 
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Myndighet Enskilda organ Brev från RA/Svar Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 

Allmänna advokat-
byrån i Halmstad 

Advokaterna 
Nestrup, Elmgren & 
Lindgren HB 

b/p      

Allmänna advokat-
byrån i Göteborg 

Allmänna Advokat-
byrån i Göteborg 
KB 

b/p      

Allmänna advokat-
byrån i Borås 

Carl-Gustav Nyman 
advokatbyrå AB 

b/p/s Ja Nej Ja, en kartong Ja, enbart de fåtal 
ärendeakter som 
fortfarande är på-
gående 

Ja, ärendeakter 
ca en kartong till 
GLA 

 Advokatfirman 
Hans Billeskans AB 

b/p/s Ja Nej Ett fåtal akter, c:a 
0,5 hm 

Ja, behövs för 
verksamheten 

Ja, när handlägg-
ning är avslutad 

 Åsa Ståhlbom 
advokatbyrå AB 

b/p/s Ja Nej Ja, en kartong Ja, enbart de fåtal 
ärendeakter som 
fortfarande är 
pågående 

Ja, ärendeakter 
ca en kartong till 
GLA 

Allmänna advokat-
byrån i Örebro 

Allmänna advokat-
byrån i Örebro AB 

b/p      

Allmänna advokat-
byrån i Falun 

Advokatfirman 
Agneta Nyman AB 

b/p      

 Zedendahl & Co 
Advokatbyrå KB 

b/p/s Nej Ev Advokatfirman 
Glimstedt i Falun 

   

Allmänna advokat-
byrån i Gävle 

Advokat Eva 
Nordensköld AB 

b/p/s Nej Nej Ja, i enlighet med 
HLA begäran 

 Samtliga hand-
lingar är över-
lämnade till HLA 
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Myndighet Enskilda organ Brev från RA/Svar Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 

Allmänna advokat-
byrån i Östersund 

Allmänna advokat-
byrån Michael 
Olofsson AB 

b/s Ja Nej Ja, troligen Nej, förutom ej 
avslutade ärenden 

Ja, gärna till ÖLA 

Allmänna advokat-
byrån i Kiruna 

Kiruna Advokatbyrå 
AB 

b/p/s Nej Nej Ja, reversal 
överlämnad till HLA 

Nej Nej, samtliga 
handlingar över-
lämnade till HLA 

Allmänna advokat-
byrån i Luleå 

Advokaterna Lund-
berg & Åkerlund HB 

b/p      

Allmänna 
Pensionsfonden, 
första fondstyrelsen 

AP Fastigheter AB -/-  
Bolaget gick 2008 
upp i Vasakronan 
AB (se svaret från 
Vasakronan AB) 

     

Allmänna 
Pensionsfonden, 
andra fondstyrelsen 

AP Fastigheter AB -/-  
Bolaget gick 2008 
upp i Vasakronan 
AB (se svaret från 
Vasakronan AB) 

     

Allmänna 
Pensionsfonden, 
tredje fondstyrelsen 

AP Fastigheter AB -/-  
Bolaget gick 2008 
upp i Vasakronan 
AB (se svaret från 
Vasakronan AB) 

     

AMU-gruppen AMU-gruppen AB -, p/s 
Ny bolag Lernia AB 

Nej Nej Allt är överlämnat   
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Myndighet Enskilda organ Brev från RA/Svar Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 

Bibelkommissionen Svenska Bibel-
sällskapet 

b/p/s Nej Nej  Ja Nej, hela arkivet 
finns nu samlat på 
ULA  

Nej 

Boverket Svenskt Byggod-
kännande AB 

b/s  
Nytt namn SP-
SITAC (2009) 

Nej, samtliga hand-
lingar är återläm-
nade till Boverket 
1996 

Nej Nej Nej Nej 

Byggnadsstyrelsen Civitas Holding AB b/s 
(se svaret från 
Vasakronan AB) 

Nej     

 Fastighetsaktiebola
get Norrporten 

b/p      

 Fastighetsbolagets 
Räddningsskolor 
Sverige AB 

b/s Nej 
(bör vara ja om 
bolaget svarar ja på 
fråga nr 4) 

Nej Nej Ja, då bolaget för-
valtar fastigheter 
tillsvidare 

Nej 

 Fastighetsbolaget 
Specialskolor 
Sverige AB 

b/s Nej 
(bör vara ja om 
bolaget svarar ja på 
fråga nr 4) 

Nej Nej Ja, då bolaget för-
valtar fastigheter 
tillsvidare 

Nej 

 Försvarsfastigheter 
Sverige AB 

b/s Nej 
(bör vara ja om 
bolaget svarar ja på 
fråga nr 4) 

Nej Nej Ja, då bolaget för-
valtar fastigheter 
tillsvidare 

Nej 
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 Kriminalvårdsfastig-
heter Sverige AB 

b/s Nej 
(bör vara ja om 
bolaget svarar ja på 
fråga nr 4) 

Nej Nej Ja, då bolaget för-
valtar fastigheter 
tillsvidare 

Nej 

 Specialfastigheter 
Sverige AB 

b/s Nej 
(bör vara ja om 
bolaget svarar ja på 
fråga nr 4) 

Nej Nej Ja, då bolaget för-
valtar fastigheter 
tillsvidare 

Nej 
 

 Statliga Akade-
miska Hus AB 

b/s 
Nytt namn 
Akademiska Hus 
AB 

Nej, moderbolaget 
har inte lånat all-
männa handlingar. 
Handlingar som 
dotterbolag lånat är 
överlämnade till RA 
under 2004 - 2005 

    

 Statliga Akade-
miska Hus i 
Göteborg AB 

b/p 
Nytt namn Akade-
miska Hus AB 

     

 Statliga Akade-
miska Hus i 
Linköping AB 

b/s 
Nytt namn Akade-
miska Hus Öst AB 

Nej, alla handlingar 
från Statliga Akade-
miska Hus i Lin-
köping AVV 
skickades 2000 till 
RA 

    

 Statliga Akade-
miska Hus i Luleå 
AB 

b/p 
Nytt namn Akade-
miska Hus Norr AB 
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 Statliga Akade-
miska Hus i Lund 
AB 

b/s 
Nytt namn Akade-
miska Hus Syd AB 

Ja Nej Ja Ja, behov av till-
gång till material 
rörande fastigheter 
som ägs av bolaget 

Nej 
 

 Statliga Akade-
miska Hus i 
Stockholm AB 

b/s 
Akademiska Hus 
Stockholm AB 

Nej     

 Statliga Akade-
miska Hus i Ultuna 
AB 

- 
Nytt namn Akade-
miska Hus Uppsala 
AB 

     

 Statliga Akade-
miska Hus i Umeå 
AB 

b/s 
Nytt namn Akade-
miska Hus Norr AB 

Ja  Ja i samband med 
försäljning har 
B 85 Rånbyn 
Omagnetisk stuga 
överlämnats till 
Luleå kommun och 
Y 8 Östersund 
Socialhögskola till 
Stenvalvet 

Ja  Ja, under 2009 
leverans till RA av 
ca 6 hm pappers-
handlingar och 
1 500 ritningar 

 Statliga Akade-
miska Hus Uppsala 
AB 

b/s 
Nytt namn Akade-
miska Hus Uppsala 
AB 

Ja, ritningar är 
sedan tidigare 
återlämnande till 
RA och KrA 

Nej Ja, ca 3 hm 
pappershandlingar 

Nej Ja, enl bifogad 
lista 

 Stenvalvet Fastig-
hets AB 

b/p/s 
Adressaten har 
flyttat, giltig efter-
sändning saknas 
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 Vasakronan AB b/s Nej Ja, ritningar till 
bolag vid enskilda 
fastigheters av-
skiljande från 
Vasakronan AB till 
Norrporten och 
Stenvalvet 

Nej, ca 10 flytt-
kartonger 

Ja, handlingar 
rörande fastigheter 
som ägs av bolaget 

Ja, handlingar 
rörande fastig-
heter som av-
yttrats önskas 
återlämna till RA 

 Vasallen AB b/s Ja Nej Ja, ca 4,5 hm 
handlingar rörande 
byggnader, ca 15 st 
hurtsar med varera 
ca 12 st lådor 
ritningar 

Ja, behövs för verk-
samheten men kan 
vid behov göra 
kopior och retur-
nera originalen  

Ja, om Statens 
arkiv vill ha till-
baka alla original 
före 1920 

Chalmers Tekniska 
Högskola 

Stiftelsen Chalmers 
Tekniska Högskola 

b/s Ja Nej Ja, ca 1500 hm 
pappershandlingar 
från den upphörda 
myndigheten 

Ja, 
förvaltningsbehov 
samt ett värde för 
högskolans identi-
tet och varumärke 

Nej 
 

Domänverket AssiDomän AB b/p/s 
Ny bolag Sveaskog 
AB 

Ja Vet ej Ja, pappershand-
lingar, i övrigt vet ej 

Ja, handlingarna 
kan innehålla infor-
mation av värde för 
bolagets fortsatta 
verksamhet. Svårt 
att bedöma hur 
länge 

Vet ej 

 AssiDomän Fastig-
hetsförsäljning AB 

- (se svar från 
Sveaskog AB) 
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 AssiDomän Skog & 
Trä AB 

- (se svar från 
Sveaskog AB) 

     

Högskolan i Jön-
köping 

Stiftelsen Hög-
skolan i Jönköping 

b/s Ja Nej Ja, hela arkivet från 
Högskolan i Jön-
köping 1977 - 1994 
med föregångare 
Folkskoleseminarie
t i Jönköping (ej 
levererade rester), 
Förskoleseminariet 
i Jönköping och 
Lärarhögskolan i 
Jönköping, ca 110 
hm pappershand-
lingar inkluderat 
gallringsbara 
räkenskaper 

Nej Ja, levererar 
gärna myndig-
hetshögskolans 
arkiv i sin helhet 
till Statens arkiv 

Lantmäteriet SVEFA – Svensk 
Fastighetsvärdering 
AB 

b/p      

Länsarbetsnämnde
rna i Blekinge, Got-
lands, Älvsborgs 
och Gävleborgs län 

Arbetslöshets-
kassan Alfa 

b/s Nej Nej Nej Nej Nej 
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Migrationsverket Eqvator AB b/s Nej, i samband 
med att Migrations-
verket sålde Eqva-
tor överlämnades 
alla handlingar till 
Migrationsverket 

    

Postverket Posten AB b/s Ja Ja, i samband med 
försäljningen av 
Postgirot 2001 
överlämnat till 
Nordea, upptaget i 
bilagan till förord-
ningen 1994:1495 

Tjänstematriklar 
tillhörande huvud-
kontorets organisa-
tion (långlån från 
RA) och tjänste-
matriklar tillhörande 
den regionala orga-
nisationen (långlån 
från LA) 

Ja, behov av att 
förvara tjänste-
matriklar under de 
närmaste åren 

Ja, vissa hand-
lingar tillhörande 
postkontor, rest-
leverans till GLA 

 Nordea Bank 
Sverige AB 

b/p      

 Posten PIC AB b/p      

 Postfastigheter AB b/p 
Adressaten har 
flyttat, giltig efter-
sändning saknas 

     

Socialstyrelsen Institutet för profes-
sionell utveckling 
av läkare i Sverige  
(IPULS) 

b/p/s Ja Nej Nej, ca 20 hm 
pappershandlingar 

Ja, handlingarna 
behövs i det löpan-
de arbetet. Ingen 
tidsgräns uppsatt 

Nej 
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Statens Bakterio-
logiska laborato-
rium 

CALAB SBL Vaccin 
AB 

b/s Ja Nej Ja, ca 27 hm 
pappershandlingar 

Ja, så länge 
bolaget bedriver 
forskning och för-
säljning av produk-
ter med relevans till 
de allmänna hand-
lingarna 

Nej i dagsläget 

Statens fastighets-
verk 

Kriminalvårdsfastig
heter Sverige AB 

b/s Nej 
(bör vara ja om 
bolaget svarar ja på 
fråga nr 4) 

Nej Nej Ja, då bolaget för-
valtar fastigheter 
tillsvidare 

Nej 

Statens hundskola Sveriges Hund-
center AB 

Adressaten okänd      

Statens järnvägar  EuroMaint AB b/p      

 Inlandsbanan AB b/p/s Ja Nej 
2005 lämnades 
handlingar till 
Järnvägsmuseets 
arkiv i Gävle för 
förvaring 

Vissa handlingar är 
förtecknade på 
listor, ca 2000 
ritningar över broar, 
bangårdar och 
profiler, på papper 
samt digitalt in-
skannade i Bo-
verkets system för 
ritningar 

Nej Nej, vi kommer att 
överlämna alla 
ritningar efter 
kopiering till 
Banverkets arkiv i 
Borlänge 

 Jernhusen AB b/s Ja Nej Ja, delvis Ja, fram till 2011 
eller så länge 
behovet finns 

Ja, ritningar under 
2009 till GLA 
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 SJ AB b/s Statens järnvägar 
är enl. redovis-
ningschef fort-
farande en myndig-
het och inget en-
skilt organ som 
bildats av bolagise-
rade myndigeter 

    

 Green Cargo AB b/p      

 TraffiCare AB b/p      

 Unigrid AB b/- adressaten 
okänd 

     

Statens maskin-
provningar 

SMP Svensk 
Maskinprovning AB 

b/s Ja, handlingar 
rörande typbesikt-
ningar av traktorer 
som utförts av 
Statens maskin-
provningar 

Nej Nej, men hand-
lingar är ordnade 
på ett lämpligt sätt 

Ja, verksamhets-
behov vid registre-
ring 

Nej 

Statens provnings-
anstalt 

Sveriges Prov-
nings- och Forsk-
ningsinstitut AB  

b/p/s Ja Nej Ja, ca 250 hm Handlingar an-
vänds i den löpan-
de verksamheten. 
Hur länge de be-
hövs i verksam-
heten är svårt att 
avgöra 

Önskar leverera 
75 hm diarieförda 
handlingar 1920-
1978 samt 45 hm 
ej gallringsbara 
intygshandlingar 
1961-1978. 
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Statens Vattenfalls-
verk 

Bråviken Energi AB -/- 
Bolaget har upp-
hört, ingår i Vatten-
fall Eldistribution 
AB 
(se svaret från 
Vattenfall AB) 

Handlingar har 
levererats till GLA, 
VaLA och HLA  

    

 Fortum Distribution 
AB 

b/p      

 Försäkringsbolaget 
Vattenfall Insurance 

-/- 
(se svaret från 
Vattenfall AB) 

Nej 
 

    

 Ringhals AB b/s Ja Ja, till Vattenfall 
Fastigheter AB 
(numera Vattenfall 
Business Service 
Nordic AB) 2002, 
Vattenfall Värme-
kraft AB 2004 och 
Svenska Kraftnät 
Gasturbiner AB 
2004 

Ja, eftersom de 
allmänna handling-
arna inte är sär-
skiljda från bola-
gets egna upp-
skattas den totala 
volymen till 3800 
hm A4-pärmar, 
1 400 hm A3-
pärmar, 425 000 
ritningar, 404 hm 
lådor och 2269 
kartonger med 
skrivarremsor från 
kontrollrummen 
samt en mindre 
mängd band, CD, 
video o.dyl. 

Ja, fortsatt behov 
av handlingar så 
länge anläggningen 
finns kvar, vilket enl 
politiska beslut bör 
vara ytterligare 30 
år 

Nej 
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 Svenska Kraftnät 
Gasturbiner AB 

b/s Ja Nej Ja, delvis förteck-
nade 
Lahall/Arendal ca 
2000 ritningar och 
4 hm pappers-
handlingar, 
Hallstavik ca 400 
ritningar och 11 hm 
pappershandlingar 
 

Ja, fortsatt behov 
av handlingarna för 
att kunna bedriva 
verksamheten 

Nej 
 

 Vattenfall AB b/s  Centrala ritnings-
arkivet och Bild-, 
ljud och filmarkivet. 
Alla övriga identi-
fierbara arkiv är 
redan levererade till 
RA, HLA, ULA, 
GLA och VaLA 

Handlingar rörande 
vattenkraftstationer 
i Motala ström är 
överförda till 
Tekniska verken i 
Linköping 

Ja Ja, Centrala rit-
ningsarkivet och 
Bild-, ljud och film-
arkivet 

Ja, pågående 
process 

 Vattenfall Bohus-
Dal AB 

-/- 
Bolaget har 
upphört, ingår i 
Vattenfall El-
distribution AB 
(se svaret från 
Vattenfall AB) 

Handlingar har 
levererats till GLA, 
VaLA och HLA 
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 Vattenfall Bränsle 
AB 

-/- 
Numera Vattenfall 
Nuclear Fuel AB 
(se svaret från 
Vattenfall AB) 

     

 Vattenfall Data AB -/- 
Numera Vattenfall 
Business Service 
Nordic AB 
(se svaret från 
Vattenfall AB) 

Nej     

 Vattenfall Fastig-
heter AB 

-/- 
Numera Vattenfall 
Business Service 
Nordic AB 
(se svaret från 
Vattenfall AB) 

     

 Vattenfall Mellan-
sverige Energi AB 

-/- 
Bolaget har upp-
hört, ingår i Vatten-
fall Eldistribution 
AB 
(se svaret från 
Vattenfall AB) 

Handlingar har 
levererats till GLA, 
VaLA och HLA 
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 Vattenfall Mellersta 
Norland Energi AB 

-/- 
Bolaget har upp-
hört, ingår i Vatten-
fall Eldistribution 
AB 
(se svaret från 
Vattenfall AB) 

Handlingar har 
levererats till GLA, 
VaLA och HLA 

    

 Vattenfall Norr-
botten Energi AB 

-/- 
Bolaget har upp-
hört, ingår i Vatten-
fall Eldistribution 
AB 
(se svaret från 
Vattenfall AB) 

Handlingar har 
levererats till GLA, 
VaLA och HLA 

    

 Vattenfall Support 
AB 

b/s 
Bolaget ombildat till 
Vattenfall business 
Services Nordic AB 
(VBSN) 
(se svaret från 
Vattenfall AB) 
 

Ja, arkiven 
omhändertas på ett 
korrekt sätt 

  Ja Allmänna hand-
lingar överförs till 
arkivmyndigheten 
i de fall hand-
lingarna blivit 
inaktuella för 
verksamheten 

 Vattenfall Treasury 
AB 

b/s Nej Nej Nej Nej  Nej 

Statliga lantmäteri-
myndigheter 

SVEFA – Svensk 
Fastighetsvärdering 
AB 

b/p      
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Televerket Fastighets AB 
Telaris 

b (se svaret från 
TeliaSonera AB) 

     

 Svenska Kabel-TV 
AB 

- (se svaret från 
TeliaSonera AB) 

     

 Telefakta Svenska 
AB 

- (se svaret från 
TeliaSonera AB) 

     

 Telia AB b/p/s 
TeliaSonera AB 
(svaret gäller 
TeliaSonera AB 
samt TeliaSoneras 
underleverantörer/a
rkivförvaltare) 

Nej Nej Ja, arkiven levere-
rade till ULA, RA 
och VaLA 

Nej Nej 

 Telia Data AB - (se svaret från 
TeliaSonera AB) 

     

 Telia MegaCom AB - (se svaret från 
TeliaSonera AB) 

     

 Telia Mobitel AB - (se svaret från 
TeliaSonera AB) 

     

 Telia Research AB - (se svaret från 
TeliaSonera AB) 

     

 Telia TeleRespons 
AB 

- (se svaret från 
TeliaSonera AB) 

     

 Telia Service AB - (se svaret från 
TeliaSonera AB) 
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 TERACOM Svensk 
Rundradio AB 

b/s 
Nytt namn Teracom 
AB 

Ja Nej Nej, ca 30 
flyttkartonger 

Ja, behov av 
handlingar i 
verksamheten 

Nej, efter Tera-
coms bolagisering 
1992 levererades 
120 hm pappers-
handlingar, 1 
spelfilm och 998 
ritningar till ULA 

 
 

 
 


