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Rapport om den nationella implementeringen av Århuskonventionen
M2007/4342/R
Riksarkivet föreslår att rapporten kompletteras med följande information om hur man kan
söka efter information i miljöfrågor.
För att garantera att enskilda får tillgång till information, som är relevant i miljöfrågor,
behövs verktyg för att söka information. Hos myndigheter och enskilda organ finns
omfattande mängder information. För att enskilda ska kunna ta del av informationen
behöver de veta att informationen finns och hur de kan få tillgång till den. För att
underlätta återsökning i arkivens informationsmassor har Riksarkivet utvecklat ett
sökningssystem som är tillgängligt över webben.
Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) är ett sektorsövergripande databas- och
informationssystem inom det svenska arkivväsendet. Tanken på en Nationell
Arkivdatabas beskrevs i arkivutredningen ”Öppenhet och minne” (SOU 1988:11). Syftet
var att ta fram ett nationellt informationssystem för de svenska arkiven för att förbättra
tillgänglighet och utnyttjande av arkiv och samlingar på landets arkivinstitutioner.
Regeringen föreslog i propositionen Om arkiv (1989/90:72) att arkivinstitutionernas
användarservice skulle kompletteras med insatser för att aktivt tillhandahålla arkiven.
Den bärande tanken i NAD är att forskaren i ett sammanhang ska kunna återsöka
information om de arkiv och samlingar som förvaras i både offentliga och privata
arkivinstiututioner, bibliotek och museer runt om i landet. NAD tillhandahåller ett
nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med
kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik.
NAD innehåller även detaljerade arkivförteckningar från arkiv förvarade inom Riksarkivet
och landsarkiven. Den som vill veta vilken verksamhet som bedrivits på en viss plats kan
börja sin efterforskning i NAD.
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Med hjälp av NAD kan man också söka fram arkiven från myndigheter och andra
organisationer med miljörelaterad verksamhet, t.ex. Statens miljökoncessionsnämnd,
Miljödatanämnden, Miljövårdsberedningen och miljöanknutna kommittéer I NAD ges
information om var arkiven förvaras samt översikter över arkivens innehåll.
NAD publicerades tidigare i form av cd-rom, men distribueras sedan 2000 via Internet,
www.nad.ra.se .

Beslutande i ärendet har varit riksarkivarie Tomas Lidman. Närvarande vid den
slutliga handläggningen har också varit förste arkivarie Martin Bjersby och
verksjurist Ulla Ahlqvist, föredragande.
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