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Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler, 
dnr RA 22-2011/5858 
Kronofogdemyndigheten (KFM) har tagit del av förslaget till föreskrifter och 
allmänna råd om arkivlokaler och lämnar följande synpunkter. Dessa är 
presenterade under varje kapitel. Förslaget i övrigt har KFM inga synpunkter på. 
 
Tillämpningsområde 
KFM delar uppfattningen att föreskriften ska gälla vid nybyggnad eller ändring  
av befintliga lokaler som anges i 1 kap. 4 §. Det måste dock klargöras om 
begreppen ”nybyggnad”, ”ändring” och ”befintliga lokaler” i föreskriften 
överensstämmer med ”nybyggnad”, ”tillbyggnad” eller ”ombyggnad” av befintlig 
lokal till arkivlokal i övergångsbestämmelserna, det vill säga vad punkterna 4-6 i 
övergångsbestämmelserna innebär och vad som skiljer dem från 4 §.   
 
Det måste tydliggöras vad som är avsikten med 1 kap. 4 § och 
övergångsbestämmelserna. Det behöver därför anges vilken tidsperiod som  
ska gälla för övergångsbestämmelserna så att KFM får en rimlig omställningstid 
för att uppfylla de nya kraven. Det kan i annat fall innebära stora ekonomiska 
kostnader för myndigheten att på kort sikt göra eventuella omställningar. KFM 
har många hyresavtal med fastighetsägare som behöver ses över.  
 
Förslag finns nedan med önskemål om ytterligare övergångsbestämmelser för nya 
föreskrifter. 
 
Övergångsbestämmelser är viktiga då KFM har verksamhet på 39 orter och  
därför ett stort antal arkivlokaler. Tillbyggnader eller ombyggnader av 
arkivlokaler underlättas om arbetet kan planeras på sikt tillsammans med övriga 
lokalfrågor inom myndigheten. Vidare ges bättre möjlighet för myndigheten att 
eventuellt byta arkivlokal om kostnaderna för att bygga om nuvarande 
arkivlokaler betydligt överstiger alternativet att bygga nytt eller hyra annan 
arkivlokal för att uppfylla nya förutsättningar.  
 
Om föreskrifterna i någon del innebär retroaktiva krav för arkivlokaler behöver 
det anges så att KFM kan bedöma ekonomiska och övriga konsekvenser av 
föreskrifterna. 
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Definitioner 
Följande definitioner kan eventuellt flyttas till 2 kap.: 
”Skydd mot skadlig upphettning”, enligt 7 kap. 14 § allmänna råd 
”Fullständigt brandförlopp”, enligt 8 kap. 1 § allmänna råd. 
 
Skydd mot vatten och skadlig fukt 
I 1 § andra stycket föreslår KFM liknande övergångsbestämmelser om så behövs 
av skäl enligt ovan. 
 
Skydd mot brand, brandgas och skadlig upphettning 
I 3, 9, 10 §§ samt 14 § tredje stycket föreslår KFM liknande 
övergångsbestämmelser om så behövs av skäl enligt ovan. 
 
Skydd mot sammanstörtning orsakad av brand 
I 1-2 §§ KFM föreslår KFM liknande övergångsbestämmelser om så behövs av 
skäl enligt ovan. Om den bärande stommen inte klarar ett fullständigt 
brandförlopp eller om den bärande stommen inte är utförd av obrännbart material 
i befintliga lokaler kan det i annat fall innebära en närmast omöjlig lösning att i 
befintliga lokaler retroaktivt uppfylla dessa krav. 
 
KFM välkomnar förslaget att för mindre arkivlokaler lägst ha den brandtekniska 
klassen i bärande för byggnaden motsvarande R60.  
 
Övergångsbestämmelser 
Det behöver klargöras vad som avses under punkt 5 som avses i 8 kap. 1 § andra 
stycket.  
 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rikskronofogde. Vid den slutliga 
beredningen av ärendet har också deltagit arkivarien Åsa Lindsten, föredragande. 
 
 
 
 
Eva Liedström Adler 
 
    Åsa Lindsten 
 


