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HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM AVLEVERINGSPLIKT FOR 

ALLMENT TILGJENGELEGE DOKUMENT  

 

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 10. 

desember 2012 med forslag til endring i pliktavleveringsloven. LLP ser behovet for endringer 

i pliktavleveringsloven av 1989, for å få en bedre regulering av pliktavlevering av digitale 

dokumenter. LLP har noen kommentarer til høringsnotatet. 

 

Når formidling av norsk kulturarv i dag i stadig større grad skjer i en digital form, er det viktig 

at lov om pliktavlevering spesifikt ser på hvilke utfordringer dette fører med seg, blant annet i 

forhold til personvern. Lagring og bruk av digitale dokumenter som inneholder 

personopplysninger stiller spesielle krav til håndtering, ettersom det er behov for en særlig 

lovregulering for behandling av personopplysninger i nettarkivet.  

 

Både Datatilsynet og Personvernnemnda har gitt uttrykk for at lovgiver bør gjøre en vurdering 

av hvilke hensyn som skal ligge til grunn for en permanent ordning for pliktavlevering av 

elektroniske dokumenter fra Internett.  

 

I høringsnotatet, står det: 

«Etter personopplysningsloven § 9 bokstav h skal samfunnsinteressen for behandling av 

sensitive personopplysninger for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål, klart 

overstige ulempene dette kan medføre for den enkelte. Kulturdepartementet mener at det er 

hensiktsmessig at denne avveiningen gjøres av lovgiver når det gjelder pliktavlevering, og at 

behandling av sensitive personopplysninger i det materialet som lagres i nettarkivet reguleres 

særskilt i pliktavleveringsloven. Avveiningen mellom de personvernmessige hensynene og 

samfunnets interesse blir således gjort i dette lovarbeidet.»  

 

At personrelatert materiale har gått tapt, har tidligere hatt store kostnader for flere kommuner. 

Utav en kontekst er det mulig å lese sammenhenger som enkeltpersoner har inngått i, og kan 

være til hjelp for å rekonstruere en livshistorie og et hendelsesforløp. Erfaringer fra 

arkivmiljøet er blant annet at ingen i nåtid har forutsetninger for å si noe om hvilken 
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informasjon eller dokumentasjon det offentlige eller enkeltpersoner i fremtiden vil ha behov 

for.  

 

Endringene i loven må derfor ta sikte på å sikre og bevare også personrelatert materiale, og 

eventuelt sikre tilgangen gjennom klausuler og lignende.  

 

Videre står det i høringsnotatet: 

«I revisjonen har det vært en målsetting at fysisk og digitalt materiale prinsipielt sett skal 

behandles likt, så langt det lar seg gjøre og er hensiktsmessig. Det er viktig at de samme 

vilkårene og prinsippene legges til grunn for avlevering, innhøsting og bevaring av alle 

medietyper. Arkivering av åpne nettsider komplementerer det historiske formålet med 

innsamling av norsk kulturarv.»  
 
LLP ser behovet for denne utvidelsen i pliktavleveringsloven. I tillegg vil LLP fremheve den 

kompetansen som finnes ved Nasjonalbiblioteket, og som gjør det mulig at denne viktige 

delen av nasjonens kulturarv kan sikres for ettertiden.   

 

Høringsnotatet går imidlertid i for liten grad inn i forholdet mellom pliktavleveringsloven og 

arkivloven om høsting av offentlige virksomheters nettsider.  

 

Om LLP 

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) er en medlemsorganisasjon for institusjoner og 

enkeltpersoner som arbeider med vern og formidling av kommune- og privatarkiv, eller som 

er opptatt av arkivspørsmål. Medlemmene i LLP er arkivinstitusjoner, museum, kommuner, 

bibliotek, historielag og privatbedrifter, og flere av arkivverket sine institusjoner. LLP har 

også personlige og assosierte medlemmer. 
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