
Þjóðskjalasafn Íslands EYÐUBLAÐ UM GRISJUNARBEIÐNI –  G04 
Skjalavörslusvið LEIÐBEININGAR UM ÚTFYLLINGU 

 
 
 
Eyðublað G04 – Grisjunarbeiðni, blaðsíða 1 

Upplýsingar um stofnun sem óskar grisjunar 

Eftirfarandi atriði skulu koma fram:  

• Nafn og staðsetning stofnunar sem óskar grisjunar. 

• Þau lög og reglugerðir sem stofnunin starfar eftir. 

• Heiti þess ráðuneytis sem stofnunin heyrir undir. 

• Helstu verkefni stofnunarinnar. 

• Undirskrift þess sem útbýr beiðni.  

• Staðfesting forstöðumanns stofnunar. 

 

Eyðublað G04 – Grisjunarbeiðni, blaðsíður 2 – 4 

Upplýsingar um skjöl sem óskast grisjuð 

Ath.  Ef sótt er um grisjun á fleiri en einum skjalaflokki/fleiri en einni gerð skjala 
skal fylla út sérstaka umsókn (á blaðsíðum 2 – 4 á Eyðublaði G04) fyrir hvern 
skjalaflokk/skjalategund. 
 
Eftirfarandi atriði skulu koma fram:  

• Heiti þeirra skjalaflokka eða skjala sem óskast grisjuð. 

• Greinargerð um skjöl sem óskast grisjuð þar sem koma skal fram af hvaða 
tilefni skjölin verða til og hvert hlutverk þeirra hefur verið í starfsemi 
stofnunarinnar. 

• Rökstuðningur stofnunar fyrir ósk um grisjun skjalanna. 

• Upplýsingar um skjölin. Þar þarf að tilgreina eftirfarandi: 

a. Hvort skjölin eru frumrit eða afrit. 

b. Hvort frumrit/afrit sömu gagna eru varðveitt innan stofnunarinnar 
og þá hjá hvaða aðila.  

c. Hvort frumrit/afrit sömu gagna eru varðveitt utan stofnunarinnar og 
þá hjá hvaða aðila.  

d. Hvort sambærilegar upplýsingar koma fram í skjölum stofnunar-
innar og þá hvaða skjölum.  

e. Hvert árlegt umfang þeirra skjala sem óskast grisjuð er í hillu-
metrum.  

f. Frá hvaða tímabili skjölin eru sem óskast grisjuð. 
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Sérstaklega skal gefa vitneskju um hvort ætla megi að við grisjun skjalanna glatist: 

a. Upplýsingar sem varða hagsmuni/réttindi einstaklinga, stofnunar eða 
stjórnvalda. 

b. Upplýsingar um starfsemi stofnunar sem ekki eru til annars staðar. Hér 
þarf að koma fram hvort sambærilegar/sömu upplýsingar (þó í annarri 
framsetningu séu) megi finna í öðrum skjölum sem eru varðveitt hjá 
stofnuninni eða hjá öðrum stofnunum. 

c. Upplýsingar um annað sem varðar sögu stofnunar og skýrt getur frekar 
skjalamyndun hennar og ósk um grisjun. 

d. Upplýsingar um leitarmöguleika. 

e. Upplýsingar um árlegt umfang þeirra skjala sem óskað er grisjunar á og frá 
hvaða tímabili þau eru. 

 
 
Ofangreindar upplýsingar ber að veita um allar gerðir skjala sem óskað er grisjunar á.  
 
Ekki er unnt að afgreiða grisjunarbeiðni ef umbeðnar upplýsingar fylgja ekki beiðni 
stofnunar um heimild til grisjunar. 
 
 


