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Enkelsidig utskrift och kopiering av allmänna handlingar 
 
Saken 
Allmänna handlingar som framställs vid Uppsala universitet och 
som skall arkiveras skall skrivas ut eller kopieras enkelsidigt 
fr.o.m. den 1 november 2010.  
 
Bakgrund 
Riksarkivet får enligt arkivförordningen (1991:446) meddela 
föreskrifter för myndigheters arkivverksamhet generellt.  
 
I Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på 
papper (RA-FS 2006:1) regleras framställningen av handlingar 
på papper närmare. 
 
Den 1 november 2010 införs en ändring i föreskriftens 5 kap. 2a 
§ med följande lydelse: 
 
” 2a § Handlingar som ska bevaras hos myndigheten ska skrivas 
ut eller kopieras enkelsidigt.” 
Ändringen av föreskriften, som är tvingande, motiveras med att 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) utfört tester som visar 
att dubbelsidigt utskrivna handlingar inte lämpar sig för 
arkivering1. 
 
 
 
 

 
1 Riksarkivets konsekvensutredning (2010-01-25) ”Tvingande reglering av 
enkelsidig utskrift av arkivhandlingar”, diarienummer RA 22-2008/954.  
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Konsekvens 
Enligt en grov uppskattning omsätter Uppsala universitet mellan 
50-90 miljoner utskrivna eller kopierade sidor per år2. En allmän 
återgång till enkelutskrift synes därför inte möjlig av såväl 
kostnads- som miljöskäl.  
Det blir därför varje handläggares eget ansvar att skriva ut eller 
kopiera handlingar som skall arkiveras enkelsidigt.  
För institutioner handlar det i huvudsak om underlag till 
grundutbildning (t.ex. uppsatser, tentamensfrågor), 
institutionsstyrelseprotokoll och handlingar till diariet. För 
förvaltningen gäller det i första hand handlingar till diariet.  
Skrivaren kan enkelt ställas om för enkelsidig utskrift. Gör så 
här: 
 

1. Välj ”Skriv ut...” under arkivmenyn eller tryck ”Ctrl” 
”p”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Muntlig uppgift från Pelle Lindé vid IT-strategiska avdelningen. 
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2. Du kommer då att få upp ett nytt Windowsfönster. 

Klicka på fliken ”Efterbehandling” och välj ”Av” på 
”Dokumentalternativ” / ”Dubbelsidig utskrift”. 

 
 
Klicka på ”OK” för att stänga fönstret och klicka sedan 
”OK” i utskriftsfönstret för att skriva ut enkelsidigt. 
 

• Om du har frågor om hur du skall ställa in enkelsidig 
utskrift på din skrivare så kan du vända dig till din 
lokala IT-support. 

• Om du har frågor om ändringen av föreskriften eller 
andra synpunkter så är du välkommen att kontakta 
Jacob Håkansson vid enheten för 
informationsförsörjning, registratur och arkiv 
(jacob.hakansson@uadm.uu.se / 018 – 471 20 70). 

 
 
Tack för din hjälp! 
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