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Afgørelse om aktindsigt vedr. udbud af projekt vedr. rubricering 
af fredninger i IUCN kategorier 
 

Du har med mails af 25. maj 2018 og 29. maj 2018 begæret aktindsigt i materiale 

om tilbudsindhentning vedr. løsning af ovennævnte opgave. 

 

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse efter offentlighedslovens
1
 regler, og 

imødekommer delvist din ansøgning. Lovgrundlaget og begrundelserne for 
afgørelsen gennemgås nedenfor. Sidst i dokumentet finder du en klagevejledning. 

 

Miljøstyrelsen vedlægger følgende dokumenter, som udgør det samlede udsendte 

udbudsmateriale: 

 Udbudsbetingelser - med bilag: 

 Bilag 1 Kontraktudkast 

 Bilag 2 Kravspecifikation  

 Bilag 3 Regneark fra indberetning 2009/2010 

 Bilag 4 og 5: eksempler på fredningsafgørelser 

 Bilag 6 skabelon til tilbudsbrev 

 
Du har herudover anmodet om indsigt i de 3 indbudte rådgiveres identitet. 
Miljøstyrelsen meddeler herved afslag på denne del af aktindsigtsanmodningen, 
med henvisning til offentlighedslovens § 33, stk. 1, nr. 3, hvorefter retten til 
aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige 
hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det 
offentliges forretningsvirksomhed. Begrundelsen herfor er, at såfremt de enkelte 
tilbudsgivere på nuværende tidspunkt bliver bekendt med de øvrige tilbudsgiveres 
identitet, kan dette påvirke de afgivne tilbud. I den forbindelse er der tillige et 
væsentligt fortrolighedshensyn til parterne i processen. 
 

Du har endvidere bedt om en begrundelse for styrelsens beslutning om ikke selv at 

revidere IUCN- listen men udlicitere arbejdet.  Miljøstyrelsen kan oplyse, at der er 

tale om en ledelsesmæssig beslutning baseret på især ressourcemæssige hensyn. 

 
Klagevejledning 
Du kan klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareministeriets departement. 
Hvis du vil klage, bedes du venligst indsende din klage til: mst@mst.dk med 
angivelse af journalnummer. Styrelsen skal herefter - hvis afgørelsen ønskes 
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fastholdt - snarest og som udgangspunkt senest 7 dage efter modtagelsen af klagen 
videresende denne til departementet, jf. den nye offentlighedslovs § 37, stk. 1 og 2. 

 

Med venlig hilsen 

 

Jørgen Heinemeier 

landinspektør  

Tlf. direkte: 7254 4840 - e-mail: johei@mst.dk  

  

  

 


