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Adresse ved besøg:  Åbningstider:
Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund man–ons: 10:00–14:00, tors: 10:00–16:30, fre: 10:00–13:30

Vedr. Anmodning om Aktindsigt i behandlingen af sagen vedrørende gylleudslippet 30. juli 
2016 hos svineproducent Peer Kristiansen, Serritslev ved Brønderslev.

Hermed fremsender Brønderslev Kommune svar på anmodningen om aktindsigt i sagens be-
handling.

Med hensyn til din anmodning om aktindsigt i sagens behandling, hvilket du har defineret som 
sagens behandling med ejer af gylletanken, beredskabet, miljøstyrelsen m.v. kan vi meddele, at 
Brønderslev Kommune herved imødekommer din anmodning om aktindsigt og vedlægger mate-
rialet.

Herudover har du bedt om aktindsigt i de økonomiske konsekvenser for kommunen – hvad ko-
stede ulykken og hvem har betalt?

Oprydning og reetablering er betalt af lodsejers forsikringsselskab: TopDanmark, Brønderslev 
Kommune har ikke kendskab til beløbsstørrelsen og der findes ikke dokumenter i kommunens 
journalsystem eller andet, der dokumenterer, hvad ulykken har kostet. Her henvises til TopDan-
mark.
Brønderslev Kommune har betalt for en analyse, hvilket kostede ca. 4500 Kr. Ellers er der stillet 
personaletimer til rådighed, her er der ikke et overblik over hvad det løber op i og der findes ikke 
dokumenter, der viser hvor mange mandetimer, der er anvendt på sagen. 

Øvrige akter;
Hvad angår din anmodning om aktindsigt i politianmeldelse, mails til politiet samt udfaldet af po-
litianmeldelsen må vi desværre meddele, at Brønderslev Kommune ikke kan imødekomme din 
anmodning om aktindsigt. 
Brønderslev kommune har overgivet sagen til politiet. Kommunens engagement i sagen for så 
vidt angår eventuelle strafbare forhold er dermed afsluttet og kommunen er ikke vidende om ud-
faldet af sagen.  
Dette indebærer, at bestemmelserne i miljøoplysningsloven (se nedenfor) finder anvendelse, og 
der er derfor ikke adgang til aktindsigt i kommunens skrivelser om forholdet til politiet.

Desuden har du bedt om aktindsigt i notater til byrådet m.v. disse er også omfattet af dokumen-
ter, der indgår i den strafferetslige behandling og er derfor også undtaget af aktindsigten.

Begrundelse for delvist afslag til aktindsigt
Ifølge Offentlighedsloven § 19, stk. 1 er sager omfattet af strafferetsplejen undtaget af aktindsig-
ten. I denne sag er der tale om et strafferetsligt forhold, hvorfor sagen er overdraget til Politiet.
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Lovgrundlag
I din anmodning om aktindsigt henviser du udover lov om offentlighed i forvaltningen til miljøda-
taloven, her har vi tolket, at du henviser til bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysnin-
ger. Brønderslev Kommune har vurderet at denne lov ikke findes anvendelse i forhold til din an-
modning om aktindsigt og kommunen henviser til Offentlighedslovens § 19, stk. 1. hvad angår 
de akter, hvor der ikke er opnået aktindsigt.

Lov om offentlighed i forvaltningen
§ 19. stk. 1 Retten til aktindsigt omfatter ikke sager inden for strafferetsplejen, jf. dog stk. 2.

Da du ikke har fået fuld aktindsigt får du hermed klagevejledning;

Klagevejledning vedr. aktindsigt
Afgørelsen om aktindsigt kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Du klager via Klageportalen, som du finder på https://naevneneshus.dk/Her vælger du Miljø- og 
Fødevareklagenævnet, hvor du for at klage typisk logger ind med NEM-ID. En klage er indgivet, 
når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du beta-
le et gebyr på 900 kr. for borgere eller 1.800 kr. for virksomheder, organisationer eller offentlige 
myndigheder. 
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev 
Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i 
nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.
Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der 
ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du 
sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender 
herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du 
kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på Nævnenes Hus hjemmeside.

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal 
du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er 
meddelt.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Miljø- og Fødevarekla-
genævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet. 

Med venlig hilsen

Marianne Heilskov Hansen
Sagsbehandler – Landbrug
Marianne.Heilskov.Hansen@99454545.dk

Bilag: Akter.
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