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Jura 

J.nr. 2023 - 2049   

Ref. VICCO 

Den 22. februar 2023 

 

Kjeld Hansen 

kjeld@baeredygtighed.dk   

  

 

Fuld imødekommelse af aktindsigtsanmodning 
 

Du har ved e-mail af 15. februar 2023 anmodet Miljøministeriet om aktindsigt på 

følgende måde: 

 

”Miljøministeriets Departement 

Janne Birk Nielsen, jurist 

 

Med henvisning til din medvirken til ministerens besvarelse af spørgsmål 50:   

(https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/mof/spm/50/svar/1930831/26621

76.pdf) skal jeg anmode om at få fremsendt den fulde tekst fra Miljøstyrelsens 

bidrag til besvarelsen.” 

 

Miljøministeriets departement har forstået anmodningen således, at det drejer sig 

om bidraget fra Miljøstyrelsen til besvarelse af Miljø- og Fødevareudvalgets 

spørgsmål 50 i den form bidraget havde, da styrelsen oversendte det til 

departementet. 

 

Miljøministeriet har identificeret sagen med j.nr. 2023-949, hvoraf visse 

dokumenter på akt id 359586 anses for omfattet af din anmodning om aktindsigt. 

 

Reglerne om aktindsigt 

Miljøministeriet har behandlet din anmodning om aktindsigt på grundlag af 

miljøoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt 

i miljøoplysninger. 1 Det følger af § 2, stk. 1, og § 6, stk. 2, i miljøoplysningsloven, at 

retten til aktindsigt med visse undtagelser følger reglerne i lov nr. 572 af 19. 

december 1985 om offentlighed i forvaltningen (1985-offentlighedsloven).2 

 

Efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, 1. pkt., skal der foretages en konkret 

afvejning af offentlighedens interesse i en udlevering over for de interesser, der 

varetages ved at afslå udlevering. Endvidere følger det af § 2, stk. 3, 2. pkt., at 

undtagelser fra aktindsigt skal anvendes restriktivt. 

 

                                                             
1 Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 om aktindsigt i miljøoplysninger: 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/980 
2 Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen (1985-

offentlighedsloven): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1985/572   
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https://www.ft.dk/samling/20222/almdel/mof/spm/50/svar/1930831/2662176.pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/980
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Miljøministeriet har også behandlet din anmodning om aktindsigt på grundlag af 

den gældende offentlighedslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om 

offentlighed i forvaltningen (2013-offentlighedsloven),3 og vurderet om denne lov 

giver dig en bedre retsstilling.  

 

Afgørelse 
Miljøministeriet meddeler dig fuld aktindsigt i en række dokumenter. 

 

Aktlisten over de akter, der er omfattet af din anmodning om aktindsigt vedlægges. 

 

Det bemærkes, at Miljøministeriets departement har foretaget enkelte mindre 

ændringer i Miljøstyrelsens bidrag til besvarelse af Miljø- og Fødevareudvalgets 

spørgsmål 50. Det drejer sig om, at departementet har ændret ordet 

”pesticidprodukter” til ”plantebeskyttelsesmidler”. 

 

De ændringer, som departementet har foretaget, er sket efter aftale med 

Miljøstyrelsen. 

 

Det bemærkes i øvrigt, at det er teksten fra departementsforklædet fra 

Miljøstyrelsen, der er anvendt til besvarelsen af Miljø- og Fødevareudvalgets 

spørgsmål 50, og at notatet fra Miljøstyrelsen er vedlagt besvarelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Victor Christopher Olsen 

Fuldmægtig 

+45 21 64 01 39 

vicco@mim.dk 

                                                             
3 Lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020 om offentlighed i forvaltningen 

(offentlighedsloven): https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/145 


