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Regelsættet 

 Offentlighedsloven: (OFFL) 

 Enhver kan få aktindsigt i alt, der undergives administrativ 

 sagsbehandling 

 Forvaltningsloven: (FVL) 

 Partsaktindsigt i en konkret afgørelsessag  

 Persondataloven: (PDL) 

 Kun indsigt i oplysninger om en selv (egenacces) 

 Miljøoplysningsloven 

 Alle kan få aktindsigt i ”miljøoplysninger” 

 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152299
http://politik.tv2.dk/2015-09-14-eneste-kandidat-nu-har-thorning-sikker-kurs-mod-fn-toppost
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=828
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173951
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173951


Regelsættet 

 Både FVL og OFFL:  

 HO: adgang til alle akter i en sag 

 Undtagelser  

1.  hele sager (f.eks. straffesager),  

2.  hele dokumenter (f.eks. interne dokumenter) og  

3.  enkeltoplysninger i dokumenterne (f.eks. konkurrencemæssigt følsomme 
oplysninger) 

 Meroffentlighed – OFFL § 14/FVL § 10, stk. 1. Myndigheden skal altid 
overveje, om der alligevel skal gives aktindsigt, selvom oplysningerne kan 
undtages 

 



Regelsættet - Miljøoplysninger  

 
 Wind People mod Energistyrelsen, 11/9-2015 



Den praktiske håndtering i klagenævnet 

 Rene OFFL-klager 

 Klager over aktindsigtsafgørelser efter OFFL som påstand i 
udbudsklagesag 

 Anmodning om partsaktindsigt efter FVL i udbudsklagesager 
 FVL § 9 b Fremsætter en part under sagens behandling anmodning om aktindsigt, og denne 

anmodning efter loven skal imødekommes, udsættes sagens afgørelse, indtil der er givet 
parten adgang til at gøre sig bekendt med dokumenterne. 

 Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder dog ikke, hvis udsættelse vil medføre overskridelse af en 
lovbestemt frist for sagens afgørelse, eller hvis partens interesse i, at sagens afgørelse 
udsættes, findes at burde vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der 
taler imod en sådan udsættelse. 

 

 

 



Den praktiske håndtering i klagenævnet 

 Særligt om standstill-sager/sager med anmodning om opsættende 
virkning 

 ”Store” sager 

 

 

 



Offentligt ejede selskaber 

 OFFL § 4, stk. 1: Loven gælder ved danske offentlige myndigheders 
ejerandel på mere end 75 % ejerskab 

 Men: OFFL § 4, stk. 2, jf. diverse bekendtgørelse 

 Undtaget er bl.a.:  SKI, TV 2, Bornholmstrafikken Holding A/S, 
Brobizz A/S, Sund & Bælt Partner A/S, Kort og Godt A/S, DSB 
Ejendomsudvikling A/S og DSB Øresund A/S, Finansiel Stabilitet A/S 
og dets datterselskaber, Danske Licens Spil A/S, Danske Spil A/S, 
Elite Gaming A/S  forskellige havne, Billund Lufthavn A/S, og Aarhus 
Lufthavn A/S 



Forretningshemmeligheder mv. 

 OFFL § 30, nr. 2  - ” ”tekniske indretninger eller fremgangsmåder 
eller drifts- og forretningshemmelighed el.lign. … nærliggende risiko 
for økonomisk skade af betydning”  

 2014-lov forarbejder: ”klar formodning nærliggende risiko”  

 FVL § 15 b, nr. 5, ”private og offentlige interesser, hvor 
hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet” 
(Afvejning – kræver mere tungvejende hensyn, men parallel-
bestemmelsen i  § 27, stk. 1, nr. 2, om tavshedspligt, skal 
respekteres) 

 



Forretningshemmeligheder mv. 

 Bandagist-Centret A/S mod Fællesindkøb Fyn A/S, 24/8-2016* 

 Ansaldo STS SpA mod Banedanmark, 1/5-2012 

 Damasec IAG JV mod Udenrigsministeriet, 6/1-2014* 

 



Forretningshemmeligheder mv. 

 Stadsing A/S mod Roskilde Kommune 2/11-2016* 

 MultiLine A/S mod Moderniseringsstyrelsen, 9/12-2016* 

 Langhøj ApS mod Ringkøbing-Skjern Kommune, 17/10-2014 - 
”Offer” for aktindsigt ikke klageberettiget.  

 



Interne dokumenter 

 OFFL § 23, stk., 1, nr. 1 ”ikke afgivet til udenforstående” 

 FVL § 12 samme kriterium   

 ”Ad hoc myndigheder” 

 OFFL § 23, stk. 2, afgivet af ”retlige grunde” 

 Ansaldo STS SpA mod Banedanmark, 1/5-2012 

 Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland, 2/3-2015* 

 



Til brug for retssager 

 OFFL § 27, nr. 4 ”brevveksling med sagkyndige til brug i retssager 
eller ved overvejelse af, om retssag bør føres”. 

 Journalist … anmodning om aktindsigt i Falck Danmark A/S mod 
Region Syddanmark, 3/11-2014* 

 Wind People mod Energistyrelsen, 11/9-2015 

 



Det offentliges økonomiske interesser 

 OFFL § 30, nr. 3  

 FVL § 15 b, nr. 3 

 Dansk Byggeri mod Sønderborg Kommune , 5/5-14* 

 Computerworld mod Statens IT, 8/7-14* 

 



Opsamlingsbestemmelsen om andre private og 

offentlige interesser 
 OFFL § 30, nr. 5 

 FVL § 15 b, nr. 5 

 Journalist … anmodning om aktindsigt i Falck Danmark A/S mod 
Region Syddanmark, 3/11-2014 

 Wind People mod Energistyrelsen, 11/9-2015 

 

 



Tak for opmærksomheden 

 Spørgsmål 


