
 

 

[skabelon - afgørelse aktindsigt – forvaltningsloven] 

Afgørelsen på anmodning om aktindsigt 

 

Du har den [dato] ved [mail, mundtligt etc.] anmodet om aktindsigt i [kopi af den ord-

rette anmodning]. Da du er part/partsrepræsentant for XX i sagen behandles din an-

modning efter reglerne i Forvaltningsloven. [Hvis der er tale om miljøoplysninger, skal 

det vurderes, om sagen også skal behandles efter reglerne i Miljøoplysningsloven. Vær 

opmærksom på, at muligheden for at undlade at udlevere hele eller dele af et doku-

ment er mere restriktiv efter miljøoplysningsloven] 

 

[Præciser eventuelt hvordan anmodningen er afgrænset] 

I forbindelse med vores telefonsamtale forstår jeg, at din anmodning vedrører over-

natning, ophold for chauffører, beboelse og anvendelse af bygninger på virksomhe-

dens [adresse]. Herunder eksisterende byggesager, historiske/afsluttede byggesager 

samt relaterede tilsynssager og anden korrespondance. 

 

Afgørelse 

Aabenraa Kommune finder ikke, at der er oplysninger eller dokumenter, som skal und-

tages efter Forvaltningslovens regler. Du får derfor fuld aktindsigt i samtlige dokumen-

ter, jf. Forvaltningsloven § 9. De udleverede dokumenter fremgår af vedlagte doku-

mentoversigt.   

 

[eller] 

 

Aabenraa Kommune har truffet afgørelse om at give dig aktindsigt i dokumenterne nr. 

[xx], jf. Forvaltningsloven § 9. Aabenraa Kommune har samtidig truffet afgørelse om 

at undtage dokumenterne nr. [xx].  

 

Begrundelse 

Dokumenterne er undtaget i henhold til Forvaltningsloven § [xx, stk. xx]. Aabenraa 

har lagt vægt på, at der er tale om [forklar hvad begrundelsen er set ift. § - vær op-

mærksom på, hvis kun dele af dokumentet skal undtages]. 

 

Meroffentlighed 

 JB-Sekretariat 

Kallemosen 20 

6200 Aabenraa 

Tlf.: 7376 7676 

 

Dato: 07-07-2016 

Sagsnr.: 16/19740 

 

Kontakt: Pernille Svindt Lentfer 

Direkte tlf.: 7376 7715 

E-mail: pkle@aabenraa.dk 

 



 Side 2 af 2 

[det skal vurderes, om der kan udleveres udover det, som følger af ovenstående] 

  

Klagevejledning 

Er du uenig i afgørelsen kan den påklages til [klagenævn]. Se vedhæftede 

Klagevejledning [vedhæft den korrekte frase]. 

 

[hvis aktindsigtsanmodningen vedrører en afgørelse, kan afgørelse om aktindsigt på-

klages til rekursmyndigheden, dvs. samme klagenævn for selve afgørelsen, jf. For-

valtningsloven § 16, stk. 4. Hvis ikke der er en rekursmyndighed, kan sagen indbrin-

ges for det kommunale tilsyn, dvs. Ankestyrelsen, jf. Offentlighedsloven § 38, stk. 1. 
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Venlig hilsen 
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