
Værktøjskassen ved behandling af 
aktindsigtsanmodninger i miljøoplysninger

• Lovene, direktivet og konventionen
• Miljøoplysningsloven 
• 1985-offentlighedsloven
• 2013-offentlighedsloven
• Miljøoplysningsdirektivet
• Aarhus-konventionen

• International praksis 
• EU-Domstolen
• Compliance Committee (Aarhus-konventionen)

• Dansk praksis 
• Folketingets Ombudsmand
• Miljø- og Fødevareklagenævnet
• Planklagenævnet
• Energiklagenævnet
• Klagenævnet for Udbud
• Ankestyrelsen/Tilsynet

• UK Information Commissioner

1



Skal jeg bruge miljøoplysningsloven eller 
offentlighedsloven – eller begge love?

 Miljøoplysninger er omfattet af både miljøoplysningsloven + 1985-
offentlighedsloven og 2013-offentlighedsloven.

•Ved aktindsigtsanmodninger i miljøoplysninger: 
o Brug miljøoplysningsloven + 1985-offentlighedsloven

• Ministerbetjeningsundtagelsen i  § 24 og folketingspolitikerundtagelsen i §
27, nr. 2, i 2013-offentlighedsloven gælder ikke

• Ej mulighed for ressourceafslag efter 2013-offentlighedsloven

o Principielt skal 2013-offentlighedsloven også anvendes, hvis den 
indebærer en bedre retsstilling for den aktindsigtssøgende. Det er dog 
vanskeligt at pege på sådanne områder.

•Ved aktindsigtsanmodninger i oplysninger, der ikke er miljøoplysninger 
(f.eks. personaleoplysninger):

o Brug alene 2013-offentlighedsloven
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Miljøoplysningsbegrebet og emissionsoplysningsbegrebet
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Emissionsoplysninger: 
Særlig vid adgang til     
aktindsigt 
Se f.eks. FOB 2017-28 
om bl.a. fund af zink og 
kobber på marker

Miljøoplysninger, jf. 
miljøoplysningslovens § 3, 
nr. 1-6.



Miljøoplysningsbegrebet indenfor 
transport- og byggerisektoren

• Trafikanalyser fra Femern A/S´ og Sund & Bælt 
A/S (MAD 2019.72). 

. 
• Politisk debatoplæg om fremtidens 

transportformer (FOB 2018-2). 

• Notat om strategi for håndtering af Togfonden 
2017 (FOB 2019-21). 

• Opførelse af havneanlæg, herunder budget for 
anlægsopgaven og havneområdet, en 
businesscase, worst case-beregninger, en 
grundlejekontrakt og kreditkontrakt med 
Kommunekredit (FOB 2018-4). 

• Sag om mulige køb og nedrivning af ejendom
(MAD 2016.202). 
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Hvilke oplysninger omfattes ikke af 
miljøoplysningsbegrebet (1 af 3)? 

 Hvis miljøpåvirkningen er (for) indirekte og 
usikker, er der ikke tale om miljøoplysninger

Oplysninger i sag om fornyelse af alkoholbevilling 
var ikke miljøoplysninger. 

Sagen vedrørte ikke i sig selv forhold på 
miljøområdet, og alkoholbevillingen 
(foranstaltningen) havde kun indirekte 
miljømæssig effekt (FOB 2018-34). 
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Hvilke oplysninger omfattes ikke af 
miljøoplysningsbegrebet (2 af 3)? 

 

 Hvis miljøpåvirkningen er (for) indirekte og 
usikker, er der ikke tale om miljøoplysninger

 Oplysninger om besættelse af stillingen som 
sekretariatschef for Klimarådet var ikke 
miljøoplysninger, idet de kun på en ganske 
indirekte, teoretisk og hypotetisk måde ville kunne  
påvirke miljøelementer (FOB 2020-5)
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Hvilke oplysninger omfattes ikke af 
miljøoplysningsbegrebet (3 af 3)? 

 
 Oplysninger skal have tilstrækkelig 
forbindelse til en foranstaltning med 
miljøpåvirkning for at udgøre en 
miljøoplysning

 Fakturaer fra et energiselskabs underleveran-
dører indeholdt ikke miljøoplysninger.

 Energiselskabets etablering af solcelleanlæg hos 
en borger udgjorde en foranstaltning eller 
aktivitet, jf. miljøoplysningslovens § 3, nr. 3, der 
påvirker eller kan påvirke miljøelementer.

 Men oplysningerne i underleverandørfakturaerne 
havde ikke tilstrækkelig forbindelse til 
etableringen af solcelleanlæggene (FOB 2020-1).
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Hvordan håndteres miljøoplysningsloven i Miljø- og 
Fødevareministeriet?

• Miljø- og Fødevareministeriets 
departement og styrelser modtager 
omkring 1700 aktindsigtsanmodninger 
hvert år. Størstedelen omhandler 
miljøoplysninger.

• Ca. 80 % af førsteinstans-sagerne 
afgøres inden for 7 arbejdsdage.

• Aktindsigtsvejledningen er et praktisk 
værktøj til sagsbehandlingen med FAQs 
og brevskabeloner.

• Seneste udgave er publiceret i juli 2020 
og opdateres ca. en gang årligt.

• Interesserede kan rette henvendelse til 
Christian Østrup – chrbo@mfvm.dk
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