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Vi skal hermed besvare jeres anmodning om aktindsigt af 1. december 2017   
dokumenter vedr. praksis for fundraising af eksterne midler (private og of-
fentlige).  
 
Vi har på baggrund af jeres anmodning identificeret en række dokumenter, 
der kan være omfattet af anmodningen. 
Teknik og Miljø meddeler dog afslag på aktindsigt i disse, jf. offentlighedslo-
vens § 23, stk. 1. Baggrunden herfor er følgende: 
 
Efter offentlighedslovens § 23, stk. 1, 1. pkt., omfatter retten til aktindsigt 
ikke interne dokumenter, dvs. dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstå-
ende. De nævnte dokumenter er ikke omfattet af offentlighedslovens § 26, 
stk. 1, hvorefter retten til aktindsigt uanset § 23, stk. 1, omfatter visse interne 
dokumenter, som foreligger i endelig form. 
 
Endvidere er der ikke blandt de undtagne dokumenter oplysninger om sa-
gens faktiske grundlag eller eksterne eller interne faglige vurderinger, der 
skal udleveres i medfør af offentlighedslovens §§ 28-29. 
 
Teknik og Miljø har overvejet, om de undtagne dokumenter burde udleveres 
til jer efter princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens § 14, stk. 1. 
Teknik og Miljø har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene 
side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens § 
23, stk. 1, nr. 1, og på den anden side den berettigede interesse, I må anta-
ges at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Teknik og Miljø 
har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere de pågældende 
dokumenter. 
 
Reglerne            
Ovennævnte regler kan findes i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i 
forvaltningen (offentlighedsloven).   
 
Klagevejledning 
Klage over denne afgørelse om aktindsigt kan ske til den kommunale til-
synsmyndighed (Ankestyrelsen). Såfremt du ønsker at klage over afgørel-
sen, skal klagen sendes til Teknik og Miljø, der – hvis kommunen vil fasthol-
de afgørelsen - snarest og som udgangspunkt senest syv arbejdsdage efter  
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modtagelsen af klagen videresender denne til Ankestyrelsen, jf. offentlig-
hedslovens § 37, stk. 1 og 2. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lone Dannerby Paulsen 
Sekretariatschef 
 
 
 


