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Aktindsigt i Rockwool Fonden

Kære Jakob Thomsen

Civilstyrelsen skal i forlængelse af forudgående korrespondance vende til-

bage i anledning af din anmodning af 20. september 2022 om aktindsigt i 

Rockwool Fonden. 

Du har anmodet om aktindsigt i dokumenter, der er indgået til eller oprettet 

på sagen siden den 23. august 2022, herunder bestyrelsens svar på vores brev 

af 23. august 2022. 

1. Delvis imødekommelse af din anmodning

Vi sender vedlagt kopi af brev af 19. september 2022, som er indsendt på 

vegne af fondens bestyrelse som svar på vores brev af 23. august 2022. 

Vi sender endvidere kopi af vores brev af 27. september 2022, hvorved regn-

skabskontrollen afsluttes uden bemærkninger. 

Vi sender ikke kopi af akt nr. 26 og 28. 

Det skyldes, at disse akter alene består i dokumentationen for den elektro-

niske afsendelse af en akt på sagen og i forbindelse hermed elektroniske 

genererede brevkopier af den pågældende akt og følgebreve til kopimodta-

gere. 

Dato:        10. oktober 2022
Kontor: Fonde & Ejendomme
Sagsbeh.:  Lotte Skovsgaard 
Sagsnr.:    22-419-00693
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Det originale brev er indeholdt i det fremsendte materiale. Hvis du ønsker 

at modtage en kopi af forsendelsesloggen, kan du rette henvendelse til os 

herom.

Din anmodning om aktindsigt er behandlet efter offentlighedsloven. 

Det fremgår af offentlighedslovens § 7, stk. 1, at enhver kan forlange at blive 

gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndig-

hed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virk-

somhed.

Efter offentlighedslovens § 7, stk. 2, omfatter retten til aktindsigt – med de 

i §§ 19-35 nævnte undtagelser – alle dokumenter, der vedrører den pågæl-

dende sag, samt indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrø-

rende den pågældende sags dokumenter.

2. Bilag til brev af 19. september 2022

Ved brev af 26. september 2022 indhentede vi til brug for behandling af din 

anmodning en udtalelse fra fondens bestyrelse for at få belyst, om brev af 

19. september 2022 med vedlagte bilag efter bestyrelsens opfattelse inde-

holder oplysninger, som er omfattet af offentlighedslovens § 30, nr. 2. 

Bestyrelsen har den 4. oktober 2022 afgivet sit svar. 

Bestyrelsen har tilkendegivet, at man er indforstået med, at brev af 19. sep-

tember 2022 udleveres.

Bestyrelsen har endvidere tilkendegivet, at det er dens principale opfattelse, 

at bilag A-F ikke bør udleveres under henvisning til offentlighedslovens § 

30, nr. 1 og 2. 

Inden vi træffer afgørelse om, hvorvidt oplysningerne kan udleveres, skal vi 

i medfør af forvaltningslovens § 19 bede om dine eventuelle bemærkninger 

til bestyrelsens svar af 4. oktober 2022. 

Vedlagt finder du kopi af bestyrelsens svar af 4. oktober 2022. 
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Bilag A-F, som også er vedlagt bestyrelsens svar af 4. oktober 2022, er ikke 

medsendt. 

Såfremt vi ikke modtager dine bemærkninger inden 2 uger fra dette brevs 

dato, vil styrelsen træffe afgørelse om aktindsigt på det foreliggende grund-

lag.

Ved besvarelsen bedes du henvise til styrelsens sagsnummer for aktindsig-

ten: 22-419-00693. 

-o0o-

De bestemmelser, vi henviser til ovenfor finder du i lov om offentlighed i 

forvaltningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020, og forvalt-

ningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014.

Med venlig hilsen

Lotte Skovsgaard



Sag
Titel: Rockwool Fonden
Sagsnummer: 03-410-05128

Dokumenter

Aktnr. Doknr. Titel Brevdato Type

23 3186224 Bestyrelsens oplysninger 1/2 (1) 19-09-2022 
00:00:00 I, Indgående

0 3186225 Brev til Civilstyrelsen 19-09-2022 
00:00:00 I, Indgående

24 3186235 Bestyrelsens oplysninger 2/2 (6) 20-09-2022 
00:00:00 I, Indgående

0 3186236 Bilag A - Relevante udklip 20-09-2022 
00:00:00 I, Indgående

0 3186237 Bilag B - Meddelelse om stiftelse af fond 20-09-2022 
00:00:00 I, Indgående

0 3186238 Bilag C - Uddrag af udkast II til fundats for 
Fonden (1976)

20-09-2022 
00:00:00 I, Indgående

0 3186239 Bilag D - En stifters forslag til 
formålsbestemmelse for Fonden

20-09-2022 
00:00:00 I, Indgående

0 3186240 Bilag E - Erklæring fra Dorrit Kähler 20-09-2022 
00:00:00 I, Indgående

0 3186241 Bilag F - Guidelines 20-09-2022 
00:00:00 I, Indgående

25 3063801 Afslutning af regnskabskontrol 27-09-2022 
00:00:00

DPOST, Digital 
Post

26 3198675 SmartPost: Afslutning af regnskabskontrol 
(27-09-2022) (3)

27-09-2022 
00:00:00

PROHIST, 
Historik

0 3198676

Afslutning af regnskabskontrol, 
PRICEWATERHOUSECOOPERS 
STATSAUTORISERET 
REVISIONSPARTNERSELSKAB  (Modtager)

27-09-2022 
00:00:00

DPOST, Digital 
Post

0 3198677 Afslutning af regnskabskontrol, PLESNER 
Advokatpartnerselskab  (Kopimodt.)

27-09-2022 
00:00:00

DPOST, Digital 
Post

0 3198678 Afslutning af regnskabskontrol, ROCKWOOL 
FONDEN  (Kopimodt.)

27-09-2022 
00:00:00

DPOST, Digital 
Post



28 3198760 Afslutning af regnskabskontrol (manuel 
godkendelse af SmartPost-forsendelse)

27-09-2022 
00:00:00 N, Internt



From:                                 Lars Bunch - labu <labu@plesner.com>
Sent:                                  19-09-2022 14:51:53 (UTC +02)
To:                                      £Sikkerpost Civilstyrelsen (957s22) <sikkerpost@civilstyrelsen.dk>; $Civilstyrelsen 
(957cst) <civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk>
Cc:                                      Kristina Kristensen - kri <kri@plesner.com>
Subject:                             ROCKWOOL FONDEN - DERES J.NR. 03-410-05128 [PLSNR-ACTIVE.FID2186358]

Til Fondskontoret, att. Jeppe Jensen 
 
På vegne af fondsbestyrelsen i Rockwool Fonden fremsender jeg hermed brev af dags dato med tilhørende 
bilag til besvarelse af Civilstyrelsens brev af 23. august 2022 i styrelsens sagsnr. 03-410-05128. 
 
Vi håber, at styrelsen vil prioritere besvarelsen af dette brev. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lars Bunch
Attorney-at-Law, Partner

D +45 36 94 11 36
M +45 30 93 71 56 
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ROCKWOOL FONDEN - DERES J.NR. 03-410-05128 

Rockwool Fonden ("Fonden") har anmodet os om at bistå med besvarelsen af jeres brev af 23. august 2022, 

hvori Fondens bestyrelse anmodes om at redegøre for bestyrelsens tolkning af Fondens formål. I anmoder 

samtidig bestyrelsen om at oplyse, om der foreligger eventuelle fortolkningsbidrag i stiftelsesgrundlaget eller 

på anden vis, og hvis dette er tilfældet, anmoder I om, at dette materiale vedlægges som bilag til nærvæ-

rende redegørelse. 

Der er i det følgende redegjort for bestyrelsens fortolkning af Fondens formål og baggrunden herfor. Det skal 

fremhæves, at nærværende besvarelse har været forelagt for Fondens bestyrelse, og at samtlige bestyrel-

sesmedlemmer er enige i nærværende besvarelse. 

Fondens revisor har ligeledes været involveret i besvarelsen. Revisor har oplyst, at de er fuldt ud enige i 

besvarelsen, og at det anførte stemmer overens med, hvorledes de har rådgivet Fonden og dens bestyrelse. 

Tidligere ekstern juridisk rådgivning til Fonden stemmer overens med nærværende besvarelse. 

Endelig har vi (Plesner) og Fonden også været i dialog med Dorrit Kähler, der er den eneste nulevende af 

Fondens stiftere, samt Lars Nørby Johansen, som har været bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand i 

Fonden igennem en lang årrække i samlet set 20 år (6 år som formand). De har begge bekræftet, at de er 

fuldstændig enige i nærværende besvarelse. 

Fondens stiftelse 

Fonden blev etableret i december 1981, hvor seks medlemmer af Kähler-familien overdrog, hvad der svarer 

til 25 % af aktierne i Rockwool A/S ("Selskabet").  

De seks stiftere var civilingeniør Valdemar Kähler, fru Inge von der Hude, direktør Claus Kähler, ingeniør Erik 

Kähler, fru Dorrit Kähler og fabrikant Gustav Kähler. Dorrit Kähler er som nævnt den eneste af de seks stiftere, 

der lever i dag. 

Fra starten var det et erklæret mål, at Fonden skulle have et bredt almennyttigt/almenvelgørende formål, der 

blandt andet skulle sikre, at Fonden kunne bidrage med støtte til uafhængig, troværdig forskning til gavn for 

brede dele af befolkningen. 

Fondens formål har således siden stiftelsen af Fonden været følgende: 

"Fondens formål er, alt efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning, at støtte videnskabelige, humanitære, 
kunstneriske eller sociale formål, samt at bidrage til forbedring af miljø og samfundsudvikling." 

SENDT PR. MAIL 

Civilstyrelsen 

Fonde & Ejendomme 

Att.: Jeppe Jensen 

Toldboden 2, 2. sal 

8800 Viborg 

 

 

LABU@PLESNER.COM 
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Fonden har - foranlediget af styrelsens seneste brev - gjort et stykke arbejde for at søge at fremskaffe alt 

relevant materiale, der blev lagt til grund og/eller udarbejdet i forbindelse med Fondens stiftelse, hvor det 

nødvendigvis må haves in mente, at Fonden blev stiftet for mere end 40 år siden.  

Det materiale, som det i denne sammenhæng er lykkedes at fremskaffe, udgør hovedsageligt korrespondance 

med Selskabet og Fondens rådgivere, hvor korrespondancen i høj grad omhandler bevæggrundene for at 

stifte en fond, herunder fondsformer og hensynene i at stifte en fond samt skattemæssige overvejelser. Efter 

en grundig gennemgang af det foreliggende materiale, kan det konstateres, at et af de primære fokusområder 

i forbindelse med Fondens stiftelse var Fondens rolle i relation til Selskabet. Selskabet spillede en rolle i disse 

overvejelser, idet der var et ønske om at få en stabil aktionær med passende ejerandel, der ville gøre over-

tagelse fra udlandet vanskelig. 

Fondens ønskede brede almennyttige uddelingsformål blev naturligvis også berørt. Det fremgår af det frem-

bragte materiale, at det var vigtigt for stifterne, at Fonden skulle have et bredt virkefelt til gavn for den 

almindelige samfundsudvikling. Et andet forhold, der blev behandlet indgående i forbindelse med overvejel-

serne omkring stiftelsen af Fonden, var, hvorledes Fonden kunne få overført en post aktier i Selskabet, og 

hvorledes dette ville påvirke stifterne, der skulle overdrage disse aktier bl.a. skattemæssigt.  

På Civilstyrelsens anmodning vedlægges relevante bilag, der dokumenterer disse overvejelser om Fondens 

almennyttige karakter. Bilagene omfatter dels udklip af relevante korrespondancer, notater, breve og møde-

referater, og dels "hele" bilag i form af meddelelse om stiftelse af Fonden, uddrag af et udkast til en fundats-

version samt en stifters forslag til formålsbestemmelse for Fonden. Bilagene er tilblevet i årene og månederne 

op til Fondens stiftelse. De relevante udklip samt relevante hele dokumenter og uddrag vedlægges nærvæ-

rende besvarelse som Bilag A-D. Særligt skal Bilag C (uddrag af tidligere fundatsversion) fremhæves, idet 

dette bilag dokumenterer, at der i de tidlige år var overvejelser om at etablere Fonden med egentlige lige-

stillede formål, som man dog senere gik væk fra til fordel for netop at sikre formålets brede almennyttige 

karakter til fordel for samfundsudviklingen generelt.  

Som nævnt indledningsvis har vi endvidere til brug for nærværende besvarelse været i indgående dialog med 

Dorrit Kähler, der er den eneste af de seks stiftere, der lever i dag. Der er i den sammenhæng indhentet en 

erklæring fra Dorrit Kähler, hvori hun redegør for Fondens stiftelse og stifternes overvejelser i denne forbin-

delse, herunder særligt i relation til udformningen af Fondens formål. Erklæringen er vedlagt nærværende 

besvarelse som Bilag E. 

Dorrit Kähler bekræfter i både erklæringen og i forbindelse med de mundtlige drøftelser, at Fondens brede 

almennyttige formål var et centralt omdrejningspunkt, der blev drøftet indgående, og hvorom der var enighed 

blandt samtlige stiftere i forbindelse med stiftelsen af Fonden.  

Endvidere bekræfter Dorrit Kähler, at det var samtlige stifteres ønske at opregne visse mulige brede almen-

nyttige områder, som Fonden kunne støtte, men at det samtidig skulle være helt op til Fondens til enhver tid 

siddende bestyrelse at beslutte hvilke almennyttige formål, Fonden skulle uddele til, eller ikke uddele til. Dette 

er baggrunden for, at stifterne i formålet valgte at indskrive "alt efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning" 
og "eller".  

Stifterne har også efter Fondens stiftelse gjort en del ud af kommunikere fondens almennyttige formål. F.eks. 

har Claus Kähler udtrykt sig offentligt omkring, at Fondens mission er at tilvejebringe uafhængig apolitisk 

viden og fakta for at forbedre den politiske beslutningsproces. 

Der er således tale om en ikke-udtømmende opregning af mulige almennyttige områder, som bestyrelsen 

kan støtte som en del af Fondens virke for samfundsudviklingen. Det var imidlertid på ingen måde stifternes 

intention at pålægge den til enhver tid siddende bestyrelse en forpligtelse til, at samtlige de opregnede 

eksempelområder skulle støttes.  

Der er dermed ikke tale om "ligestillede formål", og fundatsen kan hverken læses, forstås eller fortolkes i den 

retning.  
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Fortolkningen af fundatsen 

Det er bestyrelsen, der har retten og pligten til at fortolke Fondens fundats og formål. Vi går derfor også ud 

fra, at det fortsat er Civilstyrelsens opfattelse, at styrelsen generelt bør være tilbageholdende med at tilside-

sætte en fondsbestyrelses fortolkning.  

Dette gør sig naturligvis i særdeleshed gældende i et tilfælde som det foreliggende, hvor der er tale om en 

fortolkning, der har været praktiseret siden fondens stiftelse og også i en periode, hvor flere af Fondens 

stiftere har haft sæde i fondsbestyrelsen. For så vidt at styrelsens opfølgende brev af 23. august 2022 måtte 

have en sammenhæng til den nuværende debat i fondsmedier, f.eks. Fundats, vedrørende ligestillede formål, 

skal det også understreges, at denne debat er uden sammenhæng til Fondens indretning og formål. 

Ordlyden af fundatsen er efter vores opfattelse meget klar. Det er i den forbindelse afgørende, at formålet 

afsluttes med at præcisere, at Fondens formål er at bidrage til samfundsudviklingen.  

Samfundsudvikling er et langt bredere begreb end samtlige de øvrige nævnte mulige almennyttige støtteom-

råder for Fonden, og anvendelsen af begrebet samfundsudvikling medfører efter vores opfattelse, at Fonden 

i praksis vil kunne støtte helt generelle almenvelgørende og almennyttige formål alene ud fra angivelsen af 

samfundsudvikling. Ingen af de nævnte fem eksemplificeringer (videnskabelige, humanitære, kunstneriske 

eller sociale formål samt miljø) udvider således, hvad Fonden kunne have støttet udelukkende med hjemmel 

i, at Fonden skulle understøtte samfundsudvikling, da en varetagelse af de konkrete eksempler på støttevær-

dige formål allerede må antages at kunne ske ud fra en hensyntagen til almene interesser og bredere sam-

fundsmæssige hensyn og dermed "samfundsudvikling". 

Fonden kan således allerede (og alene) med hjemmel i angivelsen af samfundsudvikling i formålet støtte 

aktiviteter og projekter inden for samtlige de nævnte eksempelområder, og desuden også inden for andre 

områder, som bestyrelsen måtte finde støtteværdige ud fra hensynet til samfundsudviklingen. 

Det skal hertil føjes, at de fem eksemplificeringer efter vores opfattelse er operationelt uegnede til at tjene 

som angivelse af ligestillede formål. Der vil være talrige tilfælde, hvor det vil være vanskeligt eller direkte 

umuligt at fastlægge, om en given støtte skal anbringes i den ene eller den anden kategori. Dermed bliver 

det vanskeligt eller umuligt at anvende formålet som administrativt styringsredskab, hvis eksemplificeringerne 

skulle anses som "ligestillede formål". 

Dette moment må også tillægges betydelig vægt, når man skal fortolke fundatsen. I denne sammenhæng er 

det relevant at henvise til Fondens tidligere besvarelse af styrelsens brev af 5. maj 2022, hvor Fonden ved-

lagde en oversigt over Fondens uddelinger i 2020 med tilhørende skema for hvilke områder, de enkelte 

uddelinger efter fondsbestyrelsens opfattelse varetog i Fondens formål. Oversigten blev vedlagt som bilag 1 

til Fondens besvarelse af 2. juni 2022. Som det fremgår heraf, hørte alle uddelinger i 2020 blandt andet under 

"forbedring af samfundsudvikling", ligesom langt størstedelen af uddelingerne generelt i det år henhørte 

under flere forskellige støtteværdige områder.  

Hensigten med opregningen af de fem eksempelområder i Fondens formål var - og er fortsat til den i dag - 

således udelukkende at eksemplificere over for de efterfølgende tiders fondsbestyrelser, hvad Fonden blandt 

andet kunne støtte, hvilket stemmer helt overens med den praksis, fondsbestyrelserne gennem tiden har 

anlagt, herunder i fondsbestyrelser hvor stifterne har haft sæde. 

Fortolkningsbidrag - Guidelines    

Som bidrag til fortolkningen fremhæves det, at bestyrelsen, hvor en række af Fondens stiftere på daværende 

tidspunkt havde sæde i oktober 1982 (og således i umiddelbar tilknytning til Fondens stiftelse), udarbejdede 

et sæt guidelines for Fondens uddelinger.  
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Af disse guidelines, der vedlægges nærværende besvarelse som Bilag F, fremgår blandt andet: 

"GUIDELINES FOR THE ACTIVITY OF THE ROCKWOOL FOUNDATION 

The Object of the Foundation is - according to decision of the Foundation Board - to support scientific, 

humanitarian, artistic, and/or social activities, and to contribute to improving environmental conditions 

and development of society. 

1. Projects which - according to the evaluation of the Board - give the largest "fulfillment of the purpose 

of each contribution krone", are given the highest priority. 

2. The Board will give high priority to projects which will have a significant impact. If projects last more 

than one year, the donations should preferably - but not necessary - be committed and given year by 

year. 

… 

4. The Board is free to 

a) - give donations where an application has not been received 

b) - give donations to persons whom we have suggested should make an application 

c) - give donations to purposes where we have received an application - and where the Foundation has 

not suggested that such an application should be made 

… 

7. The Foundation wants primarily to support social relevant research and research aiming at the devel-

opment of society as well as publications which can contribute to understanding of such research. 

8. Beyond projects covered by section 7, projects within the following areas: energy savings, sound and 

fire insulation, building constructions, silicate chemistry and high temperature technology will have a cer-

tain priority." 

Som det også fremgår af ovenstående udsnit, har det fra start været stifternes hensigt, at kompetencen til 

at afgøre Fondens uddelinger henhører under bestyrelsens skøn inden for formålets rammer. Hverken i fun-

datsen eller i ovenstående guidelines (der blev til i umiddelbar tilknytning til Fondens stiftelse) er der antyd-

ning af, at områderne eksemplificeret i Fondens formålsbestemmelse skal anses for ligestillede. Tværtimod 

underbygges det af ovenstående guidelines, at bestyrelsen - efter bestyrelsens skøn - skal prioritere støtte til 

områder og projekter, der hvor støtten vil have en "significant impact".  

Herudover indeholder ovenstående guidelines i punkt 8 også andre områder, der - i guidelines' oprindelige 

form - skulle tildeles prioritet i forbindelse med fondsbestyrelsens uddelingsbeslutninger, som slet ikke er 

nævnt i det fundatsbestemte formål. Punkt 8 i de oprindelige guidelines henviser således også til, at der skal 

lægges en vis prioritet på uddelinger til "energy savings, sound and fire insulation, building constructions, 
silicate chemistry and high temperature technology". Det er dog vigtigt at betone, at fondsbestyrelserne 

efterfølgende har opdateret disse guidelines i overensstemmelse med bestyrelsens ret og pligt til at fortolke 

fundatsen og Fondens formål og ud fra et hensyn til, hvorledes Fondens fundatsbestemte formål bedst muligt 

tjenes. Ændringerne indebærer blandt andet, at det ovenfor gengivne punkt 8 ikke længere er gældende. 

Når denne oprindelige version af guidelines er medtaget, herunder med det daværende punkt 8, er det 

således med henblik på at understrege, at stifterne allerede i umiddelbar tilknytning til Fondens stiftelse har 

ønsket at sikre et bredt formål, der muliggjorde uddelinger til støtteværdige formål, der efter bestyrelsens 

skøn gør en forskel. Dette søgte den daværende bestyrelse (med flere af stifterne i sæde) at sikre gennem 

de skriftlige guidelines, der over tid er opdateret, og det skal også i den sammenhæng fremhæves, at de 

oprindelige guidelines blev vedtaget kun ét år efter, at Fonden var etableret.  
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De udfærdigede guidelines understøtter således, at det fra start har været en klar hensigt for Fonden, at 

fondsbestyrelsen ultimativt har den skønsmæssige beføjelse til at afgøre, hvorledes Fondens uddelinger bedst 

muligt finder sted inden for rammerne af Fondens overordnede formål, og at enhver fondsbestyrelse således 

har haft retten og pligten til at fortolke Fondens formål. Det ligger således helt grundlæggende i fundatsens 

ordlyd, at bestyrelsen kan foretage tilvalg og fravalg af almennyttige støtteområder, når blot formålet opfyldes 

ved, at Fondens midler gives til samfundsudvikling. 

Forståelsen af Fondens formål 

Fondens formål skal således forstås, som var det udformet på følgende måde: 

Fondens formål er efter fondsbestyrelsens nærmere beslutning at støtte samfundsudvikling, herunder men 
ikke begrænset til videnskabelige, humanitære, kunstneriske eller sociale formål samt miljø. 

Nu valgte man så i 1981 at anbringe den brede almennyttige formulering "samfundsudvikling" til sidst. Uanset 

at sætningskonstruktion dermed er blevet en lidt anden, er der hverken efter ordlyden eller efter drøftelserne 

med den nulevende stifter nogen tvivl om, at hensigten med Fondens formål er den samme: At sikre et bredt 

almennyttigt formål til gavn for samfundsudviklingen.  

Der er således ikke nogen afgørende forhold, der har været drivkraften bag, at formålet har fået præcis den 

formulering, der står i fundatsen. Det er derfor rimeligt at antage, at det beror på en ren tilfældighed, at 

"samfundsudvikling" er anbragt til sidst i ordlyden. Antageligvis har hensigten været at afslutte med et mere 

opsamlende helhedsbegreb, i stedet for at begynde med det, for at sikre, at stifternes vilje om bestyrelsens 

frihed til at træffe beslutning om tilvalg eller fravalg af et hvilket som helst almennyttigt/almenvelgørende 

formål var fuldt ud afspejlet i ordlyden. 

Som nævnt indledningsvis har vi endvidere til brug for udformningen af denne besvarelse været i dialog med 

Lars Nørby Johansen, som har været bestyrelsesmedlem og bestyrelsesformand i Fonden igennem en lang 

årrække, og Lars Nørby Johansen har således samlet set haft sæde i Fondens i bestyrelse i 20 år (6 år som 

formand).  

Lars Nørby Johansen bekræfter, at det igennem alle årene har været opfattelsen i bestyrelsen (uanset dens 

sammensætning), at fondsbestyrelsen var 100 pct. frit stillet i relation til Fondens almennyttige uddelinger, 

herunder i forhold til de nævnte eksempler på mulige uddelingsområder, og at det således var fuldstændig 

op til bestyrelsen at beslutte, om der skulle ske uddeling inden for et af de eksemplificerede områder og i 

givet fald størrelsen af den enkelte uddeling. 

Hidtidig rådgivning og dialog 

Den nuværende fondsbestyrelse og Lars Nørby Johansen samt PwC som nuværende revisor har bekræftet, 

at den rådgivning, som Fonden og fondsbestyrelsen har modtaget fra forskellige rådgivere i alle tilfælde har 

været i overensstemmelse med ovenstående opfattelse. Vi - Plesner - kan desuden bekræfte, at dette også 

har været den rådgivning, vi har ydet Fonden. 

Fonden, Fondens øvrige rådgivere og vi er naturligvis opmærksomme på de seneste års retspraksis og debat 

omkring fonde med flere ægte ligestillede formål. Ingen involverede parter har imidlertid på noget tidspunkt 

anset Fonden for berørt heraf, idet ingen nogensinde har fået den tanke, at Fondens skulle have flere "lige-

stillede formål". Tværtimod har det været samtlige involveredes opfattelse, at Fonden har et overordnet 

almennyttigt/almenvelgørende formål, som er eksemplificeret i Fondens formål, hvilket på ingen måde kan 

sidestilles med, at Fonden har flere ligestillede formål. 

Når Fonden igennem årene har været i dialog med blandt andet Civilstyrelsen, har hverken Fonden eller 

Civilstyrelsen i denne dialog på noget tidspunkt givet udtryk for en anden fortolkning af formålet. Fondens 

uddelinger hviler således på en praksis og en forståelse, der har været fulgt med fondsmyndighedens fulde 

vidende og indsigt siden Fondens stiftelse. 
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Det skal også nævnes, at en række danske både erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende fonde - efter 

vores kendskab - har formålsbestemmelser, der på samme vis som Fondens indeholder et mere overordnet 

formål med samtidig angivelse af et antal eksempler på støtteværdige områder, der efter bestyrelsens skøn 

kan støttes inden for formålet. Det undrer os derfor, hvis affattelsen af Fondens formål særligt giver indtryk 

af at opregne en række ligestillede formål. 

 

-0- 

 

Vi håber, at Civilstyrelsen på baggrund af dette brev kan bekræfte, at sagen er afsluttet. Vi skal i den forbin-

delse venligst anmode om, at Civilstyrelsen prioriterer besvarelsen af dette brev.  

Vi skal til sidst også for en ordens skyld venligst anmode om, at Civilstyrelsen ved modtagelse af eventuelle 

aktindsigtsanmodninger i oplysninger og/eller dokumenter vedrørende fonden giver fonden mulighed for at 

kommentere herpå, inden der sker udlevering af de identificerede oplysninger og/eller dokumenter, således 

at Civilstyrelsen kan blive gjort bekendt med eventuelle forhold, som styrelsen bør tage i betragtning i for-

bindelse med behandlingen af anmodningen om aktindsigt. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lars Bunch 

advokat, partner 
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Toldboden 2, 2. sal,
8800 Viborg
Telefon: +45 33 92 33 34
www. civilstyrelsen.dk
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Afslutning af regnskabskontrol uden bemærkninger 

Kære Jeanne Kubel

Vi har ved brev af 5. maj 2022 anmodet om yderligere oplysninger vedrø-
rende årsregnskabet for 2020 for Rockwool Fonden, CVR-nr. 69895328.

Vi har den 2. juni 2022 modtaget redegørelser og dokumentation for fondens 
uddelinger, disponible kapital samt efterspurgte regnskabsposter.

1. Uddelinger

Vi har modtaget opgørelse for fondens samlede projekter, hvortil der er ud-
delt i 2020.

Vi bad ved brev af 23. august 2022 bestyrelsen om at redegøre for bestyrel-
sens fortolkning af fondens formål. Vi bad i den forbindelse bestyrelsen om 
at indsende eventuelle fortolkningsbidrag i stiftelsesgrundlaget eller på an-
den vis. Vi modtog redegørelsen med bilag den 19. september 2022.

Vi har noteret os redegørelsen og ikke fundet anledning til yderligere i for-
hold til fondens uddelinger.

2. Andre eksterne omkostninger

Vi har modtaget specifikationer til årsregnskabet for 2020 med sammenlig-
ningstal fra 2019.

Af den fremsendte specifikation fremgår omkostninger til blandt andet hus-
leje, revisor, kontorhold, advokat og konsulentassistance.

Vi har noteret os redegørelsen, og ikke fundet anledning til at anmode om 
yderligere dokumentation eller redegørelser i relation hertil.

3. Andre tilgodehavender

Vi har modtaget fondens redegørelse for regnskabsposten ”andre tilgodeha-
vender” og ikke fundet anledning til at anmode om yderligere dokumenta-
tion eller redegørelser i relation hertil.

Dato:        27. september 2022
Kontor: Kontrol & Regres
Sagsbeh.:  Stefan Kirk Abel
Sagsnr.:    03-410-05128
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4. Disponibel kapital

Vi har modtaget uddybende redegørelse for bestyrelsens plan med den dis-
ponible kapital. Heri redegøres således for størrelsen på den tilsigtede kapi-
tal, og det forventede forløb frem mod år 2026.

Vi har noteret os redegørelsen og skal i den forbindelse anmode om fondens 
årsregnskab for 2023, når det foreligger, for at følge fondens forhold.

5. Skyldig til leverandører af varer og tjenesteydelser

Vi har modtaget specifikation, hvoraf fremgår at det skyldige beløb primært 
relaterer sig til skyldige donationsudbetalinger.

Vi har noteret os specifikationen og ikke fundet anledning til at anmode om 
yderligere dokumentation eller redegørelser i relation hertil.

6. Anden gæld

Vi har modtaget redegørelse for regnskabsposten ”anden gæld”, hvoraf 
fremgår af gælden primært relaterer sig til lønomkostninger. 

Vi har noteret os redegørelsen, og ikke fundet anledning til at anmode om 
yderligere dokumentation eller redegørelser hertil.

7. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver

Vi har modtaget redegørelse, hvoraf fremgår, at fondens materielle anlægs-
aktiver benyttes af både administrationen samt fondens Forsknings- og In-
terventionsenheder. De årlige afskrivninger fordeles således henholdsvis di-
rekte til resultatopgørelsen eller som en omkostning i Forsknings- og Inter-
ventionsenhederne.

Vi har noteret os redegørelsen, og ikke fundet anledning til at anmode om 
yderligere redegørelser eller dokumentation i relation hertil.

Vores kontrol af årsregnskabet for 2020 er herefter afsluttet uden bemærk-
ninger.

Kopi af nærværende brev er dags dato sendt til fonden samt Plesner Advo-
katpartnerselskab.

Med venlig hilsen

Stefan Kirk Abel
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From:                                 Kristina Kristensen - kri <kri@plesner.com>
Sent:                                  04-10-2022 12:24:14 (UTC +02)
To:                                      $Civilstyrelsen (957cst) <civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk>
Cc:                                      Lars Bunch - labu <labu@plesner.com>
Subject:                             Vedrørende styrelsens sagsnr. 22-419-00693 (ROCKWOOL Fonden) [PLSNR-
ACTIVE.FID2186358]
Categories:                       Annette;HASTER

Til Fondskontoret, att. Nadia Friis Munk 
 
Kære Nadia 
 
På vegne af ROCKWOOL Fonden vedhæfter vi her fondens høringssvar til aktindsigtsanmodningen i 
styrelsens sagsnr. 22-419-00693 (/03-410-05128) med tilhørende bilag. 
 
I må endelig bare sige til, hvis det giver anledning til spørgsmål. 
 
Rigtig god dag. 
 
Mvh Kristina 
 
Kristina Kristensen
Assistant Attorney

D +45 36 94 15 67
M +45 21 89 96 04 
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ANMODNING OM AKTINDSIGT VEDRØRENDE ROCKWOOL FONDEN, CVR-NR. 69 89 53 28 
(CIVILSTYRELSENS SAGSNR. 22-419-00693/03-410-05128) 

På vegne af ROCKWOOL Fonden, CVR-nr. 69 89 53 28 ("Fonden") skal jeg hermed besvare Civilstyrelsens 
brev af 26. september 2022, hvori styrelsen informerer Fonden om, at styrelsen som fondsmyndighed for 
Fonden har modtaget en begæring om aktindsigt i Fondens besvarelse af 19. september 2022 (som led i 
styrelsens sagsnr. 03-410-05128). 

Civilstyrelsen anmoder i sit brev Fondens bestyrelse om at fremkomme med sine bemærkninger, inden Civil-
styrelsen træffer afgørende i sagen om anmodning om aktindsigt i det indsendte af 19. september 2022. 

Fonden er indforstået med, at Fondens brev af 19. september 2022, hvori fondsbestyrelsen redegør for 
bestyrelsens tolkning af Fondens formål, udleveres som led i aktindsigtsanmodningen. Uagtet, at anmodnin-
gen om aktindsigt er indgivet før, at Civilstyrelsen afsluttede sin regnskabskontrol uden bemærkninger den 
27. september 2022, finder vi, at det er afgørende, at styrelsens meddelelse om afslutning af kontrollen 
samtidig udleveres som led i aktindsigtsanmodningen. Vi finder, at dette er nødvendigt af hensyn til opfyldelse 
af meroffentlighedsprincippet, og at det er væsentligt for konteksten, at Fondens besvarelse læses i lyset af 
styrelsens afgørelse. 

I forhold til de til besvarelsen hørende bilag, er det derimod vores opfattelse, at disse er af en sådan karakter, 
at disse i sin helhed ikke bør udleveres som led i aktindsigtsanmodningen.  

Det er således vores opfattelse, at bilagene (Bilag A-F) er omfattet af dels offentlighedslovens § 30, nr. 1, 
om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, og dels offentlighedslovens § 30, nr. 2, hvorefter 
det følger, at retten til aktindsigt ikke gælder oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder 
eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, som er af væsentlig økonomisk betydning for den 
virksomhed, som oplysningen angår.  

Bilagene viser uddrag af stifternes private og fortrolige korrespondancer, hvor der bl.a. var drøftelser og 
overvejelser relateret til Fondens etablering og af betydning for fortolkningen af Fondens formål. Samtidig 
fremgår - som led i stifternes fortrolige skriftudveksling - også andre emner og forhold, som ikke relaterer sig 
direkte til fortolkningen af Fondens formål, men som dels angår rent private forhold, herunder spørgsmål om 
stifternes økonomi, og dels forretningsmæssigt væsentlige oplysninger, herunder blandt andet i relation til 
Fondens ejerskab af selskaber, som må siges at være af afgørende økonomisk betydning for Fonden. Fonden 
medsendte bilagene til Civilstyrelsen til sin besvarelse af 19. september 2022 med henblik på at imødese 
styrelsens anmodning om dels en redegørelse fra den nuværende fondsbestyrelse om fortolkningen af for-
målet, og dels at modtage eventuelt materiale, herunder som led i stiftelsesgrundlaget, der kunne udgøre 
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fortolkningsbidrag. Fondsbestyrelsen gjorde i den forbindelse en stor indsats for at fremskaffe så meget 
relevant materiale som muligt, og for at give styrelsen den nødvendige kontekst og sammenhæng, blev de 
private forhold og forretningsmæssige væsentlige oplysninger ikke i sin helhed udeladt ved indsendelsen til 
styrelsen. Dette skal også ses i lyset af, at vi (Plesner) rådgav Fondens bestyrelse om at være så transparente 
som overhovedet mulig og forsyne styrelsen med alt relevante materiale for at dokumentere, at den tilgang, 
der er og har været til Fondens formål, har været i fuld overensstemmelse med stifternes ønske.  

Det var således fondsbestyrelsens intention at give Civilstyrelsen indsigt i de pågældende oplysninger i det 
fremsendte omfang i sin kapacitet som fondsmyndighed for Fonden, og for at give styrelsen det fornødne 
oplysningsgrundlag for sin afgørelse. Det var således derimod ikke tiltænkt, at stifternes private og fortrolige 
drøftelser og tanker, herunder også vedrørende forretningsmæssigt væsentlige forhold, skulle deles med 
offentligheden, hvilket også var baggrunden for, at vi i besvarelsen af 19. september 2022 for god ordens 
skyld eksplicit nævnte, at Fonden meget gerne så sig orienteret, dersom styrelsen måtte modtage en anmod-
ning om aktindsigt. Hensynet var således at sikre, at stifternes private skriftudveksling alene skulle tilgå 
Civilstyrelsen som myndighed til brug for sagsbehandlingen i stikprøvekontrollen, og at oplysninger af forret-
ningsmæssig og økonomisk væsentlig betydning for Fonden ikke ville blive delt med offentligheden.  

Samtidig er det vores opfattelse, at det væsentlige og relevante indhold og pointer af samtlige bilag er gen-
givet i en sådan grad i selve besvarelsen af 19. september 2022, at bilagene således ikke i sig selv indeholder 
"nye" og andre oplysninger, som ikke også er gengivet i besvarelsen. Bilagene understøtter og dokumenterer 
oplysningerne i besvarelsen, og er indsendt med henblik på dette til brug for Civilstyrelsens sagsbehandling, 
men bilagene indeholder således ikke i sig selv nogen oplysninger, som ikke allerede er gengivet i brevet, 
med undtagelse af netop de fortrolige og private overvejelser. Det er derfor også af denne årsag vores 
opfattelse, at hensynet med aktindsigtsanmodningen varetages fuldt ud ved udlevering af besvarelsen af 19. 
september 2022. 

Skulle Civilstyrelsen mod vores forventning være af den opfattelse, af bilagene ikke i sin helhed bør undtages 
fra aktindsigtsanmodningen, finder vi, at visse særlige oplysninger som absolut minimum bør undtages. Som 
bilag til dette brev har vi derfor vedlagt udgaver af bilagene, hvori vi har markeret de steder, der efter vores 
opfattelse ikke bør udleveres som led i aktindsigtsanmodningen (såfremt styrelsen finder, at bilagene ikke 
kan undtages i sin helhed).  

Dette skal ses i sammenhæng med, at de pågældende oplysninger er af særlig fortrolig og privat karakter, 
og oplysningerne fremgår eksempelvis ikke af Fondens hjemmeside, Fondens offentliggjorte årsrapporter 
eller andet offentliggjort materiale m.v. De oplysninger, der er markeret, er således i første omgang forskellige 
privatpersoners navne og adresser, der naturligvis ikke bør udleveres. Derudover er der tale om passager 
m.v., som er uddrag af bl.a. stifternes personlige og fortrolige korrespondancer, og det er vores klare vurde-
ring, at visse af disse overvejelser og tanker, der er udvekslet i fortrolighed, ikke bør udleveres. Dette er også 
baggrunden for, at vi fortsat er af den opfattelse, at bilag E sin helhed ikke bør udleveres, idet bilag E er et 
personligt dokument, der indeholder den nulevende stifters private tanker og overvejelser.  

For god ordens skyld vil vi afslutningsvis bemærke igen, at det efter vores opfattelse fortsat er afgørende, at 
styrelsens brev af 27. september 2022, hvori styrelsen meddelte, at styrelsen afsluttede sin regnskabskontrol 
uden bemærkninger, samtidig udleveres som led i aktindsigtsanmodningen.  

Hvis Civilstyrelsen finder behov for yderligere oplysninger m.v., er I er meget velkomne til at kontakte under-
tegnede på telefon 36 94 11 36 eller pr. mail labu@plesner.com.   

 

Med venlig hilsen 
 
Lars Bunch    
advokat, partner 
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