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Gladsaxens redation 

Att. John Damm Sørensen
   
redaktionen@gladsaxen.dk 

Aktindsigt i Fonden Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø

Civilstyrelsen har modtaget din e-mail af 30. maj 2022, hvorved du anmoder 

om aktindsigt i ovennævnte fond.

Civilstyrelsen fremsender i den anledning 21 kopierede A4-sider samt akt-

liste.

Afgørelsen herom er truffet efter § 7 og § 23 i 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 forvalt-

ningsmyndighed som led i en administrativ sagsbehandling i forbindelse 

med dens virksomhed.

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.

Civilstyrelsen har undtaget interne arbejdsdokumenter fra aktindsigten, jf. 

offentlighedslovens § 23.

Efter offentlighedslovens § 23, stk. 1, 1. pkt., omfatter retten til aktindsigt 

ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses bl.a. dokumenter, 

der ikke er afgivet til udenforstående.

Dato:        21. juni 2022
Kontor: Fonde & Ejendomme
Sagsbeh.:  Signe Christensen
Sagsnr.:    22-419-00656
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De nævnte akter er ikke omfattet af offentlighedslovens § 26, stk. 1, hvoref-

ter 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, idet omfang oplysningerne er relevante for sagen, 

eller eksterne faglige vurderinger, der skal udleveres i medfør af offentlig-

hedslovens §§ 28-29.

Civilstyrelsen har ikke medsendt kopi af akt, hvor titlen indledes med 

”SmartPost”. Det skyldes, at sådanne akter alene består i dokumentationen 

for den elektroniske afsendelse af en akt på sagen og i forbindelse hermed 

en elektronisk genereret brevkopi af den pågældende akt. De originale breve 

er indeholdt i det fremsendte materiale. Hvis du ønsker at modtage en kopi 

af forsendelsesloggen, kan du rette henvendelse til Civilstyrelsen herom.

Civilstyrelsen har efter en konkret vurdering ikke fundet grundlag for at 

meddele dig aktindsigt i videre omfang i medfør af princippet om merof-

fentlighed i offentlighedslovens § 14, stk. 1, 1. pkt. 

Efter offentlighedslovens § 14, stk. 1, 1. pkt., skal det i forbindelse med be-

handlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives ak-

tindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger 

af §§ 23-35. 

Civilstyrelsen har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side 

de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i offentlighedslovens § 14, 

stk. 1, og på den anden side den berettigede interesse du må antages at have 

i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Civilstyrelsen har på den 

baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere de pågældende oplysninger.

De bestemmelser, der henvises til ovenfor, finder du i lov om offentlighed 

i forvaltningen, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020.

Med venlig hilsen

Signe Christensen
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