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Til Miljøklagenævnet 
Hermed klager jeg over Gentofte Kommunes manglende besvarelse af min henvendelse om aktindsigt i risikovirksomhed, jfr 
nedenstående mails. 
Jeg har sendt min henvendelse første gang 7. marts 2013 og næste henvendelse den 6. april 2013 - uden at høre noget som helst. 
Loven angiver en tidages frist. Jeg har fået tilbagemeldinger fra alle andre kommuner. Gentofte er den eneste kommune, hvor der 
overhovedet ikke er sket noget. 
Dette er således en klage over fuldstændig fraværende sagsbehandling i en meget enkel sag. 
Håber, at I benytter lejligheden til at indskærpe kommunens pligt til at overholde lovens svarfrister og den almindelige pligt til at foretage 
sagsbehandling i henvendelser om aktindsigt. 
mvh 
Nils Mulvad  

---------- Videresendte meddelelser ---------- 
Fra: Nils Mulvad <nils.mulvad@kaasogmulvad.dk> 
Dato: 6. apr. 2013 18.53 
 
Emne: Fwd: Aktindsigt i risikovirksomheder 
Til: gentofte@gentofte.dk 
 
 
 

Jeg har sendt denne aktindsigtsbegæring for en måned siden. Hvornår kan jeg forvente et svar? 
Mvh 
Nils Mulvad 
 

Den 7. mar. 2013 16.26 skrev Nils Mulvad <nils.mulvad@kaasogmulvad.dk>: 
 

Mailen bedes videresendt til teknisk forvaltning. 

Hermed anmodes i henhold til miljøoplysningsloven om opdaterede oplysninger om 
de virksomheder, som kommunen behandler efter risikobekendtgørelsen. 

Oplysningerne bedes omfatte virksomhedsnavn, adresse for produktion/oplag, risikoårsag, 
kolonne-status, om de er godkendt, eksterne beredskabsplaner og evt. udeståender og andre 
bemærkninger. Det er især vigtigt at få oplyst, om nogle virksomheder har ændret status, om der 
er kommet nye virksomheder til eller en virksomhed ikke længere har status som risikovirksomhed. 

Jeg ønsker ligeledes en oversigt over virksomheder med olie eller gas oplag på over 2500 
tons (adresse, miljøgodkendelse, listepunkt etc.) 

Jeg har for Åbenhedstinget tidligere gennemført en lignende undersøgelse. Dengang var der flere 
kommuner og Miljøstyrelsen, der i første omgang afvisteaktindsigt. Efter en klage til 
Ombudsmanden endte jeg med at få alle oplysningerne, og de blev offentliggjort her: 

http://www.aabenhedstinget.dk/farligevirksomheder_side/ 

De forskellige dokumenter i klagesagen ligger også der. 
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Nu er det tiden at få en opdateret liste. Jeg har forespurgt i Miljøstyrelsen, der dog ikke har en 
opdateret liste. Derfor må jeg desværre forstyrre alle kommunerne med denne 
aktindsigtsbegæring. 

Mvh 

Nils Mulvad 

Formand for Åbenhedstinget 

Kaas & Mulvad 

Ellebjergvej 25 

8240 Risskov 

51504808 

 


