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Partshøring i aktindsigtssag

Hermed fremsendes Monsantos advokat Anders Oreby Hansens høringssvar af 28. februar 2013 til
dine eventuelle bemærkinger.
NaturErhvervstyrelsen kan oplyse, at vores foreløbige holdning til høringssvaret er som følger:
Ad 1. Oplysninger om ansatte hos Monsanto
Det er NaturErhvervstyrelsens vurdering, at oplysninger om medarbejdere ansat hos Monsantos
næppe vil være undtaget fra aktindsigt efter § 12, stk. 1, nr 1 i offentlighedsloven, navnlig henset at
bestemmelsen har til formål at tilgodese hensynet til privatlivets fred. Der skal således være tale om
oplysninger som må siges at vedrøre ”privatlivets fred” dvs. private forhold som med rimelig grund
kan forlanges unddraget offentligheden. I den forbindelse kan det oplyses, at menige medarbejderes
navne og telefonnumre fremgår af virksomhedens hjemmeside og linked in, hvorfor oplysningerne i
forvejen må anses for at være offentligt tilgængelige.
Ad 2. Sortsbetegnelser
Det er NaturErhvervstyrelsen foreløbige vurdering, at oplysninger om sortsbetegnelse ikke kan undtages fra aktindsigt jf. offentlighedslovens § 12, stk. 1. nr. 2, alene af den grund, at sortsbetegnelsen
er oplyst af virksomheden i forbindelse med anmeldelse til afprøvning, og at sortsbetegnelsen tilknyttet virksomhedens navn offentliggøres i ” Meddelelser fra sortsafprøvningen”. Oplysningerne
findes i Fødevareministeriets gazette, der ligger på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside
http://1.naturerhverv.fvm.dk/Default.aspx?id=9449&Year=2009

Derimod kan NaturErhvervstyrelsen anerkende, at resultater fra afprøvningen og afstamning undtages fra aktindsigt jf. offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, fordi virksomheden på behørig vis har
anmodet om fortrolighed i forbindelse med anmeldelserne i henhold til § 10 i bekendtgørelse nr.
1492 af 15. december 2010 om en fortegnelse over godkendte sorter af landbrugsplante- og grønsagsarter (sortslisten).
Af hensyn til miljøoplysningslovens sagsbehandlingsfrister skal styrelsen anmode om at modtage
dine bemærkninger senest tirsdag den 2. april 2013. NaturErhvervstyrelsen vil herefter træffe ende-
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lig afgørelse i sagen. Det skal bemærkes, at NaturErhvervstyrelsen ikke er forpligtet til at afgøre
aktindsigtssagen i overensstemmelse med virksomhedens udtalelse eller dine bemærkninger.
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