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Afslag på anmodning om aktindsigt i beredskabsplaner for 

risikovirksomheder  

 

Baggrund 

Den 7. marts 2013 anmodede du Faxe Kommune om opdaterede 

oplysninger om de virksomheder, som kommunen behandler efter 

risikobekendtgørelsen.  

 

Faxe Kommune fremsendte den 12. marts 2013 opdaterede oplysninger for 

de to risikovirksomheder i Faxe Kommune herunder oplysning om, at der er 

udarbejdet beredskabsplaner. 

 

Du har efterfølgende ved mail den 25. marts 2013 bedt om indsigt i 

beredskabsplanerne.  

 

I forbindelse med aktindsigt i beredskabsplanerne for de to 

risikovirksomheder kan vi oplyse følgende: 

 

 Brenntag Nordic, Høsten Teglværksvej 47-49, 4690 Haslev: Her 

bruges den interne beredskabsplan fra virksomheden, som beskriver 

hændelser, hvor der ringes 112. De interne beredskabsplaner 

bruges som et fortroligt dokument af indsatslederne i Faxe 

Kommune. Ved store indsatser hvor der er ringet 112 henvises til 

Indsatstaktiske retningsliner1. 

 

 Royal Unibrew, Faxe Alle 1, 4640 Faxe: Der er ingen mødeplan. Der 

forefindes ingen Beredskabsplan, men kun en intern plan for 

virksomheden som beskriver hændelser, hvor der ringes 112. Den 

interne beredskabsplan bruges som et fortroligt dokument af 

indsatslederne i Faxe Kommune. Ved store indsatser hvor der er 

ringet 112 henvises til Indsatstaktiske retningsliner. 

 

 Der afholdes jævnlig brandøvelser på virksomhederne sammen 

med indsatslederne og brandfolk. Interne beredskabsplaner bliver 

løbende revideret og fremsendt til Brand & Redning. 

 

 

 

                                                      
1 Beredskabsstyrelsens retningslinjer for indsatsledelse. Retningslinjerne ligger på 

Beredskabsstyrelsens hjemmeside. 
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Afslag 

Det er Faxe Kommune vurdering, at udlevering af beredskabsplanerne for 

risikovirksomhederne medfører risiko for terroraktioner og lignende, som 

udgør en fare for det omgivende samfund. Faxe Kommune kan derfor ikke 

give aktindsigt i beredskabsplanerne, jf. Offentlighedsloven2 § 13 stk. 1, nr. 1 

samt Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse nmk-810-000203, hvori der 

henvises til Politiets Efterretningstjenestes skrivelse af 10. august 2012. Af 

skrivelsen fremgår det, at det vurderes, at det vil være til fare for statens 

sikkerhed, at videregive oplysninger om bl.a. de risici, der er forbundet med 

en virksomhed eller et anlægs drift, samt detaljerede oplysninger om 

mængden af farlige stoffer, der opbevares af en virksomhed, og placering 

af de farlige stoffer, herunder placeringen af overjordiske oplag. 

 

Aktindsigt i miljøoplysninger er jf. Lov om aktindsigt i miljøoplysninger4 § 2, 

stk. 1 på samme måde begrænset af offentlighedslovens § 13 og der gives 

derfor afslag på din anmodning. Faxe Kommune har efter lov om aktindsigt 

i miljøoplysninger § 2, stk. 3 vurderet, at offentlighedens interesse i at blive 

gjort bekendt med beredskabsplanerne for risikovirksomhederne må vige 

for hensynet til samfundets interesse i at hemmeligholde disse planer. 

 

Klagevejledning 

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet, jf. 

Offentlighedslovens § 15, stk. 2 og lov om aktindsigt i miljøoplysninger, § 4a. 

 

Eventuel klage indgives til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev 

eller sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk. Kommunen sender i givet 

fald klagen videre til klagenævnet.  

 

Spørgsmål 

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til dette brev, er du velkommen 

til at henvende dig til mig på telefon nr. 56 20 30 43 eller på mail 

mahvb@faxekommune.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Marit Hvam Pedersen 

Miljømedarbejder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopi til: Brenntag Nordic, Royal Unibrew, Arbejdstilsynet, Næstved Brand & 

Redning samt Sydsjællands og Lolland-Falsters politi. 

                                                      
2 Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen. 

3 Afgørelse i sag om aktindsigt i risikodokumenter for risikovirksomhed i Faxe kommune af 8. 

februar 2011. 
4 Lov nr 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i miljøoplysninger. 
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