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Fodevareministeriets klagecenters sagsnr: 20878 - afgorelse om aktindsigt til Nils Mulvad af 3. juli 2013
Nils Mulvad har klaget til mig. Jeg sender en kopi af Nils Mulvads e-mail af 5.
juli 2013 med kopi af de vedhaeftede filer og beder om en udtalelse om sagen
med inddragelse af det, som Nils Mulvad har anf0rt.
Den 3. marts 2011 fremsatte den davaerende milj0minister Forslag til Lov om
offentlig adgang til milj0oplysninger (Lovforslag nr. L 163). Forslaget blev ikke
vedtaget af Folketinget i den samling, hvor det blev fremsat, og bortfaldt derfor. Af de specielle bemaarkninger til lovforslagets § 14, fremgar imidlertid f0lgende:
"Milj0oplysningsdirektivet gennemf0rer Arhuskonventionen i EU-retten, jf.
under pkt. 2 i de almindelige bemaerkninger ovenfor, og det ma derfor antages, at konventionen og direktivet vil vaere til hinder for ogsa EUfunderede regler, der begraanser den pligt til at meddele aktindsigt, som
folger af milj0oplysningsdirektivet.
Pa denne baggrund indeholder den foreslaede bestemmelse ikke en bestemmelse, svarende til den gasldende lovs § 2, stk. 2, 2. pkt."
Jeg beder om, at dette inddrages i overvejelserne, saledes at det fremgar af
udtalelsen.
Jeg beder om, at Fodevareministeriets Klagecenter f0rst anmoder NaturErhvervstyrelsen om en udtalelse om sagen. NaturErhvervstyrelsen bedes sende sin udtalelse til F0devareministeriets Klagecenter, som derefter udarbejder
sin udtalelse og sender begge udtalelser til mig.
Udtalelserne vil eventuelt blive sendt til partsh0ring.
Jeg beder ogsa om, at lane dels akterne i aktindsigtssagen (hos bade NaturErhvervstyrelsen og F0devareministeriets Klagecenter), dels de dokumenter,
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der er anmodet om aktindsigt i, herunder de dokumenter og dele af dokumenter, som der ikke er givet aktindsigt i.
Hvis klagecentret har sp0rgsmal i anledning af mit brev, er klagecentret naturligvis velkommen til at ringe til min medarbejder Mette Vestentoft.

Med venlig hilsen

Kaj Larsen
Afdelingschef
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