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Klage over afgørelse om aktindsigt 
 
Miljøcenter Århus har modtaget anmodning om aktindsigt fra Nils Mulvad 
(nils.mulvad@kaasogmulvad.dk) i risikodokumenter og -oplysninger på virk-
somheden AarhusKarlshamn A/S Denmark.  
 
Miljøcenter Århus har den 14. maj 2009 truffet afgørelse i sagen. 
 
Nils Mulvad har den 1. juni 2009 påklaget den del af afgørelsen, der medde-
ler afslag på indsigt i risikodokumenter/oplysninger vedrørende virksomhe-
dens 4 risikoanlæg. 
 
Anmodningen om aktindsigt, Miljøcenterets afgørelse og klagen vedlægges. 
 
Miljøcenter Århus skal bemærke, at aktindsigtssagen er meget omfattende, 
og at sagsakterne tilsammen fylder ca. 1,25 m i højden i udprintet stand. 
Miljøcenteret er derfor i tvivl om, hvor mange sagsakter, Miljøklagenævnet 
ønsker tilsendt. Vi vedlægger en liste over samtlige akter, der indgår i akt-
indsigtssagen (journal nr. AAR-432-00218), og gør herudover opmærksom 
på, at der som bilag til Miljøcenterets afgørelse af 14. maj 2009 findes lister 
over de dokumenter, der indgår i hver af de særskilte journalsager for virk-
somhedens 4 risikoanlæg.  
 
Miljøcenter Århus vurderer, at de mest relevante sagsakter i aktindsigtsa-
gen vil være den første af i alt 3 høringer af Østjyllands Politi (de 2 sidste 
høringer er stort set enslydende), sikkerhedsdokumentationen for det nye-
ste af virksomhedens 4 risikoanlæg (det anlæg, der benævnes SF3) samt 
det samlede høringssvar fra Østjyllands Politi. De nævnte sagsakter ved-
lægges. Miljøcenteret skal anmode Miljøklagenævnet om at rette henven-
delse, såfremt der ønskes yderligere sagsakter tilsendt. 
 
Miljøcenteret har ingen bemærkninger til klagen over afgørelse om aktind-
sigt.  
 

Med venlig hilsen 

 
Morten R. Østergaard 

Biolog  

 
Anders T. Kristensen 

Biolog 
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Vedlagt 
Titel Journal nr. Aktnr. Antal pdf-filer 
Anmodning om aktindsigt AAR-432-00218 2 1 
Afgørelse om aktindsigt AAR-432-00218 33 3 
Klage over afgørelse om aktindsigt AAR-432-00218 37 1 
Aktliste for journal nr. AAR-432-00218   1 
Høring af Østjyllands Politi, inkl. bilag i  
i form af sikkerhedsdokumentation for 
SF3 

AAR-432-00218 11 8 

Høringssvar fra Østjyllands Politi, excl. 
bilag i form af sagsakter med overstreg-
ninger 

AAR-432-00218 30 1 
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Nils Mulvad (nils.mulvad@kaasogmulvad.dk) 
AarhusKarlshamn A/S Denmark (tom.christiansen@aak.com) 
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Århus Brandvæsen (bjuh@aarhus.dk) 
Arbejdstilsynet (lkj@at.dk, dol@at.dk) 


