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Afgerelse om sagsbehandlingstid

F0devareministeriets Klagecenter afviser at behandle jeres klage, fofdi der ikke er truffet en forvalt-
ningsretlig afg0relse, der kan paklages til os. Det betyder, at I skal afvente en afg0relse fra F0deva-
restyrelsen.

Vi har modtaget jeres klage af 30. oktober 2014, hvor I klager til Folketingets Ombudsmand over
F0devarestyrelsens sagsbehandlingstid og mangel pa angivelse af tidsfrister, i forbindelse med jeres
anmodning om aktindsigt. I har anmodet F0devarestyrelsen om aktindsigt i resultater fra stikprave-
unders0ger for MRSA i foiiret 2014.

Begrundelse
Vi kan ikke behandle jeres klage, fordi I ikke klager over en forvaltningsretlig afg0relse, men over
sagsbehandlingstiden i en sag, hvor styrelsen har genoptaget behandlingen. Vi kan kun behandle
klager over forvaltningsretlige afg0relser1, med mindre andet konkret er bestemt ved lov2. Efter of-
fentlighedsloven kan sagsbehandlingstiden paklages saerskilt3, mens der ikke foreligger en sadan
hjemmel efter milj0oplysningsloven.

Jeres anmodning skal behandles efter milj0oplysningsloven4, hvor svarfristen som udgangspunkt er
10 dage5, mens en afg0relse senest skal foreligge efter en maned. I tilfaelde, hvor sagens kompleksi-
tet krasver det, senest efter to maneder6.

Folketingets Ombudsmand udtalte den 6. juni 20147, at oplysninger om, hvilke svinebesaetninger,
der er smittede med MRSA, er milj0oplysninger. Sp0rgsmalet om aktindsigt skal derfor afg0res ef-
ter milj0oplysningsloven.

1 § 1, stk. 2, i bekendtg0relse nr. 560 af 28. maj 2014 om F0devareministeriets Klagecenters opgaver og bef0jelser.
2 § 39, stk. 5, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen. (Offentlighedsloven).
3 § 39, stk. 5, i Offentlighedsloven.
4 Lovbekendtg0relse nr. 660 af 14. juni 2006 om aktindsigt i milj0oplysninger. (Milj0oplysningsloven).
5 Den tidligere lov om offentlighed i forvaltningen § 16, stk. 2, jf. § 4, stk. 1, i milj0oplysningsloven.
6 § 4, i miljeoplysningsloven
7 Ombudsmandens sag nr. 2014-8
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Den 25. September 2014 klager I over F0devarestyrelsens afslag pa aktindsigt. I har bl.a. s0gt om
aktindsigt i resultaterne af stikpr0veunders0gelse af 200 svinefarme for MRS A i foraret 2014. Den
3. oktober 2014 meddeler Fedevarestyrelsen, at de har genoptaget behandlingen af jeres anmodning
om aktindsigt, og at de forventer at kunne behandle jeres anmodning inden for 5 arbejdsdage.

Den 10. oktober 2014 meddeler F0devarestyrelsen jer, at styrelsen ikke kan na at behandle jeres sag
inden for 5 arbejdsdage. F0devarestyrelsen oplyser ikke, hvornar de forventer at kunne behandle
jeres anmodning.

I klager den 30. oktober 2014 til Folketingets Ombudsmand over, at F0devarestyrelsen uden saglige
argumenter har sat sagsbehandlingen helt i sta. I finder, at F0devarestyrelsens udsaettelse uden ti-
dangivelse er i strid med offentlighedsloven og milj0oplysningsloven.

Folketingets Ombudsmand sender sagen til F0devarestyrelsen med en anmodning om, at styrelsen
oplyser jer om, hvor langt sagen er kommet, og sa vidt muligt, hvornar styrelsen forventer at besva-
re jeres anmodning om aktindsigt.

Oplysninger i sagen
Afg0relsen er truffet pa grundlag af

• Jeres anmodning af 16. juli 2014 l ' ' ' - • '•' "•''"(

• F0devarestyrelsens afg0relse af 29. juli 2014.
• Jeres anmodning af 10. September 2014.

• F0devarestyrelsens mail af 12. September 2014 om at jeres anmodning endnu ikke kan im0-
dekommes.

• Jeres klage af 24. September 2014.
• F0devarestyrelsens meddelelse af 3. oktober 2014 om at sagen genoptages.

• F0devarestyrelsen mail af 10. oktober 2014 om udsaettelse af svar.

• Jeres klage af 30. oktober 2014 til Folketingets Ombudsmand.

• Folketingets Ombudsmands brev af 10. november 2014 med bilag
• F0devarestyrelsens bemaerkninger til sagen af 20. november 2011.

***

Vi g0r opmasrksom pa, at I ikke kan klage over Klagecentrets afg0relse til anden administrativ
myndighed.
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Venlig hilsen

Lars Aslo-Peti
Fuldmasgtig, (jur.

Folketingets Ombudsmand og F0devarestyrelsen modtager kopi af denne afg0relse. F0devarestyrel-
sens j. nr. 2014-28-403-00044.
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