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Fodevarestyrelsens sagsbehandlingstid

Jeg har modtaget jeres e-mail af 30. oktober 2014, hvor I klager over F0deva-
restyrelsens sagsbehandlingstid i en aktindsigtssag.

Jeg har forstaet det sadan, at det, I klager over, er Fadevarestyrelsens sags-
behandlingstid i forbindelse med behandlingen af jeres aktindsigtsanmodning
af 25. September 2014. Den 25. September 2014 genfremsatte I en anmod-
ning om aktindsigt i alle dokumenter, journallisten og eventuelle "mavebaalter"
til ministeren i F0devarestyrelsens sag om en stikpr0veunders0gelse af 200
svinefarme, der blev igangsat i foraret 2014.

I en e-mail af 10. oktober 2014 har F0devarestyrelsen skrevet til Kjeld Han-
sen, at det ikke var muligt at besvare aktindsigtsanmodningen inden for den
frist pa 5 arbejdsdage, som styrelsen havde angivet i en e-mail af 3. oktober
2014, da afg0relsen af sagen kraevede en naermere gennemgang af et stort
antal dokumenter.
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Jeg har i dag sendt en kopi af jeres e-mail af 30. oktober 2014 videre til F0-
desvarestyrelsen som en anmodning fra jer om, at behandlingen af jeres akt-
indsigtsanmodning af 25. September 2014 snart bliver afsluttet. Samtidig har
jeg skrevet til F0devarestyrelsen, at jeg gar ud fra, at styrelsen - medmindre
sagen er taet pa at blive afsluttet - vil oplyse jer om, hvor langt sagen er kom-
met, og sa vidt muligt om, hvornar styrelsen forventer at besvare jeres aktind-
sigtsanmodning.

Jeg har endvidere skrevet til F0devarestyrelsen, at i det omfang styrelsen
mener, at princippet i offentlighedslovens § 39, stk. 1 og 2 (lov nr. 606 af 12.
juni 2013 om offentlighed i forvaltningen), finder anvendelse, gar jeg ud fra, at
F0devarestyrelsen - hvis styrelsen ikke har faerdigbehandlet jeres aktind-
sigtssag senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af jeres klage (mit brev) - vil
videresende jeres klage over sagsbehandlingstiden til F0devareministeriets
Klagecenter sammen med en begrundelse for sagsbehandlingstiden.



Jeg foretager mig herefter ikke mere i aniedning af jeres klage.

Med venlig hilsen
for ombudsmanden

Lisbeth Adserballe
Kontorchef
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