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to sanst, Bianca, Steen 

 
 

Til Skatteankestyrelsen 
Klage over manglende udlevering af data. 
Der er nu gået tre dage mere end den angivne dato for, hvornår SKAT senest kunne færdigbehandle min 
anmodning om aktindsigt. Der ligger en klar henstilling fra Ombudsmanden og en afgørelse fra 
Skatteankestyrelsen, jfr sagsnr. 15-1011706, som SKAT den 20. april 2015 valgte ikke at følge umiddelbart, 
hvorefter jeg sendte min opklarende anmodning med den hensigt at få afsluttet sagen uden retssag og 
yderligere forsinkelse. I stedet har SKAT nu udskudt besvarelsen to gange og uden at kunne holde egne 
tidsfrister og stadig uden afgørelse. 
Det er meget utilfredsstllende. 
Vi har fået data i et meget gnidret pdf-format, som ikke er maskinlæsbart. Der er derfor ikke tvivst om, hvorvidt 
vi må få data. Kun om vi må få det i et brugbart elektronisk format. Det er svært at opfatte SKATs optræden 
som andet end chikane. 
Jeg klager hermed til Skatteankestyrelsen over den manglende overholdelse af tidsfrister, og beder styrelsen 
foranledige, at vi hurtigst muligt og uden ophør får adgang til de data, som vi nu har efterspurgt i over et halvt 
år. 
 
mvh 

 
Nils Mulvad 
 
 

2015-05-13 14:16 GMT+02:00 Bianca Aagaard Mikkelsen <Bianca.Mikkelsen@skat.dk>: 
Kære Nils Mulvad 
  
I forlængelse af min mail af 8. maj 2015 kan jeg oplyse, at det desværre ikke har været muligt for SKAT at 
besvare din anmodning senest i dag, hvilket skyldes dels juridiske overvejelser i forbindelse med at de 
pågældende data ikke tidligere er stillet til rådighed for videreanvendelse efter lov om videreanvendelse af den 
offentlige sektors informationer, og dels at SKAT holder lukket fredag den 15. maj 2015. 
  
SKAT forventer at kunne færdigbehandle din anmodning senest den 19. maj 2015. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Bianca Aagaard Mikkelsen 
  
   Jura 
   Proces og Administration 
   Østbanegade 123, 2100 København 

Ø 
  
   E-mail: Bianca.Mikkelsen@skat.dk 
   Telefon: (+45) 72 37 12 17 
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Fra: Bianca Aagaard Mikkelsen  
Sendt: 8. maj 2015 15:11 

Til: 'Nils Mulvad' 
Emne: VS: Send venligst dataudtræk i maskinlæsbart format 
  
Kære Nils Mulvad 
  
I forlængelse af min mail af 29. april 2015 kan jeg oplyse, at det af nedenstående årsager desværre ikke har 
været muligt for SKAT at besvare din anmodning senest i dag. 
  
SKAT forventer at kunne færdigbehandle din anmodning senest den 13. maj 2015. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Bianca Aagaard Mikkelsen 
  
  
   Jura 
   Proces og Administration 
   Østbanegade 123, 2100 København 

Ø 
  
   E-mail: Bianca.Mikkelsen@skat.dk 
   Telefon: (+45) 72 37 12 17 
  

  

  
  

  
  
  
Fra: Bianca Aagaard Mikkelsen  
Sendt: 29. april 2015 15:08 

Til: 'Nils Mulvad' 
Emne: SV: Send venligst dataudtræk i maskinlæsbart format 
  
Kære Nils Mulvad 
  
Ved mail af 20. april 2015 anmodede du SKAT om at få adgang til data i henhold til lov om videreanvendelse af 
den offentlige sektors informationer. 
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SKAT kan i den forbindelse oplyse, at det ikke er muligt for SKAT at besvare din anmodning indenfor 7 
arbejdsdag, jf. lovens § 4, stk. 5. Dette skyldes dels, at de pågældende data ikke tidligere er stillet til rådighed 
for videreanvendelse efter lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer, og dels SKATs 
processuelle overvejelser, herunder blandt andet i forbindelse med din tidligere aktindsigtsanmodning i samme 
data i medfør af offentlighedsloven. 
  
SKAT forventer at kunne færdigbehandle din anmodning senest den 8. maj 2015. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Bianca Aagaard Mikkelsen 

  

  

   Jura 
   Proces og Administration 

   Østbanegade 123, 2100 

København Ø 

  

   E-

mail: Bianca.Mikkelsen@skat.dk 

   Telefon: (+45) 72 37 12 17 
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