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(Bedes anført ved henvendelser)

Postadresse
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup

Besøgsadresse
Lautrupbjerg 1-5
2750 Ballerup

Telefon
72 57 59 99
Gennemvalg: 
7257 1032

Telefax
72 57 51 20

E-mail og Internet
fmt@mil.dk

www.forsvaret.dk/fmt
EAN: 5798000201767 CVR: 16 28 71 80

Til:
Nils Mulvad
Kaas og Mulvad
(nils.mulvad@kaasogmulvad.dk)

Eft.:
Forsvarskommandoen
Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste

Emne:
Afgørelse af begæring om aktindsigt i olielagre.

Ref.:
Deres mail til Forsvarskommandoen af 25. maj 2013.

Bilag:
1. Oversigt over forsvarets olielagre.
2. Forsvarets folder til lodsejere vedr. NEPS.

1. De har ved ref. begæret aktindsigt i placeringen af forsvarets olieoplag i henhold til Lov 
om aktindsigt i miljøoplysninger. Forsvarskommandoen har anmodet Forsvarets Materiel-
tjeneste (FMT) om at besvare Deres begæring.

2. FMT kan oplyse, at der ikke findes dokumenter (akter), der indeholder de oplysninger,
De efterspørger. FMT har derfor jf. meroffentlighedsprincippet valgt at udarbejde en over-
sigt over forsvarets olielagre til Dem. Denne er vedlagt som bilag 1. FMT har ligeledes 
valgt at vedlægge forsvarets folder om NEPS (Northern European Pipeline System) ved 
bilag 2 til Deres orientering.
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3. Bilag 1er udarbejdet med baggrund i, at den præcise stedangivelse med vejnavn og 
vejnummer samt mængde og type af brændstof i de enkelte lagre er klassificerede oplys-
ninger, der har væsentlig operativ og sikkerhedsmæssig betydning for forsvarets operative 
kapaciteter. FMT har derfor konkret i denne sag vurderet, at disse oplysninger er undtaget 
for aktindsigt i henhold til Lov om offentlighed i forvaltningen § 13, stk.1 – væsentlige hen-
syn til statens sikkerhed og rigets forsvar, idet hensynet til statens sikkerhed og rigets for-
svar i dette konkrete tilfælde vejer tungere end samfundets og offentlighedens interesser i 
de ønskede oplysninger. 
Lov om aktindsigt i miljøoplysninger angiver, at undtagelsesbestemmelserne i Lov om of-
fentlighed i forvaltningen (fx § 13, stk. 1) skal anvendes restriktivt under hensyntagen til 
samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Bilag 1 
medtager derfor vejnavn og kommune for hvert lager. Det kan derudover oplyses, at de 
enkelte lagre indeholder brændstof af forskellig type og varierende mængde.

4. Med fremsendelse af dette brev betragter FMT Deres begæring om aktindsigt for afslut-
tet.

5. Denne afgørelse kan påklages til Forsvarskommandoen, Danneskiold-Samsøes Allé 1, 
1434 København K.

Med venlig hilsen

S. BJØRCKLUND
major

Chef for Ledelsessekretariatet
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