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Virksomheder 
J.nr. MST-1272-00382 
Ref. Mooes/hefpe 
Den 20. november 2013 

Høring i forbindelse med genoptagelse af sag om aktindsigt - 
AarhusKarlshamn A/S Denmark 
 

Natur- og Miljøklagenævnet har den 18. december 2012 hjemvist 
Miljøcenter Århus´ afslag af 14. maj 2009 på din anmodning om aktindsigt 
i risikodokumenter- og oplysninger på virksomheden AarhusKarlshamn 
A/S Denmark til fornyet behandling i Miljøstyrelsen.  
  
Miljøstyrelsen har den 19. februar 2013 i forbindelse med genoptagelse af 
sagen gjort opmærksom på, at en stor del af daværende risikodokumenter- 
og oplysninger i dag er forældede og ikke længere retvisende. 
Dokumenterne er i stedet blevet opdateret og samlet i ét fælles 
sikkerhedsdokument.  
 
Du har den 26. februar 2013 giver din tilslutning til, at den fornyede 
behandling af din anmodning om aktindsigt tager udgangspunkt i det 
fælles sikkerhedsdokument, dateret 14. december 2011, samt 
beredskabsplanen udleveret på møde den 21. marts 2012 i stedet for det 
forældede materiale. 
 
Miljøstyrelsen har efterfølgende lavet en foreløbig konkret vurdering af 
sagen. Den foreløbige vurdering har – som anbefalet i Natur- og 
Miljøklagenævnets hjemvisning – bl.a. taget udgangspunkt i retningslinjer 
fra Politiets Efterretningstjeneste som anført i brev af 10. august 2010 til 
Miljøstyrelsen i en anden aktindsigtssag. Der er i den foreløbige vurdering 
lagt op til at give aktindsigt i et omfattende ekstrakt af materialet med 
tilbageholdelse af detaljerede oplysninger om bl.a. virksomhedens 
indretning, produktions- og sikkerhedsforhold, jf. vedlagte ”Oversigt over 
dokumenter, indhold og omfang af aktindsigt (journal MST-1272-00382)”. 
 
Miljøstyrelsen har den 14. juni 2013 sendt sin foreløbige vurdering af sagen 
i høring ved Østjyllands Politi og AarhusKarlshamn. Høringsbreve (minus 
bilag) er vedlagt.  
 
Der er modtaget høringssvar fra virksomheden den 26. juni 2013 og 
Politiet den 7. august 2013. Høringssvarene er vedlagt.  
 
Miljøstyrelsen har vurderet, at de modtagne høringssvar ikke er 
fyldestgørende og tilstrækkeligt begrundede.  Styrelsen har derfor den 12. 
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oktober 2013 anmodet Østjyllands Politi og AarhusKarlshamn om 
supplerende oplysninger. Anmodningerne er vedlagt.  
 
Der er efterfølgende modtaget svar fra virksomheden den 28. oktober 2013 
og Politiet den 5. november 2013. Svarene er vedlagt. 
 
Høring 
Miljøstyrelsen skal hermed anmode om dine bemærkninger til 
høringsvarene fra Østjyllands Politi og AarhusKarlshamn. 
Bemærkningerne bedes sendt snarest muligt, og senest den 4. december 
2013.  
 
Det skal tilføjes, at Miljøstyrelsen ikke er forpligtet til at afgøre 
aktindsigtssagen i overensstemmelse med dine bemærkninger eller 
høringssvarene fra Politiet og virksomheden. 
  
Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte 
undertegnede. 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

 
Morten Rickers Østergaard 

72 54 44 38 
mooes@mst.dk 

 


