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Den 28. august 2008

Nils Mulvad (nils.mulvad@kaasogmulvad.dk)

Anmodning om aktindsigt
Miljøcenter Århus har modtaget din anmodning om aktindsigt i risikodokumenter og –oplysninger på virksomheden AAK (tidligere AarhusKarlshamn
Denmark A/S). Anmodningen er fremsendt pr. e-mail den 11. august 2008,
men først modtaget den 18. august 2008.
Miljøcenteret har ikke mulighed for at behandle anmodningen om aktindsigt
inden for 10 dage, jf. offentlighedslovens § 16, stk. 31, da der er tale om en
meget omfattende opgave, og der endvidere er tvivl om, hvorvidt de ønskede oplysninger kan udleveres. Tvivlen skyldes bl.a., at flere af sagsakterne
indeholder oplysninger, der ifølge vores umiddelbare vurdering vil være omfattet af offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 1, om statens sikkerhed eller
rigets forsvar.
På grund af sagens omfang vil den nærmere gennemgang ske for ét risikoanlæg ad gangen. Vi sender derfor hurtigst muligt sikkerhedsdokumentationen for et udvalgt risikoanlæg på AAK til høring ved Østjyllands Politi med
henblik på at få afklaret rækkevidden af især offentlighedslovens § 13, stk.
1, nr. 1, i forhold til de konkrete oplysninger.
Det udvalgte risikoanlæg er virksomhedens nye solventfraktioneringsanlæg
3 (SF3), der er etableret i foråret 2008. Sikkerhedsdokumentionen for anlægget er accepteret den 19. februar 2008 som led i miljøgodkendelse af
anlægget.
Aktliste for den del af sagen, der vedrører sikkerhedsdokumentation og accept af SF3, er vedlagt til orientering.
Miljøcenter Århus forventer at træffe afgørelse vedrørende aktindsigt i risikooplysningerne for SF3 senest 1 måned efter, at vi har modtaget et høringssvar fra Østjyllands Politi. Herefter vil vi på tilsvarende vis tage stilling
til omfanget af aktindsigt i virksomhedens øvrige risikoanlæg.
Med venlig hilsen

Birgitte D. Langsted
Kontorchef

Morten R. Østergaard
Biolog
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