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Afg0relse om Aktindsigt
F0devareministeriets Klagecenter fastholder F0devarestyrelsens afg0relse af 3. december 2014. Det
betyder, at I ikke kan fa aktindsigt i administrative b0deforlasg, som dyrlaeger bar vedtaget.
I bar den 31. december 2014 klaget over den del af styrelsens afg0relse, der er et afslag pa aktindsigt
i dyrlaegers vedtagne administrative b0deforlasg.
Begrundelse
I mener, at dyrlaeger modtager b0deforlaeg i deres virksomhed og ikke som privatpersoner.
Det fremgar af lovens forarbejder, at "juridiske personer" skal forstas indskraenkende og f.eks. ikke
omfatter enkeltmandsfirmaer1. Dyrlaegerne modtager b0deforlaegget i deres egenskab af dyrlaege,
men det er den enkelte person, under eget autorisationsnummer, der modtager bodeforlasgget. Det er
saledes ikke i forhold til § 19, stk. 2 en juridisk person, der modtager b0deforlaegget.
Lov om offentlighed i forvaltning fastslar2, at b0deforlaeg, som en juridisk person bar vedtaget, er
omfattet af retten til aktindsigt efter lovens almindelige regler.

Oplysninger i sagen
Afg0relsen er truffet pa grundlag af:
F0devarestyrelsens afg0relse af 3. december 2014.
Jeres klage af 31. december 2014.
F0devarestyrelsens bemaerkninger af 9. januar 2015.

***

1 Sp0rgsmal 185 vedrerende forslagtil lov om offentlighed i forvaltningen , Lovforslag nr. L 144, Folketinget2012-13,
der henviser til punkt 4.11 i lovforslagets almindelige bemaerkninger og bemaerkningerne til forslagets § 19, stk. 2, og
pkt. 7.3.1.3, side 481 i offentlighedskommissiohens betaenkning.
2 § 19, stk.2, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

Rentemestervej 8
2400 K0benhavn NV

Tlf. 33923710

www.fvm.dk/klagecentret
mail: fkc@fkc.fvm.dk

CVR: DK-22 50 69 19
EAN 5798000876910

Vi g0r opmasrksom pa, at I ikke kan klage over Klagecentrets afg0relse til anden administrativ
myndighed.

Venlig hilse

Lars Aslo-Peter^en
Fuldmaegtig, cattd.jur.

F0devarestyrelsen modtager kopi af denne afg0relse. F0devarestyrelsens j.nr. 2015-15-403-00053.
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