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Vandforsyning 

Ref.  

Den 11. juli 2016 

 

  

Notat om adgang til aktindsigt (kommunernes sagsbehandling vedr. 

minirenseanlæg) 

 
 

 

Efter anmodning vil enhver som udgangspunkt kunne få aktindsigt i konkrete dokumenter mv. vedr. 

kommunernes påbud om etablering af renseløsninger, i etablerede løsninger, herunder 

minirensningsanlæg, samt indsendte servicerapporter.  

 

Kommunerne og spildevandsforsyningsselskaberne er omfattet af de generelle aktindsigtsregler i 

lovgivningen, og anmodning om aktindsigt skal rettes til den enkelte kommune eller forsyning. 

 

Det er miljøoplysningsloven, der som udgangspunkt finder anvendelse for anmodning om aktindsigt i 

disse sager. Af miljøoplysningslovens § 6, stk. 2, fremgår det, at henvisninger i loven skal forstås som 

henvisninger til de pågældende bestemmelser i (den gamle) offentlighedslov fra 1985.  

 

I det omfang, at den nye offentlighedslov eller reglerne om partsaktindsigt i forvaltningsloven giver en 

bedre adgang til aktindsigt end miljøoplysningsloven, skal disse regler anvendes. 

 

Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, 

samt indførsler i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags 

dokumenter. Herudover vil der kunne gives ret til udlevering af en sammenstilling af en 

forvaltningsmyndigheds foreliggende oplysninger i databaser, hvis det kan ske ved få og enkle 

kommandoer, jf. den nye offentlighedslovs § 11. 

 

Efter miljøoplysningslovens § 5 b skal den pågældende myndighed ordne de miljøoplysninger, som er 

relevante for deres funktioner, og som de er i besiddelse af, eller som opbevares for dem, på en sådan 

måde, at de aktivt og systematisk kan formidles, herunder navnlig elektronisk, til offentligheden. 

 

Der henvises i øvrigt til spildevandsbekendtgørelsens § 65, hvoraf det fremgår, at 

tilladelsesmyndigheden (kommunen) fører et register over de i medfør af bekendtgørelsen givne 

tilladelser.  

 

Det gælder imidlertid en række undtagelser fra retten til aktindsigt. Således er bl.a. visse dokumenter 

og oplysninger undtaget fra retten til aktindsigt. Undtagelserne fremgår af henholdsvis den gamle 

offentlighedslov §§ 7-12, den nye offentlighedslov §§ 19-35 og forvaltningsloven §§ 11-15 c. 

Det er den enkelte kommune eller forsyning, der i givet fald tager stilling til konkrete anmodninger om 

aktindsigt i deres sagsbehandling vedr. minirenseanlæg, herunder i forhold til de almindelige 

begrænsninger, der følger af den nævnte lovgivning.  


