Miljø- og Fødevareministeriets behandling af henvendelser fra borgere om
mulige lovovertrædelser
Nedenfor følger en række gode råd og vejledning, hvis du måtte ønske at anmelde eller gøre opmærksom på
et ulovligt forhold eller noget, der kan være ulovligt, og hvis du ønsker at være anonym. Baggrunden for et
ønske om at være anonym kunne fx være, at henvendelsen angår din arbejdsgiver eller naboer.








Hvis du ønsker at være anonym, bør du undlade at oplyse dit navn eller andre oplysninger, der kan
identificere dig.
Men hvis du ikke oplyser din identitet, skal du vide, at oplysning om din identitet kan give Miljø- og
Fødevareministeriet et bedre grundlag for at vurdere de oplysninger, du kommer med, ligesom det
vil give os mulighed for at stille dig supplerende spørgsmål.
Der er som udgangspunkt aktindsigt i de dokumenter og oplysninger, som indgår i myndighedernes
sager.
Hvis du henvender dig til Miljø- og Fødevareministeriet om en mulig overtrædelse af miljøreglerne
og oplyser dit navn eller din mailadresse, kan din oplyste identitet derfor ikke nødvendigvis
hemmeligholdes.
o Ved telefoniske henvendelser er der notatpligt om f.eks. navneoplysninger, og oplysningen
om din identitet vil således fremgå af sagen.
o Ved e-post vil mailen, herunder din mailadresse, indgå i sagen.
Det er dog muligt at undtage visse oplysninger fra aktindsigten, når der er private eller offentlige
interesser på spil. Det er en helt konkret vurdering fra sag til sag. Du er velkommen til at henvende
dig, hvis du har brug for yderligere vejledning.

Når borgere henvender sig til Miljø- og Fødevareministeriet for at anmelde eller gøre opmærksom på
forhold, som de mener, indebærer overtrædelse af lovgivningen, er oplysninger om den pågældende borgers
identitet som udgangspunkt omfattet af retten til aktindsigt.
Miljø- og Fødevareministeriet kan således ikke på forhånd garantere anonymitet.
Som udgangspunkt vil der være aktindsigt i sagens oplysninger. Herunder vil der også være aktindsigt fx i
navnet på en anmelder over et ulovligt forhold. Selv om udgangspunktet er, at der skal gives aktindsigt i
oplysningerne, vil der kunne forekomme situationer, hvor der er en så nærliggende risiko for repressalier,
chikane eller lignende, at navnet på anmelderen efter konkret vurdering vil kunne undtages fra aktindsigt.
De nærmere regler om aktindsigt fremgår af miljøoplysningsloven, forvaltningsloven og offentlighedsloven
samt persondatalovens regler om adgang til indsigt i egne forhold.

