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Imødekommelse af aktindsigtsanmodning
Du har i e-mail af 22. februar 2016 anmodet NaturErhvervstyrelsen om aktindsigt i styrelsens tilskudsudbetalinger
til privat oplagring af svinekød i årene 2015 og 2016. Du ønsker at få oplysninger om hvilke beløb, der er udbetalt,
modtagerne samt tidspunkt for udbetalingerne. Derudover ønsker du at få dokumentation for, hvad der
efterfølgende er sket med det oplagrede kød. Vi skal hermed besvare din henvendelse.
Reglerne om aktindsigt
Det følger af §§ 2, stk. 1 og 6, stk. 2 i miljøoplysningsloven1, at retten til aktindsigt med visse undtagelser følger
reglerne i den gamle offentlighedslov af 19852. Endvidere skal anmodningen om aktindsigt behandles efter den nye
offentlighedslovs regler3 i det omfang disse medfører en bedre retsstilling for vedkommende, der søger aktindsigt.
Afgørelse
Der er endnu ikke sket udbetalinger i sager, hvor der er søgt om privat oplagring af svinekød for året 2016. Vi skal
dog vejlede om, at du har mulighed for at søge aktindsigt igen i disse oplysninger, når de pågældende data foreligger
i sagerne.
Vi har truffet afgørelse om at meddele aktindsigt i de ønskede oplysninger om udbetalinger foretaget på baggrund
af oplagringer i 2015, jf. § 11, stk. 1 i den nye offentlighedslov4. Vi tilsender dig derfor en liste med dataudtræk med
oplysninger om sagsnumre, støttemodtagerens navn og cvr. nr. samt det endeligt udbetalte beløb. Vi kan oplyse, at
alle udbetalingerne på listen, er foretaget i 2015. Vi anser derfor din anmodning om aktindsigt for imødekommet i
fuldt omfang.
Vi kan oplyse, at ansøgerne har pligt til at oplagre i en tidsbegrænset kontraktperiode, og når de har opretholdt
forpligtelsen, kan støtten udbetales. Der er derfor ikke nogen registreringer i NaturErhvervstyrelsen af, hvad
ansøgerne gør med kødet efterfølgende.
Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte Center for Erhverv på tlf. 33 95 80 00 eller erhverv@naturerhverv.dk.

Venlig hilsen
Maja Linnet
Fuldmægtig, cand.jur.
Center for Erhverv
NaturErhvervstyrelsen

Lovbekendtgørelse nr. 1036 af 18. august 2015 om aktindsigt i miljøoplysninger.
Lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer (herefter: Offentlighedsloven af
1985) jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen § 42, stk. 4.
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