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Den forvaltningsretlige baggrund for 

cBrain F2 Aktindsigt 

Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, som er indgået til eller 

oprettet af en myndighed som led i en administrativ sagsbehandling i forbindelse 

med dens virksomhed. Retten til indsigt i den offentlige forvaltning er et 

grundlæggende demokratisk princip, der har til formål at styrke åbenheden i 

forvaltningen og den offentlige debat. 

Retten til aktindsigt er reguleret i en række forskellige love, herunder navnlig 

offentlighedsloven, forvaltningsloven, persondataloven og miljøoplysningsloven. 

Aktindsigt kan også være reguleret i anden særlovgivning på et specifikt område. 

Følgende tager udgangspunkt i offentlighedsloven (herefter OFL), der giver nogle 

grundlæggende rettigheder til aktindsigt. 

Aktindsigtsanmodningen 

Enhver kan søge om aktindsigt. Retten til aktindsigt gælder således både for fysiske 

og juridiske personer, som f.eks. en virksomhed eller organisation. 

Der er ingen formkrav for en aktindsigtsanmodning. En aktindsigtsanmodning skal 

journaliseres. Fremsættes den mundtligt, skal den modtagende myndighed derfor 

gøre notat om modtagelsen. 

En aktindsigtsanmodning behøver ikke være begrundet. Den skal dog opfylde et 

identifikationskrav. Dette opdeles i det objektive identifikationskrav OFL § 9, 

stk. 1, nr. 1, og angivelse af tema, jf. OFL § 9, stk. 1, nr. 2. Begge krav skal 

opfyldes, for at en aktindsigtsanmodning skal imødekommes. 

Det objektive identifikationskrav betyder, at en anmodning skal indeholde 

tilstrækkelige oplysninger til, at en myndighed kan identificere den sag eller de 

dokumenter, der ønskes aktindsigt i. 

Kravet om angivelse af tema betyder, at anmodningen skal angive et tema, som 

dokumenterne/sagerne angår. Dette kunne eksempelvis være ”brevveksling der 

angår smiley-ordningen”. Hvis der i anmodningen er oplyst et journal- eller 

sagsnummer, skal forvaltningsmyndigheden dog behandle aktindsigtsanmodningen, 

uanset om temaet ud fra en principiel betragtning kan siges ikke at være opfyldt. 

Sagsbehandling af aktindsigtsanmodninger 

Den myndighed, der skal træffe afgørelse i en sag, er rette myndighed til at 

behandle en anmodning om aktindsigt i sagen. 

Hvis en aktindsigt omhandler dokumenter, der ikke indgår i en afgørelsessag – 

f.eks. sager om faktisk forvaltningsvirksomhed – ligger kompetencen hos enhver af 

de myndigheder, der har de pågældende dokumenter i sin besiddelse. 
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En aktindsigtsanmodning skal som udgangspunkt afgøres snarest og senest syv 

arbejdsdage efter anmodningens modtagelse, medmindre dette undtagelsesvis 
ikke er muligt, f.eks. på grund af sagens omfang eller kompleksitet. 

Når myndigheden træffer afgørelse om aktindsigt, er der tale om en afgørelse i 

forvaltningsretlig forstand. Det betyder blandt andet, at myndigheden skal 

overholde forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse og 

klagevejledning, når sagen behandles og afgøres. 

Det er myndighedens opgave at afgrænse aktindsigten til de relevante sager og 

dokumenter. Er anmodningen uklar, kan myndigheden kontakte den pågældende 

person/virksomhed, der har indsendt anmodningen. 

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

pågældende sag(er) samt aktlisten. Aktlisten skal udleveres, selvom dette ikke er 

nævnt i anmodningen. 

Retten til aktindsigt omfatter ikke databaser, jf. § 10. Der er dog ret til en 

sammenstilling af oplysninger i databaser (dataudtræk) og en ret til indsigt i 

databeskrivelsen jf. OFL § 11 og 12. Førstnævnte kræver, at udtrækket kan ske 

ved få og enkle kommandoer. Sidstnævnte kræver, at beskrivelsen allerede 

foreligger myndigheden som dokument. Dette er opfyldt, selv hvis beskrivelsen 

foreligger i et internt dokument. 

Retten til indsigt i databeskrivelsen angår kun databaser, der anvendes i forbindelse 

med konkret sagsbehandling eller i forbindelse med offentliggjorte analyser, 

beregninger og lignende. 

Der gælder en regel om egenacces, hvilket indebærer, at den, hvis personlige 

forhold er nævnt i et dokument, som udgangspunkt kan kræve at blive bekendt 

med oplysningerne herom, jf. OFL § 8. 

Offentlighedsloven regulerer således, hvornår myndigheden er forpligtet til at give 

aktindsigt. Den giver dog også myndigheden mulighed for at undtage visse 

oplysninger, jf. OFL § 19-34. Myndigheden skal dog, i henhold til det såkaldte 

meroffentlighedsprincip, af egen drift overveje, om dokumenter, som kan undtages 

aktindsigt også behøver at blive det i den konkrete sag, jf. § 4. 


