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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1485/2009 af John Damm Sørensen, dansk statsborger, om det 
danske fredningsnævns manglende overholdelse af Rådets direktiv 90/313/EØF 
om fri adgang til miljøoplysninger

1. Sammendrag

Andrageren har forgæves anmodet det danske fredningsnævn om aktindsigt i en sag, der 
vedrører fredning af området ved Bagsværd Sø nord for København. Andrageren påpeger, at 
han i henhold til den danske miljøoplysningslovs § 4 anmodede om elektronisk behandling af 
sagen. Dette afviste fredningsnævnet under henvisning til, at der ikke blev ført journalliste i 
sagen, hvorfor der ikke kunne sendes kopier via e-mail. Andrageren betragter dette forhold 
som væren i modstrid med bestemmelserne i Rådets direktiv 90/313/EØF om fri adgang til 
miljøoplysninger, Århus-konventionen om adgang til oplysninger, offentlighedens medvirken 
og klageadgang på miljøområdet og den danske forvaltningslov. Han anmoder følgelig 
Europa-Parlamentet om at tage sagen op.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 25. januar 2010).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 10. november 2010.

"Anmodningen om adgang til dokumenter rettet til de danske myndigheder blev fremsat i 
2009, og derfor er direktiv 2003/4/EF1 gældende og ikke direktiv 90/313/EF2. Artikel 3, stk. 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger 
om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF, EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26.
2 Rådets direktiv 90/313/EØF af 7. juni 1990 om fri adgang til miljøoplysninger, EFT L 158 af 23.6.1990, s. 56.
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4, i direktiv 2003/4/EF bestemmer, at "hvis den informationssøgende anmoder de offentlige 
myndigheder om at stille oplysningerne til rådighed i en bestemt form eller et bestemt format 
(herunder i form af kopier), skal de offentlige myndigheder gøre det, medmindre: […]
b) de offentlige myndigheder har rimelige grunde til at stille oplysningerne til rådighed i en 
anden form eller et andet format, men de skal i så fald begrunde dette."

Korrespondancen vedhæftet andragendet gør det klart, at ansøgeren blev tilbudt adgang til 
dokumenterne på myndighedens kontor, og i denne forbindelse blev han givet den relevante 
adresse og kontaktoplysninger, så han kunne træffe en aftale. Idet der tages højde for, at 
ansøgningen ikke var præcis, "alle dokumenter i sagen", er det muligvis rimeligt, at 
myndigheden giver adgang in situ. Svaret fra de nationale myndigheder var kort, men ikke 
desto mindre kan den anvendte formulering "selv besøge os og gøre Dem bekendt med 
dokumenterne" og "bestyrelsen ligger ikke inde med en liste over dokumenterne i sagen" 
betragtes som en kort begrundelse i forbindelse med en meget vag og upræcis ansøgning. Idet 
der tages højde for, at de nationale myndigheder heller ikke pålagde en tidsbegrænsning, 
finder Kommissionen, at tilbuddet fra de nationale myndigheder ikke gjorde adgangen til 
dokumenterne umulig for ansøgeren.

Konklusion

På grundlag af de tilgængelige oplysninger konkluderer Kommissionen derfor, at det ikke er 
muligt at fastsætte, at der er sket en overtrædelse af EU-lovgivningen."

                                                                                                                                                  


