
Svenstrup den 17.04.2017 

Begæring om aktindsigt 
 

I henhold til Forvaltningsloven anmoder vi om aktindsigt i lokalplansforslag 6-1-16 Akafa, Svenstrup, 

Udvidelse af erhvervsområdet, hvor vores villa lægges ind under Akafas erhvervsområde.  

Vores formål med aktindsigten er at få et mere nuanceret indblik i hvorfor vores hus skal placeres inde på 

Akafas erhvervsområde og derved miste størsteparten af den værdi det har. 

Samtidig ønsker vi at få opklaret: 

 Om det er Akafa, der har ansøgt om den foreslåede nye afgrænsning af erhvervsområdet, som 

Rådmand Hans Henrik Henriksen siger. 

Eller  

 Om det er kommunen der egenhændigt har bestemt det, som Akafa siger. 

 

Der ønskes mindst disse aktstykker: 

 Journalliste, hvor det fremgår hvilke aktstykker er med i aktindsigten og hvilke der ikke er 

 Akafas ansøgning om udvidelse af erhvervsområdet 

 Notater, hvor vi henviser til lovens krav om notatpligt, jf. bl.a. § 6 i lov om offentlighed i 

forvaltningen. 

 Mødereferater, både interne og eksterne (møder med f.eks. Akafa) 

 Referater fra udvalgets behandling, herunder forvaltningens indstillinger til udvalget. 

 Anden sagsbehandlingsmæssig dokumentation. 

Vi beder om at blive gjort bekendt med alle aktstykker, herunder skriftlig oplysning om, hvorvidt alle 

aktstykker i sagen vil blive stillet til vores rådighed. 

 

Med hensyn til notater og anden sagsbehandlingsmæssig dokumentation vil vi bede om oplysninger om 

hvilke forvaltningsafsnit sagen har været behandlet til dato samt hvilke sagsnumre den har i disse 

forvaltningsafsnit.  

Desuden ønskes oplyst kontaktoplysninger på de personer der kan / skal svare på uddybende spørgsmål.  

Såfremt der efter forvaltningens opfattelse er lovhjemmel til at undtage aktstykker i denne sag fra aktindsigt, 

beder vi om følgende: 

1. en angivelse påført journal-listen ved de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt. 

 

2. ekstrakter af de aktstykker, som med lovhjemmel er undtaget aktindsigt, jf. bl.a. § 10 og §§ 12-15 i 

Forvaltningsloven. 

 

3. en redegørelse og herunder en begrundelse for, hvorfor vi med lovhjemmel efter Deres opfattelse ikke er 

berettiget til at modtage eventuelle aktstykker, jf. bl.a. § 22 i Forvaltningsloven. 

 

Vi forventer indenfor den lovlige frist, jf. § 16, stk. 2 i Forvaltningsloven, at modtage jeres fyldestgørende 

skriftlige svar på alle vores anmodninger. Vi anmoder om at få tilsendt journal-liste og 1 kopi af samtlige 



dokumenter i sagen samt andre fortegnelser og registreringer, som vedrører den pågældende sags 

dokumenter, jf. forvaltningslovens § 9. 

Vi vil foretrække at få dokumentationen på elektronisk form som f.eks. WORD-dokumenter, EXCEL-

regneark, PDF-filer eller anden læsbar form, men vil lade det være op til jer. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Finn Langwadt Christensen og Marianne Christensen 

Lobovej 20 

9230 Svenstrup 

Email: flc@gvdnet.dk  og      msc@gvdnet.dk  

Mobil: 2084 3431         og      2267 4324 
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