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Jørn Rasmussen <jornrass@gmail.com>

Sv: Aktindsigt - Fair Spildevand, Jørn Rasmussen - I bundfældningstanke
virkemåde (MST Id nr.: 4638337) 

Heidi Marianne Nielsen <heman@mst.dk> 21. februar 2022 kl. 12.19
Til: "kontakt@fairspildevand.dk" <kontakt@fairspildevand.dk>
Cc: Mogens Thomsen <btmt@live.dk>

Tak for din tilbagemelding.

 

Miljøstyrelsen vil gå i gang med at rekvirere akterne fra rigsarkivet.  

Venlig hilsen

Heidi Marianne Nielsen
AC-tekniker |  Vandforsyning
+45 20 18 47 06 | +45 20 18 47 06 | heman@mst.dk

Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk

Sådan håndterer vi dine personoplysninger

Til: Heidi Marianne Nielsen (heman@mst.dk)
Cc: Mogens Thomsen (btmt@live.dk)
Fra: Jørn Rasmussen (kontakt@fairspildevand.dk)
Titel: Re: Aktindsigt - Fair Spildevand, Jørn Rasmussen - I bundfældningstanke virkemåde
E-mailtitel: Re: Aktindsigt - Fair Spildevand, Jørn Rasmussen - I bundfældningstanke virkemåde (MST Id nr.:

4593426)
Sendt: 15-02-2022 14:49

Til Heidi Marianne Nielsen

Det er svært ud fra teksten alene, at vurdere om dokumenterne indeholder relevant materiale.

Derfor vil vi gerne bede om aktindsigt i alle de opremsede dokumenter.

Den fre. 11. feb. 2022 kl. 08.47 skrev Heidi Marianne Nielsen <heman@mst.dk>: 

Til Jørn Rasmussen, Fair Spildevand

 

Du har ved e-mail af 7. februar 2022 anmodet om aktindsigt i målinger om afløbets indhold fra
bundfældningstanke.  Mere konkret om der er måling / viden om intensiv måleperiode på tankene umiddelbart efter
tømning og ekstensiv måleperiode på tanke fra til næste tømning. Aktindsigt anmodning sker på baggrund af en
artikel i Stads- og haveingeniøren  i 1990, hvor fase 1 om "tømningsmetoders indflydelse på funktionerne i
septiktankanlæg" beskrives, mens der henvises til en fase 2, hvor der skulle være foretaget målinger på afløbene
fra bundfældningstanke.

 

Miljøstyrelsen har på denne baggrund foretaget en søgning i styrelsens journalsystem og fundet at din anmodning
omfatter dokumenter som er arkiveret hos rigsarkivet og ikke længere er i styrelsens besiddelse. Jeg fremsender
derfor en aktliste for den pågældende sag. Du anmodes om ved afkrydsning på listen at angive, hvilke dokumenter
du ønsker udleveret.
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Miljøstyrelsen afventer din tilbagemelding om, hvilke dokumenter der ønskes aktindsigt i, og styrelsen vil herefter
vurdere, hvorvidt de pågældende dokumenter kan udleveres og oplyse dig om den forventede sagsbehandlingstid.
På rigsarkivets hjemmeside oplyses, at der i visse tilfælde kan være op til 6 måneders sagsbehandlingstid på grund
af covid-19 efterslæb (https://www.sa.dk/da/brug-arkivet/koeb-oplysninger/saerlig-arkivundersoegelse/). 

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.   

Venlig hilsen

Heidi Marianne Nielsen
AC-tekniker |  Vandforsyning
+45 20 18 47 06 | +45 20 18 47 06 | heman@mst.dk
 
Miljø- og Fødevareministeriet
Miljøstyrelsen | Tolderlundsvej 5 | 5000 Odense C | Tlf. +45 72 54 40 00 | mst@mst.dk | www.mst.dk
 
Sådan håndterer vi dine personoplysninger

Til: Vandforsyning (vandforsyning@mst.dk), Miljøstyrelsens Informationscenter (MIC) (info@mst.dk)
Cc: Mogens Thomsen (btmt@live.dk)
Fra: Jørn Rasmussen (kontakt@fairspildevand.dk)
Titel: Aktindsigt - Fair Spildevand, Jørn Rasmussen - I bundfældningstanke virkemåde
E-mailtitel: Aktindsigt i bundfældningstanke virkemåde
Sendt: 07-02-2022 09:48
 
Til rette vedkommende i Miljøstyrelsen
 
I  Stads- og havneingeniøren 1990 Årg. 81 nr. 10 var der en artikel,  "Tømningsmetoders indflydelse på
funktionerne i septiktankanlæg", der beskrev nogle uklarheder omkring bundfældningstanke virkemåde
Der var planlagt afprøvninger over 2 faser, hvoraf fase 1 blev afviklet.
 
Med henvisning til bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger, søger vi aktindsigt i 
om de problemstillinger der er beskrevet i Fase 2 er blevet effektueret på et senere tidspunkt evt. i en anden
sammenhæng.
 
Mere konkret.  
Ligger Miljøstyrelsen inde med målinger/viden om afløbets indhold før og efter en tømning. I fase 2 beskrevet som
følgende: 

Intensiv måleperiode på tankene umiddelbart efter tømning.
Extensiv måleperiode på tanke frem til næste tømning.
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Vandforsyning

J.nr. 2022 - 9731  

Ref. HEMAN

Den 27. april 2022

Miljøstyrelsen • Tolderlundsvej 5 • 5000 Odense C 

Tlf. 72 54 40 00 • CVR 25798376 • EAN 5798000860810 • mst@mst.dk • www.mst.dk 

Fair Spildevand

Stavnstrupvej 30

Leestrup

4733 Tappernøje

Mail: kontakt@fairspildevand.dk

Att.: Jørn Rasmussen  

Også sendt via e-boks via cvr. Nr.: 38 31 01 51 

 

Delvis imødekommelse af aktindsigtsanmodning

I har ved e-mail af 7. februar 2022 anmodet om aktindsigt i målinger/viden om 

afløbets indhold fra bundfældningstanke før og efter en tømning. 

Aktindsigtsanmodningen sker på baggrund af en artikel i Stads- og 

Haveingeniøren i 1990, årg. 81, nr. 10, om ”Tømningsmetoders indflydelse på 

funktionerne i septiktankanlæg”, der beskriver nogle uklarheder omkring 

bundfældningstankes virkemåde. Der var planlagt afprøvninger over to faser, 

herunder henvises til en fase 2, hvor der skulle være foretaget målinger på 

afløbene fra bundfældningstanke. 

Reglerne om aktindsigt

Miljøstyrelsen har behandlet jeres anmodning på grundlag af 

miljøoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017. Det følger 

af § 2, stk. 1, og § 6, stk. 2, i miljøoplysningsloven, at retten til aktindsigt med 

visse undtagelser følger reglerne i den gamle offentlighedslov fra 1985. Efter 

miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, 1. pkt., skal der foretages en konkret afvejning 

af offentlighedens interesse i en udlevering over for de interesser, der varetages 

ved at afslå udlevering. Endvidere følger det af § 2, stk. 3, 2. pkt., at undtagelser 

fra aktindsigt skal anvendes restriktivt.

Miljøstyrelsen har også behandlet jeres anmodning på grundlag af den nye 

offentlighedslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 145 af 24. februar 2020, og vurderet 

om denne lovs bestemmelser giver jer en bedre retsstilling. 

Afgørelse

Miljøstyrelsen har nu gennemgået sagen og vurderet, at styrelsen meddeler jer 

afslag på aktindsigt i visse oplysninger i følgende akter: 

Aktnr.:  14 N, dok. Nr.: 78773

Aktnr.: 15 N, dok. Nr.: 78774 

Akterne er samlet i dokument 2046-0093 I (se aktlisten). 

Miljøstyrelsen meddeler jer fuld aktindsigt i sagens øvrige dokumenter.

Aktlisten over sagens dokumenter vedlægges.
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Begrundelse  

I dokument 2046-0093 I er der undtaget hhv. 6 og 3 medarbejdernavne på side 

11 (svarende til aktnr.:  14 N, dok. Nr.: 78773 i aktlisten) og s. 120 (svarende til 15 

N, dok. Nr.: 78774 i aktlisten).

 Oplysninger i dokumenterne er undtaget fra aktindsigt med hjemmel i 

miljøoplysningslovens § 2, stk. 1 og § 6, stk. 2, jf. den gamle offentlighedslovs § 

12, stk. 1, nr. 2. Efter disse regler omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger 

om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller 

forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk 

betydning for den person eller virksomhed, som oplysningen angår, at 

begæringen ikke imødekommes.

Miljøstyrelsen har – på baggrund af anmodning fra Teknologisk Institut samt 

jeres bemærkninger hertil – vurderet, at aktindsigt i de pågældende oplysninger 

vil indebære en nærliggende risiko for, at der påføres Teknologisk Institut en 

økonomisk skade af nogen betydning. Styrelsen har herved lagt vægt på, at 

Teknologisk Institut har meddelt, at de pågældende oplysninger drejer sig om 

forretningsforhold, der er af væsentlig økonomisk betydning for de ansatte og 

Teknologisk Institut. 

Heroverfor står offentlighedens interesse i at få udleveret de pågældende 

miljøoplysninger. I den forbindelse bemærkes, at der er tale om oplysninger om 

økonomiske forhold, der ikke kan anses at være farligt for miljøet. Der er således 

ikke tale om oplysninger om tilstanden i miljøelementer eller om emissioner, 

udledninger eller andre udslip i miljøet.

Resultatet af afvejningen af disse hensyn er efter Miljøstyrelsens opfattelse, at de 

ønskede oplysninger ikke må udleveres. 

Med samme begrundelse har Miljøstyrelsen ikke fundet grundlag for at give 

meroffentlighed efter den gamle offentlighedslovs § 4, stk. 1. 

Det bemærkes, at en vurdering efter den nye offentlighedslov også vil føre til et 

afslag på din aktindsigtsanmodning. Der henvises til den nye offentlighedslovs § 

30, nr. 2, og § 14.

Klagevejledning

Klage over denne afgørelse om aktindsigt kan ske til Miljø- og 

Fødevareklagenævnet. 

En eventuel klage skal indgives skriftligt til Miljøstyrelsen, ved brug af 

Klageportalen. Borgere, virksomheder og organisationer, som skal anvende 

Klageportalen, tilgår Klageportalen via borger.dk eller virk.dk. Der er direkte 

link til disse steder via forsiden af nævnets hjemmeside naevneneshus.dk , hvor 

man også kan finde information om, hvordan man klager via portalen, 

oplysninger om gebyr, mv.

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, 

at klageren indbetaler et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret 



3

er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for alle andre klagere, 

herunder virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. 

Klagen skal være modtaget senest 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. 

Klagefristen udløber ved midnat på dagen for klagefristens udløb. En klage skal 

således være tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen (det vil sige, at klager 

har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) senest kl. 23.59 

på den dag, hvor klagefristen udløber.

Miljøstyrelsen orienteres via klageportalen, hvis der indsendes en klage.

I har også mulighed for at indbringe afgørelsen for domstolene eller efter 

omstændighederne indbringe den for Folketingets Ombudsmand. Vær 

opmærksom på, at I ikke har krav på at få behandlet jeres klage ved 

ombudsmanden. 

Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede. 

Med venlig hilsen

Heidi Marianne Nielsen

AC-tekniker

+45 20 18 47 06

heman@mst.dk

  

 



jornr
Skrivemaskine
Aktindsigt på i alt 147 sider hvoraf 16 er udvalgt nedenstående. Dato 4. maj 2022

jornr
Streg
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