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I fortsættelse af mit brev af 29. november 2019 kan jeg oplyse, at jeg i dag 

har bedt Dansk Bibliotekscenter A/S (herefter DBC) om en udtalelse og om  

at sende mig kopi af dokumenterne i sagen. 

 

Til din orientering sender jeg dig en kopi af mit brev til DBC. 

 

Når jeg har modtaget udtalelsen og gennemgået de omhandlede dokumen-

ter, vender jeg tilbage til sagen. 

Med venlig hilsen 

for ombudsmanden 

 
 

 

13. januar 2020 
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Tom Ahlberg, tidsskriftet Søndag Aften, har klaget til mig over en afgørelse, 

som Dansk Bibliotekscenter A/S (herefter DBC) har truffet den 12. august 

2019. DBC har i et brev af 14. oktober 2019 uddybet begrundelsen for af- 

gørelsen.  

 

1. Jeg sender en kopi af Tom Ahlbergs henvendelser af 26. august og 22.  

oktober 2019 med bilag og beder DBC om en udtalelse om sagen.  

 

Jeg beder om, at DBC i sin udtalelse forholder sig udtrykkeligt til det, som 

Tom Ahlberg har anført i henvendelserne til mig.  

 

Jeg beder også DBC om i udtalelsen til mig om muligt at redegøre nærmere 

for, på hvilken måde der er en nærliggende risiko for, at der af konkurrence-

mæssige årsager påføres DBC og tredjeparter økonomisk skade af væsentlig 

betydning. 

 

Med hensyn til undtagelse af oplysninger om virksomheders drifts- og forret-

ningsforhold fremgår det af bemærkningerne til offentlighedslovens § 30,  

nr. 2, (jf. lovforslag nr. LF 144 af 7. februar 2013, Folketingstidende 2012-13), 

at der bør indhentes en udtalelse fra den, oplysningerne angår, for at få be-

lyst risikoen for, at en udlevering af oplysninger om forretningsforhold mv. vil 

medføre risiko for økonomisk skade. 

 

Desuden henviser jeg til bemærkningerne i samme lovforslag, hvor det frem-

går, at en myndighed mv. ikke i almindelighed kan give diskretionstilsagn og 

med henvisning hertil meddele afslag på en anmodning om aktindsigt. 

 

Jeg henviser endvidere til offentlighedslovens § 34, hvor det fremgår, at hvis 

de hensyn, der er nævnt i lovens §§ 30-33, kun gør sig gældende for en del 

af et dokument, skal der som udgangspunkt meddeles aktindsigt i dokumen-

tets øvrige indhold. 
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Jeg beder desuden om, at DBC i sin udtalelse redegør for, hvordan DBC  

i forbindelse med behandlingen af aktindsigtssagen har forstået udtrykket  

”fortolkningsbidrag” i Tom Ahlbergs aktindsigtsanmodning. 

 

2. Jeg vil eventuelt sende DBC’s udtalelse til partshøring. Jeg går normalt ud 

fra, at modtagne oplysninger og synspunkter i høringssvar kan videregives til 

den, der har klaget, som led i partshøring. 

 

Hvis DBC skønner, at det vil være af betydning for min prøvelse i sagen,  

beder jeg om, at DBC i udtalelsen kommer med oplysninger og synspunkter, 

som DBC ikke ønsker, jeg giver klager indsigt i. 

 

Hvis dette er tilfældet, beder jeg DBC om udtrykkeligt at markere de afsnit i 

udtalelserne, som indeholder oplysninger og synspunkter af denne karakter. 

Jeg beder også om, at DBC udfærdiger en udgave af udtalelsen, der kan 

sendes til Tom Ahlberg i forbindelse med partshøring, hvor de afsnit af ud- 

talelsen, der indeholder de omtalte oplysninger, er undtaget. Jeg beder i den 

forbindelse om, at det i udtalelsen til Tom Ahlberg er markeret, hvor der er 

undtaget oplysninger.  

 

3. Jeg beder samtidig om at modtage kopi af:  

 

1) akterne i aktindsigtssagen (dvs. den sag, som DBC oprettede i anledning 

af Tom Ahlbergs aktindsigtsanmodning), og 

 

2) de dokumenter, der er anmodet om aktindsigt i. Jeg beder om, at det 

fremgår, hvilke bestemmelser i offentlighedsloven DBC henviser til for  

de enkelte undtagne dokumenter, herunder dele af dokumenter.  

 

Jeg beder om at modtage udtalelsen og materialet inden 2 uger. 

 

Hvis DBC i lyset af klagen og det, der fremgår af ovenstående, ønsker at 

genoptage behandlingen af sagen, beder jeg om at blive underrettet herom.  

Med venlig hilsen 

for ombudsmanden 
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Kopi til orientering: 

 

Tom Ahlberg 



Bagside

Antal filer:
2


