
791 . , 792 

홢 홢 F o r s l a g  홢 
til 

Lov  o m  o f f e n t l i g h e d  i f o r v a l t n i n g e n .  

I (Vedtaget af folketinget ved 3. behandling den 4. juni 1970.*) 

Kapitel 1. 
Offentlighed i forvaltningen. 

§ 1. Enhver kan forlange at blive gjort 
bekendt med dokumenter i sager, der er 
eller har været under behandling i den 
offentlige forvaltning. 

Stk. 2. Begæringen skal angive den sag, 
hvis dokumenter den pågældende ønsker at 
blive gjort bekendt med. 

§ 2. Adgangen til at få oplysninger om- 
fatter ikke dokumenter, der indeholder 
1) oplysning om enkeltpersoners personlige 

og økonomiske forhold, 
2) oplysning om tekniske indretninger eller 

fremgangsmåder eller om drifts- eller 
forretningsforhold, for så vidt det er af 
væsentlig økonomisk betydning for den 
person eller virksomhed, oplysningen 
angår, at begæringen ikke imødekommes. 

Stk. 2. Bestemmelsen i § 1 er endvidere 
uanvendelig, hvis adgangen til at blive 
gjort bekendt med sagens dokumenter findes 
at burde vige for væsentlige hensyn til 
1) statens sikkerhed, landets forsvar samt 

forholdet til fremmede magter eller 
mellemfolkelige institutioner, 

2) gennemførelse af offentlig kontrol-, regu- 
lerings- eller planlægningsvirksomhed 
eller af påtænkte foranstaltninger i hen- 
hold til skatte- og afgiftslovgivningen, 

3) det offentliges økonomiske interesser, 
herunder udførelsen af det offentliges 
forretningsvirksomhed, 

4) beskyttelse af andre interesser, hvor 
hemmeligholdelse efter forholdets særlige 
karakter er påkrævet. 

Sth. 3. Omfattes kun en del af et doku- 
ment af bestemmelserne i stk. 1 og 2, skal 
den pågældende gøres bekendt med doku- 
mentets øvrige indhold. 

Stk. 4. Vedkommende minister kan be- 
stemme, at sagsområder eller arter af doku- 
menter, for hvilke bestemmelserne i stk. 1 
og 2 i almindelighed vil medføre, at begæring 
efter § 1 må afslås, skal være undtaget fra 
bestemmelsen i § 1. 

§ 3. Adgangen til at få oplysninger om- 
fatter med de i §§ 2 og 5 nævnte undtagelser 
1) alle dokumenter, der vedrører den på- 

gældende sag, herunder genpart af de fra 
myndigheden udgåede skrivelser, når dis- 
se må antages at være kommet frem til 
adressaten, 

2) indførelser i journaler, registre og andre 
fortegnelser vedrørende den pågældende 
sags dokumenter. 

§ 4. Såfremt der, mundtligt meddeles en 
myndighed faktiske oplysninger af væsentlig 
betydning for en sags afgørelse, skal der 
gøres notat herom på en sådan måde, at 
oplysningerne kan meddeles i overensstem- 
melse med bestemmelserne i denne lov. 

§ 5. Adgangen til at få oplysninger om- 
fatter ikke 
1) statsrådsprotokoller, referater af møder 

mellem ministre og dokumenter, der 
udarbejdes af en myndighed til brug 
for sådanne møder, 

2) brevveksling mellem ministerier om lov- 
givning, herunder bevillingslove, 
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3) en myndigheds interne arbejdsmateriale, 
såsom referater, koncepter, udkast, for- 

. slag og planer, 
4) brevveksling inden for samme myndig- 

hed, 
5) brevveksling mellem eil kommunalbesty- 

relse og dennes afdelinger, udyalg eller 
andre administrative organer eller mel- 
lem disse organer indbyrdes, 

6) dokumenter om udenrigspolitiske og 
udenrigsøkonomiske forhold, 

7) myndigheders brevveksling med sag- 
kyndige til brug i retssager eller ved 
overvejelse af, om retssag bør føres, 

8) 홢 -, materiale, der tilvejebringes som grund- 
lag for udarbejdelse af offentlig statistik. 

§ 6. Adgangen til at få oplysninger om- 
fatter ikke sager inden for strafferetsplejen 
eller sager om ansættelse eller forfremmelse 
i det offentliges tjeneste. 

Stk. 2. For så vidt angår sager om lov- 
givning, herunder bevillingslove, skal en 
begæring efter § l først imødekommes, når 
lovforslag er fremsat for folketinget. 

§ 7. Pligten til at meddele oplysninger 
er begrænset af lovgivningens bestemmelser 
om tavshedspligt for personer, der virker i 
offentlig tjeneste eller hverv. Dette gælder 
dog ikke, for så vidt angår den almindelige 
tavshedspligt efter straffeloven, tjeneste- 
mandslovgivningen og kommunale tjeneste- 
mandsvedtægter. 

§ 8. Spørgsmål om meddelelse af oplys- 
ninger afgøres af den myndighed, som i 
øvrigt har afgørelsen af den pågældende 
sag, medmindre andet fastsættes af ved- 
kommende minister. 

'Stk. 2. Vedkommende myndighed afgør 
under fornødent hensyn til sagens ekspedi- 
tion, om én begæring efter § 1 kan imøde- 
kommes straks eller senere, og om den, der 
har fremsat begæringen, skal gøres bekendt 
med dokumenterne ved, at der gives ham 
adgang til at gennemse dem på stedet, eller 
ved, at der gives ham en afskrift eller foto- 
kopi af dem. 

Stk. 3. Justitsministeren kan fastsætte 
regler om betaling for afskrifter og foto- 
kopier. 

§ 9. Vedkommende minister kan be- 
stemme, at oplysninger om nærmere angivne 
dokumenter kan meddeles efter et vist åre- 
mål uanset bestemmelserne i dette kapitel. 

Kapitel 2. 
Særlige regler for farterne i en j01'fvaltningssag. 

§ 10. Ansøgere, klagere og andre parter 
i en sag, der er eller har været under behand- 
ling i den offentlige forvaltning, kan forlange i 
at blive gjort bekendt med sagens doku- 
menter uanset bestemmelserne i § 2. Dette 
gælder dog ikke, hvis partens interesse i at 
kunne benytte kendskab t i l  sagens doku- 
menter til varetagelse af sit tarv findes at 
burde vige for afgørende hensyn til offentlige 
eller private interesser. Gør sådanne hen- 
syn sig kun gældende for en del af et doku- 
ment, skal parten gøres bekendt med doku- 
mentets øvrige indhold. 

Stk. 2. Den, der ansøger eller har ansøgt 
om ansættelse eller forfremmelse i det offent- 
liges tjeneste, kan uanset bestemmelsen i § 6, 
stk. 1, forlange at blive gjort bekendt med 
de dokumenter m. v., der vedrører hans 
forhold. 

Stk. 3. Bestemmelser om tavshedspligt for 
personer, der virker i offentlig tjeneste eller 
hverv, begrænser ikke pligten til at meddele 
oplysninger til en sags parter. 

Stk. 4. Såfremt det har betydning for en 
parts mulighed for at varetage sine interes- 
ser, at der gives ham en afskrift eller fotokopi 
af sagens dokumenter, skal hans begæring 
herom imødekommes. 

§ 11. Såfremt en part under sagens be- 
handling fremsætter begæring om at blive 
gjort bekendt med sagens dokumenter og 
denne begæring efter loven skal imøde- 
kommes, udsættes sagens afgørelse, indtil 
der er givet parten adgang til at gøre sig 
bekendt med dokumenterne. 

Stk. 2. Dette gælder dog ikke, hvis ud- 
sættelse vil medføre overskridelse af en lov- 
bestemt frist for forvaltningens afgørelse, 
eller hvis partens interesse i, at sagens af- 
gørelse udsættes, i øvrigt findes at burde 
vige for væsentlige hensyn til offentlige eller 
private interesser, der taler imod en sådan 
udsættelse. 
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§ 12. Den, der er part i en sag, som er 
til behandling i den offentlige forvaltning, 
kan på ethvert tidspunkt af behandlingen 
forlange, at sagens afgørelse udsættes, indtil 
han har afgivet en udtalelse om sagen. 

Stk. 2. Myndigheden kan fastsætte en 
frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. 

Stk. 3. Bestemmelsen i § 11, stk. 2, finder 
tilsvarende anvendelse. 

Kapitel 3. 
Ikrafttræden m. v. 

§ 13. Loven træder i kraft den 1. januar 
1971. 

Stk. 2. Loven kommer ikke til anvendelse 
på dokumenter, der er udfærdiget af en 
myndighed eller er kommet i en myndigheds 
besiddelse før lovens ikrafttræden. 

Stk. 3. Lov nr. 141 af 13. maj 1964 om 
partsoffentlighed i forvaltningen ophæves. 

Den kommer dog fortsat til anvendelse på 
de i stk. 2 nævnte dokumenter. 

Stk. 4. Bestemmelser i andre love om ad- 
gangen til at blive bekendt med dokumenter 
hos den offentlige forvaltning og om parters 
adgang til at afgive udtalelser til forvalt- 
ningen, inden en sag afgøres, opretholdes. 
Dette gælder dog ikke bestemmelser, der i 
snævrere omfang end denne lov giver parter 
adgang til at blive bekendt med dokumenter 
eller afgive udtalelser, medmindre de er 
trådt i kraft den 1. oktober 1964 eller senere. 

Stk. 5. Forslag om revision af loven 
fremsættes for folketinget i folketingsåret 
1974-75. 

§ 14. Loven gælder ikke sager om færø- 
ske anliggender. Den kan ved kgl. anordning 
sættes i kraft for sådanne sager med de 
afvigelser, som de særlige færøske forhold 
tilsiger. Dette gælder dog kun sager, der er 
eller har været under behandling af rigs- 
myndigheder. 

Skytte. 

/ Martin Pedersen. 홢 , 


