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Notat om betaling for udlevering af dokumenter m.v. – aktindsigt

Offentlighedsloven – ny trådt i kraft den 1. januar 2014 (nr. 606 af 12. juni 2013)
Bekendtgørelse nr. 1586 af 19. december 2013
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160307
Papirkopi:
10 kr. for første side, 1 kr. for hver efterfølgende side
Dog ikke første gang, når
- betaling er mindre end 100 kr. (91 sider = 100 kr.)
- den der får udleveret dokumenter, er anmodet om en udtalelse.
Der kan ikke kræves betaling ved egenacces (oplysninger om én selv).
Elektronisk:
Kan opkræve 100 kr., hvis der udleveres mere end 100 sider.
Undtagelser som ovenfor under papirkopi.
(+ Regler om lovmæssigt fastsat højere betaling, dækning af faktiske omkostninger i særlige
tilfælde)
Beslutning: Der opkræves betaling i medfør af den nye bekendtgørelse

Lov om aktindsigt i miljøoplysninger (nr. 660 af 14. juni 2006 med ændringer)
Hidtil gældende regler – bek.nr. 647 af 18. september 1986 (gammel bekendtgørelse om betaling for udlevering i h.t. lov om offentlighed i forvaltningen) gælder fortsat:
10 kr. for første side, 1 kr. for hver efterfølgende side
Dog ikke første gang, når
- egenacces (oplysninger om én selv)
- betaling mindre end 25 kr.
- den, der får udleveret dokumenter, er anmodet om en udtalelse
Beslutning: Der opkræves betaling efter bekendtgørelsen, dog således at betaling ikke opkræves, hvis beløbet er mindre end 100 kr. (91 sider = 100 kr.).
Det bemærkes, at f.s.v.a. sagens parter gælder de regler, der er fastsat i medfør af forvaltningsloven, se nedenfor

Forvaltningsloven (lbk.nr. 988 af 9. oktober 2012 med senere ændringer)
Bekendtgørelse nr. 646 af 18. september 1986.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=57732
Ikke betaling første gang udlevering sker til en part
For yderligere eksemplar
10 kr. for første side, 1 kr. for hver følgende side
Beslutning: Der opkræves betaling efter bekendtgørelsen, dog således at betaling ikke opkræves, hvis beløbet er mindre end 100 kr. (91 sider = 100 kr.)
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