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Aktindsigt
Kære Poul Kattler
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget Rådet for Bæredygtig
Trafiks anmodning om aktindsigt af 20. marts 2018 med efterfølgende
præcisering af 22. marts 2018. Anmodningen omhandler dialogen
mellem styrelsen og hhv. Miljø- og Naturstyrelsen i forbindelse med
udbygning af Københavns Lufthavn i Kastrup.
Vi har vurderet, at din anmodning skal behandles efter
Offentlighedsloven, jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013.
Aktindsigtsanmodningen vedrører styrelsens sag med sagsnr.
TS31200-00304 om ’Statslig styregruppe for udbygning af
Københavns Lufthavn'.
Vi vedlægger kopi af oversigt over akter i sagen, der er journaliseret
før den 24. april 2017, hvorefter sagen betragtes som
lovforberedende jf. nedenstående. Som det fremgår af aktlisten,
indeholder sagen 53 akter og bilag journaliseret før denne dato, heraf
er 1 akt med to bilag omfattet af jeres anmodning om aktindsigt, der
alene omfatter perioden fra 1. januar 2017 til nu.
Det drejer sig om akt 20 med tilhørende bilag. Da de to bilag allerede
er udleveret til jer den 6. marts 2018 i forbindelse med en anden
aktindsigtsanmodning vedlægges alene akt nummer 20.
Vi meddeler jer fuld aktindsigt i akt nr. 20, der vedlægges i dens
helhed.
Vi meddeler dig ikke aktindsigt i akter eller journalliste for perioden
efter 24. april 2017. Det kan i den forbindelse oplyses, at Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen ultimo april 2017 igangsatte en trafikal og
økonomisk analyse af konsekvenserne ved udbygningsplanen.
Analysen skal indgå som grundlag for, at der eventuelt kan
fremsættes et ændringsforslag til lov om udbygning af Københavns
lufthavn, Kastrup (udbygningsloven).
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Det vil sige, at sagsbehandlingen fra det tidspunkt har været at
betragte som en sag om lovgivning.
En sag om lovgivning er efter offentlighedslovens § 20 ikke omfattet
af retten til aktindsigt, før lovforslag er fremsat for Folketinget. Det
følger heraf, at der på nuværende tidspunkt ikke er ret til aktindsigt
(efter lovens almindelige regler) i dokumenter mv., der indgår i sagen
om det evt. kommende lovforslag om udbygningsloven. Det gælder
også sagens journalliste.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i den forbindelse overvejet, om
Rådet for Bæredygtig Trafik bør meddeles aktindsigt i sagen efter
reglen om meroffentlighed i offentlighedslovens § 14, stk. 2. Styrelsen
har imidlertid ikke fundet grundlag herfor. Der er herved lagt vægt på
hensynet bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 20,
herunder beskyttelsen af den interne og politiske beslutningsproces.
Klagevejledning
Klage over denne afgørelse om aktindsigt kan ske til Transport-,
Bygnings-og Boligministeriet. Klagen skal dog indledningsvis sendes til
Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen. Hvis klagen ikke giver os anledning
til at ændre afgørelsen, sender vi klagen samt sagens dokumenter,
herunder afgørelsen, til Transport-, Bygnings-og Boligministeriet
snarest og som udgangspunkt senest syv arbejdsdage efter
modtagelsen af klagen, jf. offentlighedslovens § 37, stk. 1 og 2.

Med venlig hilsen
Mikkel Zwergius Christensen
Fuldmægtig
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