Knud Haugmark
Skelhøjvej 25C,1 th
2800 Kongens Lyngby

Din henvendelse om aktindsigt
20. oktober 2021

Du har den 24. september 2021 skrevet til Ankestyrelsen om Ballerup
Kommunes behandling af en anmodning om aktindsigt.

J.nr. 21-45583

Du har oplyst, at du ikke har fået svar på din anmodning.

Ankestyrelsen
7998 Statsservice

Ankestyrelsen har i dag sendt din henvendelse af 24. september 2021
videre til behandling i Ballerup Kommune.
Vi har sendt henvendelsen som en anmodning om, at kommunen oplyser
dig om, hvorfor kommunen endnu ikke har besvaret din anmodning om
aktindsigt. Vi har også bedt om, at kommunen oplyser dig, hvornår
kommunen forventer at svare på din anmodning om aktindsigt.
Kommunen skal snarest svare på en anmodning om aktindsigt. Det
betyder, at kommunen skal behandle anmodningen færdig inden syv
arbejdsdage, efter kommunen har modtaget anmodningen. Det gælder,
medmindre der undtagelsesvist er en god grund til, at kommunen ikke
kan nå det. Det kan for eksempel være, at sagen har et stort omfang
eller er kompliceret. Kommunen skal give besked til den, der har bedt
om aktindsigt, hvis kommunen ikke kan nå det inden for fristen.
Kommunen skal fortælle, hvorfor fristen bliver overskredet, og hvornår
kommunen forventer, at sagen er behandlet færdig. Det fremgår af
offentlighedslovens § 36, stk. 2.
Vi gør ikke mere i sagen nu. Hvis du ikke får svar fra kommunen, kan du
skrive til os igen.

Tel +45 3341 1200
ast@ast.dk
sikkermail@ast.dk
EAN-nr:
57 98 000 35 48 21
Åbningstid:
man-fre kl. 9.00-15.00

Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed
Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den
lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i §
48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven.
Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en
tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven.
Venlig hilsen
Evelina Andersen

Kopi er sendt til:
Ballerup Kommune
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Vi har anvendt:
Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse (kommunestyrelsesloven)
nr. 47 af 15. januar 2019
Lovbekendtgørelse om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven)
nr. 145 af 24. februar 2020
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Ballerup Kommune
Hold-An Vej 7
2750 Ballerup
Att.: Mick Fürst Steffensen

Henvendelse om sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt
Knud Haugmark har den 24. september 2021 skrevet til Ankestyrelsen
om Ballerup Kommunes behandling af en anmodning om aktindsigt.
Vi henviser i den forbindelse også til vores tidligere fremsendte brev af
15. september 2021 samt de heri vedlagte dokumenter.
Knud Haugmark har oplyst, at han ikke har fået svar på sin anmodning
om aktindsigt.
Ankestyrelsen videresender henvendelsen af 24. september 2021 til
kommunen, så kommunen kan svare Knud Haugmark.
Vi sender henvendelsen som en anmodning om, at kommunen oplyser
om, hvorfor kommunen endnu ikke har besvaret anmodningen om
aktindsigt. Vi beder også om, at kommunen oplyser Knud Haugmark,
hvornår kommunen forventer at svare på anmodningen om aktindsigt.
Ankestyrelsen gør ikke mere i sagen nu. Vi henviser til vores vedlagte
brev til Knud Haugmark.
Venlig hilsen
Evelina Andersen

Kopi er sendt til:
Knud Haugmark
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