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Stig Dragholm 
Hellebo Park 1, 4. 0004 
3000 Helsingør 

  

 

 
 
 

 

Vedrørende anmodning om aktindsigt 

Ved mail af 10. august 2016 har De ved en længere række af offentlige institutioner, herunder Nordsjæl-

lands Politi, anmodet om at få indsigt i alle hemmelige oplysninger, der er registreret om Dem.  

 

Afgørelse 

I den anledning skal jeg meddele, at jeg ikke har fundet grundlag for at imødekomme Deres an-

modning om aktindsigt i oplysninger registreret om Dem hos Nordsjællands Politi. 

 

Begrundelse 

Efter retsplejelovens § 41 e, stk. 1, 1. pkt., skal en anmodning om aktindsigt efter §§ 41 a-41 d angive det 

dokument eller den sag, som den pågældende ønsker at blive gjort bekendt med. 

 

Den, der ønsker aktindsigt, må have kendskab til de oplysninger, som er nødvendige, for at myndigheden 

kan finde frem til den sag eller det dokument, der ønskes aktindsigt i. 

 

Det kan således ikke forlanges at en myndighed gennemgår registre, journalmateriale, regnskabsmateriale 

eller andet tilsvarende materiale af generel karakter med henblik på herigennem at finde frem til sager, 

hvis dokumenter man kan have interesse i at blive gjort bekendt med. 

 

Det følger endvidere af retsplejelovens § 41 e, stk. 1, 2. pkt., at anmodninger om aktindsigt i et større an-

tal sager kan afslås, medmindre anmodningen er rimeligt begrundet, f.eks. ved videnskabelig forskning 

eller til brug for journalistisk arbejde.  

 



 
 Side 2 

 

Jeg har ved min afgørelse lagt vægt på, at De i Deres aktindsigts anmodning ikke har indentificeret den 

eller de sager, De søger aktindsigt i.  

 

De kan søge om aktindsigt igen, såfremt Deres anmodning opfylder det fornødne identifikationskrav.  

 

Klage 

Min afgørelse kan påklages til Statsadvokaten i København, hvis adresse er Kampmannsgade 1, 

1604 København V. 

 

Fristen for indsendelse af klagen er 4 uger efter, at De har fået meddelelse om afgørelsen.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
 

 
Malene Lund Michaelsen 

Anklager 
 


