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Svar på anmodning om aktindsigt
Vi har den 21. marts 2017 modtaget din anmodning om aktindsigt i mailkorrespondancer og dialog mellem centrale aktører - fra 2015 til nu - om EUE
og EnergiPark Korsør

30. marts 2017
Sagsid.: 330-2017-25425
Kontaktperson:

Du anmoder specifikt om aktindsigt i mailkorrespondancer og dialog mellem:
- Villum Christensen (LA) og Lone Irene Wenzell
- Villum Christensen (LA) og Jane Wiis
- Villum Christensen (LA) og David Drachmann-Sunne
- David Drachmann-Sunne og Jane Wiis
- David Drachmann-Sunne og Lone Irene Wenzell
- Jane Wiis og Lone Irene Wenzell
- Jane Wiis og Stén Knuth (V)
- John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen (LA)
Din anmodning har været behandlet efter reglerne i offentlighedsloven.
Da din anmodning drejer sig om mailkorrespondancer og dialog mellem centrale aktører, har din anmodning ikke kunnet konkretiseres til en eller flere
sager. Slagelse Kommune har været nødt til at gennemgå en lang række
mails, sendt og modtaget siden 2015, for at fremsøge relevant materiale.
Der vedlægges derfor ikke en liste over akter, da en sådan ikke kan genereres af kommunens ESDH-system.
For så vidt angår korrespondance mellem Jane Wiis og Stén Knuth (V) og
mellem Jane Wiis og Lone Irene Wenzell, så er der tale om intern mailkorrespondance og dialog, og den er derfor undtaget fra indsigt, jf. offentlighedsloven § 23, stk. 1 nr. 1. Forvaltningen har derfor ikke brugt kræfter på at
fremfinde evt. korrespondance jvnf. ovenfor.
For så vidt angår korrespondance mellem Villum Christensen (LA) og David
Drachmann-Sunne, og mellem John Dyrby Paulsen (S) og Villum Christensen
(LA), har Slagelse Kommune kommunen ikke modtaget eller journaliseret en
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sådan korrespondance, da kommunen ikke har været part i kommunikationen og ikke er forpligtet til at journalisere en sådanne.
For så vidt angår anmodning om aktindsigt i øvrig korrespondance og dialog,
vedlægges materialet.
I forhold til den interne korrespondance, så skal Slagelse Kommune anmode
om en konkretisering, hvorefter vi vil forsøge at fremfinde denne og herefter
vurdere, om denne under hensyn til meroffentlighedsprincippet kan fremsendes.
Klage over denne afgørelse om aktindsigt kan ske til Statsforvaltningen. Du
skal dog indledningsvis sende klagen til Slagelse Kommune, Ledelsessekretariatet. Hvis din klage ikke giver Slagelse Kommune anledning til at ændre
afgørelsen, sender vi klagen samt sagens dokumenter til Statsforvaltningen.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores jurist Jacob
Neuer.
Venlig hilsen
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