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KØBENHAVNS KOMMUNE 
Borups Allé 177 
2400 København NV 
Att:. Jakob Tønners, 
Administrativt Ressourcecenter 
Børne- og 
Ungdomsforvaltningen  
 

 
 

Københavns Kommunes sagsnr. 2020-0149104 

 
Ankestyrelsen har i dag sendt et brev til Jens From Lyng, Kristeligt 
Dagblad A/S. 
 
Vi vedlægger en kopi af brevet til orientering. 
 
Venlig hilsen 
 
Signe Madsen 
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AKTIESELSKABET KRISTELIGT 
DAGBLAD 
Vimmelskaftet 47, 2. 
1161 København K 
Att.: Jens From Lyng  
 

 
Din henvendelse om aktindsigt hos Københavns Kommune 

 
Du har på vegne af Kristeligt Dagblad A/S den 17. september 2020 
skrevet til Københavns Kommune om kommunens afgørelse af 26. august 
2020 om aktindsigt. 
 
Københavns Kommune har den 22. september 2020 fastholdt sin 
afgørelse og sendt sagen til Ankestyrelsen. 
 
Konklusion 

 
Vi vurderer, at kommunen ikke har undtaget oplysninger fra aktindsigt i 
strid med offentlighedslovens regler.  
 
Vi gør derfor ikke mere i sagen. 
 
Sagens baggrund 
 
Københavns Kommune har den 26. august 2020 givet dig afslag på 
aktindsigt i dokumentet ”2017-0036034-9 Normstorm Trin for Trin 
23885195_1_1” og oplysninger om budgettet i dokumentet ”2019-
0277520-1 Normstormerne - Projektbeskrivelse 2020-2023 
33922572_1_1”.  
 
Kommunen har henvist til offentlighedslovens § 30, nr. 2 og har bl.a. 
oplyst følgende: 
 

”Kommunen har på baggrund af Normstormernes høringssvar samt 
dine bemærkninger hertil foretaget en skadesvurdering i henhold 
til, hvorvidt en udlevering af de pågældende oplysninger om drifts- 
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og forretningsmæssige forhold, omfattet af offentlighedslovens § 
30, nr. 2, rent faktisk vil påføre Normstormerne økonomisk skade. 
Kommunen har vurderet, at en udlevering af oplysningerne vil 
medføre en nærliggende risiko for, at Normstormerne kan påføres 
økonomisk skade af betydning. 
 
Det skal præciseres, at det undtagne materiale ikke har karakter af 
undervisningsmateriale, men har karakter af intern manual, der 
beskriver Normstormernes særlige koncept for, hvordan de 
tilrettelægger deres metodiske tilgang til deres ydelse. 
 
Endvidere har kommunen indhentet et høringssvar fra 
Normstormerne, hvori det er angivet, at ”hvis dette udleveres, er 
det således en direkte trussel for hele vores undervisningsarbejdes 
eksistens, og må derfor siges at være af yderst væsentlig 
økonomisk betydning for os”. 
 
Kommunen har på baggrund af ovenstående vurderet, at der er en 
klar formodning for, at en udlevering af undervisningsmaterialet vil 
blotlægge Normstormernes særegne koncept og metode, hvilket 
kan medføre, at Normstormerne påføres økonomisk skade, da 
udleveringen vil kunne give konkurrenter et detaljeret indblik i 
Normstormernes tekniske fremgangsmåder.” 

 
Af Normstormernes høringssvar af 1. juli 2020, som Københavns 
Kommune henviser til, fremgår bl.a.: 
 

”Vi gør indsigelse mod at dokumentet udleveres, idet det 
omhandler vores koncept og metode, i.e. en detaljeret redegørelse 
for vores fremgangsmåde jf. OIL § 30, stk. 2. Hvis dette udleveres, 
er det således en direkte trussel for hele vores 
undervisningsarbejdes eksistens, og må derfor siges at være af 
yderst væsentlig økonomisk betydning for os, ligeledes jf. OIL § 30, 
stk. 2.” 

 
Ankestyrelsen rejser ikke en tilsynssag 

 
På baggrund af sagens oplysninger vurderer vi, kommunen ikke har 
undtaget oplysninger fra aktindsigt i strid med offentlighedslovens regler. 
 
Vi gør derfor ikke mere i sagen. 
 
Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 
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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 
 
Signe Madsen 

 

Kopi er sendt til: 

Københavns 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 
 

 
 


