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Aktindsigt 

Provas er underlagt Lov om offentlighed i forvaltningen, og du har dermed mulighed for at 

søge aktindsigt. Retten til aktindsigt omfatter også kort, tegninger og film og du kan gå maks. 

fem år tilbage.  

 

Provas er ikke underlagt reglerne i forvaltningsloven. 

 

Anmodning om aktindsigt 

Når du anmoder om aktindsigt bedes du udfylde formularen på vores hjemmeside. Det gør det 

nemmere for os, at behandle din anmodning.  

 

Det er ikke et krav, at du skal begrunde dit ønske om aktindsigt, og det er heller ikke 

nødvendigt, at kende sagsnummeret eller betegnelsen for den sag, som du ønsker aktindsigt i, 

men det er dog nødvendigt, at du kan beskrive sagen, så det giver os mulighed for at finde de 

rette akter. Er det ikke muligt at identificere sagen, vil det derfor ikke være praktisk muligt, at 

imødekomme anmodningen om aktindsigt. Du kan derfor blive bedt om, at komme med 

yderligere oplysninger. 

 

Aktindsigt skal kun gives i eksisterende materiale i sagen, og Provas er således ikke forpligtet 

til at udarbejde nyt materiale, analyser, statistikker m.m. Provas er ikke forpligtiget til at 

udarbejde dataudtræk. 

 

Besvarelse af anmodning om aktindsigt 

Provas skal imødekomme anmodning om aktindsigt så hurtigt som muligt. Hvis Provas ikke 

inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen af anmodningen har givet eller afslået aktindsigt, skal 

du underrettes om årsagen til, at afgørelsen endnu ikke er truffet, og om hvornår du kan 

forvente, at få den endelige afgørelse.  

 

Du har altid krav på at få en begrundelse, hvis Provas ikke fuldt ud imødekommer din 

anmodning om aktindsigt. 

 

Aktindsigten gennemføres ved, at du får lejlighed til at gennemse akterne på vores 

hovedadresse. Der vil blive aftalt tid hertil. Såfremt akterne ønskes udleveret, kan det blive 

aktuelt, at Provas opkræver betaling herfor. Der henvises til ”Bekendtgørelsen om betaling for 

udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen” 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=160307 

 

Undtagelser 

De vigtigste undtagelser er:  

• Straffesager og sager om ansættelse og forfremmelse  

• Personalesager 

• Interne dokumenter, som Provas udarbejder til eget brug, herunder også interne breve 

 

Andre specielle dokumenter kan være undtaget fra aktindsigt, fx Provas´ brevveksling med en 

advokat i forbindelse med retssager. 

 

Andre undtagelser  

Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om fortrolige forhold som fx:  

• Oplysninger om enkeltpersoners private eller økonomiske forhold  

• Oplysninger om private virksomheders drifts- eller forretningsforhold eller tekniske 

indretninger 

 

https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=160307
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Væsentlige hensyn til Provas´, interesser kan efter en konkret vurdering bevirke, at aktindsigt 

kan begrænses. Det gælder fx:  

• Hensynet til Provas´ forretningsvirksomhed og økonomiske interesser 

• Hensynet til Provas´ etablering og drift af anlæg og tekniske installationer 

• Konkret risikovurdering 

 

Klagemuligheder 

Får du afslag på anmodningen om aktindsigt, vil du få en begrundelse for afslaget samt en 

klagevejledning. 

 

 


