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Høringssvar om aktindsigt i koncessionsaftale mellem PUBLICURE Advokatfirma P/S og 

Fredericia Kommune.

 

Fredericia Kommune har i sin skrivelse af 3. december 2019 anmodet PUBLICURE 

Advokatfirma P/S om et høringssvar vedrørende kommunens modtagne anmodning om 

aktindsigt af 1. december 2019.

 

Det fremgår af kommunens skrivelse, at aktindsigtsanmodningen angår følgende materiale:

 

(1)   Fakturaer o.l. modtaget og betalt fra PUBLICURE Advokatfirma P/S i 2017.

(2)   Aftaler, der ligger til grund for udført rådgivning.

(3)   Spend- og forbedringsanalyse dateret 10. december 2016.

 

Jeg skal bemærke følgende:

 

§  Ad (1)  Fakturaer:

 

PUBLICURE Advokatfirma P/S har ingen bemærkninger til, at der meddeles 

aktindsigt i de omhandlede fakturaer.

 

§  Ad (2)  Aftaler:

 

Det forudsættes, at der med ”Aftaler, der ligger til grund for udført rådgivning” 

menes nedenstående koncessionsaftale og 4 tillæg, hvoraf Tillæg 4 alene 

foreligger i udkast.

 

./.   Jeg henviser til Fredericia Kommunes aktindsigtsafgørelse af 10. februar 2016 

vedrørende Otto Henriksens aktindsigtsanmodning af 26. januar 2016, der 

vedlægges.

 

Kommunens aktindsigtsafgørelse af 10. februar 2016 vedrørte Otto Henriksens 

anmodning om aktindsigt i koncessionsaftalen mellem PUBLICURE 

Advokatfirma P/S og Fredericia Kommune af 25. marts 2015.

 

Otto Henriksen blev meddelt delvis – og meget begrænset – aktindsigt i 

koncessionsaftalen, jf. den vedhæftede afgørelse.

 

./.   Forud for kommunens aktindsigtsafgørelse afgav PUBLICURE Advokatfirma P/S 

vedhæftede høringssvar af 8. februar 2016.



 

Det anførte i høringssvaret blev påberåbt af PUBLICURE – og anerkendt fuldt ud 

af Fredericia Kommune – som begrundelse for at undtage de udeladte oplysninger 

i den indgåede koncessionsaftale af 25. marts 2015 fra Otto Henriksens aktindsigt.

 

På dette grundlag fastholdes, at der ikke skal meddeles aktindsigt i 

koncessionsaftalen i yderligere omfang end sket med kommunens 

aktindsigtsafgørelse af 10. februar 2016.

 

De samme beskyttelseshensyn – herunder i forhold til den væsentlige 

tabsrisiko for advokatfirmaet ved tredjemands aktindsigt i de følsomme 

forretningshemmeligheder – og hjemmelsgrundlaget for undtagelse af 

oplysningerne fra aktindsigt påberåbes med dette høringssvar tillige som 

begrundelse for at undtage de udeladte oplysninger i vedhæftede 

ekstraherede versioner af koncessionsaftalens Tillæg 1 – 4 fra aktindsigt, da 

tillæggene alene udmønter effekten af de i allerede undtagne oplysninger i 

koncessionsaftalen, og omhandler de samme følsomme oplysninger:

 

(i)                 Tillæg 1 af 19. januar 2016 om beregningsprincipper for 

koncessionsvederlag, underskrevet 16. februar 2016.

 

(ii)               Tillæg 2 af 6. juni 2016 om annullation af kategorier under 

koncessionsaftalen, underskrevet 7. juni 2016.

 

(iii)             Tillæg 3 af 17. november 2016 om besparelsesresultat og betalingsplan, 

underskrevet 18. november 2016.

 

(iv)             Udkast til Tillæg 4 af 28. februar 2017 om delprojekt om udbud af 

kørselsopgave.

 

./.   De 4 tillæg til koncessionsaftalen vedlægges i samme ekstraherede omfang som 

koncessionsaftalen, jf. kommunens aktindsigtsafgørelse til Otto Henriksen den 10. 

februar 2016.

 

§  Ad (3)  Spend- og forbedringsanalyse dateret 10. december 2016:

 

Fredericia kommune anfører i sin skrivelse, at kommunen vil meddele aktindsigt i 

spend- og forbedringsanalysen dateret 10. december 2016.



 

Jeg skal anmode om at modtage denne analyse til min gennemgang sammen med 

fremsendelsesmailen fra PUBLICURE Advokatfirma P/S eller dennes 

underrådgive, PROKURA P/S.

 

På det foreliggende foreløbige grundlag anmodes om, at analysen undtages fra 

aktindsigt i sin helhed, da den angår de samme oplysninger, (a) som allerede er 

blevet undtaget aktindsigt i kommunens aktindsigtsafgørelse til Otto Henriksen 

den 10. februar 2016, og (b) som anmodes undtaget fra aktindsigt med dette 

høringssvar for så vidt angår Tillæg 1 – 4.

 

Jeg vil snarest efter min gennemgang af dokumentet fremsende supplerende 

høringssvar om aktindsigt i dette dokument.

 

--- o0o ---

 

 

Jeg skal med dette høringssvar samtidig anmode om aktindsigt i 

 

§  al korrespondance og alle oplysninger, der måtte udspringe af aktindsigtsanmodninger i 

perioden 2015 – 2019 i oplysninger vedrørende den indgåede koncessionsaftale mellem 

PUBLICURE Advokatfirma P/S og Fredericia Kommune.

 

§  kommunens meddelte aktindsigtsafgørelser vedrørende ovenstående afgrænsede 

aktindsigtsanmodninger.
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