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Umsókn um aðgang að gögnum 
Með vísan til upplýsingalaga nr. 140/2012 er hér með óskað eftir aðgangi að gögnum er varða 

Tilgreining máls 
 
 
 
 
 
Eða óskað er eftir afriti af neðangreindum skjölum og gögnum 

Dags. skjals Tilvísun Sendandi 
 
 

  

 
Efni skjals og aðrar upplýsingar um það 
 
 
 
 
 
Óskað er eftir afriti af öllum gögnum varðandi hið tiltekna mál      Já   Nei  

Vinsamlegast tilgreinið með glöggum hætti þau mál sem umsóknin lýtur að og þau tilteknu gögn sem um er að ræða 
 
 
 
 
 

Nafn: ________________________________________________     Kennitala: _____________________ 

Heimilisfang: ___________________________________________________________________________ 

Símanúmer: _________________   Netfang: _____________________________________________ 

 

 

_______________________________________ 
Dagsetning 

 

_______________________________________________________________ 
Undirskrift umsækjanda  

mailto:postur@mrn.is
http://menntamalaraduneyti.is/


Til upplýsinga: 

Ástæður og rökstuðningur ráðuneytisins fyrir synjun geta verið: 

I.  Umbeðin gögn eru undanþegin aðgangi á grundvelli: 

a)  gr. upplýsingalaga nr. 140/2012. 

b)   gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

c)   réttarreglna er greinir hér að neðan. 

II.   Umfang eða eðli gagna er slíkt að þau verða ekki ljósrituð eða afrituð. 

III.  Umbeðin gögn eru ekki til. 

IV.  Umbeðin gögn finnast ekki. 

 

Leiðbeiningar um kæruheimild: 

Heimilt er að kæra synjun eða takmörkun ráðuneytisins á að veita aðgang að gögnum skv. upplýsingalögum til 
Úrskurðarnefndar um upplýsingamál, Stjórnarráðshúsinu við Lækjartorg, 101 Reykjavík eða á postur@for.is.  Kæra skal 
borin fram innan 30 daga frá því að beiðanda barst synjun um upplýsingar, sbr. 22. gr. upplýsingalaga. 

Sé farið fram á ítarlegri rökstuðning innan tilskilins frests byrjar kærufrestur þó ekki að líða fyrr en rökstuðningur hefur 
verð birtur. 

Um gjaldtöku fer samkvæmt ákvæðum gjaldskrár nr. 838/2004  fyrir ljósrit eða afrit, sem veitt eru á grundvelli 
upplýsingalaga. Einnig er heimilt að krefjast gjalds vegna gagnaöflunar skv. 15. gr. stjórnsýslulaga. 
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