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Með vísan til upplýsingalaga nr. 140/2012 er hér með óskað eftir ljósritum af gögnum er varða
Tilgreining máls

Óskað er eftir ljósritum af neðangreindum skjölum og gögnum
Dags. skjals

Tilvísun

Sendandi

Efni skjals og aðrar upplýsingar um það
Óskað er eftir ljósritum af öllum gögnum varðandi hið tiltekna mál já
Óskað er eftir að tilgreind gögn verði sýnd án ljósritunar

já

nei

nei

Vinsamlegast tilgreinið með glöggum hætti þau mál sem umsóknin lýtur að og þau tilteknu gögn sem um er að ræða. Skrifið skýrt og fyllið út
bakhlið blaðsins ef þörf er meira rýmis. Sé yður ekki kunnugt um tilvísun (dagbókarnúmer/ málaskrárnúmer) er ekki þörf á að útfylla þann
reit.
Nafn

Kennitala

Heimilisfang
Símanúmer

Faxnúmer

Netfang

Merkið við
Gögnin verði send á ofangreint heimilisfang
Gögnin verða sótt

Dagsetning

Undirskrift umsækjanda

Fyllist út af menntamálaráðuneytinu:
Fallist á umsókn
að hluta
að fullu og gögn
tilbúin til sýningar hjá
send
tilbúin til sendingar/ afhendingar gegn greiðslu kr.
samkvæmt reikningi hjá
Ath. að greiðsla er aðeins kræf þegar beiðandi hefur óskað eftir ljósriti eða afriti.

Umsókn framsend til
sem er bær til að fara með og taka ákvörðun um afgreiðslu.

Synjað um aðgang að hluta/ að fullu.
Synjað um ljósrit eða afrit af skjölum eða öðrum gögnum.

Ástæður og rökstuðningur:
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.
Nánar um málsatvik, málsástæður og lagarök, ef ástæða er til:

Heimilt er að krefjast ítarlegri rökstuðnings fyrir synjun þessari innan 14 daga frá því er yður berst tilkynning þessi.
Rökstuðningur er takmarkaður að því leyti sem vísa þarf til gagna sem ekki er heimill aðgangur að.
Ákvörðun þarf ekki að rökstyðja nánar.

Leiðbeiningar um kæruheimild:
Töluliðir I.a) og II.
Synjun má kæra innan 30 daga frá því er yður berst tilkynning þessi. Kæra skal vera skrifleg og beint til úrskurðarnefndar um
upplýsingamál, forsætisráðuneyti, 150 Reykjavík. Bréfasími 562 4014.
Töluliðir I.b), I.c) og II.
Synjun má kæra til æðra stjórnvalds innan þriggja mánaða frá því er yður berst tilkynning þessi. Kæru skal beint
til
Synjun verður ekki kærð til annars stjórnvalds.
Málshöfðunarfrestur fyrir dómstólum er
dagar.
Sé farið fram á ítarlegri rökstuðning innan tilskilins frests byrjar kærufrestur þó ekki að líða fyrr en rökstuðningur hefur verð birtur.

Umsókn er móttekin af

þann

.

Umbeðin gögn/sýnd afhent þann

Samþykkt af

Aðrar athugasemdir:

Um gjaldtöku fer samkvæmt ákvæðum gjaldskrár nr. 838/2004 fyrir ljósrit eða afrit, sem veitt eru á grundvelli
upplýsingalaga.

