Beiðni um aðgang að gögnum
Útfyllist af umsækjanda:
Umsækjandi:
Nafn
Kennitala
Heimili, póstnr., sveitarfélag
Sími / gsm
Netfang eða fax
Upplýsingar sem óskað er eftir (A eða B):
A. Aðgangi að tilteknu máli, sem er (tilgreinið málið):

_____ óskað er eftir aðgangi að öllum gögnum málsins
_____ óskað er eftir aðgangi að tilteknum gögnum málsins, sem eru (tilgreinið gögnin):

B. Aðgangi að tilteknu skjali eða öðru gagni/gögnum, óháð tilteknu máli, sem er/eru:

(ath.: Það getur hjálpað að tilgreina uppruna gagns, sendanda/höfund, viðtakanda, tilvísun og/eða dagsetn.)

Form afhendingar: Gögn verði ... (merkið X í viðeigandi reit)
send á
sótt
send í faxi
sýnd án afritunar
heimilisfang

annað

Dagsetning
Undirskrift umsækjanda

Ofangreind beiðni er sett fram á grundvelli upplýsingalaga nr. 140/2012, laga um upplýsingarétt um
umhverfismál nr. 23/2006 eða stjórnsýslulaga nr. 37/1993.

Sendist til:
Vatnajökulsþjóðgarður
Klapparstíg 25-27, 101 Reykjavík
sími 575 8400 – fax 575 8409 – netfang: info@vjp.is

Gjald er tekið fyrir ljósrit eða afrit af gögnum sem afhent eru, sbr. gjaldskrá fyrir ljósrit eða afrit sem veitt eru á
grundvelli upplýsingalaga nr. 306/2009 og gjaldskrá fyrir ljósrit eða afrit sem veitt eru á grundvelli stjórnsýslulaga nr.
37/1993.

Útfyllist af Vatnajökulsþjóðgarði:

A. Umbeðnar upplýsingar eru þegar aðgengilegar almenningi eða aðila máls
hér/þannig: _______________________________________________________________________

B. Fallist á umsókn

að hluta

að fullu

Hvaða gögn eru afhent:
Málanúmer: ________________________________________________________________________
Mál: ______________________________________________________________________________
Gögn: _____________________________________________________________________________
Afhendingarform: ____________________________________________________________________
NB: Þegar veittur er aðgangur að gögnum sem þriðji maður á lögvarin réttindi yfir samkvæmt höfundalögum skal veita
upplýsingar um nafn rétthafa, liggi þær fyrir.

Greiðsla (þegar óskað er eftir ljósriti eða afriti): _____________________________________________
C. Umsókn framsend
Umsókn framsend til Þjóðskjalasafns Íslands skv. 16. gr. upplýsingalaga.
Umsókn framsend til ______________________________________ sem er bær til að fara með
og taka ákvörðun um afgreiðslu umsóknar.

D. Synjað um aðgang að gögnum
Ákvörðun um að synja beiðni um aðgang að gögnum, í heild eða að hluta, sem borin hefur verið fram skriflega, skal tilkynnt
skriflega og rökstudd stuttlega. Í ákvörðun skal koma fram afstaða stjórnvalds til aukins aðgangs skv. 2. mgr. 11. gr. og
leiðbeiningar um rétt til kæru skv. 20. gr. upplýsingalaga.

Synjað um aðgang að gögnum.
Fallist á umsókn að hluta til, hvaða hluta er ekki veittur aðgangur að:
_____________________________________________________________________
Rökstuðningur:
Umbeðin gögn, eða hluti gagna, eru undanþegin aðgangi skv. eftirfarandi réttarregu:
______ gr. upplýsingalaga
______ gr. laga um upplýsingarétt um umhverfismál
______ gr. stjórnsýslulaga
______ umfang eða eðli gagna er slíkt að þau verða ekki ljósrituð eða afrituð
______ gögnin eru ekki til
______ gögnin finnast ekki
Nánar um málsatvik, málsástæður og lagarök, eftir atvikum:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Dagsetning: __________________________
Undirskrift starfsmanns: ____________________________________________________

