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Anmodning om aktindsigt  

 

Kære Alex Holmstedt 

 

Du har den 10. august 2020 via e-mail anmodet om aktindsigt på følgende måde: 

 

” I forlængelse af Statens Serum Instituts aktindsigtsbesvarelse af 8. juli 2020 hvor styrelsen har 

meddelt den ”ikke er ibesiddelse ” af:    

 

”Litteraturlister, ... hvori der forekommer artikler hvor man har separeret og oprenset SARS-CoV-2. 

 

Som "oprenset" forstås efter principper som beskrevet her: 

https://www.news-medical.net/life-sciences/Virus-Purification-Methods.aspx ” 

 

Søges i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen fuld aktindsigt i flg.: 

 

Dokumentation der har overbevist Statens Serum Institut om den reelle eksistens af SARS-CoV-2, 

den påståede årsag til COVID-19 – da det må antages at der må foreligge uomtvisteligt bevis til 

grund for de tiltag der er blevet påført det danske samfund.”  

 

Statens Serum Institut kvitterede den 11. august 2020 for modtagelse af din anmodning og anførte i den 

forbindelse, at vi under hensyn til de særlige omstændigheder, der gjorde sig gældende for Statens Serum 

Instituts vedkommende, ikke kunne oplyse, hvornår der ville blive truffet endelig afgørelse i din sag.  

 

Den 25. august 2020 oplyste Statens Serum Institut, at vi forventede at kunne besvare din henvendelse 

inden for 14 arbejdsdage.  

 

Vi beklager meget, at vi under hensyn til de særlige omstændigheder, der gør sig gældende for Statens 

Serum Institut, ikke formåede at træffe endelig afgørelse i din sag før nu. 

 

Statens Serum Institut har nu gennemgået sagen.   

 

 

1. AFGØRELSE 

 

Statens Serum Instituttet kan oplyse, at vi nu har fortaget en journalsøgning efter dokumentation der har 

overbevist Statens Serum Institut om den reelle eksistens af SARS-CoV-2, den påståede årsag til COVID-

19 og desuden har vi på anden vis forsøgt, at lokalisere relevante dokumenter. Statens Serum Institut kan 

  



konstatere, at vi ikke er i besiddelse af de ønskede dokumenter. Statens Serum Institut kan derfor ikke 

imødekomme din anmodning om aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1, modsætningsvist. 

 

2. KLAGEVEJLEDNING 

 

Klage over denne afgørelse om aktindsigt kan ske til Sundheds- og Ældreministeriet. Du skal dog 

indledningsvis sende din klage til Statens Serum Institut, Direktionssekretaria@ssi.dk. Hvis din klage ikke 

giver Statens Serum Institut anledning til at ændre afgørelsen, sender Statens Serum Institut klagen samt 

sagens dokumenter og herunder afgørelsen til Sundheds- og Ældreministeriet snarest og som udgangspunkt 

senest syv arbejdsdage efter modtagelsen af klagen ved Statens Serum Institut, jf. offentlighedslovens § 37, 

stk. 1 og 2. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Søren Østergaard 

Senior Legal Counsel 

Direktionssekretariatet 
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