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Afgørelse om aktindsigt i korrespon-
dance mellem Forsyningstilsynet og 
Bornholms El-Produktion 

 

RESUMÉ 

Forsyningstilsynet har den 20. september 2021 modtaget en anmodning om aktindsigt 
fra Advokatfirmaet Energi & Miljø (herefter E&M) på vegne af Rønne Varme A/S (her-
efter RV). E&M anmoder om aktindsigt i korrespondancen mellem Forsyningstilsynet 
og Bornholms Elproduktion (herefter BEP) i sagen vedr. Rønne Varmes klage 
over Bornholms El-Produktions varmepris, inklusiv korrespondancen mellem For-
syningstilsynet og Bornholms Elproduktion rådgiver, i form af advokat, revisor og 
tekniker. 
 
Til brug for Forsyningstilsynets vurdering af anmodningen har Forsyningstilsynet 
indhentet bemærkninger hos BEP. 
 
BEP har i den forbindelse anført, at der er en række oplysninger i dokumenterne, 
der bør undtages fra aktindsigt, idet der er tale om oplysninger om teknisk data for 
Blok 6. 
 
Forsyningstilsynet vurderer, at der i flere af dokumenterne indgår oplysninger, som 
i den konkrete sag skal undtages fra aktindsigt og meddeler derfor delvis aktind-
sigt i 6 af de 23 dokumenter. 
 
Derudover imødekommes anmodningen om aktindsigt fuldt ud. 
 

AFGØRELSE 

Der meddeles fuld aktindsigt i følgende dokumenter, jf. miljøoplysningslovens § 2: 
- 19/09432-2 – BEP (Bornholms Elproduktion) ønsker afgørelser om indregning 

af underdækninger – anmodning om møde om omkostningsfordeling/indreg-
ningsadgang for underdækninger 

- 19/09432-9 – Anmoder om møde – spørgsmål til lukning af varme 
- 19/09432-40 - VS: Proces – kage RV/BEP 
- 19/09432-49 - FSTS spørger for status for fremsendelse af oplysninger, som 

efterspurgt af FSTS 
- 19/09432-73 – FSTS spørger BEP om evt. fortrolighed vedr. Rambøll-rapport 
- 19/09432-77 - FSTS spørger BEP om der er fortrolige oplysninger i Rambøll 

rapports om vurdering af omkostningsfordeling BEP 
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- 19/09432-83 – BEPs ekstraheringer i rapport – obs på fortrolighed (følgemail) 
- 19/09432-85 - J.nr. 19/09432 - Bornholms Elproduktions bemærkninger til 

Rambølls rapport [IWOV-Legal.FID3653492] (følgemail) 
- 19/09432-85 - J.nr. 19/09432 - Bornholms Elproduktions bemærkninger til 

Rambølls rapport [IWOV-Legal.FID3653492] (Bilag AG) 
- 19/09432-87 – BEP fremsender bemærkninger til Rambøll rapport (fej i vand-

mærke i tidligere fremsendt) (følgemail) 
- 19/09432-88 – BEP fremsender bemærkninger til Rambøll rapport i ekstrahe-

ret version (følgemail) 
- 19/09432-88 – BEP fremsender bemærkninger til Rambøll rapport i ekstrahe-

ret version (ekstraheret PDF med bemærkninger) 
- 19/09432-95 – BEP fremsender ekstraheret COWI rapport, som den vil blive 

fremsendt til RV (følgemail) 
- 19/09432-95 - BEP fremsender ekstraheret COWI rapport, som den vil blive 

fremsendt til RV (ekstraheret COWI rapport) 
- 19/09432-97 - BEP oplyser at tilbyde RV indgåelse af en fortrolighedsklausul, 

således at materiale kan udleveres til RV uden ekstrahering 
- 19/09432-107 – Orientering om kendelse (følgemail) 
- 19/09432-107 – Orientering om kendelse (PDF med kendelse) 

 
Der meddeles delvis aktindsigt i følgende dokumenter jf. miljøoplysningslovens § 2, 
stk. 1 og § 6, stk. 2, jf. 2012-forvaltningslovens § 15, stk. 1: 

- 19/09432-83 BEPs ekstraheringer i rapport – obs på fortrolighed (PDF med 
rambøll rapport) 

- 19/09432-85 - Bornholms Elproduktions bemærkninger til Rambølls rapport 
[IWOV-Legal.FID3653492] (PDF med BEPs bemærkninger) 

- 19/09432- 85- Bornholms Elproduktions bemærkninger til Rambølls rapport 
[IWOV-Legal.FID3653492] (Bilag AF) 

- 19/09432-87 – BEP fremsender bemærkninger til Rambøll rapport (fej i vand-
mærke i tidligere fremsendt) (PDF med BEPs bemærkninger) 

- 19/09432-88 – BEP fremsender bemærkninger til Rambøll rapport i ekstrahe-
ret version (PDF med BEPs bemærkninger) 

- 19/09432-95 – BEP fremsender ekstraheret COWI rapport, som den vil blive 
fremsendt til RV (COWI rapport) 

 
De oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt, er udstreget og fjernet i de vedhæftede 
dokumenter. 
 
Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 

SAGSFREMSTILLING  

Forsyningstilsynet har den 20. september 2021 modtaget en anmodning om aktindsigt 
fra E&M på vegne af RV.  
 
Anmodningen har følgende ordlyd: 
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”Jeg skal venligst anmode om aktindsigt i korrespondancen mellem Forsynings-
tilsynet og Bornholm Elproduktions i denne sag [19/09432 – Rønne Varmes 
klage over Bornholms El-Produktions varme], inklusiv korrespondancen mellem 
Forsyningstilsynet og Bornholms Elproduktion rådgiver, i form af advokat, revi-
sor og tekniker. 
 
Jeg skal endvidere anmode om løbende aktindsigt i sagen i forholdet mellem 
Forsyningstilsynet og Bornholms Elproduktion og dennes rådgiver.” 

 
Forsyningstilsynet har den bekræftet modtagelsen og samtidig oplyst, at det på grund 
af høring af BEP ikke ville være muligt at besvare anmodningen inden for 7 arbejds-
dage. Forsyningstilsynet sendte samtidig et høringsbrev til BEP med svarfrist den 29. 
september 2021. 
 
Den 29. september 2021 modtog Forsyningstilsynet BEPs bemærkninger til E&Ms akt-
indsigtsanmodning. 
 
BEP vurderede, at flere af oplysningerne i dokumenterne ikke kunne udleveres og an-
førte: 
 

”[…] 
 
2. Dokumentnummer 19/09432-83 (side 26-63 i PDF-filen) – Rambølls rap-
port 
 
Dette dokument er Rambølls rapport, hvor Bornholms El-Produktion med gen-
nemsigtig gul har overstreget de oplysninger i rapporten, som Bornholms El-
Produktion ønskede undtaget fra aktindsigt. 
 
Forsyningstilsynet har efterfølgende truffet afgørelse om, at de pågældende op-
lysninger var undtaget fra aktindsigt, og Rønne Varme modtog på den bag-
grund en ekstraheret version af rapporten. Afgørelsen herom blev stadfæstet af 
Energiklagenævnet den 13. april 2021. 
 
De overstregede oplysninger er fortsat fortrolige. Vi henviser til de tidligere an-
førte begrundelser herfor i vores høringssvar til Forsyningstilsynet og Energikla-
genævnet. 
 
Rønne Varme har som nævnt tidligere modtaget den ekstraherede version af 
rapporten, og det er alene denne version, som kan genfremsendes til Rønne 
Varme. 
 
3. Dokumentnummer 19/09432-85, 19/09432-87, 19/09432-88 (side 66-142 i 
PDF-filen) – Bornholms El-Produktions høringssvar med bilag AF 
 
Disse dokumenter er Bornholms El-Produktions høringssvar til Forsyningstilsy-
net af 28. juni 2020 (i 3 versioner) 1 med tilhørende bilag AF og AG, som inde-
holder bemærkninger til Rambølls rapport. 
 
Som anført i fremsendelsesmailen (side 65 i PDF-filen) indeholder høringssva-
ret og bilagene fortrolige oplysninger, som skal undtages fra aktindsigt. […] 

 
De fortrolige oplysninger i høringssvaret og i bilag AF er de samme oplysninger, 
som blev undtaget fra aktindsigt i Rambølls rapport, og som er gengivet i hø-
ringssvaret og bilaget. Det er derfor den samme begrundelse for undtagelsen, 
som gør sig gældende. […] 
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4. Dokumentnummer 19/09432-95 (side 164-175 i PDF-filen) – COWIs rap-
port 
 
[…] 
De oplysninger, som er overstreget i den ekstraherede version af COWIs rap-
port er undtaget fra aktindsigt, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, og § 6, stk. 
2, jf. 2012-forvaltningslovens § 15, nr. 1. 
 
Der er således tale om oplysninger om Blok 6’s produktionsforhold og effektivi-
tet målt i MWh og grader, totalvirkningsgrad, faktiske kapacitet og driftsdata, 
herunder driftstimer samt fugtindhold af træflis mv., som udgør oplysninger om 
drifts- og forretningsforhold. 
 
Der er en nærliggende risiko for, at en udlevering af oplysningerne vil have væ-
sentlig økonomisk betydning for Bornholms El-Produktion ved, at en konkurrent 
kan misbruge oplysningerne til økonomisk at skade selskabet, hvorfor hemme-
ligholdelse er særligt påkrævet. 
 
Der henvises i det hele til den begrundelse for at undtage oplysningerne i Ram-
bølls rapport fra aktindsigt, som blev fremført over for Forsyningstilsynet og 
Energiklagenævnet, og som Forsyningstilsynet og Energiklagenævnet anførte i 
sine afgørelser. Denne begrundelse gør sig således også gældende i forhold til 
oplysningerne i COWIs rapport, som er af samme karakter, og hvor meddelelse 
af aktindsigt vil have samme skadevirkning. […]” 
 

Forsyningstilsynet anmodede efterfølgende BEP om en uddybning i forhold til enkelte 
af de oplysninger, BEP ønskede undtaget. BEP fik svarfrist til den 6. oktober 2021. 
 
Den 6. oktober modtog Forsyningstilsynet BEPs supplerende bemærkninger. BEP 
meddelte, at der kan gives aktindsigt i en række oplysninger, som BEP tidligere havde 
ønsket undtaget. BEP fastholdt dog samtidig, at visse oplysninger fortsat ønskedes 
undtaget fra aktindsigt og anførte følgende: 
 

” […] 
2.2 Side 4 og 5 i COWI’s rapport (side 171-172 i PDF-filen)  
Bornholms El-Produktion skal om oplysningerne på side 4 og 5 i COWI’s rap-
port bemærke, at samtlige taloplysninger vedrørende Blok 6’s totalvirknings-
grad er undtaget fra aktindsigt i Rambølls rapport.  
 
Hvis Rønne Varme får aktindsigt i oplysningerne på side 4 i COWI’s rapport 
om, at en totalvirkningsgrad på over […] er opnåelig ved lavere returtempera-
turer, og om at totalvirkningsgraden kan øges fra ca. […] til […] ved tilføjelser 
til anlægget, kan Rønne Varme af sammenhængen udlede, at Blok 6’s total-
virkningsgrad er lavere end […], men tæt på […].  
 
Oplysningerne på side 5 i COWI’s rapport angår Blok 6’s målte totalvirknings-
grad, og hvilken negativ effekt en række forhold skønnes at have herpå.  
 
Totalvirkningsgraden er udtryk for et anlægs effektivitet og fortæller, hvor me-
get brændsel der skal anvendes til at producere el og varme.  
 
Rønne Varmes kendskab til disse oplysninger kan få afgørende kommerciel 
betydning for Bornholms El-Produktion, idet meddelelse af aktindsigt vil med-
føre en nærliggende risiko for, at Bornholms El-Produktions konkurrenceevne 
og økonomiske interesser i øvrigt påføres skade af væsentlig betydning. Det 
skyldes, at Bornholms El-Produktion ikke har monopol på varmeproduktion og 
således principielt agerer på et konkurrenceudsat varmemarked.  
 
Konkret skal henvises til, at oplysningerne kan anvendes af Rønne Varme til at 
tilrettelægge fremtidige varmeforsyningsprojekter på Bornholm, så de bliver 
mere konkurrencedygtige end varmen fra Bornholms El-Produktion. Det skal i 
den forbindelse bemærkes, at Rønne Varme aktuelt har planer om at etablere 
konkurrerende varmeproduktionskapacitet på Bornholm.  
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Oplysningerne om fjernvarmereturtemperaturens betydning for totalvirknings-
graden kan desuden anvendes af Rønne Varme til at skade Bornholms El-Pro-
duktions drift for dermed at gøre det mere fordelagtigt for Rønne Varme at 
etablere et konkurrerende varmeproduktionsanlæg.  
 
Dertil kommer, at oplysningerne om totalvirkningsgraden kan skade Bornholms 
El-Produktions position som kommerciel aktør på elmarkedet. Bornholms El-
Produktion agerer bl.a. på elspotmarkedet, hvor der sker salg af den el, Born-
holms El-Produktion producerer på Blok 6. Elmarkedet er et konkurrenceudsat 
marked, hvor salg sker til markedspris, dvs. til en pris som fastsættes på elbør-
sen NordPool Spot bl.a. på baggrund af indmeldte elpriser, og hvor disse mø-
der en efterspørgsel. 
 
Kendskab til Blok 6’s driftsøkonomiske forhold, herunder totalvirkningsgrad, 
kan have afgørende kommerciel betydning for Bornholms El-Produktions posi-
tion på elspotmarkedet. Det skyldes, at oplysningerne kan anvendes til at be-
regne eller vurdere Bornholms El-Produktions produktionsomkostninger og 
dermed kan udnyttes til at optimere konkurrenternes bud på elmarkedet og 
dermed konkurrenternes salg af elektricitet på bekostning af Bornholms El-Pro-
duktion.  
 
Der er således en formodning for, at elproduktionsvirksomheder, herunder 
Bornholms El-Produktion, kun udbyder elproduktion til salg på elbørsen, hvis 
elektriciteten kan produceres til en pris, der i hvert fald sikrer dækning af om-
kostningerne forbundet med den pågældende elproduktion (kostprisen). Born-
holms El-Produktions konkurrenter vil dermed, hvis de får indsigt i Bornholms 
El-Produktions driftsøkonomiske forhold, herunder totalvirkningsgrad, kunne 
prissætte egne ydelser lavere end Bornholms El-Produktions produktionsom-
kostninger og på den måde forøge eget salg af elektricitet til væsentlig skade 
for Bornholms El-Produktion.  
 
Bornholms El-Produktion agerer derudover på markedet for systemydelser, 
hvor Bornholms El-Produktion efter udbud har indgået en systemaftale med 
Energinet om reserveforsyning af Bornholm, og hvor Bornholms El-Produktion 
leverer regulerkraft og balancering. Kendskab til de omhandlede oplysninger 
kan også udnyttes af Bornholms El-Produktions konkurrenter på markedet for 
systemydelser på bekostning af Bornholms El-Produktion.  

 
Bornholms El-Produktion skal på den baggrund fastholde, at oplysningerne om 
Blok 6’s faktiske og potentielle totalvirkningsgrad på side 4 og 5 i COWI’s rap-
port er undtaget fra aktindsigt.  
 
2.3 Side 7 i COWI’s rapport (side 174 i PDF-filen)  
[…] Derimod fastholdes det, at oplysningen om, at en reduktion af returtempe-
raturen […] vil forbedre Blok 6’s totalvirkningsgrad […], skal undtages fra akt-
indsigt. Årsagen hertil er, at Rønne Varme har kendskab til sin egen returtem-
peratur, hvorfor udlevering vil medføre nærliggende risiko for, at Bornholms El-
Produktions konkurrenceevne og økonomiske interesser i øvrigt påføres skade 
af væsentlig betydning. Oplysningerne vil således på samme måde som oplys-
ningerne nævnt i afsnit 2.2 kunne udnyttes konkurrencemæssigt af Rønne 
Varme i forbindelse med tilrettelæggelsen af fremtidige varmeforsyningsprojek-
ter på Bornholm. […]” 

SAGENS PARTER 
Det er som udgangspunkt kun den aktindsigtssøgende, der er part i sin egen aktind-
sigtssag. Den person eller virksomhed, som oplysningerne i aktindsigtssagen angår, er 
ikke part i aktindsigtssagen. Den, som oplysningerne i en sag angår, har derfor ikke 
krav på efter forvaltningsloven at blive hørt, før der træffes afgørelse om aktindsigt, og 
den pågældende har ikke krav på begrundelse i tilfælde, hvor begæringen om aktind-
sigt imødekommes. 
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Sagens part er som udgangspunkt RV.  
 
Forsyningstilsynet har dog i denne sag besluttet også at behandle BEP som part i sa-
gen ved indhentelse af bemærkninger og høringssvar.  
 
Forsyningstilsynet har her lagt vægt på, at Forsyningstilsynet samtidig med denne sag 
behandler en sag om omkostningsfordeling, hvor både BEP og RV er parter, og aktind-
sigtsanmodningen vedrører denne sag. 
 
Forsyningstilsynet har derfor konkret vurderet, at i denne særlige situation bør BEP 
også anses som part i nærværende sag om aktindsigt.  

HØRING 
Udkast til afgørelse blev sendt i høring hos E&M og BEP den 19. oktober 2021, med 
frist for bemærkninger senest den 26. oktober 2021. 
 
Ved mail af 25. oktober 2021 oplyste BEP, at BEP ikke havde bemærkninger til afgø-
relsesudkastet.  
 
Forsyningstilsynet har ikke modtaget bemærkninger fra E&M. 
 
ORIENTERING OM OFFENTLIGGØRELSE  
Forsyningstilsynets afgørelse (uden bilag) vil blive offentliggjort på Forsyningstilsynets  
hjemmeside www.forsyningstilsynet.dk 

RETSGRUNDLAG 

Lovbekendtgørelse nr. 980 af 16. august 2017 af lov om aktindsigt i miljøoplys-
ninger  
 
Det følger af miljøoplysningslovens § 2, stk. 1, at retten til aktindsigt, med visse undta-
gelser, følger reglerne i forvaltningsloven fra 2012.  
 
Efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, 1. pkt., skal der foretages en konkret afvejning 
af offentlighedens interesse i en udlevering over for de interesser, der varetages ved at 
afslå udlevering. Det følger desuden af miljøoplysningslovens § 2, stk. 3, 2. pkt., at 
undtagelser fra aktindsigt skal anvendes restriktivt.  
 
Derudover skal der efter miljøoplysningslovens § 2, stk. 5, foretages en vurdering af, 
om de anmodede dokumenter indeholder oplysninger om emissioner.  
 

”§ 2. Enhver har under de betingelser og med de undtagelser, der følger af lov 
om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven, ret til at blive gjort bekendt 
med miljøoplysninger, jf. dog stk. 2-6 og § 3.  
Stk. 2. Ret til aktindsigt efter denne lov begrænses ikke af særlige bestemmel-
ser om aktindsigt i anden lovgivning. Dette gælder dog ikke bestemmelser fast-
sat til gennemførelse af Fællesskabsretlige forpligtelser.  
Stk. 3. I sager om aktindsigt i miljøoplysninger, der er omfattet af bestemmel-
serne i §§ 2, 7 og 10, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvalt-
ningen eller i § 12, stk. 1, § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1, i forvaltningsloven, skal 
vedkommende myndighed foretage en konkret afvejning af offentlighedens inte-
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resser, der varetages ved udlevering af miljøoplysningerne, over for de interes-
ser, der varetages ved at afslå udlevering. Bestemmelserne i §§ 2, 7 og 10, § 
12, stk. 1, og § 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen eller i § 12, stk. 1, 
§ 14, stk. 1, og § 15, stk. 1, i forvaltningsloven skal anvendes restriktivt under 
hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det 
konkrete tilfælde. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder ikke for sager omfattet 
af § 2, stk. 1, 1. pkt., i lov om offentlighed i forvaltningen, som behandles af poli-
tiet og anklagemyndigheden.  
Stk. 4. § 10, stk. 1, nr. 5, i lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for mil-
jøoplysninger, jf. dog § 4 a.  
Stk. 5. Bestemmelsen i § 10, nr. 1-4, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1, nr. 6, i lov om 
offentlighed i forvaltningen eller § 12, stk. 1, i forvaltningsloven finder ikke an-
vendelse på oplysninger om emissioner til miljøet, i det omfang afslag på akt-
indsigt vil stride imod bestemmelserne i artikel 4, stk. 2, i Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøop-
lysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF.  
Stk. 6. Bestemmelserne i § 13, stk. 1, nr. 4-6, i lov om offentlighed i forvaltnin-
gen eller § 15, stk. 1, nr. 4 og 5, i forvaltningsloven finder ikke anvendelse på 
miljøoplysninger, i det omfang afslag på aktindsigt vil stride imod bestemmel-
serne i artikel 4, stk. 2, i det i stk. 5 nævnte direktiv.  
 

Miljøoplysningslovens § 3 fastsætter, hvad der forstås ved miljøoplysninger:  
§ 3. Ved miljøoplysninger forstås alle oplysninger, som er i myndighedens be-
siddelse, eller som opbevares for den, som foreligger i skriftlig form, i billed- el-
ler lyd-form, eller i elektronisk eller en hvilken som helst anden form, uanset 
hvornår oplysningerne er tilvejebragt, og som vedrører  
1) tilstanden i miljøelementer som f.eks. luft og atmosfære, vand, jord, landska-
ber og naturområder, herunder vådområder, kyst- og havområder, biologis 
mangfoldighed og dennes enkelte bestanddele, herunder genetisk modificerede 
organismer, og vekselvirkningen mellem disse elementer,  
2) faktorer som f.eks. stoffer, energi, støj, stråling eller affald, herunder radioak-
tivt affald, emissioner, udledninger og andre udslip i miljøet, der påvirker eller 
kan påvirke de miljøelementer, som er nævnt i nr. 1,  
3) foranstaltninger, herunder administrative foranstaltninger såsom politikker, 
lovgivning, planer, programmer, miljøaftaler og aktiviteter, der påvirker eller kan 
påvirke de enkelte miljøelementer, som er nævnt i nr. 1 og 2, og faktorer samt 
foranstaltninger og aktiviteter, der har til formål at beskytte disse miljøelemen-
ter,  
4) rapporter om gennemførelse af miljølovgivningen,  
5) rentabilitetsberegninger og andre økonomiske analyser og forudsætninger, 
som er anvendt i forbindelse med de foranstaltninger og aktiviteter, som er 
nævnt i nr. 3, og  
6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor det er relevant, 
forurening af fødekæden, menneskers levevilkår, kulturminder og bygningsvær-
ker, i det omfang de påvirkes af de enkelte miljøelementers tilstand, som er 
nævnt i nr. 1, eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte forhold.  

 
Af miljøoplysningslovens § 4b fremgår klagebestemmelsen:  

§ 4 b. Klage indgives skriftligt til den myndighed, det organ eller den forsynings-
virksomhed, der har truffet afgørelsen. Myndigheden, organet eller forsynings-
virksomheden skal, hvis den vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangs-
punkt ikke senere end 3 uger efter modtagelsen af klagen videresende klagen 
til klageinstansen. Klagen skal ved videresendelsen være ledsaget af den på-
klagede afgørelse, de dokumenter, der er indgået i sagens bedømmelse, og en 
udtalelse fra myndigheden, organet eller forsyningsvirksomheden med dennes 
bemærkninger til sagen og de i klagen anførte klagepunkter. […] 
 

 
I henhold til miljøoplysningslovens § 6, stk. 2, skal lovens henvisninger til forvaltnings-
loven bl.a. forstås som henvisninger til de pågældende bestemmelser i lovbekendtgø-
relse nr. 988 af 9. oktober 2012 af forvaltningsloven – herefter ”2012-forvaltningslo-
ven”:  
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§ 6. […] Stk. 2. […] Henvisninger i denne lov til bestemmelser i forvaltningslo-
ven skal forstås som henvisninger til de pågældende bestemmelser i lovbe-
kendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 

 
Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 af forvaltningsloven 
 
Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet en afgørelse, kan forlange at 
blive gjort bekendt med sagens dokumenter, jf. § 9, stk. 1 i 2014-forvaltningsloven og § 
9, stk. 1 i 2012-forvaltningsloven (partsaktindsigt).  
 

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en 
forvaltningsmyndighed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens doku-
menter. Begæringen skal angive den sag, hvis dokumenter den pågældende 
ønsker at blive gjort bekendt med. 

  
En parts ret til aktindsigt omfatter alle dokumenter, der vedrører sagen, dog med de 
nærmere undtagelser defineret i 2012-forvaltningslovens §§ 12-15. 
 
Det følger af 2012-forvaltningslovens § 15, stk. 1, at retten til aktindsigt kan begræn-
ses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter 
til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende 
selv eller til andre private eller offentlige interesser.  
 

§ 15. Retten til aktindsigt kan i øvrigt begrænses, i det omfang partens inte-
resse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit 
tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til 
andre private eller offentlige interesser, herunder 
1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 
2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder for-
holdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 
3) forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse 
og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferet-
lig eller disciplinær forfølgning, 
4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksom-
hed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivnin-
gen, eller 
5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges 
forretningsvirksomhed. 
Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et doku-
ment, skal parten gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. 
 
 

Hertil følger det blandt andet af lovforslag nr. L 145 af 7. februar 2013 om ændring af 
bl.a. forvaltningslovens pkt. 4.3.8.5, at: 
 

”Forvaltningslovens § 15, stk. 1, fastsætter derimod, at retten til aktindsigt kan 
begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sa-
gens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende 
hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige inte-
resser, herunder de hensyn, der er angivet i § 15, stk. 1, nr. 1-5. Med udtryk-
ket »herunder« angives, at bestemmelsen ikke er udtømmende i sin angi-
velse af, hvornår retten til aktindsigt i bestemte oplysninger kan afslås. Der kan 
således efter forvaltningslovens § 15, stk. 1 – på samme måde som efter offent-
lighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6 – gives afslag på partsaktindsigt efter forvalt-
ningsloven under henvisning til andre hensyn end de hensyn, der konkret er an-
givet i forvaltningslovens § 15, stk. 1, nr. 1-5.” 

 
Energiklagenævnets praksis  
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Energiklagenævnet har i en afgørelse af 13. april 2021 (j.nr. 20/13490) vurderet, at en 
anmodning om aktindsigt i en rapport fra Rambøll, som omhandlede omkostningsfor-
delingen på et anlæg hos BEP (blok 6), skulle behandles efter miljøoplysningsloven. 
(Det bemærkes, at afgørelsen endnu ikke er offentliggjort på Energiklagenævnets 
hjemmeside. Det bemærkes endvidere, at rapporten findes i akt 83, der også er gen-
stand for aktindsigtsanmodningen i denne sag) 
 
Det fremgår af afgørelsen, at:  

”[...]anmodningen om aktindsigt skal behandles efter miljøoplysningslo-
ven. Klagenævnet har lagt vægt på, at de undtagne oplysninger i form af be-
skrivelser af varmevirkningsgrader for et anlæg, har forbindelse til Born-
holm El-Produktion A/S aktiviteter som selskab, der påvirker eller kan på-
virke miljøet efter miljøoplysningslovens § 3, nr. 3, jf. § 3, nr. 1, og at oplysnin-
gerne i øvrigt udgør økonomiske analyser, der har forbindelse til emissioner 
og udledninger efter miljøoplysningslovens § 3, nr. 3, jf. § 3, nr. 2, der er fak-
torer, der kan påvirke miljøelementer efter miljøoplysningslovens § 3, nr. 1.”  
[…]  
”Energiklagenævnet har gennemgået oplysningerne i Rambølls rapport af 6. 
maj 2020 med henblik på at vurdere, hvorvidt disse bør undtages fra aktindsigt i 
medfør af 2012-forvaltningslovens § 15, stk. 1. ”  
[…]  
”Energiklagenævnet vurderer, at oplysningerne om Blok 6’s effektivitet målt i 
MWh og grader, faktiske kapacitet og driftsdata udgør oplysninger om drifts- og 
forretningsforhold, der er omfattet af bestemmelsen i 2012-forvaltningslovens § 
15, stk. 1. Energiklagenævnet har ved vurderingen navnlig lagt vægt på, at der 
ved sammenhængen af oplysningerne kan udledes oplysninger om tekniske 
indretninger og væsentlige forhold om Blok 6. Energiklagenævnet har dernæst 
lagt vægt på det oplyste om fremtidige udbud, hvor fordelingen af omkostninger 
mellem el- og varme kan udgøre et vigtigt konkurrenceparameter. Dernæst, at 
oplysningerne vil give en konkurrerende virksomhed mulighed for at tilrette-
lægge fremtidige forretningsinitiativer.  
Energiklagenævnet vurderer på baggrund af ovenstående, at Bornholm El-Pro-
duktion A/S har godtgjort, at der er nærliggende risiko for, at en udlevering af 
oplysninger om Blok 6’s effektivitet målt i MWh og grader, faktiske kapacitet og 
driftsdata vil have væsentlig økonomisk betydning for Bornholm El-Produktion 
A/S ved, at en konkurrent kan misbruge oplysninger til økonomisk at skade sel-
skabet, hvorfor hemmeligholdelse er særlig påkrævet. ”  
[…]  
”Oplysningerne er herefter undtaget fra aktindsigt i medfør af miljøoplysningslo-
vens § 2, stk. 1, og § 6, stk. 2, jf. 2012-forvaltningslovens § 15, nr. 1.”  
(Forsyningstilsynets markeringer) 

 
FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 
Spørgsmålet om lovvalg: Miljøoplysningsloven eller Forvaltningsloven fra 2014 
(Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven)  
 
Denne anmodning om aktindsigt omhandler den samme type af oplysninger, som var 
genstand for Energiklagenævnets afgørelse af 13. april 2021, omtalt under retsgrund-
laget. Der er tale om oplysninger om virkningsgrader, produktion i MW, driftstimer mm. 
 
Forsyningstilsynet har i overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse vurde-
ret, at der er tale om miljøoplysninger, jf. miljøoplysningslovens § 3, nr. 3. 
 
Forsyningstilsynet har dog også vurderet E&Ms anmodning efter den gældende for-
valtningslov og herunder vurderet om E&M vil få en bedre retsstilling. Der henvises til 
side 11.  
 
Dokumenter, der meddeles fuld aktindsigt i  
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Forsyningstilsynet meddeler fuld aktindsigt i dokumenterne på akt nr.2, 9, 40, 49, 73, 
77, 97 og 107, følgemail på akt nr. 83, 85, 87, 88 og 95, ekstraherede bilag på akt nr. 
88 og 95, samt bilag AG på akt nr. 85, jf. miljøoplysningslovens § 2.  
 
Dokumenter der meddeles delvis aktindsigt i  
Der gives delvis aktindsigt i de vedhæftede dokumenter på akt nr. 83, 85, 87, 88 og 95. 
 
2012-forvaltningslovens § 15  
For så vidt angår de undtagne oplysninger på akt nr. 83, 85, 87, 88 og 95 bemærkes, 
at oplysningerne er undtaget fra aktindsigt, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 1 og § 6, 
stk. 2, jf. 2012-forvaltningslovens § 15, stk. 1.  
 
Efter disse regler omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om tekniske indretninger 
eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt 
der er afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige 
interesser.  
 
Forsyningstilsynet har – på baggrund af udtalelsen fra BEP – vurderet, at aktindsigt i 
de pågældende oplysninger i den konkrete sag vil indebære en nærliggende risiko for, 
at der påføres BEP en økonomisk skade af væsentlig betydning.  
 
Det er Forsyningstilsynets vurdering, at der i dokumenterne findes oplysninger, som i 
den konkrete sag vedrører drifts- og forretningsforhold hos BEP. Det drejer sig om op-
lysninger om teknisk data for Blok 6, herunder varmevirkningsgrader, produceret var-
memængde i MW, driftstimer og brændselsforbrug.  
 
Forsyningstilsynet har især lagt vægt på, at oplysningerne i den konkrete sag vil kunne 
anvendes til at vurdere Blok 6’s kapacitet og effektivitet, hvilket kan have kommerciel 
betydning for BEPs position på elmarkedet.  
 
Forsyningstilsynet bemærker yderligere at, de fortrolige oplysninger i de efterspurgte 
dokumenter er samme type af oplysninger, som de oplysninger, Energiklagenævnet 
tog stilling til og, som Energiklagenævnet har vurderet, er forretningshemmeligheder 
efter forvaltningsloven. Forsyningstilsynet vurderer, at der ligeledes i denne konkrete 
sag er tale om forretnings-hemmeligheder efter 2012-forvaltningsloven, og at oplysnin-
gerne derfor bør undtages.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at der kan meddeles aktindsigt i den del af dokumenterne, 
der ikke indeholder forretningshemmeligheder, jf. herved 2012-forvaltningslovens § 15, 
stk. 2  
 
Afvejningsreglen i miljøoplysningslovens § 2, stk. 3  
Forsyningstilsynet har foretaget en konkret afvejning af offentlighedens interesse i en 
udlevering over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering, jf. miljøoplys-
ningslovens § 2, stk. 3.  
 
For udlevering af miljøoplysningerne taler offentlighedens og E&Ms væsentlige inte-
resse i at få aktindsigt i sagen og få udleveret så mange oplysninger om sagen som 
muligt. 
 



FORSYNINGSTILSYNET | AFGØRELSE OM AKTINDSIGT I KORRESPONDANCE MELLEM 
FORSYNINGSTILSYNET OG BORNHOLMS EL-PRODUKTION 

 

Side 11/12 

For afslag på udlevering af oplysninger kan anføres, at det er en væsentlig interesse at 
beskytte BEPs position på el- og varmemarkedet.  
 
Der er tale om oplysninger om virkningsgrader, produktion i MW og driftstimer for 
BEPs blok 6.  
 
For at undtage oplysninger, skal der foretages en restriktiv afvejning over for hensynet 
til offentlighedens og E&Ms interesse i at modtage oplysningerne, jf. miljøoplysnings-
lovens § 2, stk. 3, 2. pkt.  
 
I afvejningen af disse modsatrettede hensyn er det Forsyningstilsynets vurdering, at 
hensynet til beskyttelse af BEPs position på el-markedet i den konkrete sag er så 
tungtvejende, at offentlighedens og E&Ms interesse i udlevering af så mange miljøop-
lysninger som muligt må vige herfor. Forsyningstilsynet har i den forbindelse lagt vægt 
på, at dokumenterne ikke indeholder oplysninger om tilstanden i miljøet, som må anta-
ges at være af særlig interesse for offentligheden og for E&M. Resultatet af afvejnin-
gen af disse hensyn er efter Forsyningstilsynets opfattelse, at de ønskede oplysninger 
ikke må udleveres.  
 
Emissionsoplysninger, jf. miljøoplysningslovens § 2, stk. 5  
Forsyningstilsynets har ligeledes vurderet, om der er oplysninger i dokumenterne, der 
har status af ”emissionsoplysninger”, jf. herved miljøoplysningslovens § 2, stk. 5. 
  
Ved emissionsoplysninger forstås normalt oplysninger om faktiske udledninger til mil-
jøet, for eksempel, at en given skorsten udleder x tons NOx eller en bil udleder x kg 
CO2.  
 
Forsyningstilsynet vurderer, at dokumenterne ikke indeholder emissionsoplysninger. 
Der er alene tale om oplysninger om virkningsgrader, produktion i MW mv. Miljøoplys-
ningslovens § 2, stk. 5, finder derfor ikke anvendelse.  
 
Vurdering efter den gældende forvaltningslov 
Det bemærkes, at en vurdering efter den nye forvaltningslov også vil føre til et afslag 
på E&Ms aktindsigtsanmodning. Der henvises til den nye forvaltningslovs § 15b, nr. 5, 
§ 15c og § 10. 

KLAGEVEJLEDNING  

Klage over denne afgørelse kan ske til Energiklagenævnet. E&M skal dog indlednings-
vis sende en evt. klage til Forsyningstilsynet, jf. miljøoplysningslovens § 4 b.  
 
Hvis klagen ikke giver Forsyningstilsynet anledning til at ændre afgørelsen, sender 
Forsyningstilsynet snarest og som udgangspunkt senest 3 uger efter modtagelse af 
klagen ved Forsyningstilsynet klagen, afgørelsen, de dokumenter, der er indgået i sa-
gens bedømmelse, og en udtalelse fra Forsyningstilsynet med bemærkninger til sagen 
og de i klagen anførte klagepunkter til Energiklagenævnet  
 
 
Med venlig hilsen 
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