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RESUMÉ 
1. På Energitilsynets møde den 18. december 2000 oplyste Anders Larsen, at Katja 

Sander Johansen ønskede at overvære et eller flere af Energitilsynets møder som 

led i udarbejdelsen af et ph.d. projekt om regulering af elmarkedet.  

 

2. Elforsyningsloven og Energitilsynets forretningsorden tager ikke stilling til 

spørgsmålet om, hvorvidt "udenforstående" kan overvære tilsynets møder.  

 

3. Energitilsynets medlemmer må derfor i det konkrete tilfælde på baggrund af 

forskningsprojektet tage stilling til, om medlemmerne ønsker at give Katja Sander 

Johansen adgang til at overvære et eller flere af tilsynets møder og på hvilke be-

tingelser.  

 

AFGØRELSE 
4. Det meddeles Katja Sander Johansen, at hun er velkommen til at deltage i Ener-

gitilsynets møder i 1. halvår 2001.  

 

5. Det er en betingelse for Katja Sander Johansens overværelse af møderne, at de 

oplysninger hun har fået via deltagelsen i møderne anonymiseres og forelægges 

Formanden forinden offentliggørelse.  

6. at det kan ikke tillades, at Katja Sander Johansen anvender båndoptager ved 

møderne.  

 

7. Katja Sander Johansen er med hensyn til den viden hun erhverver sig vedrøren-

de tilsynets arbejde af Energitilsynet pålagt samme tavshedspligt som Energitilsy-

nets medlemmer, og sekretariatets medarbejdere, jfr. Forvaltningslovens § 27, stk. 

3 og 4. Denne tavshedspligt ophører ikke med samarbejdets ophør.  

 

SAGSFREMSTILLING 
8. På Energitilsynets møde den 18. december 2000 oplyste Anders Larsen, at han 

var blevet kontaktet af Katja Sander Johansen, som anmodede om, at få tilladelse 

til at deltage i et par af Energitilsynets møder.  
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9. Baggrunden for henvendelsen er, at Katja Sander Johansen arbejder med en 

ph.d. afhandling vedrørende regulering af det liberaliserede elmarked- et kompara-

tivt studie af uafhængige reguleringsmyndigheder på elområdet.  

 

10. I henhold til Elforsyningslovens § 79 består Energitilsynet af en formand og 

seks uafhængige medlemmer. I henhold til 78, stk. 3, 2. punktum godkender Ener-

giministeren Energitilsynets forretningsorden.  

 

11. I henhold til forretningsordenen § 6, stk. 3, skal Konkurrencestyrelsen og 

Energistyrelsen i deres egenskab af sekretariat være repræsenteret ved Energitilsy-

nets møder.  

 

12. I henhold til forretningsordenen er således alene Energitilsynets medlemmer 

og sekretariatets repræsentanter berettiget til at være til stede under møderne. Der 

er ikke i forretningsordenen åbnet mulighed for, at andre interesserede har adgang 

til møderne.  

 

13. I henhold til forretningsordenens § 12 er Energitilsynets medlemmer og andre 

der deltager i eller yder bistand ved tilsynets virke underlagt tavshedspligt efter 

forvaltningslovens regler herom, jf. forvaltningslovens § 27, der er sålydende:  

 

14. § 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt jfr. 

Borgerlig straffelov § 152 og 152 c- 152 f, når en oplysning ved lov eller anden 

gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt 

at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private 

interesser, herunder navnlig til:  

 

15. 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar  

 

16. 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder for-

holdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner.  

 

17. 3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straf-

fuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig 

eller disciplinær forfølgning.  

 

18. 4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings-, eller planlægningsvirk-

somhed eller påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftlovgivningen,  

 

19. 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges 

forretningsvirksomhed,  

 

20. 6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at be-

skytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske for-

hold, eller  

 

21. 7) enkeltpersoners eller private selskabers økonomiske interesse i at beskytte 

oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller 

forretningsforhold  
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22. Stk. 2. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt 

med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at 

varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser, som 

nævnt i stk. 1.  

 

23. Stk. 3. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den 

offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som 

myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil.  

 

24. Stk. 4. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 2, regler om tavshedspligt eller 

pålægges der tavshedspligt efter stk. 3, finder straffelovens § 152 og §§ 152c- 152 

f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg.  

 

25. På sit møde den 23. oktober 2000 besluttede Energitilsynet, at i referaterne fra 

tilsynets møder, skal dagsordenspunkter hvor der er truffet afgørelse refereres med 

angivelse af de punkter og synspunkter, som har været bestemmende for afgørel-

sen, og at referatet af de dagsordenspunkter, hvor der ikke er truffet afgørelse, skal 

ske med betydelig hensyntagen til sagens videre behandling og på en sådan måde, 

at en senere meddelelse af afgørelse og begrundelse herfor ikke foregribes. Denne 

beslutning blev truffet med henblik på at sikre den frie meningsudveksling under 

møderne.  

 

BEGRUNDELSE 
26. I henhold til elforsyningslovens § 78, stk. 3, 2. punktum fastsætter tilsynet sin 

egen forretningsorden, dog under Energiministerens godkendelse. Tilsynets med-

lemmer kan derfor, inden for lovens rammer, dispensere fra reglerne i forretnings-

ordenen og fastsætte eventuelle betingelser for en sådan dispensation.  

 

27. Det er således muligt for Energitilsynet at meddele tilladelse til, at en uforstå-

ende får tilladelse til at overvære et eller flere af tilsynets møder som led i et 

forskningsprojekt, der vedrører tilsynets kompetenceområde.  

 

28. Det må imidlertid sikres, at dette ikke påvirker tilsynets arbejde, herunder den 

frie meningsudveksling, og at der ikke sker en videre offentliggørelse end den, der 

efter tilsynets møder finder sted på internettet af tilsynets afgørelser og referaterne 

fra tilsynets møder.  

 

29. For at sikre, at dette ikke sker bør det som betingelser for tilladelse til overvæ-

relse af tilsynets møder stilles, at Katja Sander Johansen forelægger Energitilsynet 

de konklusioner og andre forskningsresultater, som er uddraget af overværelsen af 

møderne inden disse offentliggøres, samt at tilsynet oplyses om, under hvilke for-

hold de ikke offentliggjorte oplysninger vil blive opbevaret, herunder hvem der vil 

have tilgang til oplysningerne.  

 

30. Det kan ikke tillades, at Katja Sander Johansen anvender båndoptager ved 

tilsynets møder, da dette ville kunne virke hæmmende for den frie meningsudveks-

ling under mødet.  
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31. Endvidere må det over for Katja Sander Johansen indskærpes, at hun med hen-

syn til oplysningerne fra tilsynets møder er undergivet den samme tavshedspligt, 

som Energitilsynets medlemmer og sekretariatets medarbejdere, og at denne tavs-

hedspligt fortsætter efter, at den foreliggende forskningsopgave er afsluttet.  

32. Notater til tilsynets møder vedrørende elsager udsendes til Katja Sander Johan-

sen samtidig med, at notaterne udsendes til tilsynets medlemmer. 

 

 
 

 


