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Aktindsigt i oplysninger vedrørende Haderslev 
Kraftvarmeværk 

Resumé 

1. Sekretariatet for Energitilsynet (herefter ”Sekretariatet”) modtog den 9. 
september 2012 anmodning fra Horten Advokatpartnerselskab (herefter 
”Horten”) om aktindsigt i en sag vedrørende Haderslev Kraftvarmeværk 
A/S. 

2. Sagen rejser spørgsmålet om, hvorvidt oplysningerne skal videregives 
eller om indsigt i oplysningerne vil medføre en nærliggende risiko for, at 
Haderslev Kraftvarmeværk A/S og DONG Energy Thermal Power A/S 
(herefter ”DONG Energy TP”) lider et økonomisk tab, som kan begrunde, at 
oplysningerne tilbageholdes.  

3. Efter en kort redegørelse om sagen på tilsynsmødet i december fandt 
Energitilsynet det relevant at få sagen forelagt skriftligt. 

4. Med henblik på at skabe et grundlag for at vurdere aktindsigtsspørgsmå-
let har Sekretariatet indhentet høringssvar og oplysninger fra henholdsvis 
Horten og DONG Energy TP, der ejer 100 pct. af aktierne i Haderslev 
Kraftvarmeværk A/S. 

5. Miljøstyrelsen har oplyst, at idet forbrændingsanlæggene generelt har 
ledig kapacitet og EU’s affaldsdirektiv har øget mulighederne for eksport af 
affald, er markedet for forbrændingsegnet affald præget af en reel og hård 
konkurrence, der strækker sig udover både lande- og kommunale grænser. 
Særligt de privatejede forbrændingsanlæg befinder sig i en konkurrenceud-
sat situation, da de, i modsætning til de kommunalt ejede forbrændingsan-
læg, alene har mulighed for at tiltrække det affald, der efter lovgivningen 
skal konkurrenceudsættes igennem udbud.  

6. Der opstår derved den situation, at når forbrændingsanlæggene giver til-
bud på forbrændingskapacitet til affaldsleverandørerne, forvrides markeds-
forholdene, hvis udbudsgiver og de øvrige bydere har kendskab til én af by-
dernes nederste grænse for taksering af affaldsbehandling.  
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7. Ud fra de oplysninger, der ønskes aktindsigt i, er det muligt at udlede det 
beløb, som Haderslev Kraftvarmeværk A/S maksimalt kan indtegne i var-
mepriser.  

8. Med denne indsigt er det endvidere muligt at udlede Haderslev Kraft-
varmeværk A/S’ indtægtsbehov på affaldssiden samt Haderslev Kraftvar-
meværk A/S’ nederste grænse for taksering af affaldsbehandling, hvis an-
lægget skal undgå et give underskud. 

9. Dermed foreligger der en væsentlig risiko for, at (a) både affaldsleve-
randørerne og øvrige forbrændingsanlæg ved frigivelse af de oplysninger, 
der er genstand for aktindsigtssagen, vil kunne udnytte kendskabet til de på-
gældende oplysninger og derved opnå en utilsigtet gunstig forhandlingssitu-
ation ved affaldsudbud til skade for ejerne af Haderslev Kraftvarmeværk 
A/S og (b) at frigivelse af disse oplysninger kan have en væsentlig skade-
virkning på affaldsmarkedet og dermed på offentlige interesser. 

10. Det må således antages, at aktindsigt i de pågældende oplysninger inde-
bærer en nærliggende risiko for, at der dels af konkurrencemæssige årsager 
påføres Haderslev Kraftvarmeværk A/S, og dermed også DONG Energy TP, 
et ikke ubetydeligt tab og dels at et mindre velfungerende konkurrencemar-
ked vil medføre et ikke ubetydeligt samfundsøkonomisk tab. 

Afgørelse 

11. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrun-
delse truffet afgørelse om følgende: 

 At der gives afslag på Hortens anmodning om fuld aktindsigt i bi-
lag J, K, L, M, O, Y, X, 1, 2, 6, 7 og 11, der vedrører sag 4/0920-
0102-0001/2 om Haderslev Kraftvarmeværk A/S’ prisfastsættelse 
for affaldsvarme. 

 At afslaget begrundes dels i forhold til offentlighedslovens § 12, 
stk. 1, nr. 2, idet det er af væsentlig økonomisk betydning for Ha-
derslev Kraftvarmeværk A/S og DONG Energy TP, at de forret-
ningsforhold, som bilagene indeholder oplysninger om, ikke vide-
regives. Dels i forhold til offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, 
idet en tilbageholdelse af oplysningerne er nødvendig af hensyn 
til at beskytte offentlige interesser i form af et velfungerende af-
faldsmarked. 
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Sagsfremstilling 

12. Sekretariatet modtog den 9. september 2012 anmodning fra Horten om 
aktindsigt i sag 4/0920-0102-0001/2 vedrørende Haderslev Kraftvarmeværk 
A/S’ prisfastsættelse for affaldsvarme. Haderslev Kraftvarmeværk A/S var 
tidligere 100 pct. ejet af Elsam A/S, der den 30. marts 2012 blev overdraget 
til DONG Energy TP i form af en spaltning. DONG Energy TP ejer i dag 
100 pct. af aktierne i Haderslev Kraftvarmeværk A/S. 

13. Horten angav i sin anmodning, at der i særlig grad ønskes aktindsigt om 
fremsendt materiale fra Elsam Kraft A/S vedrørende managementaftalen. 

14. Sagen om Haderslev Kraftvarmeværk A/S har tidligere været genstand 
for fem anmodninger om aktindsigt i foråret 2012. DONG Energy TP udbad 
sig i denne sammenhæng den 27. april 2012, at visse oplysninger i en række 
dokumenter blev undtaget fra aktindsigt, og gav følgende begrundelser: 

”Der de sidste 3 – 5 år sket store fald i brændbare affaldsmængder i Dan-
mark, hvilket giver sig udslag i stort overskud af forbrændingskapacitet. 

Den store affaldsmangel giver selvsagt stor interesse og konkurrence om 
de brændbare mængder der er på markedet. Kommuner og kommunale 
fællesskaber har anvisningsret (altså ikke udbudspligt) af eget affald til 
egne anlæg, hvor DONG Energy kun kan skaffe sig brændbare affalds-
mængder via udbud fra de kommuner som ikke selv har affaldsbaserede 
kraftvarmeværker eller har medejerskab af et affaldsforbrændingsanlæg 
via et kommunalt fællesskab. 

De kommuner som DONG Energy igennem årene har behandlet brændbart 
affald for er nu løbende i udbud med deres affald og da alle anlæg mangler 
affald er de kommunalt ejede anlæg nu også naturlige bydere på disse 
mængder affald. Vi er således i en konkurrencesituation i modsætning til 
tidligere hvor der var underskud af forbrændingskapacitet. 

Som eksempel er det forbrændingsegnede affald i Horsens Kommune i øje-
blikket i udbud. Horsens Kraftvarmeværk, som er ejet af DONG Energy, 
har behandlet dette affald siden 1993. Da vi er bekendte med, at forbræn-
dingsanlægget i Århus mangler ca. 30.000 ton/år, RenoSyd i Skanderborg 
mangler ca. 30.000 ton/år og forbrændingsanlægget i Kolding mangler ca. 
50.000 ton/år vil der selvsagt være konkurrence om dette udbud. 

Ovennævnte er årsagen til, at DONG Energy ikke ønsker dokumenter ud-
leveret hvor økonomiske nøgletal er tilgængelige. Dette vil i påkommende 
tilfælde give DONG Energy urimelige forretningsmæssige og konkurren-
cemæssige vilkår. En række af dokumenterne indeholder nøgletal mv., der 
vil kunne skade Haderslev Kraftvarmeværk A/S. ” (Bilag 1) 
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15. Sekretariatet imødekom alle fem anmodninger om aktindsigt med und-
tagelse af de af DONG Energy TP angivne oplysninger1 i medfør af offent-
lighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2. De pågældende oplysninger blev undtaget 
fra aktindsigt på baggrund af Sekretariatets vurdering af Dong Energy TP’s 
indsigelser mod videregivelse af oplysningerne. 

16. Den 19. oktober 2012 meddelte Sekretariatet Horten, at dennes anmod-
ning af 9. september 2012 om aktindsigt kunne imødekommes med undta-
gelse af de oplysninger, som også var blevet undtaget fra aktindsigt i de for-
udgående fem aktindsigtssager. Med henvisning til at de undtagne oplysnin-
ger vedrører økonomiske nøgletal om væsentlige konkurrenceparametre, og 
at aktindsigt i de omhandlede oplysninger vil kunne risikere at skade for-
handlingspositionen for de nuværende ejere af de i sagen omhandlede kraft-
varmeværker med tab til følge, fandtes disse oplysninger at være omfattet af 
offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2 (Sekretariatets afgørelse er vedlagt 
som Bilag 2). Sekretariatets behandling af Hortens aktindsigtsanmodning 
blev forsinket på baggrund af en udvidelse af høringsfristen for DONG 
Energy TP.  

17. Den 6. november 2012 indgav Horten en klage til Energiklagenævnet 
over Sekretariatets afgørelse om aktindsigt med en begæring om fuld akt-
indsigt i bilag J, K, L, M, O, U, V, X, 1, 2, 6, 7 og 112 (bilagene er vedlagt 
som Bilag 3). Horten gav følgende begrundelser for klagen: 

- ”Det må fremhæves, at de oplysninger, det drejer sig om, er 8-12 år 
gamle. (…) Økonomiske forhold i disse koncernforbundne leverancer i 
perioden 2000 – 2004 kan ikke, selvom de måtte komme mulige kon-
kurrenter i hænde, medføre nogen nærliggende risiko for væsentlige 
tab i 2012. Forholdene i alle virksomheder har i disse mellemliggende 
år ændrer sig betydeligt, og dette vil under alle omstændigheder være 
tilfældet i konkurrenceudsatte erhverv.” 

- ”at de koncernforbundne leverancer ikke foretaget med henblik på 
avance. (…) Når der er tale om leverancer, som sker til kostpriser 
uden at der tilsigtes avance, er det klart, at der ikke er konkurrence-
mæssige hensyn at tage i denne forbindelse.” (…) Hvordan virksom-
heden i årene 2000 – 2004 leverede uden at opnå avance, kan ikke ha-
ve væsentlig betydning for en eventuel konkurrencesituation i 2012.” 

- ”Det gøres gældende, at der ikke har været tale om levering til kon-
cerneksterne virksomheder og dermed ikke om mulig konkurrence.” 

                                                 
1 Det drejer sig om oplysninger i akterne 12-2, 12-3, 18 bilag D, F, J, K, L, M, O, U, V, W, 
X, SJ_000027, 51, 51-1-1, 51-1-3, 52-1 
2 Disse bilagsfortegnelser refererer til de betegnelser, der er benyttet af advokaterne i sagen, 
idet de pågældende dokumenter er bilag til indlæg fra henholdsvis Bech-Bruun Dragsted og 
Advodan. Bilagsfortegnelserne vedrører følgende akter: Akt 18, bilag J, K, L, M, O, U, V, 
X, 12-2 og 12-3.  
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- ”Hvad enten der tages udgangspunkt i Elsam A/S eller Elsam Kraft 
A/S, kan det således ses, at aktiver og gæld uden fusion er overdraget 
til DONG Energy Thermal Power A/S i 2012. Når der er tale om, at en 
virksomhed er overdraget til et nyt selskab (og ikke ved fusion), må det 
under alle omstændigheder forventes, at den nye ejer vælger at drive 
virksomheden på sin egen måde og med de ressourcer, man ønsker at 
benytte. En sådan ny ejer vil således ikke blive påført væsentlig skade 
ved, at oplysninger om, hvorledes en tidligere ejer har drevet virksom-
heden, undergives aktindsigt og naturligvis slet ikke, når disse oplys-
ninger ligger 8-12 år tilbage i tiden. Der er selvsagt også tale om, at 
man i løbet af disse 8-12 år har ændret de ressourcer, der benyttes i 
forbindelse med serviceydelserne, herunder bemanding mv.” 

- ”Det kan yderligere bemærkes, at Haderslev Kraftvarmeværk, som sa-
gen drejede sig om, ophører med sin drift medio 2013. (…) Der er så-
ledes intet hensyn at tage mht. Haderslev Kraftvarmeværk A/S. Det er 
endvidere offentligt kendt, at Horsens Kraftvarmeværk (HOV) er det 
eneste af de seks værker i bilag 6, som ikke er enten nedlagt eller af-
hændet fra DONG Energy-koncernen.” (Bilag 4) 

18. På foranledning af den indgivne klage besluttede Sekretariatet at genop-
tage aktindsigtssagen den 15. november 2012, da Hortens indvendinger i 
klagen ikke var indgået i sagsbehandlingen og gav anledning til fornyet 
overvejelse i sagen. 

19. Aktindsigtssagen blev genoptaget og begæringen sendt i høring hos 
DONG Energy TP, som fik frist til at fremkomme med sine bemærkninger 
senest den 22. november 2012. Efter anmodning fra DONG Energy TP blev 
denne frist forlænget til den 29. november 2012. 

20. Sekretariatet modtog den 29. november 2012 DONG Energy TP’s be-
grundelse for, hvorfor selskabet mener, at de pågældende oplysninger skal 
undtages fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens § 12, stk. 1, 
nr. 2. Dong Energy TP angav i denne forbindelse, at: 

- ”Vi er ikke enige med klager i, at der ikke foreligger en rele-
vant konkurrencesituation. DONG Energy ejer fortsat to af-
faldsfyrede kraftvarmeværker, som er i en konkurrencesituati-
on for så vidt angår det forbrændingsegnede affald. Der er på 
markedet et overskud af forbrændingskapacitet.” 

- ”I klagen henvises der til, at det drejer sig om oplysninger, der 
er 8-12 år gamle. Hertil må bemærkes, at der for en del af dis-
se oplysninger er tale om aftalte omkostningsstørrelser, der 
skal indekseres.”  

- ”Det anføres videre i klagen, at Elsam er overdraget til 
DONG Energy Thermal Power A/S i 2012 med efterfølgende 
bemærkning om, at nyt selskab må forventes at drive virksom-
heden på sin egen måde. Det bemærkes for en god ordens 
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skyld, at overdragelsen er sket i form af spaltning. Der er fort-
sat tale om samme koncern, hvorfor det må have formodnin-
gen imod sig, at man pr. automatik skulle vælge at drive virk-
somheden på en ny måde. Selv om det ikke havde været tale 
om en koncernintern overdragelse, er det i øvrigt ikke usæd-
vanligt, at en erhverver af en virksomhed driver virksomheden 
videre på samme måde.” 

- ”Haderslev Kraftvarmeværk er solgt, men dog først med over-
tagelse medio 2013. Vi kan ikke vurdere, hvilke hensyn det 
måtte være at tage til køberen efter overtagelsen, men blot 
konstatere, at det i hvert fald må være relevant at tage hensyn 
til Haderslev Kraftvarmeværk A/S indtil det nedlægges. Det er 
i øvrigt væsentligt at bemærke, at materialet indeholder oplys-
ninger ikke blot om Haderslev Kraftvarmeværk, men tillige om 
andre koncernens værker, jf. eksempelvis bilag K og bilag Y.” 

- ”Vi mener fortsat, at der er risiko for, at aktindsigt i oplysnin-
gerne kan påføre os tab. Det er korrekt, som anført i klagers 
side 6, at fem af de seks værker enten er nedlagt eller afhæn-
det. DONG Energy-koncernen ejer dog fortsat Haderslev 
Kraftvarmeværk, ligesom koncernen har andre affaldsfyrede 
værker.” 

- ”Uanset at der kan meddeles aktindsigt i oplysningerne om 
Haderslev Kraftvarmeværk, vil vi dog fastholde, at oplysnin-
ger, der relaterer sig til enten Måbjergværket eller Horsens 
Kraftvarmeværk undtages fra aktindsigt.” (Bilag 5)  

21. På daværende tidspunkt og det da foreliggende grundlag var det Sekreta-
riatets umiddelbare vurdering, at DONG Energy TP ved sine bemærkninger 
den 29. november 2012 ikke havde sandsynliggjort, at en udlevering af de 
undtagne oplysninger kan føre til et tab. Dette blev meddelt parterne ved 
mail af 30. november 2012. DONG Energy TP fik frist til den 3. december 
2012 til at fremkomme med supplerende bemærkninger. DONG Energy TP 
er ikke fremkommet med sådanne supplerende bemærkninger. 

22. Sekretariatet orienterede i sin mail af 30. november 2012 endvidere par-
terne om, at hvis grundlaget for at imødekomme anmodningen om aktind-
sigt var til stede, overvejede Sekretariatet først at lade afgørelsen få virkning 
4 uger efter datoen for afgørelsens meddelelse. Baggrunden for denne over-
vejelse var, at Sekretariatet fandt det sagligt at inddrage hensynet til, at par-
terne i afgørelsessager, der vurderes efter forsyningslovene, kan få deres sag 
prøvet ved to instanser – Energitilsynet og Energiklagenævnet. Hvis Sekre-
tariatet imødekommer en anmodning om aktindsigt og modparten i sagen 
finder, at disse oplysninger er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i offent-
lighedsloven og dermed forvaltningslovens regler om tavshedspligt, vil en 
umiddelbar effektuering af afgørelsen i modsat fald betyde, at modpartens 
klage over afgørelsen mister sit formål, da oplysningen da er frigivet.  
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23. På Energitilsynets område er praksis fra klagenævn og domstole vedrø-
rende aktindsigtssager sparsom. Derfor var det Sekretariatets vurdering, at 
sagen rejser et principielt spørgsmål om Energitilsynets behandling i sådan-
ne sager. Sekretariatet fremlagde derfor på det foreliggende grundlag sagen 
mundtligt for Energitilsynet på tilsynsmøde den 18. december 2012.  

24. Energitilsynet udbad sig imidlertid at få sagen forelagt skriftligt.  

25. Til brug for Energitilsynets vurdering af de anbringender, som parterne 
har fremført i aktindsigtssagen, fandt Sekretariat det efterfølgende nødven-
digt at inddrage Miljøstyrelsen for at klarlægge konkurrenceforholdene på 
markedet for forbrændingsegnet affald. Miljøstyrelsen har i denne sammen-
hæng forklaret telefonisk, at særlig henset til ledig forbrændingskapacitet og 
øgede muligheder for eksport af affald, er affaldsmarkedet præget af en reel 
og hård konkurrence, der strækker sig udover både lande- og kommunale 
grænser. 

26. Sekretariatet har i forlængelse heraf indhentet en skriftlig udtalelse fra 
Miljøstyrelsen omkring konkurrenceforholdene i affaldssektoren. Miljøsty-
relsen oplyste i denne forbindelse ved mail den 17. januar 2013, at: 

”Vedrørende konkurrencesituationen i affaldsforbrændingssektoren, her-
under særligt i forhold til Haderslev Kraftvarmeværk, så kan Miljøstyrel-
sen bekræfte, at særligt de privatejede anlæg befinder sig i en konkurren-
cemæssigt udsat situation, da de i modsætning til kommunalt ejede for-
brændingsanlæg, skal tiltrække alt affald via udbud i konkurrence med bå-
de andre private og kommunale anlæg.” 

27. Med henvisning til rapporten ”Forbrænding af affald – Afrapportering 
fra den tværministerielle arbejdsgruppe vedrørende organisering af affalds-
forbrændingsområdet, december 2010, udarbejdet af Energistyrelsen, Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen, Miljøstyrelsen og Finansministeriet”, an-
gav Miljøstyrelsen videre: 

”Rapporten beskriver også at sektoren givet de lange afskrivningsperioder 
gør meget brug af meget langvarige kontrakter, hvorfor data der er 8-12 
år gamle ikke nødvendigvis ikke også beskriver de aktuelle omkostnings-
forhold på et givent anlæg. 

Begge forhold gælder naturligvis alle private anlæg, hvorfor det også vil 
være relevant hvis oplysninger belyser økonomien på andre anlæg.”  
(Bilag 6) 
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28. For illustrationens skyld er udbudssituationen i affaldssektoren, hvor de 
kommunale affaldsleverandører betaler forbrændingsanlæggene for aftagel-
se af affald, skitseret nedenfor:  

 
Illustration af udbudssituation på affaldsmarkedet - (vedlagt i større format som Bilag 7) 

 

Høring 

29. Tilsynsnotatet har været i høring hos DONG Energy og Horten. 

30. Sekretariatet modtog den 30. januar 2013 meddelelse fra DONG Energy 
om, at de på vegne af Haderslev Kraftvarmeværk A/S ikke har bemærknin-
ger til notatet.   

31. Sekretariatet modtog den 1. februar 2013 høringssvar fra Horten (hø-
ringssvaret inklusive bilag er vedlagt som Bilag (8). Høringssvaret har alene 
givet anledning til enkelte sproglige præciseringer. Høringssvaret er i sin 
helhed kommenteret i høringsnotatet (Bilag 9). 

 



 9/20 
 
 

Lovgrundlag 

32. I det følgende gennemgås det lovgrundlag og de analyser, der har rele-
vans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende ka-
pitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. 
 
 
Offentlighedsloven - lovbekendtgørelse nr. 572 af 19. december 1985 
 
33. Offentlighedslovens § 4, stk. 1 foreskriver om retten til aktindsigt, at:  

§ 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i §§ 7-14, forlange at blive gjort 
bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyn-
dighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. 
En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet 
følger af reglerne om tavshedspligt m.v. 
 
[…] 

34. Retten til aktindsigt er blandt andet begrænset af undtagelsen i offentlig-
hedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, der foreskriver at: 

§ 12. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om 
 
1) enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold, 

 
2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretnings-

forhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for 
den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imøde-
kommes. 

 
[…] 

35. Som en yderligere undtagelse til udgangspunktet i § 4, fastslår offentlig-
hedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, at: 

§ 13 Retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyt-
telse af væsentlige hensyn til 
  
1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 

 
2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forhol-

det til remmede magter eller mellemfolkelige institutioner. 
 

3) forebyggelse, opklaring og forfølgning af lovovertrædelser, straffuldbyrdelse 
og lignende samt beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om straffe-
retlig eller disciplinær forfølgning, 

 
4) gennemførelse af offentlig kontrol, regulerings- eller planlægningsvirksomhed 

eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 
 

5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges 
forretningsvirksomhed, eller 
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6) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særli-
ge karakter er påkrævet. 
 

 […] 

 

Forarbejder til § 12, stk. 1, nr. 2 

36. Betænkning 1510/2009, kapitel 17 ”Oplysninger undtaget fra aktindsigt”, 
punkt 3 ”Undtagelse af oplysninger vedrørende erhvervsmæssige forhold” bely-
ser nærmere retsstillingen vedrørende offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2. 
Heraf fremgår blandt andet, at: 

”Bestemmelsen i § 12, stk. 1, nr. 2, forudsætter en konkret vurdering, der falder i 
to led. Forvaltningsmyndighederne skal først tage stilling til, om der er tale om 
oplysninger vedrørende forretningsforhold mv. Er det tilfældet, skal der herefter 
foretages en vurdering af, om aktindsigt i disse oplysninger vil kunne medføre væ-
sentlig økonomisk skade for den virksomhed mv., oplysningerne angår.” 
 
”Med hensyn til vurderingen af, om aktindsigt i oplysningerne vil have væsentlig 
økonomisk betydning, er det i forarbejderne til § 12, stk. 1, nr. 2, anført, at aktind-
sigt skal nægtes, hvis det må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der 
– typisk af konkurrencemæssige grunde – påføres den pågældende person eller 
virksomhed skade, navnlig økonomisk skade af nogen betydning, jf. Folketingsti-
dende 1984-85, tillæg B, sp. 3088. 

 
Kravet om, at risikoen for skade skal være nærliggende, indebærer, at myndighe-
den må foretage en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger for den 
person eller virksomhed, oplysningerne angår, der er tale om. Det skal fremgå, 
hvorledes det økonomiske tab vil eller kan indtræde som en følgevirkning af, at 
begæringen om aktindsigt imødekommes. Det er ikke tilstrækkeligt blot at henvise 
til undtagelsesbestemmelsens ordlyd, til konkurrencemæssige grunde eller tilsva-
rende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet, jf. FOB 1993, side 294 (302) og 
FOB 2001, side 281.” 

 

Forarbejder til § 13, stk. 1, nr. 6 

37. Betænkning 1510/2009, kapitel 17 ”Oplysninger undtaget fra aktindsigt”, 
punkt 4 ”Konkret undtagelse af oplysninger af hensyn til særlige offentlige eller 
private beskyttelsesinteresser” belyser nærmere retsstillingen vedrørende of-
fentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6. I betænkningen fremgår blandt andet, 
at: 

”Af bestemmelsens forarbejder fremgår det, at bestemmelsen er tiltænkt et snævert 
anvendelsesområde, og at den i første række – men ikke udelukkende – skal tilgo-
dese beskyttelsesinteresser, der som sådan er anerkendt i lovens øvrige undtagel-
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sesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig at være util-
strækkelige, jf. betænkning nr. 325/1963, side 64, Folketingstidende 1969-70, til-
læg A, sp. 589, og Folketingstidende 1985-86, tillæg A, sp. 229.”  

”Det forudsættes, at der kun vil blive gjort brug af bestemmelsen i tilfælde, hvor 
hemmeligholdelse af hensyn til det offentliges eller enkeltpersoners interesse er 
klart påkrævet.” 

”Som eksempler på tilfælde, hvor bestemmelsen kan finde anvendelse, kan man 
nævne [1], at det må være muligt at nægte at give oplysning om, hvad der sker un-
der de forhandlinger, der finder sted i statens forligsinstitution for arbejdsstridig-
heder. [2] Man må også have adgang til at afvise en begæring om at få lejlighed 
til at gennemse erklæringer fra folketingsvælgere indleveret i forbindelse med an-
meldelse af nye partier, jfr. folketingsvalglovens § 23, idet den enkelte vælger, der 
deltager i en sådan anmeldelse, må have krav på, at hans deltagelse i anmeldelsen 
ikke kommer til offentlighedens kundskab. [3] Det må også være muligt at tilsikre 
personer, der afgiver oplysninger til brug for sociologiske eller andre videnskabe-
lige undersøgelser, diskretion, jfr. herved også bestemmelsen i forslagets § 5, nr. 
8, om materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelsen af offentlig 
statistik. [4] Der vil efter omstændighederne endvidere være behov for at kunne 
hemmeligholde navnet på anmeldere af overtrædelser af særlovgivningen … [5] 
Bestemmelsen i nr. 4 vil tillige kunne finde anvendelse på det offentliges virksom-
hed i forbindelse med afholdelse af eksaminer og andre prøver, idet f.eks. skriftlige 
opgaver selvfølgelig ikke skal kunne forlanges udleveret på forhånd, ligesom of-
fentligheden også i almindelighed må kunne afskæres fra at gøre sig bekendt med 
de enkelte besvarelser.” 

”Der kan være anledning til indledningsvis at fastslå, at den eksemplifikation på 
bestemmelsens anvendelsesområde, der er givet i forarbejderne, utvivlsomt ikke er 
udtømmende, men at også andre beskyttelsesinteresser end de nævnte kan komme i 
betragtning. Tværtimod er forholdet antagelig det, at der næppe på forhånd kan 
drages absolutte grænser for, hvilke typer af interesser der i givet fald vil kunne 
varetages gennem anvendelse af generalklausulen. I det omfang, der er spørgsmål 
om at begrænse offentlighedsprincippet af hensyn til interesser, der falder uden 
for de i lovmotiverne nævnte, vil der dog givetvis blive stillet strengere krav med 
hensyn til styrken af det aktuelle beskyttelsesbehov. I det hele taget må det i over-
ensstemmelse med forarbejderne lægges til grund, at undtagelse efter bestemmel-
sen kun kan gøres, hvor det er klart påkrævet.” 

 

Konkurrenceloven – lovbekendtgørelse nr. 23 af 17. januar 2013 

38. Konkurrencelovens § 13 angår lovens forhold til offentlighedsloven. Be-
stemmelsen foreskriver, at: 



12/20 

§ 13. Lov om offentlighed i forvaltningen gælder ikke for sager og undersøgelser 
efter denne lov bortset fra sager om fastsættelse af bestemmelser efter § 5, stk. 2, § 
7, stk. 4 og stk. 5, 2. pkt., § 8, stk. 2, 3. pkt., § 9, stk. 1, 2. pkt., § 10, stk. 1, § 11, 
stk. 6, § 11 a, stk. 4, 2. pkt., og stk. 6, 2. pkt., § 11 c, § 12, stk. 4, § 12 b, stk. 3, § 
14, stk. 3, § 18, stk. 8, 2. pkt., § 18 a, stk. 3, og § 21, stk. 3. Dog finder § 4, stk. 2, 
og § 6 i lov om offentlighed i forvaltningen tilsvarende anvendelse på sager efter 
denne lov. 1. og 2. pkt. gælder tillige, når oplysninger tilvejebragt efter denne lov 
er videregivet til en anden forvaltningsmyndighed.  

 
 […] 
 

Forvaltningsloven – lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 

39. I forhold til offentlige myndigheders tavshedspligt foreskriver forvalt-
ningslovens § 27, stk. 1, nr. 6-7, at: 

§ 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. 
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:  

 

1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 

2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forhol-

det til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 

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

fuldbyrdelse og 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, 

 

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

forretningsvirksomhed, 

 

6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte 

oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, 

eller 

 

7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse 

i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller 

om drifts- eller forretningsforhold. 
 

 […] 
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Forbrænding af affald – Afrapportering fra den tværministerielle ar-
bejdsgruppe vedrørende organisering af affaldsforbrændingsområdet 

40. Rapporten, ”Forbrænding af affald – Afrapportering fra den tværmini-
sterielle arbejdsgruppe vedrørende organisering af affaldsforbrændingsom-
rådet, december 2010, udarbejdet af Energistyrelsen, Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen, Miljøstyrelsen og Finansministeriet” indeholder blandt an-
det en analyse af konkurrenceforholdene i affaldssektoren. Det fremgår af 
de nedenfor gengivne passager i rapporten, at: 

”For det første har grundlaget for reguleringen af affaldsforbrændingssektoren 

ændret sig. (…) Med faldende transportomkostninger og begyndende knaphed på 
en række råstoffer er affald dermed gået fra at være et lokalt problem til i højere 
grad at være en vare på et europæisk og i visse tilfælde internationalt marked. 

(…) 

For det andet giver EU’s nye affaldsdirektiv øgede muligheder for eksport af af-
fald. Det følger af direktivet, at hvis et affaldsforbrændingsanlægs energieffektivi-
tet er over et vist niveau, så skal anlægget klassificeres som et nyttiggørelsesanlæg 
uanset landenes tidligere praksis. Udgangspunktet er derfor, at forbrændingsegnet 
affald kan krydse grænserne i EU efter reglerne i EU’s transportforordning, når 
blot det bliver brændt på disse anlæg. Det indebærer, at der efter direktivets 
ikrafttrædelse 12. december 2010 vil være et langt større marked for det forbræn-
dingsegnede affald, fordi langt flere forbrændingsanlæg herefter kan konkurrere 
om affaldet. 

(…) 

Direktivets regler betyder, at danske virksomheder frit kan eksportere forbræn-
dingsegnet affald til dedikerede forbrændingsanlæg i udlandet, hvilket som ud-
gangspunkt ikke er tilladt i dag. Ændringen har den konsekvens, at virksomheder, 
der ikke ønsker at følge den kommunale anvisning, vil få andre afsætningsmulig-
heder for deres affald, end dem kommunen anviser til. (…) De øgede afsætnings-
muligheder vil givetvis øge priskonkurrencen om erhvervsaffaldet, hvilket forven-
tes at komme virksomhederne til gode gennem lavere takster for affaldsforbræn-
ding. 

(…) 

For det femte er konkurrencevilkårene for anlæggene ikke lige. Når kommunerne 
ejer affaldet, og kommuner (eller kommunale fællesskaber) samtidig ejer en række 
forbrændingsanlæg, så står anlæggene ikke lige i konkurrencen om affaldet. Det 
skyldes, at der ikke er udbudspligt ved allokering af affald til egne kommunale an-
læg. Forretningsbetingelserne for kommunale og ikke-kommunale forbrændings-
anlæg er derfor grundlæggende uens, fordi nogle anlæg er sikret affaldsmængder, 
hvorved andre på forhånd er afskåret fra disse affaldsmængder. Kommunale an-
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læg vil således have en fordel, fordi de har sikkerhed for udnyttelsen af store dele 
af kapaciteten og dermed kan dække mange af kapitalomkostningerne ved affald 
med kommunal anvisning uden konkurrenceudsættelse. Ikke-kommunale anlæg vil 
derfor primært have mulighed for at tiltrække den retsmængde af affald, der skal 
konkurrenceudsættes efter lovgivningen. Da såvel kommunale som ikke-
kommunale forbrændingsanlæg konkurrerer om dette affald, så er konkurrencen 
hård. Systemet favoriserer således blandt andet affaldsforbrændingen med et sik-
kert affaldsgrundlag baseret på kommunal anvisning uden forudgående udbud.” 
(Side 6ff) 

”Affaldsforbrændingsanlæg binder typisk investeringer 20 år ud i fremtiden.” 
(Side 74) 

”Når der ikke er mulighed for at skabe overskud i sektoren pga. ”hvile-i-sig-selv”-
reguleringen, så har der ikke været noget incitament for kommercielle aktører til 
at investere i affaldsforbrændingsanlæg. Modsat kommunale anlæg har kommer-
cielle aktører heller ikke mulighed for at finansiere tidligere års tab ved at øge 
taksterne. De ikke-kommunale anlæg er således sårbare under den gældende regu-
lering. Når en række kommuner ikke har kunnet opfylde kapacitetsforpligtelsen 
gennem kontrakter med eksterne anlæg, så har de opfyldt forpligtelsen ved selv, 
eller i fællesskab med andre, at opføre anlæg. Kommunerne kan dermed påtage 
sig en driftsherrerolle indenfor affaldsforbrænding, samtidig med at de både er 
myndighed på området og køber forbrændingsydelsen. 

(…) Når kommunerne ikke har pligt til at udbyde affald og kan anvende egne an-
læg, så vil andre anlæg være afskåret fra at tiltrække dette affald. 

Problemet er særligt stort for ikke-kommunale forbrændingsanlæg, som alene kan 
basere driften på de begrænsede mængder konkurrenceudsat affald.” (Side 74f) 

”Helt centralt er det, at nogle anlæg er afskåret fra at byde ind på visse affalds-
mængder, fordi kommuner kan allokere affaldet til egne anlæg uden udbud. De 
kommercielle anlægs (rest-) marked er dermed begrænset og forventes at være 
stærkt konkurrencepræget. 

(…) 

For det første har kommuner, med en kombination af anvisningsret og ejerskab i 
et affaldsforbrændingsanlæg, mulighed for at allokere affaldet til eget anlæg uden 
udbud. Det udelukker andre anlæg fra at byde ind på forbrænding af dette affald, 
uanset om de kan gøre det billigere eller mere miljørigtigt. Det betyder også, at et 
kommunalt anlæg har sikkerhed for affald fra ejerkommuner og kan sætte prisen 
for affaldet ud fra omkostningerne uden konkurrence. Det giver mulighed for at 
afholde faste omkostninger på baggrund af ikke-konkurrenceudsat affald. Samme 
mulighed har ikke-kommunale anlæg ikke, da de skal konkurrere på affaldstaksten 
om såvel det første ton afffald som det sidste.” (Side 91f) 
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UfR 2012B.181 – Aktindsigt i virksomheders drifts- eller forretningsfor-
hold i nyere administrativ rekurspraksis på erhvervsområdet (koncernju-
rist Thomas Andersen Thrane) 

41. Artiklen ”Aktindsigt i virksomheders drifts- eller forretningsforhold i 
nyere administrativ rekurspraksis på erhvervsområdet” gennemgår admini-
strativ praksis vedrørende aktindsigt i erhvervsvirksomheders drifts- eller 
forretningsforhold. Artiklen konstaterer, at under hensynstagen til offentlig-
hedstanken tager denne praksis rimelige hensyn til virksomhedernes forståe-
lige interesse i at holde økonomiske oplysninger fortrolige. Gennemgangen 
af praksis viser, at visse typer oplysninger - herunder omkostningstal og 
kontraktsoplysninger, som anses for at give indsigt i prissætningsmuligheder 
- normalt vil være undtaget fra aktindsigt. (Artiklen er vedlagt som Bilag 
10)       
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Begrundelse 

42. De oplysninger, aktindsigtsanmodningen omhandler, vedrører primært 
beløbsangivelser i erhvervsmæssige kontrakter indgået mellem Haderslev 
Kraftvarmeværk og Elsam A/S3, oplysninger om Haderslev Kraftvarmeværk 
A/S’ omkostningsopgørelser for årene 2000-2004 samt oplysning om Ha-
derslev Kraftvarmeværk A/S’ driftsprognose for årene 2005-2013. Samlet 
set blotlægger de pågældende oplysninger Haderslev Kraftvarmeværk A/S’ 
totalomkostninger i årene 2000-2004. 

43. Sagen rejser spørgsmål om, hvorvidt der skal gives aktindsigt i disse op-
lysninger eller om indsigt i oplysningerne vil medføre en nærliggende risiko 
for, at Haderslev Kraftvarmeværk A/S og DONG Energy TP lider et ikke 
ubetydeligt tab, som kan begrunde, at oplysningerne tilbageholdes. 

44.  Nærmere beskrevet skal der tages stilling til, hvorvidt de oplysninger, 
der ønskes aktindsigt i, skal tilbageholdes af hensyn til, at der er tale om op-
lysninger om forretningsforhold, hvor virksomheden har en væsentlig inte-
resse i, at oplysningerne ikke videregives, jf. offentlighedslovens § 12, stk. 
1, nr. 2. Herudover skal der tages stilling til, om en tilbageholdelse af oplys-
ningerne er nødvendig af hensyn til offentlige interesser, jf. offentlighedslo-
vens § 13, stk. 1, nr. 6. 

45. Med henblik på at vurdere disse spørgsmål, er det relevant først at kort-
lægge konsekvenserne ved en videregivelse. 

46. Ud fra de oplysninger, der ønskes aktindsigt i, er det muligt at udlede det 
beløb, som Haderslev Kraftvarmeværk A/S maksimalt kan indtegne i var-
mepriser.  

47. Ved kendskab til totalomkostningerne og varmeprisen for Haderslev 
Kraftvarmeværk A/S kan differencen mellem totalomkostninger og det be-
løb, værket maksimalt kan indtegne i varmepriser, endvidere identificeres. 
Det bemærkes i denne sammenhæng, at Haderslev Kraftvarmeværk A/S’ 
indtægter fra salg af termisk el modsvares af værkets særomkostningerne til 
el og påvirker således ikke opgørelsen. Differencen udgør herefter de om-
kostninger, som Haderslev Kraftvarmeværk A/S alene kan få dækket af ind-
tægter fra affaldsleverandørene, hvormed differencen udtrykker Haderslev 
Kraftvarmeværk A/S’ indtægtsbehov på affaldssiden.  

48. Den affaldstakst, som Haderslev Kraftvarmeværk A/S kan tilbyde uden 
at lide underskud, er lig med anlæggets indtægtsbehov på affaldssiden delt 
med den samlede affaldsmængde. Denne affaldstakst udgør således værkets 
nederste grænse for taksering af affaldsbehandling, idet værket vil give un-

                                                 
3 Drifts- og Administrationsaftale af 18. december 2000 indgået mellem Haderslev Kraft-
varmeværk A/S og Elsam A/S samt Managementaftale af 6. februar 2003 indgået mellem 
Haderslev Kraftvarmeværk A/S og Elsam A/S 
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derskud, hvis forbrændingskapaciteten tilbydes til takster under denne græn-
se. 

49. Kommunerne har råderetten over affald. De kommuner eller kommunale 
fællesskaber, som ikke selv ejer forbrændingsanlæg, er forpligtet til at kon-
kurrenceudsætte deres affaldsmængder igennem udbud. 

50. Når forbrændingsanlæggene giver tilbud på forbrændingskapacitet til de 
kommunale affaldsleverandører, forvrides markedsforholdene, hvis udbuds-
giver og de øvrige bydere har kendskab til én af bydernes nederste grænse 
for taksering af affaldsbehandling.  

51. Dette betyder konkret i forhold til Haderslev Kraftvarmeværk A/S, at 
når Haderslev Kraftvarmeværk A/S fremadrettet skal give tilbud på affalds-
kapacitet, vil de øvrige affaldsværker i en sådan situation kunne underbyde 
Haderslev Kraftvarmeværk A/S i håbet om at udkonkurrere Haderslev 
Kraftvarmeværk A/S på markedet. Haderslev Kraftvarmeværk A/S har der-
med et økonomisk tab af væsentlig betydning. DONG Energy TP lider lige-
ledes et sådant økonomisk tab i kraft af sit ejerskab i Haderslev Kraftvarme-
værk A/S. 

52. I forholdet mellem affaldsleverandørerne og forbrændingsværkerne har 
kendskabet til Haderslev Kraftvarmeværk A/S’ nederste grænse for takse-
ring af affaldsbehandling endvidere den betydning, at affaldsleverandørerne 
i deres udbudsmateriale kan fremsætte kriterium om, at kun tilbud, der lig-
ger på eller under en beløbsgrænse, der svarer til denne nederste grænse, 
kan komme i betragtning.   

53. Ovenstående risiko skal især ses i lyset af Miljøstyrelsens udtalelser, 
hvoraf det fremgår, at særlig henset til ledig forbrændingskapacitet og øgede 
muligheder for eksport af affald er markedet for forbrændingsegnet affald 
præget af en reel og hård konkurrencesituation, der strækker sig udover bå-
de lande- og kommunale grænser.  

54. Kommunerne eller kommunale fællesskaber, der ejer såvel affald som 
en række forbrændingsanlæg, er ikke underlagt udbudspligt ved allokering 
af affald til egne kommunale anlæg. De privatejede forbrændingsanlæg be-
finder sig dermed i en særlig udsat konkurrencesituation, da de, i modsæt-
ning til de kommunalt ejede forbrændingsanlæg, alene har mulighed for at 
tiltrække affald igennem udbud i konkurrence med både andre privat- og 
kommunalt ejede anlæg. 

55. Foruden en konkret vurdering i relation til Haderslev Kraftvarmeværk 
A/S og DONG Energy TP er det endvidere relevant at vurdere, om de gene-
relle private og offentlige interesser bør beskyttes i denne sammenhæng.  
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56. Det er således relevant, at de aftaler, der foreligger mellem Haderslev 
Kraftvarmeværk A/S og Elsam A/S, er standardaftaler. Videregivelse af op-
lysninger om vilkårene i disse aftaler må derfor antages også at foreligge i 
andre aftaler indgået af Elsam A/S i relation til lignende værker. 

57. Der vil således også være et konkurrencemæssigt hensyn at tage til de 
enkelte værker, der har indgået sådanne standardaftaler med Elsam A/S. 

58. Der foreligger desuden en risiko for, at ved frigivelse af de oplysninger, 
der er omfattet af aktindsigtssagen, vil affaldsudbyderne kunne udnytte 
kendskabet til de pågældende oplysninger og dermed opnå en utilsigtet gun-
stig forhandlingssituation i forhold til en større kreds af affaldsforbræn-
dingsanlæg til mere generel skade for markedet mellem affaldsleverandør 
og -aftager. 

59.  I forlængelse heraf er det værd at notere sig, at netop konkurrencelo-
vens § 13 undtager oplysninger, der indgår i Konkurrencerådets sager, fra 
retten til aktindsigt, idet indsigt i oplysningerne kan være til skade for kon-
kurrencen. Varmeforsyningsloven har ikke samme undtagelse og tilbage-
holdelse af oplysninger kan derfor kun ske efter offentlighedslovens regler 
og efter en konkret vurdering. 

60. Hensynet til et velfungerende konkurrencemarked må dog efter Sekreta-
riatets vurdering anses som et sagligt samfundsmæssigt hensyn og derfor re-
levant at inddrage i de sager under Energitilsynets kompetence, som be-
handler forhold med betydning for et marked. 

61. Det er under sagsbehandlingen blevet fremført, at oplysningerne ikke 
længere kan have en økonomisk værdi, idet der er tale om ældre oplysnin-
ger.   

62. Kraftvarmeværker gør imidlertid brug af meget langvarige kontrakter, 
der typisk har en løbetid på 20 år. På denne baggrund kan det ved vurderin-
gen af, hvorvidt de omhandlede oplysninger er af væsentlig økonomisk be-
tydning for Haderslev Kraftvarmeværk A/S, ikke tillægges betydning, at der 
er tale om 8-12 år gamle oplysninger, da disse oplysninger med stor sand-
synlighed beskriver de aktuelle omkostningsforhold for Haderslev Kraft-
varmeværk A/S. 

63. Med henvisning til at Elsam A/S og Elsam Kraft A/S i 2012 blev over-
draget til DONG Energy TP, er det ligeledes blevet fremført, at DONG 
Energy TP formodentligt anvender et andet aftaleparadigme.  

64. Det er Sekretariatets vurdering, at der er større sandsynlighed for, at det 
er samme paradigme, der anvendes, idet der var tale om en ren koncernin-
tern overdragelse af Elsam A/S og Elsam Kraft A/S til DONG Energy TP i 
2012. Da de økonomiske modeller let kan opdateres til nutidspriser, kan op-
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lysningerne om de økonomiske forhold i perioden 2000-2004 ikke klassifi-
ceres som værende af historisk karakter.     

65. DONG Energy TP har solgt Haderslev Kraftvarmeværk A/S med over-
tagelse medio 2013. DONG Energy TP ejer dog fortsat to affaldsfyrede 
kraftvarmeværker; Måbjergværket og Horsens Kraftvarmeværk A/S. Dele af 
det materiale, der er genstand for aktindsigtssagen, indeholder oplysninger 
om disse to værker.4 Ovenstående betragtninger i vurderingsafsnittet finder 
tilsvarende anvendelse på vurderingen af parternes anbringender i relation 
til videregivelse af de oplysninger, der relaterer sig til disse to privatejede 
forbrændingsanlæg.    

66. Samlet set må det antages, at aktindsigt i de oplysninger, der er genstand 
for aktindsigtssagen, indebærer en nærliggende risiko for, at der dels af 
konkurrencemæssige årsager påføres Haderslev Kraftvarmeværk A/S, og 
dermed også DONG Energy TP, et ikke ubetydelig økonomisk tab, idet af-
faldsudbyderne og øvrige tilbudsgivere kan udlede Haderslev Kraftvarme-
værk A/S’ nederste grænse for taksering af affaldsbehandling og dermed 
opnå en utilsigtet gunstig forhandlingsposition ved affaldsudbuddet, og dels 
at et mindre velfungerende konkurrencemarked vil medføre et ikke ubetyde-
ligt samfundsøkonomisk tab. 

67. Oplysningerne, der er genstand for aktindsigtssagen, findes hermed at 
være omfattet af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2 og offentlighedslo-
vens § 13, stk. 1, nr. 6, hvorfor anmodningen om fuld aktindsigt ikke kan 
imødekommes.  

Afgørelse 

68. Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og begrun-
delse truffet afgørelse om følgende: 

 At der gives afslag på Hortens anmodning om fuld aktindsigt i bi-
lag J, K, L, M, O, Y, X, 1, 2, 6, 7 og 11, der vedrører sag 4/0920-
0102-0001/2 om Haderslev Kraftvarmeværk A/S’ prisfastsættelse 
for affaldsvarme. 

 At afslaget begrundes dels i forhold til offentlighedslovens § 12, 
stk. 1, nr. 2, idet det er af væsentlig økonomisk betydning for Ha-
derslev Kraftvarmeværk A/S og DONG Energy TP, at de forret-
ningsforhold, som bilagene indeholder oplysninger om, ikke vide-
regives. Dels i forhold til offentlighedslovens § 13, stk. 1, nr. 6, 
idet en tilbageholdelse af oplysninger er nødvendig af hensyn til 

                                                 
4 Bilag K indeholder en sammenligning mellem udgifterne til management aftaler i 2003 
for seks koncerninterne forbrændingsværker, herunder Måbjergværket og Horsens Kraft-
varmeværk A/S 
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at beskytte offentlige interesser i form af et velfungerende af-
faldsmarked. 

 

 


