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Afgørelse om aktindsigt 

 

RESUMÉ 
 

Dansk Fjernvarme anmodede den 29. april 2020 om aktindsigt i de oplysninger, som er 

anvendt i Forsyningstilsynets analyse af effektiviseringspotentialet af fjernvarmesekto-

ren (offentliggjort den 24. april 2020). Forsyningstilsynets analyse bygger på gennem-

snitstal af oplysninger fra 267 fjernvarmevirksomheders anmeldte priseftervisninger for 

perioden 2016-2018, dog bortset fra afskrivninger. Afskrivninger er således ikke indgået 

som gennemsnitstal, men som tal for de enkelte år i henholdsvis 2016, 2017 og 2018. 

 

Anmodningen om aktindsigt er behandlet efter reglerne i offentlighedsloven. 

 

Hovedreglen om aktindsigt i offentlighedsloven er, at enhver kan forlange at blive gjort 

bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led 

i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, jf. offentlighedslo-

vens § 7.  

 

Retten til aktindsigt kan f.eks. begrænses, hvis oplysningerne omfatter tekniske indret-

ninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el. lignende for så 

vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysnin-

gerne angår jf. offentlighedsloven § 30, nr. 2. Hvis kun dele af oplysningerne er omfattet 

af offentlighedslovens § 30 skal der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold, 

jf. offentlighedsloven § 34.   

 

De oplysninger, der er anmodet om aktindsigt i vedrører drifts- og forretningsforhold, 

hvorfor undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens § 30, nr. 2 har været relevant 

at vurdere i sagen. 

 

Forsyningstilsynet har foretaget høringer af samtlige virksomheder, hvis oplysninger om-

fattes af aktindsigtsanmodningen. Høringsprocessen har vist, at Forsyningstilsynets stil-

lingtagen kan inddeles i tre hovedgrupper: 

 

1) Der er for det første taget stilling til udlevering af oplysninger for de virksomhe-

der, som har svaret på Forsyningstilsynets henvendelser, og som ønsker at få 

alle eller dele af deres oplysninger undtaget fra aktindsigt. 

2) Der er endvidere taget stilling til udlevering af oplysninger for de virksomheder, 

som har svaret på Forsyningstilsynets henvendelser, og som ikke har indven-

dinger mod udlevering. 

3) Endeligt er der taget stilling til udlevering af oplysninger for de virksomheder, 

som ikke har svaret på Forsyningstilsynets henvendelser. 

 

Forsyningstilsynet imødekommer delvist anmodningen om aktindsigt. 
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AFGØRELSE 
 

Forsyningstilsynet imødekommer delvist anmodningen om aktindsigt. Forsyningstilsynet 

meddeler i henhold til offentlighedslovens § 7, stk. 1, som udgangspunkt aktindsigt i 

overensstemmelse med Dansk Fjernvarmes aktindsigtsanmodning af 29. april 2020.  

 

Forsyningstilsynet meddeler fuld aktindsigt i oplysningerne for de virksomheder, som 

ikke har haft indvendinger mod udlevering. 

 

Forsyningstilsynet meddeler ikke aktindsigt i visse oplysninger efter offentlighedslovens 

§ 30, nr. 2, vedrørende drifts- og forretningsforhold. De undtagne oplysninger vedrører 

virksomheder, som er kommet med indvendinger til udleveringen, samt de virksomheder 

der ikke har svaret på Forsyningstilsynets henvendelser.  

 

For følgende virksomheder, som har svaret på Forsyningstilsynets høring, er der undta-

get følgende oplysninger efter offentlighedslovens § 30, nr. 2: 

 

Guldborgsund Forsyning A/S: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Fjernvarme Fyn Produktion A/S og Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Samlet elproduktion (MWh) 

- Samlet elproduktionskapacitet (MW) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

 

Maabjerg Energy Center – Biogas A/S: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Ørsted A/S’ værker: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Bornholms El-Produktion A/S: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Samlet elproduktion (MWh) 
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- Samlet elproduktionskapacitet (MW) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

 

Bornholms Varme A/S: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

CTR I/S: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Verdo Varme Herning A/S: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Energnist I/S – Esbjerg og Kolding: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

 

HOFOR Energiproduktion A/S: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Samlet elproduktion (MWh) 

- Samlet elproduktionskapacitet (MW) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

 

HOFOR Fjernvarme P/S: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

- Leveret varmemængde (MWh) 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Totalomkostninger i transportleddet 

- Afskrivninger i transportleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

 

Løsning Fjernvarme a.m.b.a.: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Sunds Vand og Varme a.m.b.a.: 

- Omkostninger til brændselskøb 
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Der er endvidere en række virksomheder, som ikke har svaret på Forsyningstilsynets 

høring. For disse virksomheder undtages følgende oplysninger efter offentlighedslovens 

§ 30, nr. 2: 

 

Virksomheder der producerer el: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Samlet elproduktion (MWh) 

- Samlet elproduktionskapacitet (MW) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

- Afskrivninger i transportleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018  

- Totalomkostninger i transportleddet 

- Leveret varmemængde (MWh) 

 

Virksomheder der ikke producerer el: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

 

Forsyningstilsynet har givet aktindsigt i de øvrige oplysninger, som ikke undtages fra 

aktindsigt, jf. offentlighedslovens § 34. 

 

Forsyningstilsynet har overvejet, om der skal meddeles aktindsigt i de oplysninger, 

som undtages, efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens § 14, stk. 1. For-

syningstilsynet har dog undtaget oplysningerne med samme begrundelse som angivet 

for offentlighedslovens § 30, nr. 2. 

 

Forsyningstilsynet er indstillet på at videreføre den igangværende dialog med Dansk 

Fjernvarme omkring muligheden for, at en tredjepart kan få udleveret data i sammen-

hæng med et tavshedspålæg efter forvaltningsloven § 26, stk. 7. Baggrunden for denne 

udlevering vil være, at tredjepart (forsker el. lignende) kan få udleveret data med henblik 

på at efterprøve Forsyningstilsynets analyses validitet og reliabilitet. Forsyningstilsynet 

gør opmærksom på, at et tavshedspålæg efter forvaltningslovens 26, stk. 7 er en selv-

stændig afgørelse.  

 

Forsyningstilsynet skal beklage, at det ikke har været muligt at overholde den vejledende 

sagsbehandlingsfrist på 40 arbejdsdage, som fremgår af i lovbemærkningerne til offent-

lighedsloven. Dette skyldes sagens kompleksitet, samt at der i sagen har været foretaget 

høringer af 267 virksomheder. Der har således været et betydeligt ressourceforbrug i 

forbindelse med behandling af aktindsigtsanmodningen, herunder sagens kompleksitet 

samt behandling af indkomne høringssvar mv. 

 

Det bemærkes her, at Forsyningstilsynet i den konkrete sag har valgt at undlade at an-

vende den såkaldte ressourceregel i offentlighedslovens § 9. Den manglende anven-

delse af ressourcereglen skyldes, at Forsyningstilsynet vurderer, at der i den konkrete 

sag er en helt særlig offentlig interesse i at få så mange oplysninger som muligt udleve-

ret. Udleveringen sker med henblik på, at skabe offentlig debat om bl.a. konklusionerne 

i Forsyningstilsynets analyse af effektiviseringspotentialet af fjernvarmesektoren. 
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Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse om aktindsigt frem-

går nedenfor. 

 

SAGSFREMSTILLING  
 

Forsyningstilsynet offentliggjorde den 24. april 2020 en analyse af effektiviseringspoten-

tialet i fjernvarmesektoren. 

 

Forsyningstilsynet modtog den 29. april 2020 en aktindsigtsanmodning fra Dansk Fjern-

varme.  

 

Anmodningen havde følgende ordlyd: 

”[…] 

Vi ønsker for alle de selskaber, der indgår i produktionsmodellen (også før en evt. frasortering, jf. analy-

sens bilag 5) oplysninger om selskabets: 

 Navn 

 Totalomkostninger i produktionsleddet 

 Omkostninger til brændselskøb 

 Samlet varmeproduktion (MWh) 

 Samlet elproduktion (MWh) 

 Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

 Samlet elproduktionskapacitet (MW) 

 Segmenteringsgruppe (grøn/fossil) 

 Afskrivninger i 2016 

 Afskrivninger i 2017 

 Afskrivninger i 2018 

  

Vi ønsker for alle de selskaber, der indgår i transportmodellen (også før en evt. frasortering, jf. analysens 

bilag 5) oplysninger om selskabets: 

 Navn 

 Totalomkostninger i transportleddet 

 Antal forbrugere (målere) 

 Hovedledninger (km) 

 Stikledninger (km) 

 Leveret varmemængde (MWh) 

 Segmenteringsgruppe (storby/anden bymæssighed) 

 Afskrivninger i 2016 

 Afskrivninger i 2017 

 Afskrivninger i 2018  

[…]” 

 

Dansk Fjernvarme bekræftede, i mail af 6. maj 2020, at man ønskede totalomkostninger 

i produktionsleddet, omkostninger til brændselskøb, samlet varmeproduktion (MWh), 

samlet elproduktion (MWh), samlet varmeproduktionskapacitet (MW), samlet elproduk-

tionskapacitet (MW), totalomkostninger i transportleddet, antal forbrugere (målere), ho-

vedledninger (km), stikledninger (km) samt leveret varmemængde (MWh) udleveret som 

gennemsnitstal for perioden 2016-2018. Det var således kun afskrivninger, der ønske-

des udleveret som tal fra de enkelte år. 

 

Forsyningstilsynet skal bemærke, at regnskabsåret og kalenderåret ikke er ens for de 

enkelte virksomheder i analysen, hvorfor data godt kan være tidsforskudt i relation til 
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kalenderårene 2016-2018. Forsyningstilsynet har forstået Dansk Fjernvarmes aktind-

sigtsanmodning således, at anmodningen afgrænses til data, som er indgået i analysen. 

 

Dansk Fjernvarme blev den 12. juni 2020 meddelt foreløbig aktindsigt i en række oplys-

ninger. Det drejede sig om følgende oplysninger:  

- Navn 

- Segmenteringsgruppe (grøn/fossil) 

- Antal forbrugere (målere) 

- Hovedledninger (km) 

- Stikledninger (km) 

- Segmenteringsgruppe (storby/anden bymæssighed) 

 

I relation til distributionsvirksomheder blev der udover ovenstående oplysninger ligele-

des udleveret nedenstående oplysninger: 

- Varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Totalomkostninger i transportleddet 

- Afskrivninger i transportleddet for henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

- Leveret varmemængde (MWh) 
 

Forsyningstilsynet foretog den 10. juni 2020 en repræsentativ stikprøvehøring af 31 

virksomheder med henblik på at få belyst, om det herved ville være muligt at udlede 

nogle sammenlignelige betragtninger om de resterende virksomheder, som ikke var 

omfattet af høringen. Dette viste sig ikke at være muligt, hvorfor Forsyningstilsynet 

sendte høringsbreve ud den 2. juli 2020 til de resterende virksomheder, hvis data ind-

gik i analysen. 

 

En gruppe af virksomheder blev hørt første gang den 10. juni 2020, og svarede ikke på 

Forsyningstilsynets påmindelser af den 2. juli 2020 og af den 13. juli 2020. 

 

Endvidere blev en gruppe af virksomheder hørt første gang den 2. juli 2020, og sva-

rede ikke på Forsyningstilsynets påmindelser udsendt den 27. juli 2020. 

 

Alle virksomheder har haft mindst én måned til at svare fra udsendelsen af det første 

høringsbrev. 

 
De fleste virksomheders endelige svarfrist udløb den 4. august 2020. For enkelte virk-

somheder var der endelige svarfrister, der udløb den 14. august 2020.De seneste ud-

dybende svar fra virksomheder er fremkommet medio august 2020.  

 

Af hensyn til partshøringen har Forsyningstilsynet valgt at vedhæfte høringssvarene fra 

de virksomheder der er kommet med indvendinger mod udlevering. Høringssvarene er 

indsat i kronologisk rækkefølge, sådan som de er modtaget. 

 

Dansk Fjernvarme er den 28. august 2020 blevet partshørt over et afgørelsesudkast 

samt høringssvar fra de virksomheder, som er kommet med indvendinger mod udleve-

ring. Dansk Fjernvarme besvarede denne partshøring den 3. september 2020 denne 

høring.  
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DANSK FJERNVARMES HØRINGSSVAR 

Dansk Fjernvarme skriver i høringssvar 3. september 2020, at man ikke ønsker komme 

med bemærkninger ift. selve udkastet til afgørelse. 

 

Dog har Dansk Fjernvarme ønsket, at komme med nogle principielle bemærkninger:  

 

”Efter vores opfattelse bør I principielt set kunne tilvejebringe fuld indsigt i det datagrund-

lag og dermed også i de beregninger, der ligger til grund for de analyser, som I aktivt 

anvender i reguleringer eller som her til politiske anbefalinger af fremtidig regulerings-

model for fjernvarmen. Der bør efter vores opfattelse principielt være fuld indsigt i såvel 

grundlaget for regulering som i de konkrete beregninger, der måtte ende med at udgøre 

grundlaget for regulatoriske krav til selskaber.  

 

Argumenterne herfor er, at når en myndighed aktivt vælger at fremkomme med politiske 

anbefalinger til regulering, bør det efter vores opfattelse ske ud fra et fuld oplyst, sagligt 

og fagligt grundlag. Tilsvarende bør selskaberne også have fuld indsigt i grundlaget, når 

en myndighed fastsætter den konkrete regulering og de konkrete krav til selskaberne. 

 

Herudover forekommer det efter vores opfattelse i øvrigt også besynderligt, at I omtaler 

fjernvarmeselskaberne som naturlige monopoler i analysen, mens I når frem til, at data 

af konkurrencemæssige grunde ikke kan udleveres i vurderingen om aktindsigt i analy-

sen.” 

 

Forsyningstilsynets bemærkninger til høringssvar fra Dansk Fjernvarme:  

 

Forsyningstilsynet er som forvaltningsmyndighed forpligtet til træffe afgørelse i sagen 

efter lovregler om aktindsigt. I den konkrete sag her offentlighedslovens bestemmelser 

om aktindsigt. Der henvises her til afsnittet om Retsgrundlag. 

 

Forsyningstilsynet har vurderet, hvorvidt de oplysninger, der er søgt aktindsigt i, kan 

være forretningsfølsomme. Der er her foretaget individuelle vurderinger, herunder ind-

draget hensyn til selskabernes aftaler med leverandører af brændsel, konkurrence på 

el-markedet, eller særlige forhold for de enkelte selskaber.  

Der henvises her til afsnittet Forsyningstilsynets begrundelse for afgørelsen. 

 

Høringsvaret fra Dansk Fjernvarme har således ikke ført til ændringer i afgørelsen. 

 

RETSGRUNDLAG 
 

1. HOVEDREGEL OM RET TIL AKTINDSIGT OG UNDTAGELSE AF OPLYS-

NINGER  

 

Af offentlighedsloven (Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen med 

senere ændringer), fremgår følgende: 

 
”[…] 

§ 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en 

myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. 

 

Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i §§ 19-35 nævnte undtagelser 
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1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 

 

2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter 

”[…] 

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

Som det fremgår af § 7, stk. 2, så er visse oplysninger ikke omfattet af retten til aktindsigt. 

Det drejer sig blandt andet om visse drifts- eller forretningsforhold jf. § 30, nr. 2. Bestem-

melsen lyder således:  

 
§ 30. Retten til aktindsigt omfatter ikke oplysninger om  

[…]  

2) tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold el.lign., for så vidt 

det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, at an-

modningen ikke imødekommes. 

[…]” 

 

Af lovbemærkningerne (Lovforslag som fremsat nr. 144 af 7. februar 2013) til § 30, nr. 2 

fremgår følgende:  

”[…]  

Bestemmelsen forudsætter - i modsætning til nr. 1 - at forvaltningsmyndigheden foretager en konkret 

vurdering, der falder i to led. Myndigheden skal først tage stilling til, hvorvidt der er tale om oplysninger 

vedrørende forretningsforhold m.v. Er det tilfældet, skal myndigheden dernæst foretage en vurdering af, 

om aktindsigt i disse oplysninger må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der - typisk af 

konkurrencemæssige grunde - påføres den pågældende person eller virksomhed navnlig økonomisk 

skade af nogen betydning.  

 

Der vil i forhold til oplysninger, der er omfattet af nr. 2, gælde en klar formodning for, at udlevering af 

oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne 

angår, vil lide skade af betydning.  

 

Forvaltningsmyndighederne bør dog - som hidtil - indhente en udtalelse fra den, oplysningerne angår, 

for at få belyst risikoen for, at en udlevering af oplysninger om forretningsforhold m.v. vil medføre den 

nævnte risiko for økonomisk skade.  

 

Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af gældende ret i betænkningens kapitel 17, pkt. 3 (side 651 ff.). 

Om kommissionens overvejelser henvises til betænkningens kapitel 17, pkt. 5.3 (side 706 f.).  

[…]”  

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

Den klare formodning angivet i kursiv ovenfor kaldes herefter ”formodningsreglen”. Det 

skal her bemærkes, at en række af de betænkninger, vejledninger, ombudsmandsudta-

lelser mv. som omtales nedenfor vedrører den forrige offentlighedslov fra 1985. I offent-

lighedsloven fra 1985 svarede § 12 til den nuværende offentlighedslovs § 30. § 12 havde 

– i modsætning til § 30-  ingen formodningsregel. 
 

Af betænkning nr. 1510/2009 mv.: 

Som det fremgår ovenfor henvises der i lovbemærkningerne til § 30 til den betænkning 

som lå til grund for offentlighedsloven. Der er tale om betænkning nr. 1510/2009 om 

offentlighedsloven. 

 

I betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, bind 2, side 706, er følgende nævnt 

i relation til definitionen på oplysninger om drifts- og forretningsforhold: 
”[…] 

Det er kommissionens opfattelse, at hensynet til erhvervsmæssige interesser fortsat bør kunne begrunde 

begrænsninger i retten til aktindsigt efter offentlighedsloven. Kommissionen har dog overvejet, hvad der 

nærmere skal forstås ved oplysninger om ”tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- 
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eller forretningsforhold eller lignende”. Det er ikke præciseret i forarbejderne, hvad der skal forstås ved 

det nævnte udtryk, og efter kommissionens opfattelse er det heller ikke muligt udtømmende eller blot 

nogenlunde dækkende at fastlægge, hvilke oplysninger der skal være omfattet af udtrykket. Som eksem-

pler på sådanne oplysninger kan dog bl.a. nævnes oplysninger om produktionsmetoder, produktionsfor-

hold, forretningsforbindelser, kundelister, forretningsbetingelser, kontraktsvilkår, forretningsmæssige 

strategier og markedsføringstiltag. Endvidere kan nævnes oplysninger om etableringsomkostninger, 

driftsomkostninger, salgsomkostninger samt oplysninger om virksomhedens regnskaber og økonomiske 

forhold i øvrigt, herunder dens skattemæssige situation. 

[…]” 

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

I betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, bind 2, side 655 er følgende nævnt 

i relation til høringer af de pågældende virksomheder om risikoen for tab: 

”[…] 

Hvis en myndighed er i tvivl om, hvorvidt en begæring om aktindsigt bør afslås efter § 12, stk. 1, nr. 2, 

bør myndigheden indhente en udtalelse fra den, som oplysningen vedrører - typisk en virksomhed – for 

at få belyst risikoen for, at aktindsigt vil påføre virksomheden tab, jf. bl.a. pkt. 42 i Justitsministeriets 

vejledning om offentlighedsloven fra 1986 og FOB 1989, side 119. 

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

Pkt. 42 i Justitsministeriets vejledning om offentlighedsloven fra 1986 som der henvises 

til lige ovenfor:  

”[…] 

Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis der efter en konkret bedømmelse må antages at være nærlig-

gende risiko for, at der påføres den, oplysningerne vedrører, et økonomisk tab. I tilfælde, hvor der kan 

være begrundet tvivl om, hvorvidt en begæring om aktindsigt bør afslås efter bestemmelsen i § 12, stk. 

1, nr. 2, vil det være nærliggende at indhente en udtalelse fra den, oplysningen vedrører, for at få belyst 

risikoen for, at aktindsigt vil påføre virksomheden tab. En sådan udtalelse er ikke bindende for myndig-

heden, der må træffe afgørelse ud fra en selvstændig afvejning. 

[…]” 

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

I betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, bind 2, side 653 er følgende nævnt 

i relation til begrebet nærliggende risiko for tab: 

”[…] 

Kravet om, at risikoen for skade skal være nærliggende, indebærer, at myndigheden 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 tilsvarende abstrakte angivelse 

[…]” 

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

 

FOLKETINGETS OMBUDMANDS UDTALELSER  

 

Af Folketingets Ombudsmands udtalelse i FOB 1993.294, fremgår følgende:  
”[…]  

Efter lovens forarbejder er bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, kun anvendelig, hvis der efter en konkret vurde-

ring er nærliggende fare for, at de nævnte interesser vil lide skade af betydning, hvis oplysningerne 

udleveres.  

 

I tvivlstilfælde bør der indhentes en udtalelse fra den, hvis interesse kan være til hinder for, at begæringen 

om aktindsigt imødekommes, jf. pkt. 42 i Justitsministeriets vejledning om lov om offentlighed i forvalt-

ningen.  

 

En udtalelse, hvorefter den pågældende virksomhed modsætter sig, at oplysningerne bliver udleveret, 

er ikke i sig selv tilstrækkelig til, at aktindsigt kan nægtes. Det er den offentlige myndighed, som har 
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ansvaret for offentlighedslovens overholdelse og som træffer afgørelse herom. En udtalelse fra virksom-

heden kan alene indgå som et moment i myndighedens konkrete vurdering af, om oplysningerne er af 

den type, der er omhandlet i § 12, stk. 1, samt af, om det er af væsentlig økonomisk betydning for den 

person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. 

 

For at godtgøre, at der er grundlag for at anvende undtagelsesbestemmelsen i § 12, stk. 1, nr. 2, er det 

nødvendigt at foretage en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger for den person eller virk-

somhed, oplysningerne angår, der er tale om, og 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 tilsvarende abstrakte angivelser af beskyttelsesbehovet.  

[…]”   

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

Der kan endvidere henvises til ombudsmandens udtalelse i sag FOB 2017-11, hvoraf 

følgende fremgår:  

”[…] 

2.3.1. Er der tale om oplysninger om forretningsforhold? 

 

Det må først vurderes, om de undtagne oplysninger efter deres karakter er oplysninger, som er omfattet 

af § 30, nr. 2’s, anvendelsesområde. 

[…] 

Se i den forbindelse udtalelsen i Folketingets Ombudsmands beretning for 2007, s. 315, om aktindsigt 

hos Fødevarestyrelsen i en liste med navnene på de 18 dyrlæger, der på landsplan udskrev mest anti-

biotika. Ombudsmanden udtalte bl.a., at det ikke kunne udelukkes, at ”neutrale” oplysninger som f.eks. 

oplysninger om dyrlægernes navn, adresse mv. kunne være omfattet af den tilsvarende bestemmelse i 

1985-offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, hvis de blev kædet sammen med andre oplysninger på en 

sådan måde, at oplysningerne samlet set kunne skade dyrlægernes virksomhed. Se også min udtalelse 

af 28. november 2016 offentliggjort på ombudsmandens hjemmeside som sag nr. 2016-54. 

 

Efter min gennemgang af sagen er jeg enig med myndighederne i, at sammenkædningen af oplysning 

om virksomhedsnavn og destinationsland (og eventuelt kunde) med oplysning om, at den pågældende 

virksomhed er meddelt eksporttilladelse til overvågningssystemer mv., i den foreliggende sammenhæng 

har karakter af oplysninger om drifts- eller forretningsforhold i § 30, nr. 2’s, forstand.  

 

Jeg har i den forbindelse lagt vægt på, at oplysningerne samlet set giver et billede af, på hvilke eksport-

markeder virksomhederne opererer med de nævnte produkter, og på, at begrebet ”drifts- eller forret-

ningsforhold” ikke skal fortolkes snævert, jf. pkt. 2.1 og den nævnte sag i Folketingets Ombudsmands 

beretning (FOB 2007.315). 

[…]” 

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

Som det fremgår af bemærkningerne til den gældende offentlighedslov gælder der en 

formodningsregel. Se hertil udtalelse fra Folketingets Ombudsmand i sag FOU 2016-54, 

hvoraf følgende fremgår:  
”[…]  

Det følger af forarbejderne, at der gælder en klar formodning for, at udlevering af oplysninger vil indebære 

en nærliggende risiko for, at DONG vil lide skade af betydning.  

 

Der fremgår ikke af forarbejderne noget nærmere om baggrunden for og betydningen af formodnings-

reglen. Dog er det anført, at myndigheden – som hidtil – bør indhente en udtalelse fra vedkommende 

virksomhed for at få belyst risikoen for, at en udlevering af oplysninger om forretningsforhold mv. vil 

medføre økonomisk skade.  

 

Jeg har i sagen gengivet i min udtalelse af 22. august 2014 (offentliggjort på ombudsmandens hjemme-

side som sag nr. 2014-25) anført, at formodningsreglen ikke ændrer på myndighedernes pligt til at oplyse 

sagen.  
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Myndighederne må således have et grundlag for at vurdere, om formodningsreglen i det konkrete tilfælde 

kan opretholdes. Det kan bl.a. ske ved indhentelse af den nævnte udtalelse fra virksomheden.  

I de tilfælde, hvor virksomheden giver udtryk for, at en udlevering vil påføre konkrete skadevirkninger, og 

begrunder dette, indebærer formodningsreglen, at myndigheden normalt ikke behøver yderligere doku-

mentation for, at betingelserne for at begrænse aktindsigten er opfyldt.  

[…]”  

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

Af FOB 2014-25, s. 10 fremgår følgende: 
”[…] 

 Jeg bemærker i den forbindelse, at den formodningsregel, som er nævnt i forarbejderne til offentligheds-

lovens § 30, nr. 2 (jf. afsnit 3 og 4 ovenfor), efter min opfattelse ikke ændrer på myndighedernes pligt til 

at oplyse sagen og herunder som udgangspunkt indhente en udtalelse fra den, som oplysningerne angår. 

Det fremgår således udtrykkeligt, at myndighederne ’som hidtil’ bør indhente en udtalelse fra den, som 

oplysningerne angår. Derimod vil myndighederne i videre omfang end tidligere herefter kunne lægge til 

grund, at betingelserne for undtagelse fra aktindsigt er opfyldt  

[…]” 

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet]  

 

 

ENERGIKLAGENÆVNETS PRAKSIS  

 

Energiklagenævnet har i sin afgørelse af 20. august 2007 (j.nr. 21-578), vedrørende § 

12, stk. 1, nr. 2 i offentlighedsloven fra 1985, vurderet at oplysninger om gennemsnitlige 

indkøbspriser på brændsel i visse tilfælde, hvor en varmevirksomhed også producerer 

el, bør undtages fra aktindsigt. Energiklagenævnet bemærkede bl.a. følgende:  
”[…]  

Kraftvarmeværket er omfattet af prisbestemmelserne i varmeforsyningsloven, jf. varmeforsyningslovens 

§ 20 (lov nr. 347 af 17. maj 2005 med senere ændringer). Dette medfører, at bl.a. værkets varmepriser, 

og grundlaget herfor, skal anmeldes til Energitilsynet, jf. varmeforsyningslovens § 21, stk. 1. 

 

Kraftvarmeværkets brændselsomkostninger indgår i beregningen af både værkets el- og varmepriser. 

Handlen med og produktion af el er underlagt markedsvilkår, hvorfor Energiklagenævnet finder, at kraft-

varmeværkets konkurrenceevne kan lide skade, såfremt værkets konkurrenter får adgang til værkets 

gennemsnitlige indkøbspriser for brændsel. 

 

Derfor kan klagers anmodning om ubegrænset aktindsigt i bilagene M og N ikke imødekommes.  

 

Energiklagenævnet lægger endvidere vægt på, at klager har fået indsigt i oplysninger om kraftvarme-

værkets samlede omkostninger for henholdsvise varme- og elproduktion for årene 2003, 2004 og 2005, 

og derved også værkets samlede brændselsomkostninger for de 3 år. 

[…]  

Der gives Helsingør Fjernvarmeforsyning aktindsigt i bilagene M og N, dog ikke for så vidt angår ind-

købsprisen for naturgas og affaldsvarme.  

[…]”  

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

Energiklagenævnet har i afgørelse af 30. november 2009 (j.nr. 1021-231) fastslået, at 

priser og vilkår, der vedrører ydelser der handles på et konkurrenceudsat marked efter 

en konkret vurdering kan undtages fra aktindsigt:  

”[…]  

Priser og de enkelte aftalevilkår om fakturering, misligholdelse og erstatningsansvar indgår i beregningen 

af varmepriserne. Handlen med E.ON Danmarks ydelser til E.ON Varme og E.ON Produktion er under-

lagt markedsvilkår, hvorfor Energiklagenævnet finder, at E.ON-selskabernes forhandlingsposition og 

konkurrenceevne kan lide skade, såfremt selskabernes konkurrenter får adgang til selskabernes priser 

og vilkår, som anført i dokumenterne.  

[…]  
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Efter en konkret vurdering finder Energiklagenævnet således, at aktindsigt i oplysningerne kan indebære 

en nærliggende risiko for, at der påføres E.ON selskaberne et økonomisk tab. Klagers interesse i at få 

aktindsigt i de undtagne oplysninger findes at burde vige for de skadelige virkninger, som meddelelse af 

aktindsigt i oplysningerne vil kunne have på E.ON-selskabernes konkurrenceevne. De oplysninger i de 

koncerninterne aftaler mellem E.ON Danmark, E.ON Varme og E.ON Produktion, der vedrører priser og 

enkelte aftalevilkår om fakturering, misligholdelse og erstatningsansvar, er således i henhold til offentlig-

hedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, undtaget fra retten til aktindsigt.  

[…]”  

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

Energiklagenævnet udtalte følgende i afgørelse af 18. februar 2009 (j.nr. 1011-274), 

vedrørende § 12, stk. 1, nr. 2 i offentlighedsloven fra 1985, om undtagelse af oplysninger 

om affaldsmængder: 

”[…]  

Energiklagenævnet finder, at såfremt den del af DONG’s ansøgning, som omhandler affaldsmængder til 

medforbrænding samt strategi i forbindelse med indgåelse af leveringskontrakter, offentliggøres, vil det 

kunne forrykke DONG’s forhandlingsposition samt konkurrenceevne, idet DONG endnu ikke har indgået 

kontrakter om levering af affald til medforbrænding. På denne baggrund finder Energiklagenævnet, at 

offentliggørelse af oplysningerne vil være til væsentlig økonomisk skade for DONG. Den del af DONG’s 

ansøgning af 16. maj 2008, som vedrører affaldsmængder til medforbrænding, er således i henhold til 

offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, undtaget fra retten til aktindsigt.  

[…]”  

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

I Energiklagenævnets afgørelse af 19. december 2013 (j.nr. 1011-13-92), blev oplysnin-

ger om elproduktion undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 12, stk. 1, 

nr. 2 i 1985-offentlighedsloven, hvor nævnet bl.a. udtalte følgende:  

”[…]  

Som det fremgår af Energiklagenævnets afgørelse af 3. juni 2013, finder nævnet, at det ikke kan ude-

lukkes, at oplysningen om et værks årlige elproduktionstal kan være en kommercielt følsom oplysning 

og dermed også efter de konkrete omstændigheder være en oplysning, der kan undtages fra aktindsigt 

efter offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2. Det er dog Energiklagenævnets opfattelse, at oplysningen 

om et værks årlige elproduktionstal ikke i alle tilfælde kan siges at være kommercielt følsom. Det fremgår 

ligeledes af Energiklagenævnets afgørelse af 3. juni 2013, at betingelserne for, hvornår en oplysning må 

betegnes som kommercielt følsom efter elforsyningslovens § 84 a, stk. 1, og hvornår en oplysning kan 

undtages i medfør af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2, i vidt omfang er sammenfaldende. Elforsy-

ningslovens § 84 a, stk. 1, medfører således efter Energiklagenævnets opfattelse ikke i sig selv yderli-

gere begrænsninger i forhold til, i hvilke tilfælde der vil kunne undtages oplysninger fra aktindsigt i medfør 

af offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2.  

[…]  

På baggrund af de forhold, som oplysninger om de enkelte værkers årlige elproduktionstal kan sige noget 

om i en praktisk sammenhæng (værkets markedsandel, kapacitetsudnyttelse og værkets effektivitet), er 

det Energiklagenævnets opfattelse, at udlevering af oplysninger om det enkelte værks årlige elprodukti-

onstal for årene 2010-2012 efter en konkret vurdering af de enkelte værkers forhold må anses for at 

medføre nærliggende risiko for, at der påføres alle de omhandlede værker et økonomisk tab. Energikla-

genævnet har herved lagt vægt på, at alle de omhandlede værker agerer som kommercielle aktører ved 

afsætningen af værkernes producerede el, og at oplysningerne er relativt aktuelle (årene 2010-2012). 

Energiklagenævnet finder derfor, at oplysninger om de årlige elproduktionstal i antal kWh for tilskudsbe-

rettigede biogasværker for årene 2010-2012 opgjort pr. værk i de enkelte tilfælde er undtaget fra aktind-

sigt, jf. offentlighedslovens § 12, stk. 1, nr. 2.  

[…]”  

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

Energiklagenævnet udtalte i afgørelse af 6. november 2014 (j.nr. 1011-14-155-4), som 

omhandlede undtagelse af oplysninger om affaldsmængder, følgende: 
”[…] 

[XXX] har påklaget Energitilsynets afgørelse af 7. oktober 2014 om aktindsigt i Østkraft Net A/S’ aftale 

med Østkraft Energiservice A/S om udleje af over-skydende fibernet-kapacitet samt bilag til denne aftale. 

Energitilsynet fastsatte, at [XXX] anmodning om aktindsigt alene kunne imødekommes delvist, så- 
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ledes at visse oplysninger i aftalen blev undtaget fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens § 30, nr. 

2. 

[…] 

Energiklagenævnet er enig med Energitilsynet i, at der i aftalen med bilag findes oplysninger, som ved-

rører forretningsforhold. Det drejer sig om oplysninger om pris- og kontraktforhold for udlejningen af 

overskydende fibernet-kapacitet mellem Østkraft Net A/S og Østkraft Energiservice A/S. 

 

Energiklagenævnet har endvidere under hensyn til oplysningernes karakter konkret vurderet, at der er 

en nærliggende risiko for, at udlevering af oplysningerne vil kunne påføre Østkraft Net A/S økonomisk 

tab af nogen betydning. 

 

Energiklagenævnet har herved lagt vægt på det af Østkraft Net A/S anførte om, at oplysningerne må 

betragtes som oplysninger om indkøbsforhold og leveringsaftaler, som er et vigtig konkurrenceparame-

ter. Udleveringen af aftalen med bilag vil dermed medføre en konkurrencesituation, hvor Østkraft Energi-

service A/S’ konkurrenter vil kunne byde en lavere pris. 

[…]” 

[Kursiv angivet af Forsyningstilsynet] 

 

For så vidt angår formodningsreglen har Energiklagenævnet har i afgørelse af den 2. 

august 2019 (j.nr. 19/04661) udtalt: 

”[…] 
Er der tale om oplysninger vedrørende forretningsforhold m.v. vil der i henhold til forarbejderne til of-

fentlighedsloven gælde en klar formodning for, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærlig-

gende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne angår, vil lide skade af betydning. 

Ombudsmanden har i relation til formodningsreglen udtalt, at; ”I de tilfælde, hvor virksomheden giver 

udtryk for, at en udlevering vil påføre konkrete skadevirkninger, og begrunder dette, indebærer formod-

ningsreglen, at myndigheden normalt ikke behøver yderligere dokumentation for, at betingelserne for at 

begrænse aktindsigten er opfyldt.” (Folketingets Ombudsmands udtalelse af 28. november 2016 med 

j.nr. 2016-54) 

[…]” 

[Understregning, kursiv og tilføjelse i parentes er angivet af Forsyningstilsynet] 

 

2. EKSTRAHERING AF OPLYSNINGER 

 

Af offentlighedsloven fremgår følgende i relation til ekstrahering: 

”[…] 
§ 34. Hvis de hensyn, der er nævnt i §§ 30-33, kun gør sig gældende for en del af et dokument, 

skal der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det gælder dog ikke, hvis  

1) det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i §§ 30-33, 

2) det vil indebære, at der gives en klart vildledende information, eller 

3) det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsindhold. 

[…]” 

 

Af forarbejderne til offentlighedslovens § 34 fremgår bl.a. følgende: 

”[…] 

Bestemmelsen, der vedrører delvis aktindsigt, er identisk med bestemmelserne i den gældende lovs § 

12, stk. 2, og § 13, stk. 2, bortset fra, at det i bestemmelsen er udtrykkeligt fremhævet, at myndigheden 

m.v. i visse nærmere angivne tilfælde kan undlade at meddele delvis aktindsigt. 

[…] 

Bestemmelsen fastslår, at såfremt kun en del af oplysningerne i et dokument kan undtages fra aktind-

sigt efter lovforslagets §§ 30-33, skal den aktindsigtssøgende gøres bekendt med dokumentets øvrige 

indhold. Samtidig fastslår bestemmelsen – hvad der også følger af gældende ret – at der ikke skal 

meddeles aktindsigt i den del af dokumentets oplysninger, der ikke kan undtages fra aktindsigt efter 

lovforslagets §§ 30-33, hvis en delvis aktindsigt vil medføre en prisgivelse af det eller de forhold, der er 

hjemmel til at undtage efter §§ 30-33 (nr. 1), hvis en delvis aktindsigt vil indebære, at der gives en klart 

vildledende information (nr. 2), eller hvis det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller 

sammenhængende meningsindhold (nr. 3). 

[…] 
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Udgangspunktet gælder ikke tilfælde, hvor det på grund af sagens karakter eller omstændighederne 

i øvrigt i sig selv vil afsløre oplysninger omfattet af §§ 30-33, hvis de pågældende oplysninger af objek-

tiv karakter m.v. blev udleveret. Hvis der f.eks. anmodes om aktindsigt i en konkret persons adoptions-

sag, vil udlevering af selv offentligt tilgængelige oplysninger fra sagen afsløre oplysninger om vedkom-

mende persons private forhold, eftersom det ville bekræfte over for den, der har anmodet om aktind-

sigt, at der eksisterer en sådan sag. 

[…]” 

 

3. MEROFFENTLIGHEDSPRINCIPPET 

 

Af offentlighedsloven fremgår følgende i relation til meroffentlighed: 
”[…] 

§ 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan 

gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af §§ 23-35. Der kan 

gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler 

om tavshedspligt og regler i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016 

om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri ud-

veksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende myndigheders 

behandling af personoplysninger. 

 

Stk. 2. Stk. 1 gælder også i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i dokumen-

ter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter §§ 19-21.  

[…]” 

 

Af vejledningen til lov om offentlighed i forvaltningen (Vejledning nr. 9847 af 19. de-

cember 2013 om lov om offentlighed i forvaltningen) fremgår følgende: 
”[…] 

9.4. Forpligtelsen til af egen drift at tage stilling til, om der kan meddeles aktindsigt – i dokumenter og 

oplysninger, der kan undtages – efter meroffentlighedsprincippet, kan i praksis føre til, at myndighe-

derne mv. i forbindelse med behandlingen af en aktindsigtsanmodning først foretager en vurdering af, 

om der foreligger et reelt og sagligt behov for at undtage de pågældende dokumenter og oplysninger 

fra aktindsigt, og hvis det ikke er tilfældet, kan der meddeles aktindsigt med det samme. 

[…]”  

[Understregning angivet af Forsyningstilsynet] 

 

4. BEHANDLING AF ANMODNING OM AKTINDSIGT 

 

Af offentlighedsloven § 36, stk.1 fremgår, hvilken myndighed der træffer afgørelse om 

aktindsigt:  
”[…] 

§ 36. Bliver der fremsat anmodning om aktindsigt vedrørende dokumenter, der indgår i en sag, hvori 

der er eller vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., afgør denne myndighed m.v., om ansøgnin-

gen kan imødekommes. I andre tilfælde afgøres sager om aktindsigt af den myndighed m.v., der har 

dokumentet i sin besiddelse. 

[…]” 

 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN  

 
Forsyningstilsynet behandler anmodningen om aktindsigt efter reglerne i offentligheds-

loven (Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen med senere ændrin-

ger).  

 

Afgørelsen er truffet i medfør af offentlighedsloven § 36, stk.1.   
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Efter offentlighedsloven er der som hovedregel adgang til alle dokumenter, der er ind-

gået til eller oprettet af en myndighed mv. som led i administrativ sagsbehandling i for-

bindelse med dens virksomhed, jf. lovens § 7, stk. 1, medmindre sagen omfattes af of-

fentlighedslovens §§ 19-35. 

 

UNDTAGELSE AF OPLYSNINGER EFTER OFFENTLIGHEDSLOVENS § 

30, NR. 2 

 
Det skal indledningsvist vurderes, om oplysningerne udgør drifts- og forretningsforhold. 

 
”Drifts- og forretningsforhold”, jf. § 30, nr. 2, ”1. led”: 

 

I Betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, bind 2, side 706 (nævnt under af-

snittet om retsgrundlaget) nævnes oplysninger vedrørerede produktionsforhold, drifts-

omkostninger samt oplysninger om virksomheders regnskab som eksempler på oplys-

ninger omfattet af begrebet drifts- og forretningsforhold efter offentlighedsloven § 30, nr. 

2.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at flere oplysninger i aktindsigtsanmodningen hører under 

én eller flere af ovenstående typer af oplysninger (produktionsforhold, driftsomkostnin-

ger samt oplysninger om virksomheders regnskab) og dermed kan karakteriseres som 

drifts- og forretningsforhold efter offentlighedslovens § 30, nr. 2. Det drejer sig om føl-

gende oplysninger: 

 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Samlet elproduktion (MWh) 

- Samlet elproduktionskapacitet (MW) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

- Afskrivninger i transportleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

- Totalomkostninger i transportleddet 

- Leveret varmemængde (MWh) 

 

Forsyningstilsynet henviser i den forbindelse til ombudsmandens udtalelse i FOB 2017-

11(nævnt under afsnit om retsgrundlaget) om, at begrebet drifts- og forretningsforhold 

ikke skal fortolkes snævert. 

 

”Nærliggende risiko” for tab, jf. § 30, nr. 2,” 2. led”: 

 

Efter § 30 nr. 2 (og lovbemærkningerne til § 30, nr. 2 – se retsgrundlag) er oplysninger 

om drifts- og forretningsforhold eller lignende undtaget fra aktindsigt, hvis myndigheden 

i det konkrete tilfælde vurderer, at udlevering af oplysningerne vil indebære en nærlig-

gende risiko for, at der - typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres den pågæl-

dende person eller virksomhed, som oplysningerne angår, navnlig økonomisk skade af 

nogen betydning. 
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Som det fremgår af afsnittet om retsgrundlaget, findes der i den gældende offentligheds-

lov en formodningsregel.  

 

Efter praksis fra Folketingets Ombudsmand, ændrer formodningsreglen ikke på myndig-

hedens pligt til at oplyse sagen. Myndigheden må således have et grundlag for at vur-

dere, om formodningsreglen i det konkrete tilfælde kan opretholdes. Det kan bl.a. ske 

ved indhentelse af en udtalelse fra virksomheden, hvis drifts- eller forretningsforhold be-

røres i aktindsigtssagen. I de tilfælde hvor virksomheden giver udtryk for, at udlevering 

vil påføre konkrete skadevirkninger, og begrunder dette, indebærer formodningsreglen, 

at myndigheden normalt ikke behøver yderligere dokumentation for, at betingelserne for 

at undtage oplysninger fra aktindsigten er opfyldt.  

 

Det kan bl.a. udledes af lovbemærkningerne til § 30, nr. 2 (se afsnittet om retsgrundla-

get), at myndigheden bør indhente en udtalelse fra den pågældende virksomhed. Myn-

digheden er således ikke forpligtet til at indhente en udtalelse, men har mulighed for at 

gøre det, som et led i opfyldelsen af sin pligt til at oplyse sagen. 

 

Det er den offentlige myndighed, som har ansvaret for offentlighedslovens overholdelse, 

og som træffer afgørelse herom. En udtalelse fra virksomheden kan alene indgå som et 

moment i myndighedens konkrete vurdering. I den situation, hvor virksomheden ikke 

svarer på Forsyningstilsynets høring, er det således Forsyningstilsynets vurdering, at 

Forsyningstilsynet må træffe afgørelse på det foreliggende grundlag – dvs. uden et hø-

ringssvar. En nærmere begrundelse følger i næste afsnit om de virksomheder, som ikke 

har svaret på Forsyningstilsynets høring.  

 

I det følgende tager Forsyningstilsynet således stilling til, om oplysningerne er omfattet 

af offentlighedslovens § 30, nr. 2, 2. led, som omhandler betingelsen om nærliggende 

risiko for tab.  

 

I det følgende opdeles begrundelsen for at undtage oplysninger efter offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2 på de virksomheder som har svaret (1), henholdsvis ikke har svaret (2), 

på Forsyningstilsynets høring. 

 

1) Undtagelse af oplysninger for de virksomheder som har svaret på Forsy-

ningstilsynets høring: 

 

Guldborgsund Forsyning A/S: 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til Guldborgsund Forsyning A/S’ hørings-

svar af 15. juni 2020 samt e-mails af 6. august 2020 og 10. august 2020, jf. det til afgø-

relsen vedlagte bilag med høringssvar. 

 

Guldborgsund Forsyning A/S bemærker i ovenstående udtalelser, at:  
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- Undtagelse af brændselsomkostninger med en begrundelse om, at prisaftale 

bør undtages, da det kan være til skade for deres samarbejdspartner, hvis pri-

ser i aftalen bliver offentliggjort, og at hensynet hertil vejer tungere end offent-

lighedens interesse heri. 

- Selskabet kun har én leverandør af brændsel, og at det således ikke kan ude-

lukkes, at der kan ”regnes baglæns”. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning.  

 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående udtalelser fra Guldborgsund Forsyning 

A/S.  

 

Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på, at der i kategorien leveret varmemængde 

(MWh) bliver udleveret ét samlet tal for produceret varme (MWh) + købt varme (MWh).  

Det kan således ikke udelukkes, at der kan udregnes et estimat over en samlet enheds-

pris, hvis omkostninger til brændselskøb udleveres. 

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger.  

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2. 

 

Fjernvarme Fyn Produktion A/S og Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFP og 

FFA): 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Samlet elproduktion (MWh) 

- Samlet elproduktionskapacitet (MW) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til Fjernvarme Fyns e-mail af 15. juni 

2020 (samlet høringssvar for Fjernvarme Fyn Produktion A/S, Fjernvarme Fyn Affalds-

energi A/S og Fjernvarme Fyn Distribution). Dette høringssvar henviser desuden til tid-

ligere sager vedrørende Fjernvarme Fyn. Høringssvarene er således taget fra disse sa-

ger, samt fra Fjernvarme Fyns e-mail af 15. juni 2020 (Fjernvarme Fyns bemærkninger 

er blevet kopieret fra Forsyningstilsynets tidligere afgørelse af 1. marts 2019, med j.nr. 

18/17651. Herudover indgår Fjernvarme Fyns bemærkninger fra en mailkorrespon-

dance af 30. august 2019 fra Forsyningstilsynets sag, med j.nr.19/09726), jf. det til af-

gørelsen vedlagte bilag med høringssvar og en tidligere afgørelse. 
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Fjernvarme Fyn Produktion A/S og Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFP og FFA) 

bemærker i ovenstående udtalelser (inklusiv inddragelse fra tidligere afgørelse), at: 

 

- Selskaberne er aktører på konkurrenceudsatte markeder for henholdsvis elek-

tricitet og affald, og at oplysningerne i et vist omfang kan benyttes af konkur-

renter til at: ”udlede Fjernvarme Fyns prissætning ved salg af elektricitet og af-

faldsforbrændingskapacitet og køb af brændsler.”  

- Udlevering af indkøbspriser på halm kan skade Fjernvarme Fyn Produktion A/S, 

da det kan medføre, at leverandører fastsætter højere priser.  

- ” Med kendskab til Fjernvarme Fyn Affaldsenergis omkostninger, […], mængder 

af forbrændt affald samt værks kapacitet kan Fjernvarme Fyn Affaldsenergis 

prissætning udregnes.  

- Priserne for indkøb af affald til forbrænding kan benyttes af andre affaldsfor-

brændingsanlæg til at underbyde FFA i forbindelse med bud på forbrænding af 

affald.” 

- ”hvis konkurrerende elproducenter får indblik i FFP’s omkostninger, produkti-

onsmængder og fordelingen heraf, er der en nærliggende risiko for, at der op-

nås indsigt i FFP’s prissætning for elproduktionen, og at der kan udledes et 

estimat for FFP’s dækningsbidrag og prissætningsmodel. Hertil bemærkede 

Fjernvarme Fyn, at aktørerne på elspotmarkedet konkurrerer på pris, og at 

kendskab til en anden konkurrents konkrete omkostninger, prissætning og dæk-

ningsbidrag kan udnyttes til at optimere eget salg på bekostning af konkurren-

terne.” 

- Ovennævnte gælder alle omkostninger, der indgår i fastsættelsen af elprisen, 

herunder: ”oplysninger om produktion, elsalg samt omkostninger til produktion, 

drift, vedligehold, anlæg mv. 

- Oplysninger om omkostninger til brændselskøb og den overordnede fordeling 

af omkostningerne mellem el- og varmesiden kan udnyttes af konkurrerende 

virksomheder. 

- ”Affaldsforbrændingsprisen er pga. hvile-i-sig-selv princippet i elforsyningslo-

vens § 75, stk. 3 og kravet om en omkostningsfordeling baseret på FFA’s om-

kostninger. FFA’s affaldsforbrændingspris kan derfor beregnes på baggrund af 

oplysningerne i priseftervisningerne. Det kan derfor ikke tillægges betydning, 

om affaldsindtægterne fremgår af priseftervisningerne. Afgørende er, at om-

kostningerne, som prisen beregnes på baggrund af fremgår, idet den nedre 

pris, som der kan bydes med ved udbud kan beregnes ved at ”regne baglæns.” 

 

Fjernvarme Fyn Produktion A/S og Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFP og FFA) har 

som led i udtalelserne gjort opmærksom på praksis, herunder; 

- Energiklagenævnets afgørelse af 6. november 2014 (j.nr. 1011-14-155-4), hvor 

en række oplysninger om pris- og kontraktforhold, i en aftale om udlejning af 

overskydende fibernetkapacitet, blev undtaget fra aktindsigt. 

- Energiklagenævnets afgørelse af 19. december 2013 (j.nr. 1011-13-92), hvor 

oplysninger om årlige elproduktionstal blev undtaget fra aktindsigt. 

- ”at Energiklagenævnet i sine afgørelser af 20. august 2007 (j.nr. 21-578) og 30. 

november 2009 (j.nr. 1021-231) har udtalt, at oplysninger omkring et værks pri-

ser og vilkår, herunder omkostninger og prissammensætning kan udgøre kon-
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kurrencemæssige oplysninger, når værket både producerer el og varme. Vær-

kets forhandlingsposition og konkurrenceevne kan derfor lide skade, såfremt 

konkurrenter får adgang til disse oplysninger.” 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning. 

 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående udtalelser fra Fjernvarme Fyn Produk-

tion A/S og Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S (FFP og FFA).  

 

Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på det forhold, at Fjernvarme Fyn Produktion 

A/S og Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S agerer på elmarkedet, hvor konkurrencen er 

væsentligt større end for varmevirksomheder, som ikke agerer på elmarkedet. Dette har 

således begrundet undtagelse i et større omfang. 

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslovens § 30, 

nr. 2. 

 

Maabjerg Energy Center – Biogas A/S (MEC – Biogas): 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til MEC - Biogas’ samlede høringssvar 

(Maabjerg Energy Center – Biogas A/S + Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power 

A/S (Maabjergværket) af 15. juni 2020, jf. det til afgørelsen vedlagte bilag med hørings-

svar. 

 

Maabjerg Energy Center – Biogas A/S + Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power 

(Maabjergværket) bemærker i ovenstående udtalelse, at:  

- ”Fremskaffelse af råvarer er et område, hvor MEC Biogas er i kraftig konkur-

rence med andre biogasanlæg. Derfor bør oplysninger begrænses til de oplys-

ninger, der eksisterer i de eksterne regnskaber, da der ellers risikeres at anlæg 

som ikke er omfattet af varmelovgivningen får oplysning herom – som kan 

skade MEC Biogas ift. fremtidige indkøb.” 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning.  

 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående udtalelser fra Maabjerg Energy Center 

– Biogas A/S + Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S (Maabjergværket). 
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Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på, at der i kategorien leveret varmemængde 

(MWh) bliver udleveret ét samlet tal for produceret varme (MWh) + købt varme (MWh). 

Det kan således ikke udelukkes, at der kan udregnes et estimat over en samlet enheds-

pris, hvis omkostninger til brændselskøb udleveres.  

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger.  

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2. 

 

Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S (MEC - BioHeat): 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til Maabjerg Energy Centers samlede 

høringssvar (Maabjerg Energy Center – Biogas A/S + Maabjerg Energy Center – Bio-

Heat & Power A/S) af 15. juni 2020, jf. det til afgørelsen vedlagte bilag med høringssvar. 

 

Maabjerg Energy Center – Biogas A/S + Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power 

(Maabjergværket) bemærker i ovenstående udtalelse, at:  

- ”Indkøb af brændsel, herunder affald sker via udbud. Set fra et konkurrence-

mæssigt perspektiv vil det derfor være uhensigtsmæssigt, hvis gennemsnitspri-

ser mv. bliver tilgængelige – idet dette vil kunne påvirke fremtidige udbud, hvil-

ket vil give økonomisk skade for selskabet.” 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning.  

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående udtalelser fra Maabjerg Energy Center 

– Biogas A/S + Maabjerg Energy Center – BioHeat & Power A/S.  

 

Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på, at der i kategorien leveret varmemængde 

(MWh) bliver udleveret ét samlet tal for produceret varme (MWh) + købt varme (MWh). 

Det kan således ikke udelukkes, at der kan udregnes et estimat over en samlet enheds-

pris, hvis omkostninger til brændselskøb udleveres. 

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger.  

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2. 

 

Ørsted A/S’ værker: 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 
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- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til Ørsted A/S’ høringssvar af 18. juni 

2020, jf. det til afgørelsen vedlagte bilag med høringssvar. 

 

Ørsted A/S bemærker i ovenstående udtalelse, at:  

- Priseftervisning tager udgangspunkt i den totale omkostningsbase for selska-

bet, hvorfor offentliggørelse af totalomkostninger (produktionsomkostninger til 

varme) vil give konkurrenter væsentligt forbedrede muligheder for at estimere 

Ørsteds produktionsomkostninger til el på deres centrale kraftværker, og der-

med få indblik i indmeldingspriser på NordPool. 

- Selskabets produktionsomkostninger til el vil kunne udledes fra totalomkostnin-

gerne til varme, når henholdsvis el-og varmeproduktionen er oplyst. Dette skyl-

des, at det må formodes at være offentligt kendt, at Ørsted benytter sig af ener-

gioutputmetoden i forbindelse med anmeldelse af omkostningsfordeling mellem 

el og varme. 

- En meget stor del af produktionsomkostningerne består af brændselsomkost-

ninger, og brændsel købes i et frit marked. Offentliggørelse af brændselsom-

kostninger vil derfor kunne: ”forbedre andre markedsaktørers mulighed for, at 

prognosticerer Ørsteds ageren på markederne for brændsler”, og dette vil 

skade både Ørsted og Ørsteds kunder. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning. 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående udtalelser fra Ørsted A/S. 

  

Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på, at der i kategorien leveret varmemængde 

(MWh) bliver udleveret ét samlet tal for produceret varme (MWh) + købt varme (MWh). 

Det kan således ikke udelukkes, at der kan udregnes et estimat over en samlet enheds-

pris, hvis omkostninger til brændselskøb udleveres. 

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger.  

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2. 

 

Bornholms El-Produktion A/S (BEP): 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Samlet elproduktion (MWh) 
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- Samlet elproduktionskapacitet (MW) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til Bornholms El-Produktion A/S’ sam-

lede høringssvar (Bornholms El-Produktion A/S + Bornholms Varme A/S) af 18. juni 

2020, jf. det til afgørelsen vedlagte bilag med høringssvar. 

 

Bornholms El-Produktion A/S og Bornholms Varme A/S bemærker i ovenstående udta-

lelse, at: 

- ”at Bornholms El-Produktion A/S agerer på det konkurrenceudsatte elmarked, 

herunder på elspot-markedet […] og på markedet for systemydelser, hvor BEP 

dels har en systemaftale med Energinet om reserveforsyning, og hvor BEP kon-

kurrerer om regulerkraft/balancering. Begge disse markeder er konkurrenceud-

satte, og de pågældende oplysninger kan anvendes af BEP’s konkurrenter på 

elmarkedet til skade for BEP.” 

- ”hvis konkurrerende elproducenter får indblik i BEP’s omkostninger (bl.a. total-

omkostninger og afskrivninger i såvel produktionsleddet som transportleddet 

samt omkostninger til brændselskøb) og produktionsmængder (samlet elpro-

duktion, samlet varmeproduktion og leveret varmemængde) er der en nærlig-

gende risiko for, at der opnås indsigt i BEP’s prissætning for elproduktionen. 

Det skal hertil bemærkes, at afskrivninger i produktionsleddet er omkostninger, 

der indregnes i omkostningerne til elproduktionen, og derfor skal kunne dækkes 

af priserne. Der kan i givet fald udledes et estimat for BEP’s dækningsbidrag og 

prissætningsmodel.” 

- ”Aktørerne på elspotmarkedet konkurrerer på pris, og kendskab til en anden 

konkurrents konkrete omkostninger, prissætning og dækningsbidrag kan udnyt-

tes til at optimere eget salg på bekostning af konkurrenterne. BEP risikerer der-

ved at blive underbudt, og derved enten tvinges til at fastsætte en lavere pris 

eller helt miste ordrer”. 

- ”at oplysningerne om den samlede varmeproduktionskapacitet og den samlede 

elproduktionskapacitet, kan være med til at vise værkets fleksibilitet, og dermed 

også hvor mange opgaver der er kapacitet til at byde på.” 

- at oplysninger om omkostninger til brændselskøb i særlig grad udgør et kon-

kurrenceparameter, og at der med kendskab til omkostningsfordelingen præcist 

kan udregnes, hvilke omkostninger der indgår i elprisen. 

- At både Bornholms El-Produktion A/S + Bornholms Varme A/S har: ” andre ak-

tiviteter, der indregnes i årsrapporten, hvorfor omkostninger, priser m.v. for el-

produktion og varmeproduktion ikke kan udledes af årsrapporterne.” 

 

Bornholms El-Produktion A/S og Bornholms Varme A/S har som led i udtalelsen gjort 

opmærksom på praksis, herunder:  

- Energiklagenævnets kendelse af 6. november 2014, hvor en række oplysninger 

om pris- og kontraktforhold, i en aftale om udlejning af overskydende fibernet-

kapacitet, blev undtaget fra aktindsigt. 

- Energiklagenævnets kendelse af 19. december 2013, hvor oplysninger om år-

lige elproduktionstal blev undtaget fra aktindsigt. 

-  ”at Energiklagenævnet i sine afgørelser af 20. august 2007 (j.nr. 21-578) og 

30. november 2009 (j.nr. 1021-231) har udtalt, at oplysninger omkring et værks 
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priser og vilkår, herunder omkostninger og prissammensætning kan udgøre 

konkurrencemæssige oplysninger, når værket både producerer el og varme. 

Værkets forhandlingsposition og konkurrenceevne kan derfor lide skade, så-

fremt konkurrenter får adgang til disse oplysninger.” 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning. 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående udtalelser fra Bornholms El-Produktion 

A/S.  

 

Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på, at Bornholms El-Produktion A/S agerer 

på elmarkedet, hvor konkurrencen er væsentligt større end for varmevirksomheder, som 

ikke agerer på elmarkedet. Dette har således begrundet undtagelse i et større omfang 

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger.  

 

Forsyningstilsynet har vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlig-

hedslovens § 30, nr. 2. 

 

Bornholms Varme A/S (BV): 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Forsyningstilsynet meddeler således fuld aktindsigt i følgende oplysninger: 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Totalomkostninger i transportleddet 

- Afskrivninger i transportleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

- Leveret varmemængde (MWh) 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til Bornholms Varme A/S’ samlede hø-

ringssvar (Bornholms El-Produktion A/S + Bornholms Varme A/S) af 18. juni 2020, jf. 

det til afgørelsen vedlagte bilag med høringssvar. 

 

Bornholms El-Produktion A/S og Bornholms Varme A/S bemærker i ovenstående udta-

lelse, at:  

- At både Bornholms El-Produktion A/S og Bornholms Varme A/S har: ”andre 

aktiviteter, der indregnes i årsrapporten, hvorfor omkostninger, priser m.v. for 

elproduktion og varmeproduktion ikke kan udledes af årsrapporterne.” 
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For så vidt angår de oplysninger som undtages, har Forsyningstilsynet vurderet, at det 

ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger vil eller kan medføre nærliggende 

risiko for tab af nogen betydning.  

 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at der i kategorien leveret varme-mængde (MWh) 

bliver udleveret ét samlet tal for produceret varme (MWh) + købt varme (MWh). Det kan 

således ikke udelukkes, at der kan udregnes et estimat over en samlet enhedspris, hvis 

omkostninger til brændselskøb udleveres. 

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2. 

 

For så vidt angår de oplysninger der udleveres, er Forsyningstilsynet, på trods af oven-

stående, kommet frem til den vurdering, at der ikke er nærliggende risiko for tab ved 

udlevering af oplysningerne.  

 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at Bornholms Varme A/S er en varmevirksomhed, 

og dermed ikke agerer på elmarkedet, som er konkurrenceudsat i højere grad.  

 

CTR I/S: 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til CTR I/S’ høringssvar af 9. juli 2020 

samt den af CTR I/S medsendte e-mail-korrespondance vedrørende en tidligere sag, jf. 

det til afgørelsen vedlagte bilag med høringssvar. 

 

CTR I/S bemærker i forbindelse med ovenstående udtalelser, at:  

- Indkøbte brændselsmængder har kommerciel karakter, og derfor bør undtages. 

CTR I/S oplyser, at virksomheden har én olieleverandør og én naturgasleve-

randør ad gangen, hvorfor det vil være muligt at udlede leverandørens priser. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning.  

 

Forsyningstilsynets har lagt vægt på ovenstående udtalelser fra CTR I/S.  

 

Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på, at der i kategorien leveret varmemængde 

(MWh) bliver udleveret ét samlet tal for produceret varme (MWh) + købt varme (MWh). 

Det kan således ikke udelukkes, at der kan udregnes et estimat over en samlet enheds-

pris, hvis omkostninger til brændselskøb udleveres. 

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger.  
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Forsyningstilsynet vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2. 

 

Verdo Varme Herning A/S 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til Verdo A/S (svarer for Vardo Varme 

Herning A/S) høringssvar af 25. juni 2020 samt telefonnotat 14. august 2020 jf. det til 

afgørelsen vedlagte bilag med høringssvar. 

 

Verdo A/S bemærker i forbindelse med ovenstående udtalelse, at:  

- Verdo Varme Herning A/S kan blive påført erstatningsansvar fra sin leverandør 

af brændsel såfremt denne lider tab.  

- Risikoen for tab er større, da Verdo Varme Herning A/S kun har én leverandør 

af brændsel 

- Brændselsomkostningerne udgør en væsentlig del af totalomkostningerne i 

produktionsleddet, samt at brændselsprisen vil kunne udledes ved at regne 

baglæns  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning. 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående udtalelser fra Verdo A/S.  

 

Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på, at der i kategorien leveret varmemængde 

(MWh) bliver udleveret ét samlet tal for produceret varme (MWh) + købt varme (MWh). 

Det kan således ikke udelukkes, at der kan udregnes et estimat over en samlet enheds-

pris, hvis omkostninger til brændselskøb udleveres. 

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger.  

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2. 

 

Energnist I/S – Esbjerg og Kolding 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

 



FORSYNINGSTILSYNET  Side 26/35 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til Energnist I/S’ høringssvar af 20. juli 

2020, jf. det til afgørelsen vedlagte bilag med høringssvar. Forsyningstilsynet har efter-

følgende, den 5. august 2020 ringet til Energnist og bedt om uddybende bemærkninger, 

da Forsyningstilsynet var af den opfattelse, at høringssvaret fremstod som generelle 

betragtninger, som primært var afhængig af fremtidens lovforslag.  

Energnist I/S svarede herefter den 10. august 2020. Høringssvaret er vedlagt sammen 

med Energnist I/S’ første høringssvar af 20. juli 2020. 

 

Energnist I/S bemærker i forbindelse med ovenstående udtalelser, at:  

- Aftalen mellem regeringen og hovedparten af Folketingets partier af 16. juni 

2020, vedrørende en grønnere affaldssektor, vil eller kan: ”medføre et konkur-

renceudsat marked for affaldsenergianlæggene. Herved vil der være en nær-

liggende risiko for, at anlæggene […] vil blive påført økonomisk skade ved imø-

dekommelse af aktindsigt. Det vil især gælde anlæg, som alene er producent, 

og dermed ikke har transportdelen.” 

- ”Det fremgår af Klimaplanen, at de danske affaldsmængder til forbrænding for-

ventes reduceret med 30% i forhold til nuværende kapacitet, samt at import af 

affald til forbrænding skal ophøre. Herved vil der være en stor konkurrence på 

affaldsenergimarkedet, hvor en tredjedel af affaldsenergianlæggene (målt på 

kapacitet) skal nedlukke. Viden om økonomiske oplysninger for det enkelte an-

læg vil derfor kunne bruges i konkurrencesammenhænge.” 

- At de er i konkurrence om fremskaffelse af importaffald, hvorfor udlevering af 

økonomiske nøgletal kan give udbydere af affald, samt andre leverandører af 

kapacitet, et bedre udgangspunkt i forhandlinger om pris med videre. Energnist 

I/S anfører herudover, at det samme gør sig gældende, såfremt den politisk 

klimaplan ender ud i en konkurrencemodel på affaldsenergiområdet. 

 

Energnist I/S har som led i deres høringssvar af 10. august 2020 henvist til praksis, 

herunder:  

- Forsyningstilsynets tidligere afgørelse af 5. marts 2013 (j.nr. 12/13944, som 

omhandler aktindsigt i drifts- og forretningsforhold. Afgørelsen omtaler blandt 

andet konkurrencesituationen på affaldsområdet i relation til udbud.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning. 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående udtalelser fra Energnist I/S.  

 

Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på, at der i kategorien leveret varmemængde 

(MWh) bliver udleveret ét samlet tal for produceret varme (MWh) + købt varme (MWh). 

Det kan således ikke udelukkes, at der kan udregnes et estimat over en samlet enheds-

pris, hvis omkostninger til brændselskøb udleveres.  

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger.  

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2. 
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HOFOR Energiproduktion A/S (HEP): 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Samlet elproduktion (MWh) 

- Samlet elproduktionskapacitet (MW) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til HOFORs samlede høringssvar 

(HOFOR Energiproduktion A/S + HOFOR Fjernvarme P/S) af 23. juli 2020, jf. det til 

afgørelsen vedlagte bilag med høringssvar. 

 

HOFOR bemærker i forbindelse med ovenstående udtalelse, at:  

- ”offentliggørelse af disse oplysninger potentielt kan medføre stor forretnings-

mæssig skade for HOFORs kommercielle selskab, HOFOR ENERGIPRODUK-

TION A/S, og HOFORs fjernvarmeselskab, HOFOR FJERVARME P/S, med 

negative økonomiske konsekvenser for selskaberne til følge. Særligt kan en 

offentliggørelse medvirke til at forringe HEP og HOFOR FJs konkurrencemæs-

sige situation på el og varmeproduktionsområdet samt fjernvarmeforsynings-

området.” 

- HEP udbyder el på elspot- og systemydelsesmarkedet samt varme på det kø-

benhavnske marked via Varmelast. 

- ”Hvis konkurrerende el- og varmeproducenter får indblik i HOFORs omkostnin-

ger, produktionsmængder, og fordelingen heraf, er der nærliggende risiko for, 

at der opnås indsigt i HOFORs prissætning og konkurrencemæssige forhold. 

Konkurrerende selskaber kan tilbageberegne konkrete forhold, som kan anven-

des for at udvikle forretningsmodeller og strategier, som kan skade HOFOR 

Energiproduktion og HOFOR FJ både på den korte og den lange bane.” 

 

HOFOR har som led i udtalelsen gjort opmærksom på praksis, herunder:  

- ”Forsyningstilsynets afgørelse af 1. marts 2019, j.nr. 18/17651, om aktindsigt i 

priseftervisninger for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi og Fjernvarme Fyn Produk-

tion. I denne afgørelse vurderede Forsyningstilsynet, at en række oplysninger 

om bl.a. afskrivninger, finansieringsomkostninger, afskrivninger og indtægter, 

el-produktion og henlæggelser kunne undtages fra aktindsigt”.  

Forsyningstilsynet henviser til begrundelsen og høringssvaret vedrørende 

Fjernvarme Fyn, som reference til ovenstående. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning. 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående udtalelse fra HOFOR.  
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Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på det forhold, at HEP agerer på elmarkedet, 

hvor konkurrencen er væsentligt større end for varmevirksomheder, som ikke agerer på 

elmarkedet. Dette har således begrundet undtagelse i et større omfang. 

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslovens § 30, 

nr. 2. 

 

HOFOR Fjernvarme P/S (HFJ) 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 

- Omkostninger til brændselskøb 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

- Leveret varmemængde (MWh) 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Totalomkostninger i transportleddet 

- Afskrivninger i transportleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til HOFORs samlede høringssvar 

(HOFOR Energiproduktion A/S + HOFOR Fjernvarme P/S) af 23. juli 2020, jf. det til 

afgørelsen vedlagte bilag med høringssvar. 

 

HOFOR bemærker i forbindelse med ovenstående udtalelse, at:  

- ”offentliggørelse af disse oplysninger potentielt kan medføre stor forretnings-

mæssig skade for HOFORs kommercielle selskab, HOFOR ENERGIPRODUK-

TION A/S, og HOFORs fjernvarmeselskab, HOFOR FJERVARME P/S, med 

negative økonomiske konsekvenser for selskaberne til følge. Særligt kan en 

offentliggørelse medvirke til at forringe HEP og HOFOR FJs konkurrencemæs-

sige situation på el og varmeproduktionsområdet samt fjernvarmeforsynings-

området.” 

- ”Hvis konkurrerende el- og varmeproducenter får indblik i HOFORs omkostnin-

ger, produktionsmængder, og fordelingen heraf, er der nærliggende risiko for, 

at der opnås indsigt i HOFORs prissætning og konkurrencemæssige forhold. 

Konkurrerende selskaber kan tilbageberegne konkrete forhold, som kan anven-

des for at udvikle forretningsmodeller og strategier, som kan skade HOFOR 

Energiproduktion og HOFOR FJ både på den korte og den lange bane”. 

 

HOFOR har som led i udtalelsen gjort opmærksom på praksis, herunder:  

- Forsyningstilsynets afgørelse af 1. marts 2019, j.nr. 18/17651, om aktindsigt i 

priseftervisninger for Fjernvarme Fyn Affaldsenergi og Fjernvarme Fyn Produk-

tion. I denne afgørelse vurderede Forsyningstilsynet, at en række oplysninger 

om bl.a. afskrivninger, finansieringsomkostninger, afskrivninger og indtægter, 
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el-produktion og henlæggelser kunne undtages fra aktindsigt”. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning. 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående oplysninger fra HOFOR. 

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger. 

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2. 

 

Løsning Fjernvarme a.m.b.a.: 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Omkostninger til brændselskøb 

 

Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til Løsning Fjernvarme a.m.b.a. hørings-

svar af 4. august 2020, jf. det til afgørelsen vedlagte bilag med høringssvar. 

 

Løsning Fjernvarme a.m.b.a. bemærker i forbindelse med ovenstående udtalelse, at: 

- Brændselskøb ligger i fri konkurrence, og er underlagt klausuler fra leverandø-

rer vedrørende offentliggørelse. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning. 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående udtalelse fra Løsning Fjernvarme 

a.m.b.a.  

 

Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på, at der i kategorien leveret varmemængde 

(MWh) bliver udleveret ét samlet tal for produceret varme (MWh) + købt varme (MWh). 

Det kan således ikke udelukkes, at der kan udregnes et estimat over en samlet enheds-

pris, hvis omkostninger til brændselskøb udleveres. 

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger. 

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2. 

 

Sunds Vand- og Varmeværk a.m.b.a.: 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Omkostninger til brændselskøb 
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Forsyningstilsynet henviser i denne forbindelse til Sunds Vand- og Varmeværk a.m.b.a. 

høringssvar af 16. august 2020, jf. det til afgørelsen vedlagte bilag med høringssvar. 

 

Sunds Vand- og Varmeværk a.m.b.a. bemærker i forbindelse med ovenstående udta-

lelse, at: 

- Enhedspriser er kommercielt fortrolige, og at disse ikke kan udleveres uden at 

medføre kontraktbrud med leverandører. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de oplysninger, 

som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen betydning. 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på ovenstående udtalelser fra Sunds Vand- og Varme-

værk a.m.b.a.  

 

Forsyningstilsynet har yderligere lagt vægt på, at der i kategorien leveret varmemængde 

(MWh) bliver udleveret ét samlet tal for produceret varme (MWh) + købt varme (MWh). 

Det kan således ikke udelukkes, at der kan udregnes et estimat over en samlet enheds-

pris, hvis omkostninger til brændselskøb udleveres. 

 

Det følger af FOU 2016.54, at en myndighed normalt ikke behøver yderligere dokumen-

tation, når virksomheden konkret begrunder undtagelse af oplysninger. 

Forsyningstilsynet vurderer således, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslo-

vens § 30, nr. 2. 

 

2) Undtagelse af oplysninger for de virksomheder som ikke har svaret på 

Forsyningstilsynets høringer: 

 

Forsyningstilsynet skal bemærke, at nedenstående virksomheder ikke har svaret på For-

syningstilsynets høringer af henholdsvis den 10. juni 2020 og den 2. juli 2020.  

 

For så vidt angår de virksomheder, som blev hørt første gang den 10. juni 2020, har 

virksomhederne endvidere ikke svaret på vores efterfølgende påmindelser af den 2. juli 

2020 og den 13. juli 2020.  

For så vidt angår de virksomheder, som blev hørt første gang den 2. juli, har virksomhe-

derne ikke svaret på Forsyningstilsynets påmindelser udsendt den 27. juli 2020. 

 

De fleste virksomheders endelige svarfrist udløb den 4. august 2020. For enkelte virk-

somheder udløb de endelige svarfrister den 14. august 2020. 

 

Alle virksomheder har således haft mere end én måned til at svare. Det er Forsynings-

tilsynets vurdering, at der er givet en rimelig frist for virksomhederne til at udarbejde 

høringssvar, henset til kompleksiteten og sommerferieperioden. 

 

Som det fremgår af afsnittet om retsgrundlaget, gælder i forbindelse med offentligheds-

lovens § 30, nr. 2 en formodningsregel. 

 

Det fremgår af lovbemærkningerne, at: 
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”Der vil i forhold til oplysninger, der er omfattet af nr. 2, gælde en klar formodning for, at udlevering af 

oplysningerne vil indebære en nærliggende risiko for, at virksomheden eller den person, oplysningerne 

angår, vil lide skade af betydning.” 

 

Herefter følger: 

 

”Forvaltningsmyndighederne bør dog - som hidtil - indhente en udtalelse fra den, oplysningerne angår, 

for at få belyst risikoen for, at en udlevering af oplysninger om forretningsforhold m.v. vil medføre den 

nævnte risiko for økonomisk skade.” 

 

Forsyningstilsynet fortolker opbygningen af disse afsnit i lovbemærkningerne således, 

at formodningsreglen gælder generelt vedrørende oplysninger omfattet af offentligheds-

lovens § 30, nr. 2, således også situationer, hvor der som i denne sag ikke modtages et 

høringssvar.  

 

I FOB 2014.25 vurderes betydningen af høring i forbindelse med formodningsreglen. 

 

Af FOB 2014-25 fremgår følgende: 

[…] 

Det fremgår således udtrykkeligt, at myndighederne ’som hidtil’ bør indhente en udtalelse fra den, som 

oplysningerne angår. Derimod vil myndighederne i videre omfang end tidligere herefter kunne lægge til 

grund, at betingelserne for undtagelse fra aktindsigt er opfyldt. 

[…]” 

 

Ombudsmandens udtalelse i FOB 2014-25 må føre til den konklusion, at formodnings-

reglen gælder generelt, men også, at en myndighed kan undtage i videre omfang, i for-

hold til den forrige offentlighedslov, når myndigheden modtager et høringssvar.  

 

Dette må modsætningsvis indebære, at myndigheden ikke, i samme grad, er bundet af 

formodningsreglen i de tilfælde, hvor myndigheden ikke modtager et svar. Hensynet til 

denne fortolkning er, at den modsatte fortolkning potentielt vil kunne medføre, at virk-

somheder blot vil kunne undlade at svare, og dermed opnå undtagelse i mest udstrakte 

grad, selvom grundlaget for undtagelse er svagt i de konkrete tilfælde. 

 

Det fremgår endvidere af afsnittet om retsgrundlaget, at det er den offentlige myndighed, 

som har ansvaret for offentlighedslovens overholdelse og som træffer afgørelse herom. 

En udtalelse fra virksomheden kan alene indgå som et moment i myndighedens kon-

krete vurdering. I den situation, hvor virksomheden ikke svarer på Forsyningstilsynets 

høring, er det Forsyningstilsynets vurdering, at Forsyningstilsynet må træffe afgørelse 

på det foreliggende grundlag – dvs. uden et høringssvar – men med formodningsreglen 

in mente. 

 

Det betyder, at Forsyningstilsynets har tilgået problemstillingen på følgende måde:  

 

- For så vidt angår de situationer, hvor Forsyningstilsynet kan rejse en tvivl om 

oplysningerne er omfattet af offentlighedsloven § 30, nr. 2 - dvs. ”den nærlig-

gende risiko” – så må konsekvensen af formodningsreglen være, at oplysnin-

gerne undtages aktindsigt.  

- For så vidt angår de situationer, hvor Forsyningstilsynet ikke kan begrunde op-

retholdelse af formodningsreglen, må det føre til – i mangel af et høringssvar -  

at oplysningerne udleveres. 
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Følgende virksomheder har ikke svaret på Forsyningstilsynets henvendelser: 

- Augustenborg Fjernvarme 

- Auning Varmeværk A.M.B.A 

- Avedøre Fjernvarme A.M.B.A 

- Bjerringbro Varmeværk 

- Brande Fjernvarme A.M.B.A 

- Brovst Fjernvarme Andelsselskab 

- Brædstrup Fjernvarme A.M.B.A 

- Brædstrup Totalenergianlæg A/S 

- FD Hvidovre  v/EBO Consult A/S 

- Fensmark Fjernvarmeværk 

- FFV Varme A/S 

- Give Energianlæg ApS 

- GIVE FJERNVARME A.M.B.A 

- Hanstholm Varmeværk 

- Haslev Fjernvarme I.M.B.A 

- Hedensted Fjernvarme 

- Høng Varmeværk 

- I/S Norfors affaldsværk 

- I/S Norfors Fjernvarme 

- Langå Varmeværk (inklusive Værum-Ørum Kraftvarmeværk) 

- Laurbjerg Kraftvarmeværk 

- Lyngby Kraftvarmeværk 

- Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.M.B.A 

- NRGi Lokalvarme A/S 

- Nykøbing M Fjernvarmeværk A.M.B.A 

- Nykøbing S. Varmeværk 

- Nørre Nebel Fjernvarme 

- Padborg Fjernvarme A.M.B.A 

- Præstø Fjernvarme A.M.B.A 

- Rødbyhavn Fjernvarme A.M.B.A 

- Rønde Fjernvarmeværk 

- SK VARME A/S 

- Skals Kraftvarmeværk A.M.B.A 

- Skjern Fjernvarme 

- Skørping Varmeværk 

- Smørum Kraftvarme 

- Stege Fjernvarme A.M.B.A 

- Struer Forsyning Fjernvarme A/S 

- Støvring Kraftvarmeværk A.M.B.A 

- Sydfalster Varmeværk A.M.B.A 

- Toftlund Fjernvarme A.M.B.A 

- Vallensbæk Fjernvarmeværk NORD A.M.B.A 

- Vinderup Varmeværk 

- Vrå Varmeværk A.M.B.A 

- Værløse Varmeværk 

- Østerlund Varme A/S  

 

I det følgende tager Forsyningstilsynet således stilling til, om oplysningerne er omfattet 

af offentlighedslovens § 30, nr. 2 (om en udlevering vil indebære en nærliggende risiko 

for, at der - typisk af konkurrencemæssige grunde - påføres den pågældende person 

eller virksomhed navnlig økonomisk skade af nogen betydning).  

 

2.1) Undtagelse af oplysninger for virksomheder som producerer el: 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Totalomkostninger i produktionsleddet 
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- Omkostninger til brændselskøb 

- Samlet varmeproduktion (MWh) 

- Samlet varmeproduktionskapacitet (MW) 

- Samlet elproduktion (MWh) 

- Samlet elproduktionskapacitet (MW) 

- Afskrivninger i produktionsleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018 

- Afskrivninger i transportleddet i henholdsvis 2016, 2017 og 2018  

- Totalomkostninger i transportleddet 

- Leveret varmemængde (MWh) 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at der er nærliggende risiko for, at virksomheder som pro-

ducerer el, vil lide skade af nogen betydning, såfremt ovenstående oplysninger udleve-

res.  

 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på at: 

- Virksomhederne agerer på elmarkedet, hvor konkurrencen er væsentligt større 

end for varmevirksomheder, som ikke agerer på elmarkedet. Dette har således 

begrundet undtagelse i et større omfang.  

- Oplysningerne kan udnyttes af konkurrenter til at optimere eget elsalg, da pri-

sen på el udgør et væsentligt konkurrenceparameter på elspotmarkedet. Dette 

er forbundet med risiko for, at virksomhederne bliver underbudt af konkurren-

ten, og det kan ikke udelukkes, at dette vil medføre et konkret tab i form af 

lavere indtægter. 

- Det ikke kan udelukkes, at konkurrenter vil kunne opnå en konkurrencefordel 

på elmarkedet ud fra de enkelte oplysninger ved at regne baglæns ud fra andre 

offentligt tilgængelige oplysninger eller ved hjælp af branchekendskab.  

- Der i kategorien leveret varmemængde (MWh) bliver udleveret ét samlet tal for 

produceret varme (MWh) + købt varme (MWh). Det kan således ikke udelukkes, 

at der kan udregnes et estimat over en samlet enhedspris, hvis omkostninger 

til brændselskøb udleveres. 

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de op-

lysninger, som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen 

betydning. Dette skal ses i sammenhæng med, at der gælder en klar formodning for, at 

udlevering af oplysninger om drifts- og forretningsforhold vil eller kan medføre nærlig-

gende risiko for tab af nogen betydning.  

 

Forsyningstilsynet har således vurderet, at oplysningerne skal undtages, jf. offentlig-

hedslovens § 30, nr. 2. 

 

 

2.2) Undtagelse af oplysninger for virksomheder som ikke producerer el: 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at følgende oplysninger skal undtages fra aktindsigt: 

- Omkostninger til brændselskøb 
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Forsyningstilsynet vurderer, at der er nærliggende risiko for, at virksomhederne, vil lide 

skade af nogen betydning, såfremt oplysninger som udleveres vedrører omkostninger 

til brændselskøb. 

 

Forsyningstilsynet har lagt vægt på, at:  

 

- Der er relativ stor konkurrence på brændselsmarkedet set i forhold til resten af 

varmemarkedet. 

- Det ikke kan udelukkes, at virksomhederne er underlagt klausuler, som kan 

medføre et eventuelt erstatningsansvar, såfremt en leverandør lider tab. Forsy-

ningstilsynet bemærker i denne forbindelse, at formodningsreglen, trods intet 

svar, i denne situation bør føre til, at der tages et rimeligt hensyn til virksomhe-

derne. Det kan således ikke afvises, at en virksomhed, som ikke har svaret, kan 

ende med at blive erstatningsansvarlig, som følge af, at de burde have svaret 

på Forsyningstilsynets henvendelse. 

- Virksomhederne kan risikere at ende med en mindre gunstig aftale om køb af 

brændsel, eller som minimum lide et tab af konkurrenceevne som følge af, at 

leverandørens priser bliver kendte. 

- Der i kategorien leveret varmemængde (MWh) bliver udleveret ét samlet tal for 

produceret varme (MWh) + købt varme (MWh). Det kan således ikke udelukkes, 

at der kan udregnes et estimat over en samlet enhedspris, hvis omkostninger 

til brændselskøb udleveres. 

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at det ikke kan udelukkes, at udlevering af de op-

lysninger, som er undtaget, vil eller kan medføre nærliggende risiko for tab af nogen 

betydning.  

 

Forsyningstilsynet vurderer, at der er tilstrækkeligt grundlag for at undtage de pågæl-

dende oplysninger, samt at oplysningerne skal undtages, jf. offentlighedslovens § 30, 

nr. 2. 
 

MEROFFENTLIGHED OG EKSTRAHERING 

Forsyningstilsynet har overvejet om de ovennævnte undtagne oplysninger bør udleve-

res efter reglerne om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens § 14, stk.1.  

Forsyningstilsynet vurderer dog, at dette ikke er tilfældet, med henvisning til begrundel-

serne ovenfor. Oplysningerne er omfattet af tavshedspligt, jf. forvaltningslovens § 27, 

stk. 1, nr. 2, hvorfor der er et reelt og sagligt behov for at undtage de pågældende do-

kumenter og oplysninger fra aktindsigt, jf. bemærkningerne til § 14. 

 

Forsyningstilsynet har givet aktindsigt i de øvrige oplysninger, der ikke undtages fra akt-

indsigt, jf. offentlighedslovens § 34. 

 

OFFENTLIGGØRELSE 
 

Forsyningstilsynet offentliggør afgørelsen uden bilag på tilsynets hjemmeside. 
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KLAGEVEJLEDNING  
 

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at der ikke er administrativ klageadgang i sagen, 

herunder til Energiklagenævnet, jf. herved offentlighedslovens § 37.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør 

 


