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AFGØRELSE I RØNNE VARMES AN-
MODNING OM AKTINDSIGT I RAM-
BØLL-RAPPORT 

 

RESUMÉ 

Rønne Vand og Varme (herefter RV) har anmodet om aktindsigt i den Rambøll rapport, 

som Rambøll har udarbejdet for Forsyningstilsynet i sagen igangsat på baggrund af en 

klage fra RV over prisfastsættelsen på varme fra Bornholms Energi & Forsyning (heref-

ter BEP) til RV. Det drejer sig konkret om principperne for omkostningsfordelinger for så 

vidt angår faste og variable fællesomkostninger ved forenet kraftvarmeproduktion. RV 

er som modtager af varme fra BEP part i den sag. 

 

Anmodningen om aktindsigt behandles derfor efter reglerne i forvaltningsloven. 

 

Det er Forsyningstilsynet, der som myndighed vurderer og træffer afgørelser om, hvor-

vidt en aktindsigtsanmodning kan meddeles helt eller delvist. 

 

Til brug for Forsyningstilsynets vurdering af anmodningen har Forsyningstilsynet ind-

hentet bemærkninger hos BEP.  

 

BEP mener, at en række oplysninger i rapporten er undtaget fra aktindsigt under hen-

visning til forvaltningslovens § 15 b, nr. 5, da udlevering af oplysningerne ifølge BEP kan 

skade BEP både på varme- og elmarkedet. Det følger af denne bestemmelse, at retten 

til aktindsigt kan begrænses i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab 

til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn 

til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karak-

ter er påkrævet. Forsyningstilsynet vurderer, at der er en nærliggende risiko for, at BEPs 

interesser navnlig på elmarkedet kan lide skade, hvis Forsyningstilsynet imødekommer 

anmodningen om aktindsigt fuldt ud. Forsyningstilsynet vurderer således, at hensynet til 

BEPs økonomiske interesser vejer tungere end hensynet til RV. Forsyningstilsynet imø-

dekommer på den baggrund delvis aktindsigt i rapportens oplysninger, således at tal-

oplysninger er undtaget.   
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AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet meddeler RV delvis aktindsigt i Rambølls rapport, jf. forvaltningslo-

vens § 9, jf. § 15 b, nr. 5, sammenholdt med § 15 c, stk. 1, 1. pkt.  

 

De oplysninger, der ikke meddeles aktindsigt i, er udstreget og fjernet i den vedhæftede 

rapport.  

 

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING 

Rambøll har til brug for Forsyningstilsynets anvendelse i klagesagen over prisfastsæt-

telsen på BEP udarbejdet en rapport omkring principper for omkostningsfordelinger.   

 

Da rapporten i et vist omfang vil kunne indgå i det samlede afgørelsesudkast, som er 

under udarbejdelse, og da Forsyningstilsynet samtidig forventer at modtage anmodning 

om aktindsigt i rapporten, anmodede Forsyningstilsynet på denne baggrund i mail af 19. 

maj 2020 BEP om bemærkninger til evt. fortrolighed i rapportens oplysninger, i første 

omgang efter offentlighedslovens bestemmelse i § 30, nr. 2.  

 

RV fik tilsendt en kopi af mailen til BEP og rettede som følge heraf henvendelse til For-

syningstilsynet samme dag.  

 

RV gjorde opmærksom på, at RV forventede at modtage den fulde Rambøll rapport i 

partshøring efter forvaltningslovens § 19, stk. 1. RV henviste til, at der efter forvaltnings-

lovens § 19, stk. 2, nr. 4, ikke skal foretages partshøring, hvis parten ikke har ret til 

aktindsigt efter reglerne i FVL kapitel 4 vedrørende partsaktindsigt. RV henviste desu-

den til, at det i den forbindelse følger af forvaltningslovens § 15 b, stk. 2, nr. 5, at retten 

til partsaktindsigt alene kan begrænses, i det omfang partens interesse i sagens doku-

menter findes at burde vige for afgørende hensyn til private og offentlige interesser, hvor 

hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.  

 

RV anmodede herefter om aktindsigt i rapporten. 

 

BEPs bemærkninger 

 

BEP fremsendte efter fristudsættelse ved mail af 2. juni 2020 konkret bemærkninger til 

RVs anmodning om aktindsigt af 19. maj 2020 efter forvaltningsloven. BEP fremsendte 

ikke bemærkninger til Forsyningstilsynets anmodning om fortrolighed efter offentligheds-

lovens § 30, jf. ovenfor.   

 

BEP vurderer sammenfattende, at flere af oplysningerne i henhold til forvaltningsloven 

ikke skal udleveres: 
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”Det er sammenfattende BEPs vurdering, at flere af de oplysningerne, der indgår Rambølls rapport 

af 6. maj 2020 skal undtages fra aktindsigt efter forvaltningslovens § 15 b, nr. 5. Efter denne bestem-

melse kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab 

til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til private 

og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet.” 
 

BEP oplyser, at aktindsigt vil forringe både BEP’s position på elmarkedet og på varme-

markedet. 

 

For så vidt angår elmarkedet bemærker BEP:  

 

”De undtagne oplysninger vedrører Blok 6’s effektivitet, faktiske kapacitet, driftsdata, driftsmønster, 

mv. Oplysningerne er ikke offentligt tilgængelige, og aktindsigt vil medføre en nærliggende risiko for, 

at BEP’s konkurrenceevne og økonomiske interesser i øvrigt påføres skade af væsentlig betydning. 

 

Det skyldes, at BEP er aktør på elmarkedet. Blok 6 agerer herunder på elspot-markedet, hvor der 

sker elproduktion ved kraftvarmedrift og på markedet for systemydelser, hvor BEP dels har en sy-

stemaftale med Energinet om reserveforsyning og hvor BEP konkurrerer om regulerkraft/balance-

ring. Begge disse markeder er konkurrenceudsatte og de pågældende oplysninger kan anvendes af 

BEPs konkurrenter på elmarkedet til skade for BEP. 

 

Konkret er der et forestående udbud af reserveforsyningen af Bornholms, hvor BEP i konkurrence 

med andre tilbudsgivere skal byde ind med reserveydelser. 

 

Oplysninger om Blok 6’s driftsforhold og økonomi, herunder om virkningsgraderne og fordelingen af 

omkostninger mellem el- og varme udgør et vigtigt konkurrenceparameter i forhold til sådanne ud-

bud, hvor elproduktionens responstid, effektivitet, fleksibilitet og omkostninger er centrale. Konkur-

rerende bydere kan anvende oplysningerne til at vurdere den ydelse og pris, som BEP kan byde ind 

med. 

 

Udleveringen af oplysningerne risikerer dermed at medføre en konkurrencesituation, hvor BEP’s 

konkurrenter kan byde med en lavere pris end BEP og vinde udbuddet. Der er derfor nærliggende 

risiko for, at udlevering af oplysningerne kan medføre væsentlig skade for BEP. 

 

Oplysningerne vil også i øvrigt kunne anvendes til at vurdere Blok 6’s kapacitetsudnyttelse, omkost-

ningsniveau og effektivitet, hvilket i almindelighed kan have kommerciel betydning for BEPs position 

på elmarkedet i øvrigt, herunder el-spotmarkedet. Kendskab til en konkurrents konkrete driftsforhold, 

indretning af anlæg og omkostninger kan udnyttes til at optimere konkurrenternes bud på elmarkedet 

og dermed konkurrenternes salg på bekostning af BEP. 

 

Selvom Rønne Varme ikke agerer på elmarkedet og Rønne Varmes indsigt i oplysningerne derfor 

ikke i sig selv indebærer en risiko for, at BEPs konkurrencemæssige position på elmarkedet forrin-

ges, kan BEP ikke sikre, at oplysningerne ikke af Rønne Varme offentliggøres eller på anden måde 

videregives og kommer til eventuelle konkurrenters kundskab. 

 

Det bemærkes, at BEPs konkurrenter på elmarkedet både består af eksisterende elproducenter og 

af elproducenter, som for at vinde Energinets udbud af systemydelser, relativt hurtigt kan etablere 

(mobile) elproduktionsanlæg på Bornholm alene til levering af disse ydelser.” 

 

For så vidt angår varmemarkedet bemærker BEP:  
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”Rønne Varmes indsigt i rapporten indebærer også en betydelig risiko for økonomisk skade for BEP 

på varmemarkedet. 

 

BEP har ikke monopol på varmeproduktion og konkret ønsker Rønne Varme at etablere nye produk-

tionsanlæg, som skal fortrænge varmen fra BEP. 

 

Oplysningerne i Rambølls rapport, der ellers ikke ville være tilgængelige for Rønne Varme, kan an-

vendes af Rønne Varme i forbindelse med disse igangværende varmeprojekter, hvor Rønne Varme 

planlægger at etablere konkurrerende varmeproduktionskapacitet. Dette rækker længere end blot 

spørgsmålet, om BEPs fordelingsnøgler er rimelige efter varmeforsyningslovens regler. 

 

Det bemærkes, at de oplysninger, der ligger til grund for rapporten, allerede er udleveret til Rønne 

Varme. Det medfører imidlertid ikke, at der skal gives aktindsigt i rapportens oplysninger.  

 

Oplysningerne i rapporten er således sammenstillet og bearbejdet på en sådan måde, at resultatet 

– indholdet af rapporten – udgør nye oplysninger, der er mere kommercielt følsomme end de bag-

vedliggende oplysninger i sig selv. Dette gælder de enkelte beregninger og beregningerne i deres 

helhed.  

 

BEP udleverede alene oplysningerne til Rønne Varme af hensyn til åbenhed og for at fremme den 

verserende sag om BEPs varmepris. Udleveringen er dermed ikke udtryk for, at BEP ikke anser 

oplysningerne for kommercielt følsomme oplysninger, som er undtaget fra aktindsigt. 

 

Da de bearbejdede oplysninger i Rambølls rapport er mere kommercielt følsomme end de bagved-

liggende oplysninger, er risikoen for økonomisk skade for BEP ved Rønne Varmes eventuelle, ube-

rettigede videregivelse eller anvendelse derfor også større.”  

 

Om oplysninger, som skal undtages, bemærker BEP: 

 

”Det er nødvendigt at udelade samtlige værdier og beregninger vedrørende Blok 6, der kan misbru-

ges, for at sikre, at oplysningerne ikke fremgår eller indirekte kan udledes af rapporten. Også værdier 

og beregninger vedrørende benchmarkværkerne skal udgå, da det ud fra disse er muligt at beregne, 

hvilke værdier og beregninger der skal anvendes for at opnå oplysningerne om Blok 6. Dette gælder 

både i rapportens tabeller, tekst samt bilag 

 

Rønne Varme kan uden kendskab til de pågældende oplysninger varetage sit tarv under sagen. 

Sagen vedrører spørgsmålet om, BEPs fordelingsnøgler er rimelige. Oplysningerne, der ønskes und-

taget fra aktindsigt, er ikke nødvendige for at vurdere dette. Tekststykkerne – uden de pågældende 

oplysninger – er tilstrækkelige hertil. 

 

Rønne Varme har desuden allerede modtaget de bagvedliggende oplysninger. Rønne Varme har 

dermed allerede i høj grad haft mulighed for at varetage sit tarv under sagen.  

 

Rønne Varmes interesse i at kunne benytte kendskab til de pågældende oplysninger i Rambølls 

rapport til varetagelse af sit tarv er derfor ikke mere tungtvejende end hensynet til BEPs interesse i 

at undgå økonomisk skade.” 

 

RVs bemærkninger 
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RV var også cc på mailen fra BEP af 2. juni 2020, dvs. BEP’s høringssvar som refereret 

ovenfor. 

 

RV oplyste ved mail af 3. juni 2020, at selskabet er uenig med BEP i, at oplysningerne 

om virkningsgrader og fordelingen af omkostninger mellem el- og varme samt kapaci-

tetsudnyttelsen, omkostningsniveauet og effektiviteten på blok 6 ikke skulle have betyd-

ning for tilsynets vurdering af rimeligheden af de af BEP anvendte fordelingsnøgler efter 

varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. 

 

RV påpegede, at oplysningerne tillige må anses for at have karakter af miljøoplysninger, 

idet navnlig oplysningerne vedrørende virkningsgraden og effektiviteten må antages at 

have en direkte indflydelse på anlæggets emissioner som funktion af el- og varmebeho-

vet samt anlæggets miljømæssige bæredygtighed i kraft af brændselsforbruget på bio-

masse. 

 

Endelig bemærkede RV, at et eventuelt afslag på aktindsigt må forventes at blive ind-

bragt for Energiklagenævnet. 

 

Ingen fortrolighedsaftale mellem parterne 

 

BEP oplyste i forbindelse med høringen, jf. nedenfor, i mail af 7. juli 2020, at BEP 

samme dag havde tilbudt RV, at RV kunne modtage de oplysninger, som er undtaget 

fra aktindsigt i medfør af denne afgørelse, mod at indgå en fortrolighedsaftale.  

 

Hvis RV ikke ønskede at indgå en fortrolighedsaftale, oplyste BEP at være indstillet på, 

at der gives aktindsigt i oplysningerne efter reglerne om meroffentlighed i forvaltnings-

lovens § 10, dog forudsat at Forsyningstilsynet samtidig pålægger RV, herunder le-

delse og medarbejdere, en tavshedspligt med hensyn til de undtagne oplysninger, jf. 

forvaltningslovens § 27, stk. 6.  

 

Ved mail af 8. juli 2020 oplyste RV bl.a., at RV ikke ønskede at underskrive aftalen, fordi 

der er tale om oplysninger, som efter RVs opfattelse efter forvaltningslovens regler om 

partsaktindsigt og partshøring har et retskrav på at modtage allerede. 

 

Ved mail af 13. juli 2020 oplyste RV, at parterne var ved at afklare, om der kunne indgås 

en fortrolighedsaftale. Efter aftale med BEP anmodede RV derfor Forsyningstilsynet om, 

at behandlingen af aktindsigtsanmodningen blev sat i bero indtil videre. 

 

Den 4. september 2020 oplyste RV, at det ikke var lykkedes parterne at nå til enighed 

om en fortrolighedsaftale. 

 

Forsyningstilsynet træffer herefter afgørelse om aktindsigtsanmodningen.  

 

Spørgsmålet om, hvorvidt Forsyningstilsynet kan udlevere oplysningerne mod medde-

lelse af tavshedspålæg efter forvaltningslovens § 27, stk. 6, vil blive behandlet i særskilt 

sag (Forsyningstilsynets sag 20/11339). 
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PARTER  

Det er som udgangspunkt kun den aktindsigtssøgende, der er part i sin egen aktind-

sigtssag. Den person eller virksomhed, som oplysningerne i aktindsigtssagen angår, er 

ikke part i aktindsigtssagen. Den, som oplysningerne i en sag angår, har derfor ikke 

krav på efter forvaltningsloven at blive hørt, før der træffes afgørelse om aktindsigt, og 

den pågældende har ikke krav på begrundelse i tilfælde, hvor begæringen om aktind-

sigt imødekommes. 

 

Sagens part er som udgangspunkt RV.  

 

Forsyningstilsynet har i denne sag besluttet også at behandle BEP som part i sagen 

ved indhentelse af bemærkninger og høringssvar.  

 

Forsyningstilsynet har her lagt vægt på, at der samtidig med denne sag, er sagen om 

omkostningsfordeling, hvor BEP og RV er parter og som aktindsigtsanmodningen ved-

rører. Endvidere er der lagt vægt på, at der verserer en sag sideløbende med denne 

om tavshedspålæg, som BEP og RV er parter i.  

 

Forsyningstilsynet vurderer derfor, at i denne særlige situation er BEP også er part i 

nærværende sag om aktindsigt. Der er endvidere lagt vægt på, at aktindsigtssagen af-

gøres efter forvaltningsloven. 

HØRING 

Udkast til afgørelse blev sendt i partshøring hos RV og BEP den 19. juni 2020, jf. for-

valtningslovens § 19, stk. 1 og 4, med frist for bemærkninger senest den 6. juli 2020. 

 

Ved mail af 8. juli 2020 modtog Forsyningstilsynet RVs høringssvar, jf. nedenfor. 

 

BEP 

BEP har ikke fremsendt egentlige høringssvar til afgørelsesudkastet.   

 

RVs høringssvar 

 

Af RVs bemærkninger fremgår det, at RV fortsat mener, at oplysningerne bør udleveres, 

idet de bagvedliggende oplysninger og data for beregningerne allerede er blevet udle-

veret til RV. Derudover bemærker RV, at RV mener, at Forsyningstilsynet ikke har taget 

konkret stilling til de enkelte oplysninger, som BEP ønsker undtaget. RV er yderligere 

uenig i Forsyningstilsynets vurdering af, at sagen ikke skal behandles efter miljøoplys-

ningsloven. 

 

Om den delvise aktindsigt i Rambøll Rapporten bemærker RV bl.a.: 

 

”[…]. En aktindsigt i konklusionen alene har dog kun begrænset værdi, hvis Rønne Varme skal kunne 

varetage sit tarv i forbindelse med en rimelighedsvurdering efter varmeforsyningslovens § 21, stk. 

4.[…] 
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BEP har ved mail af 2. juni 2020 bl.a. andet anført, at Rønne Varme uden kendskab til de pågæl-

dende oplysninger kan varetage sit tarv under sagen. Oplysningerne, der ønskes undtaget fra akt-

indsigt, er ifølge BEP således ikke nødvendige for at vurdere, om BEPs fordelingsnøgler er rimelige. 

Tekststykkerne – uden de pågældende oplysninger – er ifølge BEP tilstrækkelige hertil.  

 

Ikke desto mindre har BEP senere i sit høringssvar af 28. juni 2020 til rapporten valgt at gøre indsi-

gelse mod en række af Rambølls tal og beregningsresultater alligevel. BEP har til brug herfor endda 

rekvireret teknisk bistand hos COWI.” 

 

Om Forsyningstilsynets vurdering af de undtagne oplysninger bemærker RV: 

 

[…] Forsyningstilsynet forholder sig i afgørelsesudkastet imidlertid ikke konkret til, hvorfor de enkelte 

oplysninger skal udelades, men har tilsyneladende i det hele valgt at udelade samtlige de oplysnin-

ger, som BEP har markeret med gult i den udgave af rapporten, som var vedhæftet BEP’s mail af 2. 

juni 2020.” 

 

For så vidt angår de underliggende faktuelle oplysninger bemærker RV: 

 

”Forsyningstilsynet vurderer, at det forhold, at BEP allerede af sig selv har udleveret bagvedliggende 

data/oplysninger ikke i sig selv kan begrunde, at aktindsigten imødekommes af Forsyningstilsynet. 

[…]. 

 

Hertil skal Rønne Varme bemærke, at det så meget desto mere taler for en udlevering af den fulde 

rapport. Rapportens beregninger er således netop kun beregninger, som enhver tilsvarende teknisk 

rådgiver i princippet ville kunne foretage på baggrund af de samme oplysninger, som forelå for Ram-

bøll. […]. 

 

Det der i den foreliggende sammenhæng gør rapporten unik, er således ikke beregningerne som 

sådan, men derimod det forhold, at Rambøll som Forsyningstilsynets uvildige tekniske rådgiver har 

foretaget beregningerne til brug for tilsynet rimelighedsvurdering efter varmeforsyningslovens § 21, 

stk. 4.” 

 

Om Forsyningstilsynets inddragelse af modstående hensyn bemærker RV: 

 

”I forlængelse af ovenstående bemærkes det, at Forsyningstilsynet ved sin afvejning efter forvalt-

ningslovens § 15 b, stk. 1, nr. 5, helt undlader at forholde sig til, at hemmeligholdelsen af de bear-

bejdede og sammenstillede tal og beregninger reelt forhindrer Rønne Varme i at varetage sit tarv 

under sagen.  

 

Som der allerede er redegjort for ovenfor, må ikke alene Rambøll rapportens konklusioner, men også 

de underliggende bearbejdede og sammenstillede tal og beregninger således formodes at være af 

væsentlig betydning for sagens kommende afgørelse. BEP’s egne bestræbelser på at imødegå 

denne del af rapporten ved at få udført sine egne beregninger hos COWI understreger dette.” 

 

Om BEPs bemærkninger om konkurrencemæssige hensyn bemærker RV: 

 

”[…]. Hertil skal Rønne Varme indledningsvis igen gøre opmærksom på, at de bearbejdede og sam-

menstillede tal og beregninger, som BEP ønsker undtaget, er baseret på ikke fortrolige oplysninger 

alene.  



 
Side 8/16 

 

Rønne Varme står endvidere særdeles tvivlende over for oplysningen om, at BEP’s konkurrence-

mæssige situation i forbindelse med udbuddet af reserveforsyningen på Bornholm virkelig skulle 

være så følsom, som BEP anfører. [...].  

 

[…]. Hvis Forsyningstilsynet virkelig ønsker at afslå aktindsigt med henvisning til BEP’s konkurren-

cesituation, må det efter Rønne Varmes opfattelse således forudsætte, at tilsynet selv foretager en 

reel vurdering heraf frem for ukritisk at lægge BEP’s oplysninger til grund. […] 

 

For så vidt angår det af BEP – og dermed Forsyningstilsynet – anførte vedrørende varmemarkedet, 

står Rønne Varme ligeledes uforstående over for, at der her skulle være noget særligt konkurrence-

mæssigt hensyn at tage til BEP. 

 

Det er korrekt, at Rønne Varme ønsker at etablere sin egen varmeproduktionskapacitet til gavn for 

fjernvarmekunderne i Rønne. Fjernvarme er i modsætning til elproduktion imidlertid ikke en kommer-

ciel aktivitet, men er underlagt en omfattende offentligretlig regulering. Det gælder både, for så vidt 

angår anlæggenes etablering, og prisen for de leverede ydelser.  

 

I det omfang de pågældende oplysninger må antages at have betydning for Rønne Varmes mulig-

heder for etablering af egen varmeproduktion, vil det således alene være som grundlag for den ener-

gimæssige, samfundsøkonomiske og miljømæssige vurdering af projektet, som kommunalbestyrel-

sen skal foretage efter projektbekendtgørelsens § 27, stk. 1.  

 

Det kan i den forbindelse oplyses, at Rønne Varme allerede har ansøgt Bornholms Regionskom-

mune om godkendelse af et projektforslag for etablering af egen varmeforsyning, men at ansøgnin-

gen blev afvist. Regionskommunens afgørelse er indbragt for Energiklagenævnet, hvor den fortsat 

verserer.  

 

Hvis Rambølls rapport virkelig indeholder oplysninger, som taler til støtte for, at Rønne Varmes pro-

jektforslag bør godkendes alligevel, vil der i givet fald således ikke være tale om misbrug de pågæl-

dende oplysninger i kommercielt øjemed, men alene om at sikre regionskommunen og Energiklage-

nævnet det bedst mulige grundlag for sagens afgørelse.” 

 

For så vidt angår Forsyningstilsynets vurdering af, at miljøoplysningsloven ikke finder 

anvendelse, bemærker RV: 

 

”Rønne Varme skal hertil bemærke, at formålet med rapporten rigtig nok er at belyse principperne 

for omkostningsfordelingen til brug for Forsyningstilsynets vurdering efter varmeforsyningslovens § 

21, stk. 4.  

 

De konkrete bearbejdede og sammenstillede tal og beregninger, der ønskes aktindsigt i, vedrører 

imidlertid anlæggets varmevirkningsgrad og dermed brændselsforbruget, som har direkte betydning 

for værkets CO2-udledninger.  

 

Det er i den forbindelse underordnet, at biomasse beregningsmæssigt anses for et CO2-neutralt 

brændsel, da brændselsforbruget under alle omstændigheder har betydning for CO2-udledningen 

på kort og mellemlang sigt.  

 

RVs høringsbemærkninger er indarbejdet under begrundelsen, hvortil der henvises.  
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RETSGRUNDLAG 

FORVALTNINGSLOVEN (LOVBEKENDTGØRELSE NR. 433 AF 22. APRIL 

2014 SOM ÆNDRET VED LOV NR. 503 AF 23. MAJ 2018)  

§ 2. Loven gælder for behandlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en 

forvaltningsmyndighed. 

§ 9. Den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndig-

hed, kan forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter. 

Stk. 2. En parts ret til aktindsigt omfatter med de i §§ 12-15 b nævnte undtagelser 

1) alle dokumenter, der vedrører sagen, og 

[…] 

§ 10. 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 §§ 12-15 

b. 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 personoplysnin-

ger og om fri udveksling af sådanne oplysninger, databeskyttelsesloven og lov om retshåndhævende 

myndigheders behandling af personoplysninger 

Stk. 2. […]. 

 

   § 15 b. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte 

kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn 

til 

1) […] 

5) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkræ-

vet. 

§ 15 c. Hvis de hensyn, der er nævnt i §§ 15-15 b, kun gør sig gældende for en del af et dokument, 

skal der meddeles parten 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 §§ 15-15 b, 

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

3) det resterende indhold i dokumentet ikke har et forståeligt eller sammenhængende meningsind-

hold. 

§ 16. […] 

Stk. 4. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er kla-

geinstans i forhold til afgørelsen af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. Bestemmelsen i 

§ 9 b gælder tilsvarende. 

§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte 

oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes 

afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet 

denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller 

vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgø-

relse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. 

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 

1) […] 

4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn til de pågældende oplysninger, 
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   § 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jf. straffelovens § 152 

og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger om 

   1) […] og 

   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 oplysningerne ikke videregives. 

  Stk. 2. […]  

  Stk. 3. […] 

  Stk. 4. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har endvidere tavshedspligt, jf. straffelo-

vens § 152 og §§ 152 c-152 f, med hensyn til oplysninger, som det i øvrigt er nødvendigt at hemme-

ligholde for at varetage væsentlige hensyn til 

1) […] 

  5) private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er på-

krævet. 

 

MILJØOPLYSNINGSLOVEN (LOVBEKENDTGØRELSE NR. 980 AF 16. AU-

GUST 2017 OM AKTINDSIGT I MILJØOPLYSNINGER) 

 

  § 2. Enhver har under de betingelser og med de undtagelser, der følger af lov om offentlighed i 

forvaltningen og forvaltningsloven, ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog stk. 2-6 

og § 3. 

Stk. 2. […]. 

Stk. 3. I sager om aktindsigt i miljøoplysninger, der er omfattet af bestemmelserne i §§ 2, 7 og 

10, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen eller i § 12, stk. 1, § 14, stk. 1, og 

§ 15, stk. 1, i forvaltningsloven, skal vedkommende myndighed foretage en konkret afvejning af of-

fentlighedens interesser, der varetages ved udlevering af miljøoplysningerne, over for de interesser, 

der varetages ved at afslå udlevering. Bestemmelserne i §§ 2, 7 og 10, § 12, stk. 1, og § 13, stk. 1, 

i lov om offentlighed i forvaltningen eller i § 12, stk. 1, § 14, stk. 1, og § 15, stk. 1, i forvaltningsloven 

skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggø-

res i det konkrete tilfælde. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder ikke for sager omfattet af § 2, stk. 

1, 1. pkt., i lov om offentlighed i forvaltningen, som behandles af politiet og anklagemyndigheden. 

[…] 

§ 3. Ved miljøoplysninger forstås alle oplysninger, som er i myndighedens besiddelse, eller som 

opbevares for den, som foreligger i skriftlig form, i billed- eller lydform, eller i elektronisk eller en 

hvilken som helst anden form, uanset hvornår oplysningerne er tilvejebragt, og som vedrører 

1) tilstanden i miljøelementer som f.eks. luft og atmosfære, vand, jord, landskaber og naturområder, 

herunder vådområder, kyst- og havområder, biologisk mangfoldighed og dennes enkelte bestand-

dele, herunder genetisk modificerede organismer, og vekselvirkningen mellem disse elementer, 

2) faktorer som f.eks. stoffer, energi, støj, stråling eller affald, herunder radioaktivt affald, emissioner, 

udledninger og andre udslip i miljøet, der påvirker eller kan påvirke de miljøelementer, som er nævnt 

i nr. 1, 

3) foranstaltninger, herunder administrative foranstaltninger såsom politikker, lovgivning, planer, pro-

grammer, miljøaftaler og aktiviteter, der påvirker eller kan påvirke de enkelte miljøelementer, som er 

nævnt i nr. 1 og 2, og faktorer samt foranstaltninger og aktiviteter, der har til formål at beskytte disse 

miljøelementer, 

4) rapporter om gennemførelse af miljølovgivningen, 

5) rentabilitetsberegninger og andre økonomiske analyser og forudsætninger, som er anvendt i for-

bindelse med de foranstaltninger og aktiviteter, som er nævnt i nr. 3, og 
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6) menneskers sundheds- og sikkerhedstilstand, herunder, hvor det er relevant, forurening af føde-

kæden, menneskers levevilkår, kulturminder og bygningsværker, i det omfang de påvirkes af de en-

kelte miljøelementers tilstand, som er nævnt i nr. 1, eller via disse elementer af de i nr. 2 og 3 nævnte 

forhold. 

§ 6. Loven træder i kraft den 1. juli 1994. 

Stk. 2. Henvisninger i denne lov til bestemmelser i lov om offentlighed i forvaltningen skal forstås 

som henvisninger til de pågældende bestemmelser i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlig-

hed i forvaltningen med senere ændringer. Henvisninger i denne lov til bestemmelser i forvaltnings-

loven skal forstås som henvisninger til de pågældende bestemmelser i lovbekendtgørelse nr. 988 af 

9. oktober 2012. Henvisninger i denne lov til bestemmelser i retsplejeloven skal forstås som henvis-

ninger til de pågældende bestemmelser i lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 som æn-

dret ved § 1 i lov nr. 1242 af 18. december 2012 og § 1 i lov nr. 1387 af 23. december 2012. 

 

Forvaltningsloven af 2012 (Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 af 

forvaltningsloven) 

 

Miljøoplysningsloven henviser i § 6, stk. 2, til 2012 forvaltningsloven, herunder bestem-

melsen i § 15, stk. 1, der lød:  

§ 15. Retten til aktindsigt kan i øvrigt begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne be-

nytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende 

hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, herunder 

  1) […] 

  Stk. 2. Gør hensyn som nævnt i stk. 1 sig kun gældende for en del af et dokument, skal parten 

gøres bekendt med dokumentets øvrige indhold. 

 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE  

Lovvalg 

 

RV gør gældende, at sagen vedrører miljøoplysninger med den konsekvens, at aktind-

sigtsanmodningen skal behandles efter miljøoplysningsloven.  

 

RV har konkret anført, der i sagen er tale om emissionsoplysninger, som er nævnt som 

eksempel på ”faktorer” i miljøoplysningsdefinitionen i miljøoplysningslovens § 3, nr. 2.  

 

RV oplyser i sit høringssvar bl.a., at de bearbejdede og sammenstillede tal og beregnin-

ger vedrører anlæggets varmevirkningsgrad og dermed brændselsforbrug, som har di-

rekte betydning for værkets CO2-udledninger. RV finder det i den forbindelse det under-

ordnet, at biomasse beregningsmæssigt anses for et CO2 neutralt brændsel.  

 

Det følger af miljøoplysningsloven, jf. § 2, stk. 1, at enhver har ret til at blive gjort bekendt 

med miljøoplysninger under de betingelser og med de undtagelser, der følger af bl.a. 

forvaltningsloven, Det fremgår endvidere af § 6, stk. 2, at der ved forvaltningsloven me-

nes 2012-forvaltningsloven. 
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Efter 2012-forvaltningslovens § 15, stk. 1, var det muligt at begrænse aktindsigt i det 

omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til vareta-

gelse af sit tarv fandtes at burde vige for afgørende hensyn til bl.a. andre private inte-

resser, herunder forretningshemmeligheder. 

  

Forsyningstilsynet vurderer, at der ikke er emissionsoplysninger i sagen, jf. miljøoplys-

ningslovens § 3, nr. 2.  

 

Ved emissionsoplysninger forstås normalt oplysninger om faktiske udledninger til mil-

jøet, for eksempel, at en given skorsten udleder x tons NOx. Rapporten behandler der-

imod principper for omkostningsfordelinger. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at hvis der var tale om miljøoplysninger med den konse-

kvens, at sagen skal behandles efter miljøoplysningsloven, ville det være relevant at 

forholde sig til miljøoplysningslovens § 3, nr. 3 og nr. 5. En forudsætning for at anvende 

nr. 3 og nr. 5 er, at der skal være tale om foranstaltninger, der påvirker eller kan på-

virke de enkelte miljøelementer, som er nævnt i nr. 1 og 2. 

 

Folketingets Ombudsmand har i sag nr. 18/02989 via indhentelse af en udtalelse fra EU 

Kommissionen, udtalt sig om fortolkningen af anvendelsesområdet for miljøoplysnings-

direktivet. EU-Kommissionen udtalte bl.a. følgende: 

 

”Kommissionens tjenestegrene er af den opfattelse, at foranstaltninger skal have en klar og direkte 

forbindelse til beskyttelsen af tilstanden i miljøelementer eller faktorer. […] Ellers synes begrebet 

miljøoplysninger at gå videre end til det, der var Århuskonventionens ophavsmænds eller EU-lovgi-

vers hensigt.” [egen fremhævning] 

 

Det er Forsyningstilsynets opfattelse, at forbindelsen til miljøelementer i denne sag ikke 

er klar og kun har indirekte forbindelse, idet værkets CO2-udledninger ikke direkte frem-

går af rapporten. Der er for langt fra oplysninger om omkostningsfordelinger til tilstanden 

i miljøelementer og faktorer jf. § 3, nr. 1). og nr.2) i miljøoplysningsloven. 

 

Sagen behandles således ikke efter miljøoplysningsloven. 

 

Forsyningstilsynet bemærker endvidere, at miljøoplysningsloven henviser til den regel i 

forvaltningsloven, som finder anvendelse i denne sag, uden indskrænkninger eller udvi-

delser. Der er endvidere identitet i mellem anvendelsesområdet mellem §15, stk. 1, i 

2012-lov, som miljøoplysningsloven henviser til i § 2, stk. 3, og § 15 b i gældende for-

valtningslov. At der er identitet fremgår af bemærkninger til § § 15 b: 

 

”Bestemmelsen har også til formål at videreføre gældende ret om, hvilke hensyn der kan begrunde, 

at oplysninger undtages fra partsaktindsigt efter forvaltningsloven, herunder enkeltpersoners inte-

resse i at hemmeligholde oplysninger om private forhold og virksomheders interesse i at hemmelig-

holde oplysninger om forretningshemmeligheder m.v. Det forudsættes, at der efter denne bestem-

melse efter en konkret vurdering bl.a. vil kunne undtages oplysninger fra retten til partsaktindsigt, 

hvor afgørende hensyn til den pågældende part selv taler herfor.” 
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Det kan således tilføjes, at selv hvis miljøoplysningsloven måtte finde anvendelse, vil 

det således formentlig ikke have betydning for afgørelsen i nærværende sag. Den ene-

ste forskel på behandlingen er således den restriktive anvendelse efter Miljøoplysnings-

lovens § 2, stk. 3, og anvendelse af meroffentlighedsprincippet.  

 

Forsyningstilsynet finder derimod, at anmodningen skal behandles efter reglerne om 

aktindsigt efter forvaltningsloven. Begrundelsen er, at forvaltningsloven gælder for be-

handlingen af sager, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndig-

hed, jf. § 2, stk. 1. Forsyningstilsynet vil træffe afgørelse i sagen om BEPs prisfastsæt-

telse, anlagt af RV, og som både RV og BEP er parter i. Efter almindelige forvaltnings-

retlige regler kræves en væsentlig og individuel interesse i en sag og dens udfald, før 

man kan anses for part i sagen.   

 

Sagens indhold 
 

Forvaltningslovens § § 15 b, nr. 5 

Efter forvaltningslovens § 9, stk. 1, kan den, der er part i en sag, hvori der er eller vil 

blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, forlange at blive gjort bekendt med 

sagens dokumenter. Retten til aktindsigt omfatter bl.a. alle dokumenter, der vedrører 

sagen, medmindre dokumenterne er omfattet af de undtagelser, der er nævnt i §§ 12-

15, jf. § 9, stk. 2.  

 

Det følger bl.a. af forvaltningslovens § 15 b, nr. 5, at retten til aktindsigt kan begrænses 

i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til 

varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til private og offentlige 

interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Hvis 

de hensyn, der er nævnt i bl.a. § 15 b, nr. 5, kun gør sig gældende for en del af et 

dokument, skal der som udgangspunkt meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige ind-

hold, jf. § 15 c, stk. 1, 1. pkt. 

 

For at undtage oplysninger omfattet af bestemmelsen fra partens ret til aktindsigt skal 

afgørende hensyn til de interesser, der er opregnet i bestemmelsen, således tale imod 

udlevering af oplysningerne til parten.  

 

Forsyningstilsynet har til brug for vurderingen af, hvorvidt aktindsigt kan meddeles helt 

eller delvist indhentet en udtalelse fra BEP, herunder om de interesser som BEP måtte 

have i, at der ikke meddeles aktindsigt i den fulde rapport til RV. BEP har afgivet sine 

bemærkninger til, hvorfor oplysninger vedrørende Blok 6’s effektivitet, faktiske kapacitet, 

driftsdata, driftsmønster, mv. skal undtages efter § 15 b, nr. 5.  

 

RV bemærker i sit høringssvar, at Forsyningstilsynet ikke konkret har forholdt sig til, 

hvorfor de enkelte oplysninger skal udelades.  

 

Forsyningstilsynet kan hertil bemærke, at Forsyningstilsynet har foretaget en konkret 

afvejning af de modstående hensyn til henholdsvis RV og BEP, og således forholdt sig 

til om oplysningerne kan udleveres til RV, jf. § 15 b, nr. 5.  Forsyningstilsynets vurdering 

fremgik også af afgørelsesudkastet. Forsyningstilsynet har præciseret begrundelsen 

yderligere i denne afgørelse.  
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RV stiller sig i øvrigt uforstående overfor, at der skulle være et konkurrencemæssigt 

hensyn at tage til BEP.  

 

Forsyningstilsynet bemærker indledningsvis, at BEP er et centralt kraftvarmeanlæg, der 

agerer på et konkurrenceudsat elmarked. Der er tale om et anlæg med forenet produk-

tion af el og varme. Der er således i rapporten tale om samlede oplysninger for både 

varme- og eldelen på BEP.  

 

De oplysninger, der undtages fra aktindsigt, vedrører Blok 6’s effektivitet, faktiske ka-

pacitet, driftsdata, driftsmønster, mv. Der er tale om oplysninger, der ikke er offentligt 

tilgængelige. På baggrund af BEPs redegørelse vurderer Forsyningstilsynet, at udleve-

ring af disse oplysninger vil medføre en nærliggende risiko for, at BEP’s konkurrence-

evne og økonomiske interesser i øvrigt påføres skade af væsentlig betydning 

 

Forsyningstilsynet vurderer tilsvarende, at oplysningerne også vil kunne anvendes til at 

vurdere Blok 6’s kapacitetsudnyttelse, omkostningsniveau og effektivitet, hvilket i al-

mindelighed kan have kommerciel betydning for BEPs position på elmarkedet i øvrigt, 

herunder el-spotmarkedet. Kendskab til en konkurrents konkrete driftsforhold, indret-

ning af anlæg og omkostninger kan udnyttes til at optimere konkurrenters bud på el-

markedet og dermed konkurrenters salg på bekostning af BEP. 

 

Det er BEPs opfattelse, at selvom RV som varmeværk ikke agerer på elmarkedet og 

RVs indsigt i oplysningerne derfor ikke i sig selv indebærer en risiko for, at BEPs kon-

kurrencemæssige position på elmarkedet forringes, kan BEP ikke sikre, at oplysnin-

gerne ikke af RV offentliggøres eller på anden måde videregives og kommer til eventu-

elle konkurrenters kundskab. BEP har på den baggrund foreslået, at Forsyningstilsynet 

meddeler RV et tavshedspålæg, hvorefter Forsyningstilsynet kan udlevere oplysninger 

fuldt ud trods fortrolighed. Forsyningstilsynet behandler dette spørgsmål i særskilt sag, 

da en eventuel meddelelse af tavshedspålæg vurderes isoleret fra en aktindsigtsanmod-

ning.   

 

For så vidt angår varmemarkedet anfører BEP bl.a., at oplysningerne i Rambølls rapport, 

der ellers ikke ville være tilgængelige for RV, kan anvendes af RV i forbindelse med 

disse igangværende varmeprojekter, hvor RV planlægger at etablere konkurrerende 

varmeproduktionskapacitet. Forsyningstilsynet bemærker, at der, som ovenfor nævnt, 

er tale om samlede oplysninger for el og varme, og at BEP agerer på et konkurrenceud-

sat elmarked. Forsyningstilsynet vurderer allerede herved, at der ved meddelelse af akt-

indsigt fuldt ud herved vil kunne være en nærliggende risiko for, at BEP påføres økono-

misk skade.   

 

Forsyningstilsynet bemærker, at RV har fået aktindsigt i de bagvedliggende oplysnin-

ger/data, som er grundlag for de beregninger og sammenstillinger, der fremgår af Ram-

bøll rapporten. Aktindsigten i de bagvedliggende oplysninger er givet, da BEP allerede i 

forbindelse med fremsendelse af oplysningerne til brug for Rambøll, udleverede oplys-

ningerne til RV. BEP havde derfor ikke indvendinger mod aktindsigtsanmodningen i de 

bagvedliggende oplysninger, men indskærpede dog, at oplysninger alene må benyttes 

i forbindelse med den verserende klagesag over prisfastsættelsen på varme fra BEP til 

RV, herunder hovedsagligt de af BEP anvendte omkostningsfordelinger.  
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BEP anfører, at oplysningerne i rapporten er sammenstillet og bearbejdet på en sådan 

måde, at resultatet – indholdet af rapporten – udgør nye oplysninger, der er mere kom-

mercielt følsomme end de bagvedliggende oplysninger i sig selv. Dette gælder de en-

kelte beregninger og beregningerne i deres helhed. 

 

BEP anfører endvidere, at BEP alene udleverede oplysningerne til RV af hensyn til 

åbenhed og for at fremme den verserende sag om BEPs varmepris. Udleveringen er 

dermed ikke udtryk for, at BEP ikke anser oplysningerne for kommercielt følsomme op-

lysninger, som er undtaget fra aktindsigt. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det forhold, at BEP allerede af sig selv har udleveret bag-

vedliggende data/oplysninger ikke i sig selv kan begrunde, at aktindsigten imødekom-

mes af Forsyningstilsynet.  

 

Forsyningstilsynet bemærker, at der som nævnt er tale ombearbejdede og sammenstil-

lede tal i Rambølls rapport. Det forhold, at beregningerne ifølge RV ville kunne laves af 

en tilsvarende teknisk rådgiver, hvis samme oplysninger blev stillet til rådighed for denne 

som for Rambøll, ændrer efter Forsyningstilsynets vurdering ikke herved.  

 

Forsyningstilsynet vurderer på baggrund af de konkurrencemæssige hensyn til BEP, 

navnligt hensynet til det forhold at BEP agerer på et konkurrenceudsat elmarked, at 

BEPs interesse i at hemmeligholde oplysninger om Blok 6´s driftsdata, driftsmønstrer, 

driftsforhold og økonomi samt beregninger vedrørende benchmarkværkerne m.v. i Ram-

bølls rapport af hensyn til at undgå misbrug og dermed økonomisk skade, vejer tungere 

end hensynet til RV.  

 

Forsyningstilsynet vurderer således, at der er tale om afgørende modhensyn, der peger 

i retning af, at BEPs interesser vil kunne lide væsentlig skade, såfremt der gives fuld 

aktindsigt. 

 

RV har i sit høringssvar bemærket, at Forsyningstilsynet ved sin afvejning efter forvalt-

ningslovens § 15 b, stk. 1, nr. 5, undlader at forholde sig til, at hemmeligholdelsen af 

de bearbejdede og sammenstillede tal og beregninger reelt forhindrer RV i at varetage 

sit tarv under sagen.  

 

Forsyningstilsynet bemærker hertil, at Forsyningstilsynet konkret har vurderet, at hen-

synet til BEPs interesse i at undgå økonomisk skade vejer tungere end hensynet til RV 

i denne sag. Forsyningstilsynet vurderer, at der er et afgørende hensyn til BEPs øko-

nomiske interesser, der således taler imod en udlevering af de pågældende oplysnin-

ger til RV.  

 

Meroffentlighedsprincippet:  

Forsyningstilsynet har overvejet, om der kan gives aktindsigt i videre omfang, end hvad 

der følger af § 15 b, nr. 5, efter meroffentlighedsprincippet, jf. forvaltningslovens § 10, 

stk. 1, 1. pkt.  

 

Afvejningen af på den ene side hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag 

den pågældende undtagelsesbestemmelse, og på den anden side hensynet til den sær-
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lige interesse, som RV har i aktindsigt, har ført til, at Forsyningstilsynet ikke finder grund-

lag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Der henvises for begrundelsen 

tilsvarende til ovenstående bemærkninger. 

 

Forsyningstilsynet vurderer, at det ikke kan udelukkes, at der ved udlevering af de på-

gældende oplysninger, vil blive udleveret oplysninger undergivet tavshedspligt efter for-

valtningslovens § 27, stk. 1, nr. 2, eller stk. 4, nr. 5. Også af den grund vurderer Forsy-

ningstilsynet, at de pågældende oplysninger ikke kan udleveres efter meroffentligheds-

princippet. 

 

Forsyningstilsynet meddeler hermed delvis aktindsigt i overensstemmelse med hørings-

udkastet i form af Rambøll rapporten jf. bilag, hvor taloplysninger er udstreget.  

OFFENTLIGGØRELSE AF AFGØRELSE 

 

Den endelige afgørelse vil blive offentliggjort uden bilag på Forsyningstilsynets hjemme-

side, www.forsyningstilsynet.dk. 

 
KLAGEVEJLEDNING 

Eventuel klage over denne afgørelse kan indbringes for Energiklagenævnet, jf. forvalt-

ningslovens § 16, stk. 4.  

 

Klagen indgives til: 

 

Energiklagenævnet  

Nævnenes Hus  

Toldboden 2  

8800 Viborg  

Tlf.: 72 40 56 00 

E-mail: ekn@naevneneshus.dk og aktindsigt@naevneneshus.dk 

 

Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for, om klagen er indgivet i rette tid. 

Nærmere information om klagefristen, hvem der kan klage (klageberettiget) og nævnets 

klagebehandling fremgår af Energiklagenævnes hjemmeside www.ekn.dk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Carsten Smidt 

Direktør  
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