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Afgørelse om tavshedspålæg efter 
forvaltningslovens § 27, stk. 6 

RESUMÉ 

Rønne Vand og Varme (herefter RV) har anmodet om aktindsigt, jf. sagsnr. 20/07251, i 
Rambølls rapport, som er udarbejdet for Forsyningstilsynet til brug for behandling og 
afgørelse i klagesagen anlagt af RV over prisfastsættelsen på varme fra Bornholms 
Energi & Forsyning (herefter BEP) til RV, jf. sagsnr. 19/09432. RV er som aftager af 
varme fra BEP part i den sag. 

Forsyningstilsynet har givet et delvist afslag på RVs anmodning, og har dermed kun 
givet aktindsigt i dele af rapporten. På denne baggrund har BEP tilbudt at udlevere hele 
rapporten, såfremt RV vil indgå en fortrolighedsaftale. 

Det lykkedes ikke parterne at indgå en fortrolighedsaftale, og parterne har derfor fore-
slået, at den fulde rapport kan udleveres, hvis RV og RVs rådgivere pålægges tavsheds-
pligt efter forvaltningslovens § 27, stk. 6. 

Forsyningstilsynet meddeler, at der ikke kan pålægges tavshedspligt til RV eller dennes 
rådgivere efter forvaltningslovens § 27, stk. 6. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet meddeler, at der ikke kan pålægges tavshedspligt til RV efter § 27, 
stk. 6, da der ikke er tale om et projekt med almeninteresse, eller i øvrigt er særlige 
forhold eller behov, som kan berettige udlevering i sammenhæng med et tavshedspålæg 
efter § 27, stk. 6.  

Sagens baggrund og begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår neden-
for. 

SAGSFREMSTILLING 

RV anmodede den 20. maj 2020 om aktindsigt i Rambølls rapport efter forvaltningslo-
vens § 19, stk. 1.  

Forsyningstilsynet bad herefter BEP om bemærkninger i forbindelse med udsendelse af 
rapporten til RV. På baggrund af BEPs bemærkninger vurderede Forsyningstilsynet, at 
der alene kunne gives delvis aktindsigt i rapporten.  
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Aktindsigtsafgørelsen blev sendt i høring hos RV den 19. juni 2020. Den 6. juli sendte 
RV høringsvar til Forsyningstilsynet. I forlængelse heraf fremsendte BEP en mail den 7. 
juli, hvori BEP oplyste, at BEP havde tilbudt at udlevere den fulde rapport, hvis RV ville 
underskrive en fortrolighedsaftale.  

Såfremt det ikke lykkedes for BEP og RV at indgå en fortrolighedsaftale, ville BEP være 
indstillet på, at der kunne gives aktindsigt efter meroffentlighed i forvaltningslovens § 10 
forudsat, at Forsyningstilsynet ville pålægge RV tavshedspligt med hensyn til de und-
tagne oplysninger, jf. forvaltningslovens § 27, stk. 6. 

Af mail den 8. juli 2020 oplyste RV, at de ikke ville underskrive en fortrolighedserklæring. 
RV mente at have retskrav på de undtagne oplysninger efter forvaltningslovens regler 
om partsaktindsigt og partshøring. Derudover fremgik det, at RV som udgangspunkt var 
positivt indstillet over for forslaget om tavshedspålæg efter forvaltningslovens § 27, stk. 
6. Dog på den betingelse, at alle oplysningerne ville blive udleveret, og pålægget ville 
blive udformet således, at RV ville få mulighed for at videregive oplysningerne til RVs 
eksterne rådgivere.

BEP oplyste ved mail af 9. juli 2020, at såfremt RV ønskede at videregive oplysningerne 
til eksterne rådgivere, skulle RV forpligtes til at pålægge rådgiverne fortrolighed. Alter-
nativt skulle pålægget udformes, så det også var rettet til de rådgivere, som RV ville 
anvende. 

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. 

SAGENS PARTER 

RV er som aktindsigtssøgende part i sagen. Forsyningstilsynet har derudover vurderet, 
at BEP også vil blive anset som part i denne sag da, det både er BEP og RV, der har 
lagt op til muligheden for at benytte forvaltningslovens § 27, stk. 6. BEP har derfor 
også en individuel interesse i sagen. 

Det er derfor Forsyningstilsynets vurdering, at både RV og BEP er part i sagen. 

HØRING 

Udkast til afgørelse blev sendt i partshøring hos RV og BEP den 13. oktober 2020, med 
frist for bemærkninger senest den 27. oktober 2020. 

Parterne har oplyst, at de ikke har yderligere bemærkninger til afgørelsen. 
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RETSGRUNDLAG 

FORVALTNINGSLOVEN (Lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 som æn-
dret ved lov nr. 503 af 23. maj 2018)  
 
 

   § 27.   […] 
  Stk. 6. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning 
har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågæl-
dende uden at være forpligtet hertil. 
  Stk. 7. Fastsættes der i henhold til § 1, stk. 3, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavsheds-
pligt efter stk. 6, finder straffelovens § 152 og §§ 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse 
af sådanne regler eller pålæg. 
 

Af lovforarbejderne til forvaltningsloven, L4 (lov som fremsat) af 2. oktober 1985, fremgår 
det om § 27, stk. 6, (tidligere stk. 3) at: 
 

”Efter stk. 3 kan en forvaltningsmyndighed bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning 
og dennes medhjælpere skal være undergivet tavshedspligt efter straffelovens regler herom med 
hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være 
forpligtet hertil. 
 
Bestemmelsen kan i første række tænkes anvendt til at pålægge forskere, der ikke er ansat i det 
offentlige, tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, de måtte få udleveret i forbindelse med 
gennemførelsen af forskningsprojekter. Forskere, der er ansat ved universiteterne og andre højere 
læreanstalter med en særlig styrelsesordning, vil, med hensyn til oplysninger, de modtager i denne 
egenskab, umiddelbart være omfattet af straffelovens bestemmelser om tavshedspligt, jfr. stk. 1 
 
Det er i praksis antaget, at den almindelige bestemmelse om tavshedspligt i straffelovens § 152 ikke 
er til hinder for, at et medlem, som en privat organisation eller forening har udpeget til at repræsentere 
sig i et offentligt nævn eller råd, i nødvendigt omfang kan drøfte spørgsmål, hvori der indgår tavs-
hedsbelagte oplysninger, med foresatte eller andre med tilknytning til organisationen eller forenin-
gen. De, der modtager denne orientering, er efter gældende ret ikke selv omfattet af straffelovens 
bestemmelser om tavshedspligt. Undertiden kan de oplysninger, der er tale om, at videregive, være 
af en så personlig karakter, at det vil være betænkeligt at lade råds- eller nævnsmedlemmer orientere 
deres foresatte og kompetente forsamlinger m.v., medmindre vedkommende myndighed ved et kon-
kret tavshedspålæg sikrer, at også modtagerne af de fortrolige oplysninger er undergivet tavsheds-
pligt. Et sådant pålæg vil kunne gives med hjemmel i stk. 3. 
 
Justitsministeriet forudsætter, at myndighederne i øvrigt kun gør brug af bemyndigelsen i stk. 3, når 
der er et klart behov herfor, og at myndighederne pålægger de personer og lederne af de virksom-
heder og institutioner m.v., som de meddeler tavshedspålæg, at sørge for, at medhjælpere og an-
satte gøres bekendt med tavshedspålægget og dets virkninger på passende måde. Det bemærkes 
herved, at ukendskab til selve tavshedspålægget må antages at fritage den, der overtræder det, for 
strafansvar. 
 
Dette gælder også for medhjælpere hos den, der umiddelbart har modtaget pålægget, og ansatte 
i den virksomhed eller institution, det er rettet til. Er medhjælperne eller de ansatte imidlertid bekendt 
med, at deres arbejdsgiver har modtaget pålægget, vil ukendskab til, at det efter loven også omfatter 
dem, ikke medføre straffrihed, men vil alene kunne medføre strafnedsættelse eller strafbortfald efter 
straffelovens § 84, jfr. Betænkningen s. 202 f. 
Der henvises i øvrigt til betænkningen om tavshedspligt s. 201-03. 
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Fastsættes der i henhold til lovforslagets § 1, stk. 2, regler om tavshedspligt, eller pålægges der 
tavshedspligt efter § 27, stk. 3, finder bestemmelserne i straffelovens § 152 og § 152 c-f efter stk. 4 
tilsvarende anvendelse.” 

 
 

 
Folketingets Ombudsmands Udtalelse 2012-13, af 25. juni 2012: 
 

”Bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt mv. er udarbejdet med udgangs-
punkt i bl.a. betænkning om tavshedspligt (nr. 998/1984). Af betænkningens s. 201-203 fremgår bl.a. 
det samme som i lovforslagets bemærkninger om, hvem bestemmelsen i første række er tænkt an-
vendt på. Herudover fremgår følgende: 
 
’Umiddelbart kunne det måske forekomme problematisk at give forvaltningsmyndigheder adgang til 
at pålægge private en strafsanktioneret tavshedspligt som foreslået i udkastet til § 6 a, stk. 2. Efter 
udvalgsflertallets opfattelse er der dog ikke større betænkeligheder forbundet hermed. Det skyldes, 
at anvendelsesområdet for bestemmelsen i realiteten er meget snævert, idet der kun opstår spørgs-
mål om at pålægge tavshedspligt ved forvaltningsakt i de få tilfælde, hvor den pågældende myndig-
hed overhovedet har adgang til at give udenforstående, der ikke allerede er omfattet af en tavsheds-
pligt, adgang til fortrolige oplysninger, selv om den ikke er forpligtet hertil, det vil sige i tilfælde, hvor 
videregivelsen enten ikke kan anses for at være uberettiget efter straffelovens § 152, stk. 1, eller 
som er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i straffelovens § 152, stk. 3, nr. 3.” 

 
 
Lovbekendtgørelse nr. 976 af 17. september 2019 af straffeloven. (§ 152e, nr. 2 - 
tidligere § 152, stk. 3, nr. 3): 
 

§ 152 e. Bestemmelserne i §§ 152-152 d omfatter ikke tilfælde, hvor den pågældende: 
[…] 
2) handler i berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv. 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN, 

Efter forvaltningslovens § 27, stk. 6, kan en forvaltningsmyndighed bestemme, at en 
person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige op-
lysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet her-
til. 
 
Ansatte hos RV, samt eventuelle eksterne rådgivere, som RV måtte anvende, vurderes 
ikke at være pålagt tavshed efter offentligretlige regler, herunder forvaltningslovens § 
27. Derfor kan Forsyningstilsynet efter Forsyningstilsynets opfattelse tage stilling til, om 
ansatte hos RV kan pålægges tavshed efter § 27, stk. 6.  
 
Efter forvaltningslovens forarbejder fremgår det, at bestemmelsen i § 27, stk. 6, i første 
række tænkes anvendt til at pålægge forskere, der ikke er ansat i det offentlige, tavs-
hedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, de måtte få udleveret i forbindelse med 
gennemførelsen af forskningsprojekter. Derudover nævner forarbejderne, at pålægget 
kan benyttes over for medlemmer i private organisationer eller foreninger, der deltager 
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som repræsentanter i et offentligt nævn eller råd. Endvidere fremgår, at Justitsministeriet 
forudsætter, at myndighederne kun gør brug af bemyndigelsen til at pålægge tavsheds-
pligt, når der er et klart behov herfor.  
 
Ombudsmanden har i tilknytning hertil udtalt, at anvendelsesområdet for bestemmelsen 
i forvaltningslovens § 27, stk. 6, er og skal fortolkes ganske snævert, jf. betænkning om 
tavshedspligt. Her fremgår, at der kun kan pålægges tavshedspligt i de få tilfælde, hvor 
myndigheden har adgang til at give udenforstående, der ikke allerede er omfattet af en 
tavshedspligt, adgang til fortrolige oplysninger, selv om myndigheden ikke er forpligtet 
hertil. Det vil sige, at oplysningerne kan udleveres, hvis de bliver udleveret for at vare-
tage åbenbar almeninteresse eller for at varetage eget eller andres tarv, jf. straffelovens 
§ 152 e, nr. 2. 
 
Det er på baggrund af ovenstående Forsyningstilsynets vurdering, at der skal lægges 
særlig vægt på, om der er det fornødne klare behov for udlevering af fortrolige oplysnin-
ger, om en udlevering sker af hensyn til imødekommelse af almeninteresser, eller om 
der er særlige omstændigheder, der berettiger en udlevering til RV. 
 
Henset til, at bestemmelsen skal fortolkes snævert, og til de eksempler der er nævnt i 
forarbejderne, herunder om der er særlige behov for udleveringen, vurderer Forsynings-
tilsynet, at den foreliggende situation falder uden for de tilfælde, som bestemmelsen i § 
27, stk. 6, er tænkt anvendt på. 
 
Dette skyldes, at RV som varmevirksomhed hverken driver forskningsvirksomhed, hvor 
oplysningerne skal anvendes til gennemførelsen af forskningsprojekter, eller kan anses 
for en privat organisation eller forening, der deltager som repræsentant i et offentligt 
nævn eller råd. Forsyningstilsynet bemærker i øvrigt, at der ikke er særlige behov eller 
omstændigheder der berettiger udlevering af rapporten, da formålet med RVs indsigt i 
Rambølls rapport, som bl.a. indeholder en række tekniske oplysninger, alene er til brug 
i den verserende klagesag mellem parterne RV og BEP. Der ses således ikke i den 
konkrete sag at være et klart behov for, at Forsyningstilsynet gør brug af bemyndigelsen 
til at pålægge RV og dennes rådgivere tavshedspligt, som det fremgår af lovforarbej-
derne. Endvidere vurderes der ikke at foreligge sådanne særlige omstændigheder, der 
måtte begrunde en udlevering af rapportens oplysninger i sammenhæng med et tavs-
hedspålæg efter § 27, stk. 6. 
 
Forsyningstilsynet bemærker, at det ikke har betydning for afgørelsen, at både BEP og 
RV har tilkendegivet, at bestemmelsen i § 27, stk. 6 kan benyttes i forbindelse med 
udlevering af den fulde rapport. Dette skyldes at Forsyningstilsynet vurdere, at situatio-
nen falder uden for anvendelsesområdet af bestemmelsen.   
 
Forsyningstilsynet vurderer herefter, at der ikke kan pålægges tavshedspligt til RV eller 
dennes rådgivere efter forvaltningslovens § 27, stk. 6. 
 

KLAGEVEJLEDNING  

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at der ikke er administrativ klageadgang i sagen, 
herunder til Energiklagenævnet. 
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Med venlig hilsen 
 
Carsten Smidt 
Direktør 
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