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AFGØRELSE OM AKTINDSIGT I SAG OM E.ON VARME 
- NYE AFGIFTSGEBYRER - KØLING AF FJERNVARME-
VANDET - I FREDERIKSSUND 

 

RESUMÉ 

Denne sag drejer sig om begæring om aktindsigt i j.nr. 20/03491: ”E.ON Varme – Nye 

afgiftsgebyrer – køling af fjernvarmevandet – i Frederikssund”. E.ON Varme Danmark 

A/S (herefter E.ON) har 3. februar 2021, anmodet om aktindsigt i de dokumenter, som 

ligger på sagen og som ikke allerede er sendt til E.ON.  

 

E.ON har modtaget en aktliste fra sagen. Der er i alt 22 akter på sagen, hvor 9 af ak-

terne enten er sendt til eller er afsendt fra E.ON. Der er herudover 3 interne akter.  

 

For de 3 interne akter er der taget stilling til aktindsigt i afgørelse af 18. februar 2021, 

j.nr. 21/01954. 

 

De resterende akter, der herefter er omfattet af anmodning om aktindsigt, er 10 akter, 

der vedrører en mailudveksling med Kammeradvokaten.  

 

Anmodningen om aktindsigt behandles efter reglerne i forvaltningsloven. 

AFGØRELSE 

Forsyningstilsynet giver delvis aktindsigt, jf. forvaltningslovens § 9 og § 10. 

 

Afgørelsen er truffet i medfør af forvaltningslovens § 16, stk. 1.  

 

Det materiale som udleveres er: 

 Alle 10 akter udleveres, dog er der oplysninger i enkelte akter, der er undtaget 

fra aktindsigt. 

 

De oplysninger som undtages aktindsigt er: 

 Jf. forvaltningslovens § 14, nr. 3:  

I akt 11, er der undtaget en sætning, skrevet af Kammeradvokaten.  

I akt 16, er der undtaget en sætning, skrevet af Kammeradvokaten.  

 

 Jf. forvaltningslovens § 16, stk.1: 

I akt 15 og akt 16, er der undtaget et bilag med en ikke offentliggjort afgørelse 

fra Energiklagenævnet. 

 

 Oplysninger som falder uden for aktindsigtsanmodningen: 
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I akt 11, er der undtaget 3 sætninger med oplysninger om andre sager. 

I akt 21, er der undtaget 1 sætning med oplysning om en anden sag. 

 

Begrundelsen for Forsyningstilsynets afgørelse fremgår nedenfor. 

SAGSFREMSTILLING 

Forsyningstilsynet er i gang med at behandle en sag om virksomheden E.ONs indfør-

sel af afkølingstariffer: ”E.ON Varme – Nye afgiftsgebyrer – køling af fjernvarmevandet 

– i Frederikssund”.  

 

Kammeradvokaten har været konsulteret i forbindelse med behandlingen af sagen om 

indførsel af afkølingstariffer. 

 

Forsyningstilsynet modtog den 1. februar 2021 den første af to anmodninger om akt-

indsigt fra Sjællandske Nyheder. Forsyningstilsynet orienterede E.ON om aktindsigten 

og hørte om E.ON havde nogen bemærkninger til aktindsigten. E.ON svarede den 3. 

februar 2021, med en anmodning om aktindsigt i sagen. 

 

Anmodningen havde følgende ordlyd: 

”Tak for tilsendte. Vi besvarer henvendelsen inden for den fastsatte frist. 

 

I mellemtiden vil jeg gerne anmode om aktindsigt i de dokumenter, som ligger 

på sagen, og som ikke er sendt til os allerede.” 

 

Forsyningstilsynet sendte den 18. februar 2021 en delafgørelse om aktindsigt i de do-

kumenter på sagen, der ikke var en del af korrespondancen med Kammeradvokaten. 

E.ON. har løbende været underrettet om, at sagen er forsinket på grund af dens kom-

pleksitet. 

SAGENS PARTER 

Forsyningstilsynet har foretaget en vurdering af sagens parter.  

 

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

sigtssag.  

  

 E.ON er endvidere part i den sag, der søges om aktindsigt i:  j.nr. 20/03491 ”E.ON 

Varme – Nye afgiftsgebyrer – køling af fjernvarmevandet – i Frederikssund”. 

 

Forsyningstilsynet har derfor behandlet aktindsigtsanmodningen efter reglerne i forvalt-

ningsloven.  

HØRING 

Udkast til afgørelse har været i partshøring hos E.ON med frist for afgivelse af be-

mærkninger senest den 16. marts 2021.  
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ORIENTERING OM OFFENTLIGGØRELSE 

Denne afgørelse kan blive offentliggjort på Forsyningstilsynets hjemmeside www.forsy-

ningstilsynet.dk, (uden bilag), idet Forsyningstilsynet finder, at der ikke er hensyn, der 

er til hinder herfor.  

RETSGRUNDLAG 

LOVBEKENDTGØRELSE NR. 433 AF 22. APRIL 2014 AF FORVALTNINGSLO-

VEN, SOM ÆNDRET VED LOV NR. 503 AF 23. MAJ 2018. 

 

Anvendelsesområdet: 

 

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

forvaltningsmyndighed. 

 

Retten til aktindsigt: 

 

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

dighed, 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 

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

kumenter. 

 

Det fremgår af § 2 og § 9, at E.ON kan søge om aktindsigt i denne sag, i det omfang 

der er eller vil blive truffet en afgørelse i sagen. 

 

Det følger af bestemmelsen, at E.ON som part i denne sag umiddelbart har ret til at få 

alle dokumenter udleveret, medmindre dokumenter eller oplysninger er omfattet af 

undtagelsesbestemmelserne. Herunder kan Forsyningstilsynet undtage brevveksling 

med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres: 

 

§ 14. Retten til aktindsigt omfatter ikke: 

1) Statsrådsprotokoller, referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes af 

en myndighed til brug for sådanne møder. 

2) Dokumenter, der udveksles i forbindelse med, at en myndighed udfører sekretariatsopgaver 

for en anden myndighed. 

3) Myndigheders brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse 

af, om retssag bør føres. (Forsyningstilsynets fremhævelse) 

 

Hvis et dokument er undtaget fra aktindsigt er Forsyningstilsynet forpligtiget til at eks-

trahere oplysninger, hvis det er oplysninger om en sags faktiske grundlag. 

 

§ 14 a Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af § 12 og § 14 omfatter uanset disse bestem-

melser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for 

sagens afgørelse. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes 

i sådanne dokumenter, der er omfattet af § 12 og § 14, nr. 1 og 2. 

http://www.forsyningstilsynet.dk/
http://www.forsyningstilsynet.dk/
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Ekstrahering betyder, at visse oplysninger trækkes ud af et dokument og forvaltningen 

giver aktindsigt i disse oplysninger, selvom dokumentet er undtaget fra aktindsigt. Det 

vil sige, at der kun gives aktindsigt i visse dele af et dokument. De oplysninger, der 

skal ekstraheres, er oplysninger om en sags faktiske grundlag, medmindre oplysnin-

gerne i øvrigt er udleveret i forbindelse med aktindsigten. 

 

Som det ses af bestemmelsen gælder den for oplysninger om en sags faktiske grund-

lag, men ikke for eksterne faglige vurderinger omfattet af § 14, nr. 3. Begrundelsen er, 

at bestemmelsen i § 14 a stk. 1, 2. pkt. alene henviser til ”…§ 14, nr. 1 og 2” og såle-

des ikke § 14, nr. 3. § 14, nr. 3 er bestemmelsen om brevveksling med sagkyndige til 

brug i retssager. 

 

For de dokumenter og oplysninger som Forsyningstilsynet har undtaget, skal det end-

videre overvejes, om der kan gives meroffentlighed:  

 

§ 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 lov om behandling af personoplysnin-

ger. 

 

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

kumenter og oplysninger, som indgår i sager, der er undtaget fra aktindsigt efter § 11. 

BEHANDLENDE MYNDIGHED, KLAGEMULIGHEDER OG SAGSBEHAND-

LINGSTID 

 

Det er den myndighed, der i øvrigt træffer afgørelse i sagen, der skal tage stilling til an-

modningen om aktindsigt. 

 

Den der søger om aktindsigt, skal underrettes om grunden for en forsinkelse og under-

rettes om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet, hvis sagen ikke er 

færdigbehandlet inden 7 arbejdsdage. 

 

Afgørelser kan påklages til den myndighed, der er klageinstans i forhold til afgørelsen 

af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører.  

 

§ 16. Afgørelsen af, om en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myn-

dighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag. 

 

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om partens anmodning om aktindsigt 

kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage 

efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet und-

tagelsesvis ikke er muligt. Den aktindsigtssøgende skal i givet fald underrettes om grunden til 

fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. 

 

Stk. 3. Dokumenterne skal udleveres i den form, som parten ønsker. Dette gælder dog ikke, 

hvis det er umuligt eller meget vanskeligt eller der foreligger tungtvejende modhensyn. 
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Stk. 4. Afgørelser om aktindsigtsspørgsmål kan påklages særskilt til den myndighed, som er 

klageinstans i forhold til afgørelsen af den sag, anmodningen om aktindsigt vedrører. […] 

(Forsyningstilsynets fremhævelse) 

FORARBEJDER, PRAKSIS MV. 

 

For så vidt angår meroffentlighedsprincippet i forvaltningslovens § 10 fremgår følgende 

af lovbemærkninger til lovforslag nr. L 145, til lov om ændring af forvaltningsloven og 

retsplejeloven, fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren. 

 

”I lyset af bestemmelsen om meroffentlighed i § 14 i forslaget til offentlighedsloven (og Offent-

lighedskommissionens lovudkast), som forudsættes at have samme rækkevidde som 

denne bestemmelse, foreslås det, at det udtrykkeligt af bestemmelsens ordlyd følger, at en 

forvaltningsmyndighed i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt i doku-

menter og oplysninger, der er undtaget fra aktindsigt, har pligt til at overveje, om der kan gi-

ves aktindsigt heri efter meroffentlighedsprincippet.” 

(fremhævelse af Forsyningstilsynet) 

 

Af bemærkninger til offentlighedslovens § 14, jf. lovforslag nr. L 144, til lov om offentlig-

hed i forvaltningen, fremsat den 7. februar 2013 af justitsministeren, fremgår, at: 

 

”Meroffentlighedsprincippet indebærer, at der i det konkrete tilfælde, hvor der ikke foreligger et 

reelt og sagligt behov for at undtage dokumenter eller oplysninger fra retten til aktindsigt, kan 

meddeles aktindsigt, uanset at de pågældende dokumenter og oplysninger formelt set kan 

undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser.” (fremhævelse af 

Forsyningstilsynet) 

 

For så vidt angår forvaltningslovens § 14, nr. 3, henvises i denne afgørelse til fortolk-

ninger af både forvaltningsloven og offentlighedsloven, herunder den tidligere offentlig-

hedslov.  

 

Begrundelsen herfor er, at forvaltningslovens § 14, nr. 3 skal fortolkes på samme 

måde som den tilsvarende bestemmelse i offentlighedslovens § 27, nr. 4. 

  

Se f.eks. bemærkninger til lovforslag nr. L 145, fremsat den 7. februar 2013 af justits-

ministeren og bemærkninger til § 14 i Lovforslag til forvaltningslov nr. L 4. Fremsat den 

2. oktober 1985 af justitsministeren.  

 

Fra lovforslag til forvaltningslov nr. L 4: 

 

”Bortset fra de nævnte udeladelser svarer § 14 i det foreliggende lovforslag til forslaget til lov 

om offentlighed i forvaltningen § 10, jfr. g. 11, stk. -1, og der kan derfor i det hele henvises til 

bemærkningerne til denne bestemmelse” og bemærkningerne til lovforslagets § 12, ”der hjem-

ler undtagelser fra partens adgang til aktindsigt af hensyn til beskyttelsen af myndighedens in-

terne beslutningsproces, svarer til § 7 sammenholdt med § 11 i forslaget til lov om offentlighed i 

forvaltningen. Der kan derfor i det hele henvises til bemærkningerne til disse bestemmelser.”  
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Bemærkninger i forhold til, at der er en tilsvarende fortolkning af bestemmelsen i for-

valtningsloven og offentlighedsloven kan endvidere findes i: Betænkning om offentlig-

hedslovens revision, Betænkning nr. 857, 1978, Kapitel XIII, side 336 ff.  

 

Link: Lovforslag til ændring af forvaltningsloven nr. L 145: https://www.ft.dk/ripdf/sam-

ling/20121/lovforslag/l145/20121_l145_som_fremsat.pdf 

 

Link: Lovforslag til offentlighedslov nr. L 144 fremsat den 7. februar 2013 af justitsmini-

steren: https://www.ft.dk/ripdf/samling/20121/lovforslag/l144/20121_l144_som_frem-

sat.pdf 

 

Link: Lovforslag til forvaltningslov nr. L 4. Fremsat den 2. oktober 1985 af justitsmini-

steren: https://www.folketingstidende.dk/samling/19851/lov-

forslag/L4/19851_L4_som_fremsat.pdf 

 

Link: Betænkning om offentlighedslovens revision, fra 1978: https://lms.cdn.fo/me-

dia/10601/searchable_857-1978.pdf?s=lNsQ1ZY_IT-AvJbrQ_CKFQGBq_0  

 

Link: Betænkning om offentlighedsloven fra 2009, bind 1: https://www.elov.dk/me-

dia/betaenkninger/betaenkning_om_offentlighedsloven_del_1.pdf  

OM UNDTAGELSE AF DOKUMENTER TIL BRUG I RETSSAGER ELLER VED 

OVERVEJELSE AF, OM RETSSAG BØR FØRES. 

 

Nedenfor gengives relevante afsnit fra betænkning om offentlighedslovens revision fra 

1978 og 2009, om undtagelse af dokumenter fra aktindsigt, når dokumenterne udveks-

les til brug i retssager eller ved overvejelse af, om en retssag bør føres. 

 

I betænkning nr. 857/1978 (herefter kaldt 1978 betænkningen) om offentlighedslovens 

revision er bestemmelsens anvendelsesområde beskrevet på s. 237ff. På s. 240 er 

bl.a. anført følgende: 

 

”Undtagelsesadgangen efter § 5, nr. 7, vedrører som nævnt ikke blot brevveksling med sag-

kyndige i forbindelse med verserende retssager, men også ved overvejelse af, om retssag 

bør føres. Det er givet, at enhver sådan brevveksling om muligheden for en retssag vil være 

omfattet af bestemmelsen, uanset at sandsynligheden for et sagsanlæg må betegnes 

som ringe.  

 

Det er imidlertid herudover antaget, at også brevveksling med sagkyndige om juridiske tvivls-

spørgsmål, der ikke har direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg, men 

hvor dette må underforstås som en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågæl-

dende sag, vil kunne unddrages adgangen til aktindsigt med hjemmel i § 5, nr. 7. Dette har 

antagelig størst praktisk betydning i forhold til offentlige myndigheders brevveksling 

med kammeradvokaten eller andre juridisk sagkyndige om en påtænkt foranstaltnings 

lovlighed.” (Forsyningstilsynets fremhævelse)  

 

Side 239:  

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20121/lovforslag/l145/20121_l145_som_fremsat.pdf
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20121/lovforslag/l145/20121_l145_som_fremsat.pdf
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20121/lovforslag/l144/20121_l144_som_fremsat.pdf
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20121/lovforslag/l144/20121_l144_som_fremsat.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19851/lovforslag/L4/19851_L4_som_fremsat.pdf
https://www.folketingstidende.dk/samling/19851/lovforslag/L4/19851_L4_som_fremsat.pdf
https://lms.cdn.fo/media/10601/searchable_857-1978.pdf?s=lNsQ1ZY_IT-AvJbrQ_CKFQGBq_0
https://lms.cdn.fo/media/10601/searchable_857-1978.pdf?s=lNsQ1ZY_IT-AvJbrQ_CKFQGBq_0
https://www.elov.dk/media/betaenkninger/betaenkning_om_offentlighedsloven_del_1.pdf
https://www.elov.dk/media/betaenkninger/betaenkning_om_offentlighedsloven_del_1.pdf
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”Udtrykket »til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres» skal forstås i 

vid forstand. Det fremgår som nævnt af folketingsudvalgets betænkning til offentlighedslov-

forslaget, at udtrykket »retssag« omfatter en voldgiftssag. […] Også retshandlinger i forbin-

delse med håndhævelsen eller fuldbyrdelsen af retskrav, som f. eks. fogedforbud […] Det 

er principielt uden betydning, om der er tale om civile sager eller sager inden for strafferets-

plejen.” (Forsyningstilsynets fremhævelse)  

 

Side 546 i Betænkning om offentlighedsloven fra 2009, bind 1 siger tilsvarende:  

(Herefter kaldt 2009 betænkningen). 

Med udtrykket ”retssager” sigtes både til sager, der føres for de almindelige domstole, og 

voldgiftssager […] Det er dog en forudsætning for anvendelsen af § 10, nr. 4, at vedkom-

mende forvaltningsmyndighed er eller kan blive part i retssagen eller er blevet eller må for-

ventes at blive inddraget som biintervenient […] (Forsyningstilsynets fremhævelse)  

 

Side 548: 

”Der kan være grund til at fremhæve, at det antages, at det alene er brevveksling med 

sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål - men derimod næppe med hensyn til andre 

spørgsmål, der ikke har direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg, men 

hvor dette må underforstås som en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågæl-

dende sag - som vil kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 10, nr. 4.” (For-

syningstilsynets fremhævelse) 

 

Side 549: 

”Offentlighedslovens § 10, nr. 4, indeholder i øvrigt ikke nogen tidsmæssig begrænsning. 

Den omstændighed, at en retssag er afsluttet – eller myndighedens overvejelser er endt 

med, at der ikke skal føres sag – medfører således ikke, at brevvekslingen bliver undergi-

vet aktindsigt, jf. FOB 1995, side 281, om den tilsvarende bestemmelse i forvaltningslovens § 

14, stk. 1, nr. 3.” (Forsyningstilsynets fremhævelse) 

FORSYNINGSTILSYNETS BEGRUNDELSE FOR AFGØRELSEN 

E.ON er part i den sag, der søges om aktindsigt i:  j.nr. 20/03491 ”E.ON Varme – Nye 

afgiftsgebyrer – køling af fjernvarmevandet – i Frederikssund”. 

 

Forsyningstilsynet har derfor behandlet aktindsigtsanmodningen efter reglerne om 

partsaktindsigt i forvaltningsloven, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1.  

 

Dokumenterne er som udgangspunkt omfattet af retten til aktindsigt efter § 9 i forvalt-

ningsloven.  

 

Dokumenterne, eller oplysninger heri, er dog ikke undergivet retten til aktindsigt, hvis 

dokumenterne, eller oplysninger heri er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i for-

valtningslovens §§ 12-15b. 

 

Alle 10 akter udleveres i denne sag, idet der dog er undtaget oplysninger: 

1) jf. forvaltningslovens § 14, nr.3. vedr. korrespondance med Kammeradvoka-

ten,  
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2) Jf. forvaltningslovens § 16, stk.1, hvor afgørelse om aktindsigt skal træffes af 

Energiklagenævnet, der har truffet afgørelse i den pågældende sag oplysnin-

gerne angår.  

3) Endelig er der er undtaget oplysninger, der angår andre sager end den E.ON 

har søgt om aktindsigt i: j.nr. 20/03491 ”E.ON Varme – Nye afgiftsgebyrer – 

køling af fjernvarmevandet – i Frederikssund” 

 

Begrundelse for de tre undtagelser gennemgås nedenfor. 

VEDR. NR. 1 UNDTAGELSE AF AKTER JF. FORVALTNINGSLOVENS § 14, 

NR.3. VEDR. KORRESPONDANCE MED KAMMERADVOKATEN 

 

Det følger af forvaltningslovens § 14, nr. 3, at Forsyningstilsynet kan undtage brev-

veksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør 

føres. 

 

Forsyningstilsynet har under behandlingen af sag j.nr. 20/03491 ”E.ON Varme – Nye 

afgiftsgebyrer – køling af fjernvarmevandet – i Frederikssund” rådført sig med Kam-

meradvokaten om juridiske problemstillinger i sagen. 

 

Som udgangspunkt finder Forsyningstilsynet, at alle 10 akter er undtaget aktindsigt, jf. 

forvaltningslovens § 14, nr.3.  

 

De 10 akter består af en mailudveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved 

overvejelse af, om retssag bør føres.  

 

Som følge af ekstrahering, jf. forvaltningslovens § 14.a og meraktindsigt, jf. forvalt-

ningslovens § 10, vurderer Forsyningstilsynet, at alle 10 akter alligevel kan udleveres.  

Dog med den begrænsning, at en sætning i akt 11 og i akt 16 ikke er omfattet af eks-

trahering eller meraktindsigt og derfor undtaget fra aktindsigt i medfør af forvaltningslo-

vens § 14, nr. 3. 

 

Forsyningstilsynet har her lagt vægt på, at de udleverede akter alene omhandler sa-

læroverslag og sagsforløb, f.eks. om fremskaffelse af materiale og at sagen sættes i 

bero mv. 

KORRESPONDANCE TIL BRUG VED EN RETSSAG, JF FORVALTNINGSLO-

VENS § 14, NR. 3. 

 

Som det fremgår ovenfor i 1978 betænkningen, side 240, er enhver brevveksling om 

muligheden for en retssag omfattet af bestemmelsen, uanset at sandsynligheden for et 

sagsanlæg må betegnes som ringe.  

 

Det fremgår af side 546 i 2009 betænkningen, bind 1, og side 239 i 1978 betænknin-

gen, at udtrykket retssager skal forstås bredt og omfatter voldgiftssager og håndhæ-

velse eller fuldbyrdelse af retskrav. 

 

Et søgsmål ville f.eks. kunne tænkes, hvis E.ON ikke følger et evt. pålæg udstedt af 

Forsyningstilsynet, eller i forbindelse med opfølgning eller håndhævelse i forhold til et 
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civilretligt søgsmål. Hvis E.ON ikke følger korrekt op på en evt. afgørelse i sagen, er 

det f.eks. tilstrækkeligt, at Forsyningstilsynet kan forventes at blive inddraget som biin-

tervenient. Dette fremgår af 2009 betænkningen, side 546. 

 

Det kunne således ikke udelukkes, at sagen ville munde ud i en retssag. Se ovenfor 

under retsgrundlag, herunder 2009 betænkningen, side 549, samt redegørelsen ne-

denfor 

TIDSPUNKTET HVOR MULIGHEDEN FOR EN RETSSAG SKAL HAVE VÆRET 

TIL STEDE 

 

Det fremgår af betænkning om offentlighedsloven fra 2009, side 549, at det ikke har 

betydning om myndighedens overvejelser er endt med, at der ikke skal føres en sag.  

 

Forsyningstilsynet finder derfor, at det afgørende er, om der under sagsforløbet, herun-

der ved sagens start, var en sandsynlighed for en retssag. Forsyningstilsynet finder 

herunder, at det er afgørende om muligheden for en retssag forelå ved korrespondan-

cen med Kammeradvokaten. 

 

Det er på nuværende tidspunkt en mulighed, at der ikke bliver behov for at træffe en 

afgørelse i sagen, og sandsynligheden for en retssag er meget ringe. Ved påbegyn-

delse af behandling af sagen, og ved korrespondancen med kammeradvokaten vurde-

rer Forsyningstilsynet, at det ikke kunne udelukkes, at sagen kunne ende i en retssag, 

jf. lovforarbejderne.  

 

Samlet set finder Forsyningstilsynet, at korrespondance mellem Kammeradvokaten og 

Forsyningstilsynet i denne sag kunne være til brug for en potentiel retssag på det tids-

punkt, hvor oplysningerne blev udvekslet, jf. lovforarbejderne. Akterne er dermed om-

fattet af bestemmelsen i forvaltningslovens § 14, nr. 3. 

EKSTRAHERINGSPLIGT, JF. FORVALTNINGSLOVENS § 14 A 

 

Forsyningstilsynet har vurderet, om E.ON skal have aktindsigt i de undtagne akter efter 

ekstraheringspligten i forvaltningslovens § 14 a. 

 

Som det fremgår under retsgrundlaget gælder bestemmelsen for oplysninger om en 

sags faktiske grundlag, men ikke for eksterne faglige vurderinger omfattet af § 14, nr. 

3. Begrundelsen er, at bestemmelsen alene i § 14 a stk. 1, 2.pkt.henviser til ”…§ 14, 

nr. 1 og 2” og således ikke § 14, nr. 3. 

 

Forsyningstilsynet har ikke fundet ekstraheringspligtige oplysninger om sagens fakti-

ske grundlag. 
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VURDERING AF MULIGHED FOR MERAKTINDSIGT  

 

Forsyningstilsynet har endvidere overvejet om der er grundlag for meraktindsigt, jf. for-

valtningslovens § 10, stk.1. 

 

Forsyningstilsynet har i denne vurdering foretaget en konkret afvejning. Det er på den 

ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelsen i forvaltningslovens § 14, nr. 

3. Det er bl.a. hensynet til Forsyningstilsynets behov for fortroligt at kunne modtage ju-

ridisk rådgivning fra Kammeradvokaten. Det er på den anden side den berettigede in-

teresse, E.ON som part i sagen, må antages at have i at få aktindsigt for at kunne va-

retage sine interesser.  

 

Det fremgår i den forbindelse i 1978 betænkningen, side 240 ff. og 2009 betænknin-

gen, side 548, at det antages, at det alene er brevveksling med sagkyndige om juridi-

ske tvivlsspørgsmål, der kan undtages. Det gælder derimod næppe i forhold til andre 

spørgsmål, der ikke har direkte sammenhæng med et eventuelt sagsanlæg. 

 

Forsyningstilsynet har derfor vurderet oplysningerne i de pågældende dokumenter i 

forhold til, om der er tale om juridisk rådgivning, hvor hemmeligholdelse er påkrævet af 

hensyn til, behovet for at kunne modtage juridisk rådgivning fortroligt. 

 

De oplysninger, hvor der ikke er tale om behov for at kunne modtage juridisk rådgiv-

ning fortroligt, gives der meraktindsigt i, jf. forvaltningsloven § 10. De dokumenter, som 

udleveres, vedrører således ikke juridisk rådgivning, men oplysninger om salærover-

slag og sagsforløb, f.eks. om fremskaffelse af materiale, at sagen sættes i bero mv. 

 

Der meddeles herefter meraktindsigt i alle 10 akter, undtaget: 

 I akt 11, er undtaget en sætning, skrevet af Kammeradvokaten. 

 I akt 16, er undtaget en sætning, skrevet af Kammeradvokaten. 

VEDR. NR. 2 AFGØRELSE OM AKTINDSIGT SKAL TRÆFFES AF DEN MYN-

DIGHEDE, DER HAR AFGØRELSESKOMPETENCEN I DEN PÅGÆLDENDE 

SAG OPLYSNINGERNE ANGÅR  

 

Jf. forvaltningslovens § 16, stk.1, skal afgørelsen af, om en anmodning om aktindsigt 

kan imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelseskompetencen 

af den pågældende sag,  

 

Bilag til akt 15 og bilag til akt 16 er en ikke offentliggjort afgørelse modtaget fra Energi-

klagenævnet. Den ikke offentliggjorte afgørelse er truffet af Energiklagenævnet. Det er 

derfor ikke Forsyningstilsynet, der har kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt 

der kan gives aktindsigt i den ikke offentliggjorte afgørelse. Ved høringen af denne af-

gørelse om aktindsigt blev E.ON. tilbudt at, hvis E.ON ønskede aktindsigt i denne af-

gørelse fra Energiklagenævnet, kunne E.ON oplyse dette og Forsyningstilsynet tilbød, 

at videresende anmodningen om aktindsigt til Energiklagenævnet. E.ON. har ikke øn-

sket dette. 
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VEDR. NR. 3 OPLYSNINGER DER ANGÅR ANDRE SAGER END DEN, DER ER 

SØGT OM AKTINDSIGT I  

 

E.ON har konkret søgt om aktindsigt i sagen j.nr. 20/03491 ”E.ON Varme – Nye afgifts-

gebyrer – køling af fjernvarmevandet – i Frederikssund”.  

 

De dele i korrespondancen med Kammeradvokaten, der omhandler andre sager er 

derfor undtaget.  

 

Det er 3 sætninger i akt 11 med oplysninger om andre sager, undtaget sammen med 1 

sætning med oplysning om en anden sag i akt 21. 

 

Ved høringen af denne afgørelse om aktindsigt blev E.ON. tilbudt, at såfremt E.ON øn-

skede aktindsigt i dette materiale om andre sager, kunne E.ON oplyse dette i hørings-

svaret til udkast til afgørelse. I så fald tilbød Forsyningstilsynet behandle denne an-

modning efter reglerne i offentlighedsloven. E.ON har ikke ønsket dette. 

 

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 

På Energiklagenævnets hjemmeside findes også klagenævnets forretningsorden, der 

bl.a. indeholder bestemmelser om klagenævnet, evt. gebyr m.v.: 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Aslo-Petersen (FSTS) 

Fuldmægtig 

Tlf. +45 41 71 53 95 

lasp@forsyningstilsynet.dk 

 


