Advokatfirmaet Bech-Bruun
Att: XXX

Afgørelse om aktindsigt i sagen med j.nr. 18/08381

12. november 2018
18/08107

Energiklagenævnet
NÆVNENES HUS

I sagen, hvor De repræsenterer FLOW Elnet A/S, har De anmodet om aktindsigt i sagen med j.nr. 18/08381.
Energiklagenævnet har truffet afgørelse i sagen.
Energiklagenævnet vedlægger de dokumenter, som nævnet har besluttet at
give aktindsigt i samt en aktliste over sagens dokumenter.
Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 6 c, i formandsbemyndigelse af 12. maj 2004 efter elforsyningsloven, jf. § 6, stk. 2,
i bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006, jf. offentlighedslovens § 36, stk.
1.
Med venlig hilsen
Elisa Dudu Özcan
Fuldmægtig, cand.jur.

Toldboden 2
8800 Viborg
Tlf.

72 40 56 00

CVR-nr. 37 79 55 26
EAN nr. 5798000026070
ekn@naevneneshus.dk
www.ekn.dk

1. Anmodning om aktindsigt
Energiklagenævnet har modtaget din anmodning af 11. oktober 2018 om
aktindsigt i sagen med j.nr. 18/08381 vedrørende en klagesag, som først
blev modtaget ved Energiklagenævnet den 15. oktober 2018.
2. Energiklagenævnets bemærkninger og afgørelse
Aktindsigt i den offentlige forvaltning er blandt andet reguleret i offentlighedsloven, herunder i lovens § 7, stk. 1. Det følger af offentlighedslovens §
7, stk. 1, at enhver kan forlange at blive gjort bekendt med de dokumenter,
der er indgået eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed, dog med de undtagelser der følger af loven.
Det fremgår af offentlighedslovens § 23 stk. 1, at retten til aktindsigt ikke
omfatter en myndigheds interne arbejdsdokumenter. I medfør af § 23, stk. 1,
nr. 1, har Energiklagenævnet undtaget et dokument. Det drejer sig om Energiklagenævnets udkast til afgørelse i sagen. Energiklagenævnet har undtaget
det pågældende dokument fra aktindsigt, da der er tale om foreløbige arbejdsdokument, som er udarbejdet til nævnets eget brug. Nævnet bemærker
i den forbindelse, at dokumentet ikke indeholder oplysninger om faktiske
omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, som ikke
allerede fremgår af sagernes akter i øvrigt.
Energiklagenævnet har overvejet, om De bør meddeles aktindsigt i nævnets
udkast til afgørelse i medfør af princippet om meroffentlighed i offentlighedslovens § 14. Energiklagenævnet har imidlertid ikke fundet grundlag
herfor og har i den forbindelse lagt vægt på de hensyn, som ligger bag forvaltningslovens § 23, stk. 1, nr. 1.
For så vidt angår de øvrige dokumenter i sager med j. nr. 18/08381 meddeles fuld aktindsigt i alle dokumenter, jf. offentlighedslovens § 7, stk. 1. Aktindsigten meddeles i form af elektronisk vedhæftede dokumenter.
Afgørelsen er truffet i henhold til offentlighedslovens § 36.
Afgørelsen er truffet af Energiklagenævnets formand efter punkt 6 c, i formandsbemyndigelse af 12. maj 2004 efter elforsyningsloven, jf. § 6, stk. 2, i
bekendtgørelse nr. 664 af 19. juni 2006.
Bemyndigelsen er offentliggjort på hjemmesiden www.naevneneshus.dk
under menupunktet Nævnene > Energiklagenævnet > Forretningsorden.
Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på hjemmesiden
www.naevneneshus.dk under menupunktet Nævnene > Energiklagenævnet
> Tidligere afgørelser.
Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

På nævnets vegne

Peter Ulrik Urskov
Nævnsformand
Elisa Dudu Özcan/
Fuldmægtig, cand.jur.

