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Indledning
Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har
betydning for offentligt ejede forsyningsselskaber og
–koncerner.

ligt ejede selskaber, der udøver konkurrenceudsat
virksomhed og ikke forvaltningsvirksomhed. Flere
bekendtgørelser er i medfør af denne bestemmelse
udstedt i 2014, hvorved visse offentlige selskaber er
undtaget fra loven.

Denne artikel gennemgår overordnet nogle forhold,
som offentligt ejede forsyningsselskaber - oprettet på
privatretligt grundlag - skal være opmærksomme på
samt nogle udvalgte emner ud fra de foreløbige erfaringer med den nye offentlighedslov.

Inden for vandsektoren har vandsektorloven siden
sin oprindelse direkte henvist til, at offentlighedsloven
finder anvendelse på de vand- og spildevandsforsyningsvirksomheder mv., der er omfattet af vandsektorlovens definitioner.

Den nye offentlighedslov finder som den tidligere anvendelse på visse forsyningsvirksomheder oprettet
på privatretligt grundlag, når der er tale om enten a)
elforsyningsvirksomheder, b) enheder der driver naturgasforsyningsvirksomhed eller c) kollektive varmeforsyningsanlæg, i det omfang disse virksomheder
har en vis kapacitet.

I forlængelse af ovenstående opregning vil eksempelvis et serviceselskab oprettet på privatretligt grundlag
– der indgår i en kommunal ejet forsyningskoncern –
være omfattet af den nuværende lov via bestemmelsen om overvejende offentligt ejerskab. Det samme
gælder eksempelvis kommunalt ejede affaldsselskaber oprettet på privatretligt grundlag, der ikke omfattedes af den tidligere offentlighedslov.

Hvis et forsyningsselskab ikke omfattes af bestemmelsen beskrevet ovenfor, vil et forsyningsselskab
som udgangspunkt være omfattet af den nuværende
offentlighedslov, når der er tale om forsyningsvirksomheder i selskabsform (herunder bl.a. kapitalselskaber samt selskaber omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder), hvori mere end 75 %
af ejerandelene (direkte eller indirekte) tilhører danske offentlige myndigheder. Visse selskaber er dog
undtaget, f.eks. børsnoterede selskaber.
Det skal til ovenstående om selskaber med overvejende offentligt ejerskab bemærkes, at ministeren for
det relevante sektorområde kan fastsætte yderligere
regler om at undtage visse selskaber, der ellers ville
være omfattet af loven. Undtagelsesbestemmelsen
sigter ifølge lovens forarbejder særligt på offent-

Hvilke regler finder anvendelse
Et offentligt ejet forsyningsselskab omfattes ikke af
samtlige regler i offentlighedsloven. Omfattes et forsyningsselskab af bestemmelserne i loven om el-,
naturgasforsyningsvirksomhed og kollektive varmeforsyningsanlæg (lovens § 3, stk. 2) eller om selskaber med et overvejende offentligt ejerskab (lovens §
4, stk. 1), finder reglerne om aktindsigt samt notatpligt
primært anvendelse. Visse øvrige regler i loven finder
derimod ikke anvendelse på sådanne selskaber. Det
drejer sig fx om lovens regler om ret til dataudtræk,
ret til indsigt i databeskrivelse, journaliseringspligt og
pligt til aktiv information.
Aktindsigt
I det omfang et forsyningsselskab omfattes af offent-
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lighedsloven er udgangspunktet, at offentligheden
skal have adgang til aktindsigt i nærmere bestemt
omfang.
Loven angiver i et vist omfang, hvorledes aktindsigt
skal gennemføres. Det fremgår bl.a. heraf, at dokumenterne som udgangspunkt skal udleveres i den
form, som den, der har fremsat anmodningen, ønsker. Det kan ifølge lovens forarbejder være i papirkopi, elektronisk eller ved at vedkommende gennemser
dokumenterne hos selskabet. Dette gælder dog ikke,
hvis det er umuligt eller meget vanskeligt, eller der
foreligger andre tungtvejende modhensyn, eller hvis
materialet i forvejen er offentligt tilgængeligt (f.eks.
via en hjemmeside). Der er i bekendtgørelse nr. 1586
af 19. december 2013 fastsat nærmere regler om betaling for udlevering af dokumenter mv.
Der findes i loven en række undtagelsesbestemmelser til aktindsigt, der i vidt omfang svarer til den tidligere lov. Det angår især undtagelse af visse sager
(f.eks. om strafferetsplejen, ansættelse og forfremmelse), visse dokumenter (f.eks. interne dokumenter
og andre fortrolige dokumenter) og visse oplysninger
(f.eks. private forhold og drifts- eller forretningsforhold). I dette afsnit beskrives nogle udvalgte emner,
som særligt kan have relevans i forhold til offentligt
ejede forsyningsselskaber.
Ansættelsesforhold
Det er set, at vilkårene for den daglige ledelse i forsyningsselskaber fra tid til anden har offentlighedens og
især mediernes interesse.
Udgangspunktet er, at der ikke er adgang til aktindsigt
i sager om enkeltpersoners ansættelsesforhold i det
offentliges tjeneste.
Der findes imidlertid nogle modifikationer til dette
udgangspunkt i offentlighedsloven, hvor der alt efter
omstændighederne er adgang til aktindsigt i nærmere bestemt omfang. Det gælder visse mere generelle
oplysninger fra sådanne personalesager, herunder fx
lønmæssige forhold, samt visse dele af den øverste
ledelses kontrakt, hvis den indeholder oplysninger
om de overordnede prioriteringer for selskabet fx
overordnede målsætninger. Disse modifikationer be-

virker, at sådanne oplysninger skal udleveres, medmindre lovens øvrige almindelige regler måtte medføre, at der ikke er adgang til aktindsigt, f.eks. efter
reglerne om oplysninger om enkeltpersoners private,
herunder økonomiske, forhold.
Udbud mv. i offentlige forsyningsselskaber
Det forekommer, at et gennemført udbud mv. ledsages af en aktindsigtsanmodning efter offentlighedsloven rettet mod tilbudsmateriale eller lignende. Udgangspunktet i sådanne tilfælde er, at der er adgang
til aktindsigt, medmindre lovens regler undtager dette.
Det er i denne henseende relevant at overveje, hvorvidt f.eks. reglerne i loven om undtagelse af oplysninger omkring ”tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller
lignende” måtte kunne medføre, at sådanne oplysninger kan og/eller skal undtages.
Bestemmelsen angiver som betingelse for undtagelse, at der skal være tale om oplysninger af væsentlig økonomisk betydning for den pågældende
person eller virksomhed, som oplysningerne angår.
Ifølge forarbejderne til loven er bestemmelsen kun
anvendelig, hvis indrømmelsen af aktindsigt efter en
konkret vurdering må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der – typisk af konkurrencemæssige årsager – påføres den pågældende person eller
virksomhed skade, navnlig økonomisk tab af nogen
betydning.
Der skal således foretages dels en vurdering af, hvorvidt der er tale om et forretningsforhold mv., samt dels
hvorvidt der foreligger en nærliggende risiko af ovennævnte karakter.
Det fremgår imidlertid ligeledes af forarbejderne samt
vejledningen til offentlighedsloven, at der i forhold til
oplysninger omfattet af bestemmelsen vil 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. Forsyningsselskaberne bør dog indhente en udtalelse fra den, oplysningerne angår, for at få
belyst risikoen for, at en udlevering af oplysninger om
forretningsforhold mv. vil medføre den nævnte risiko
for økonomisk skade. Det forudsættes, at forsynings-
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selskaberne i givet fald fastsætter en kort høringsfrist,
der tager behørigt hensyn til, at aktindsigtsanmodningen så vidt muligt skal færdigbehandles inden for rimelig tid.
En sådan udtalelse anses dog ikke for bindende for
forsyningsselskabet, idet forsyningsselskabet efter
loven skal foretage en selvstændig konkret vurdering
af spørgsmålet, men det bør indgå som et element i
vurderingen.
Uforholdsmæssigt ressourceforbrug
I det omfang behandlingen af en anmodning om aktindsigt medfører et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, kan det pågældende forsyningsselskab afslå
anmodningen. Ifølge lovens forarbejder skal et ”uforholdsmæssigt ressourceforbrug” forstås således, at
den samlede behandling af anmodningen (behandling af anmodningen og sags-fremsøgning) vil tage
mere end 25 timer - svarende til mere end 3 fulde
arbejdsdage.
Hvis den aktindsigtsøgende imidlertid godtgør en
særlig interesse i materialet, vil forsyningsselskabet
efter forarbejderne til loven være forpligtet til i almindelighed – uanset sagens eller dokumenternes omfang – at behandle anmodningen. Massemedier eller forskere antages som udgangspunkt at have en
særlig interesse i aktindsigt. Forsyningsselskabet vil
tillige kunne anmode den aktindsigtssøgende om at
konkretisere, hvilket nærmere materiale anmodningen retter sig mod.
Meroffentlighedsprincippet
I forbindelse med en aktindsigtsanmodning er det
pågældende forsyningsselskab pålagt en pligt til at
overveje, hvorvidt der i en konkret aktindsigtssag kan
gives aktindsigt i videre omfang, når sagen eller dokumentet kan undtages efter undtagelsesreglerne,
så længe dette ikke strider mod anden lovgivning.
Det er dog værd at bemærke, at andre lovregler mv.
også kan afskære forsyningsselskabet fra at kunne
udlevere materiale. Det kan f.eks. være regler om
tavshedspligt eller regler i lov om behandling af personoplysninger.

Delvis aktindsigt
Den nuværende lov angiver som den tidligere lov,
at der som udgangspunkt skal meddeles aktindsigt
til de øvrige oplysninger i et dokument, der ikke kan
undtages fra aktindsigt. Der findes visse modifikationer hertil, hvorefter et dokuments øvrige oplysninger
ikke skal udleveres. Det gælder f.eks., såfremt det resterende indhold af dokumentet alene giver en klar
vildledende information.
Behandlingsregler
Det er også væsentligt at være opmærksom på, at
der findes ændrede krav i den nye offentlighedslov
til behandlingstiden af en begæring om aktindsigt. Et
forsyningsselskab, der har modtaget en anmodning
om aktindsigt skal snarest afgøre, hvorvidt en anmodning kan imødekommes.
En anmodning skal som udgangspunkt færdigbehandles inden 7 arbejdsdage, medmindre sagens
omfang og kompleksitet begrunder en forlængelse
heraf. 7 dages fristen er den generelle regel. Som angivet kan sagens omfang mv. føre til, at behandlingen
kan tage kortere eller længere tid. Ifølge lovens forarbejder fra 1-2 dage op til 40 dage ved helt særlige tilfælde angående meget store og komplicerede sager.
I tilfælde af forlængelse af den generelle behandlingstid skal vedkommende, der har anmodet om
aktindsigt, underrettes om baggrunden for en forlængelse samt om, hvornår anmodningen forventes færdigbehandlet.
Der skal ved et helt eller delvis afslag på aktindsigt
gives en behørig begrundelse til den aktindsigtssøgende, medmindre begrundelsen i sig selv vil afsløre
forhold, som er undtaget fra aktindsigt efter lovens
bestemmelser.
Offentlighedsloven indeholder en generel regel om,
at afgørelser om aktindsigt særskilt kan påklages til
den myndighed, der er øverste klageinstans i forhold
til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag,
anmodningen om aktindsigt vedrører. For så vidt
angår bl.a. forsyningsselskaber kan der i medfør af
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offentlighedslovens § 37, stk. 6 fastsættes generelle
regler om, at afgørelser om aktindsigt, der træffes af
disse selskaber, kan påklages.
Overgangsbestemmelser mv.
Den nuværende offentlighedslov trådte som angivet
ovenfor i kraft den 1. januar 2014. Det er væsentligt at
bemærke, at loven angiver, at adgangen til aktindsigt
i visse tilfælde alene gælder for dokumenter, der er
indgået til eller oprettet af selskaberne efter lovens
ikrafttræden. Det er således væsentligt at være opmærksom på, hvilken regel forsyningsselskabet er
omfattet af. Aktindsigt efter reglerne i lovens § 4, stk.
1 (om selskaber med overvejende offentligt ejerskab)
gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet
af selskaberne efter lovens ikrafttræden. Aktindsigt
efter lovens § 3, stk. 2 (om visse energiforsyningsvirksomheder mv. med en vis kapacitet) gælder for dokumenter, der er indgået til eller oprettet af sådanne
selskaber efter den 1. januar 1987.
Afslutning
Denne artikel behandler et uddrag af offentlighedsloven i hovedtræk i forhold til offentlige forsynings-

selskaber oprettet på privatretligt grundlag. Der er
således i sagens natur ikke tale om en udtømmende
opregning af lovens bestemmelser, eller hvilke overvejelser lovens regler mv. aktualiserer.
Det kan i denne henseende oplyses, at LETT løbende afholder oplæg om offentligretlige emner, herunder bl.a. offentlighedsloven.
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