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Til Sigrid Bluhme

Energistyrelsen har d. 16. februar 2012 modtaget din anmodning om aktindsigt i dokumenter, der ”har ført 
til beslutningen, om at sagens behandling er genoptaget i Energiklagenævnet”. Energistyrelsen forstår 
anmodningen sådan, at den vedrører aktindsigt i dokumenter, der vedrører Energiklagenævnets afgørelse af 
9. februar 2012 om at genoptage sager, der er afgjort af nævnet henholdsvis d. 8. juni 2011 og d. 4. juli  
2011. 

I den forbindelse skal Energistyrelsen oplyse, at eftersom Energistyrelsen ikke har truffet afgørelsen om 
genoptagelse og i øvrigt ikke er blevet anmodet om at afgive bemærkninger i forbindelse med 
Energiklagenævnets afgørelse om genoptagelse, har Energistyrelsen ikke sådanne dokumenter udover selve 
Energiklagenævnets afgørelse, som styrelsen kan se, at du også selv har modtaget. Eftersom det er 
Energiklagenævnet, som har truffet afgørelsen, skal Energistyrelsen derfor henvise dig til at rette 
henvendelse til Energiklagenævnet, for det tilfælde at du ikke allerede har gjort dette.

Energistyrelsen har imidlertid oprettet en sag med journalnummer 2206/1196-0063 om 
”Energiklagenævnets afgørelse af 9. 2.2012 om genoptagelse i forbindelse med tilslutning af Anholt 
havvindmøllepark”, hvor der udover de akter, som du selv har modtaget i forbindelse med 
Energiklagenævnets afgørelse af 9. februar 2012 og Kammeradvokatens anmodning om udsættelse af 
retssagen, også er 2 akter, som du ikke har modtaget. Disse vedrører Kammeradvokatens rådgivning af 
Energistyrelsen i forbindelse med Kammeradvokatens anmodning af 10. februar 2012 til retten i Randers 
om, at retssagen foreløbigt udsættes. Eftersom Energistyrelsen har en væsentlig interesse i, at kunne føre 
fortrolig korrespondance med sine juridiske rådgivere om juridiske sager, der har en direkte sammenhæng 
med en retssag, jf. forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 3, kan disse akter ikke udleveres. På denne baggrund 
må Energistyrelsen under henvisning til forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 3, meddele, at din anmodning om 
aktindsigt ikke kan imødekommes for så vidt angår disse 2 akter. 

Energistyrelsens afgørelse kan påklages til Energiklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K 
(ekn@ekn.dk). Klage skal indgives skriftligt seneste 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt.

Med venlig hilsen

Anders Højgaard Kristensen
Civilingeniør 
Undergrund og forsyning
Direkte tlf.: 3392 6745
E-post: ahk@ens.dk
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AKTINDSIGT
Til Ministeriet

Jeg er direkte påvirket af beslutningen om et nyt landkabel til Anholt Havmøllepark og skal i 
anledning af Energiklagenævnets skrivelse af 9. februar 2012 bede om at få aktindsigt i de 
dokumenter, der har ført til beslutningen om, at sagens behandling er genoptaget i 
Energiklagenævnet. 
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Venlig hilsen

Sigrid Bluhme
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Skindbjergvej 45

8500 Grenaa
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