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Afgørelse om aktindsigt
Du har den 13. marts 2019 anmodet om aktindsigt i ”alle 5G-relevante skriftlige
korrespondance mails og beskeder mellem Energiministeriet og Sundhedsministeriet, herunder styrelser”, og du har endvidere anmodet om en relevant journaloversigt i henhold til forespørgslen.
Energistyrelsen vedlægger akt nr. 2-6, 8-12, 15-17 og 19-23 samt brev fra Energistyrelsen til Sundhedsstyrelsen fra sag nr. 2019-84889 vedr. kommunikation med
Sundhedsstyrelsen. Energistyrelsen har ingen korrespondance med Sundheds- og
Ældreministeriet.
Akter uden for aktindsigtsanmodningen
Nedenstående akter indeholder ikke kommunikation med Sundhedsstyrelsen og er
derfor ikke vedlagt.
•

Akt nr. 1 indeholder Energistyrelsens bidrag til energiministerens presseberedskab.

•

Akt nr. 7 indeholder forskellige spørgsmål fra Energistyrelsen til Teleindustrien omkring udrulning af 5G.

•

Akt nr. 13 indeholder en intern videresendelse af brev fra Teleindustrien.

•

Akt nr. 14 indeholder en forlængelse af fristen for bemærkninger fra Teleindustrien.

•

Akt nr. 18 indeholder en intern kommunikation i Energistyrelsen om behovet for at mødes med Sundhedsstyrelsen.

Dokument undtaget
Fra akt nr. 22 er der undtaget et dokument. Det drejer sig om det dokument, som er
vedhæftet e-mailen, der udgør akten. Dokumentet indeholder et udkast til presseberedskab, som Energistyrelsen har udarbejdet til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.
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Dokumentet er undtaget fra aktindsigten, idet der er tale om et internt dokument,
der er udvekslet mellem et ministeriums departement (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet) og en af dets underordnede myndigheder (Energistyrelsen) samt et
andet ministerium (Sundhedsstyrelsen under Sundheds- og Ældreministeriet). Oplysningerne er udvekslet på et tidspunkt, hvor energi-, forsynings- og klimaministeren har haft behov for embedsværkets rådgivning.
Ud over dokumenter omfattet af aktindsigten vedlægger Energistyrelsen i medfør af
princippet om meroffentlighed et brev, som efter anmodningen om aktindsigt er
sendt fra Energistyrelsen til Sundhedsstyrelsen (den 19. marts 2019).
Klagevejledning
Klage over afgørelsen om at undtage et dokument fra akt nr. 22 kan sendes til:
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
tele@ens.dk
Hvis Energistyrelsen vælger at opretholde sin afgørelse, videresender styrelsen
inden for 7 dage klagen til Teleklagenævnet til behandling.
Regler
1
Der er givet aktindsigt i medfør af § 7, stk. 1, i offentlighedsloven .
Der er undtaget et dokument fra aktindsigten i medfør af § 24, stk. 1, i offentlighedsloven.
Princippet om meroffentlighed fremgår af § 14, stk. 1, i offentlighedsloven.
Det følger af § 37, stk. 1, i offentlighedsloven, at afgørelser om aktindsigt kan påklages til øverste klageinstans i forhold til afgørelsen. I medfør af § 37, stk. 2, sendes klagen til den myndighed, som har truffet afgørelsen. Hvis myndigheden fastholder sin afgørelse, videresendes klagen til øverste klageinstans.
Øverste klageinstans i forhold til denne afgørelse om aktindsigt er Teleklagenæv2
net, jf. § 45, stk. 1, i lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold .

Med venlig hilsen
Anja Palsgreen

1
2

Jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.
Jf. lov nr. 260 af 16. marts 2016.
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