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Kvittering for klage  

 

Energiklagenævnet har modtaget klagen af 7. januar 2021 på vegne af 

Sammenslutningen af sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit 

over Energistyrelsens afgørelse af 14. december 2020 om genoptagelse af 

tilladelse af 22. december 2016 til etablering af Vesterhav Syd Havvind-

møllepark med tilhørende elforsyningsnet på søterritoriet i Nordsøen. 

 

Energiklagenævnet har anmodet Energistyrelsen om inden den 1. februar 

2021 at sende bemærkninger til klagen samt kopi af sagens akter til brug 

for Energiklagenævnets behandling af klagen. Nævnet har endvidere an-

modet Vattenfall Vindkraft Vesterhav Syd P/S om inden den samme dato 

at sende bemærkninger til klagen. Eventuelle parter i sagen vil endvidere 

modtage en kopi af klagen. 

 

Sagsbehandlingstid  

Energiklagenævnet behandler klagen så hurtigt som muligt. 

 

Post til og fra Energiklagenævnet  

En henvendelse til Energiklagenævnet besvares normalt på samme måde, 

som henvendelsen sker. Det vil sige, at brevpost besvares med brevpost, og 

digital post besvares digitalt. Energiklagenævnet foretrækker dog at modta-

ge al post i sagen digitalt.    

 

Offentliggørelse af afgørelser  

Energiklagenævnet offentliggør sine afgørelser på hjemmesiden: 

www.naevneneshus.dk. Enkeltpersoners navne og andre oplysninger, der 

kan afsløre identiteten af disse over for udenforstående, fjernes (anonymise-

ring). I visse tilfælde udelades endvidere oplysninger om tekniske indretnin-

ger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lig-

nende.  

 

Yderligere vejledning om Energiklagenævnet og nævnets sagsbehandling 

findes på hjemmesiden eller ved at kontakte Energiklagenævnets sekretariat.  

 

Journalnummeret bedes oplyst ved alle henvendelser i sagen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Rasmus Bjerre Bach 

Fuldmægtig 

20. januar 2021 
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Behandling af personoplysninger 

 

Nævnenes Hus indsamler og behandler oplysninger om dig i forbindelse 

med behandlingen af din sag. 

 

Nævnenes Hus har ansvaret for, at dine personoplysninger behandles for-

svarligt. Du kan kontakte os på mail nh@naevneneshus.dk, telefonnummer 

72 40 56 00, eller adressen Toldboden 2, 8800 Viborg. Nævnenes Hus har 

også en databeskyttelsesrådgiver, Frederic Fursund, som du kan kontakte på 

mail dpo@em.dk eller telefonnummer 33 92 33 50. 

 

Nævnenes Hus behandler de oplysninger, som du giver os, i forbindelse 

med behandlingen af din sag ved Energi-klagenævnet. Vi indhenter også 

oplysninger om dig fra andre myndigheder eller andre parter i sagen, når det 

er nødvendigt for at kunne træffe afgørelse i sagen.  

 

Der behandles oplysninger om navn, adresse, e-mail, telefonnummer og 

cpr.nr. Det er ikke alle typer oplysninger, der behandles i alle sager.  

 

Oplysningerne behandles med hjemmel i Databeskyttelsesforordningen arti-

kel 6, stk. 1, litra e og artikel 9, stk. 2, litra g, Lov om statstilskud til dæk-

ning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energi-

for-brug § 5, samt Bekendtgørelse om forretningsorden for Energiklage-

nævnet. 

 

Dine personoplysninger vil ofte i forbindelse med sagsbehandlingen blive 

videregivet til sagens parter, konsulenter og nævnets medlemmer, og vi 

gemmer oplysningerne, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde 

vores forpligtelser som offentlig myndighed og for at kunne overholde gæl-

dende lovgivning på området. 

 

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Nævnenes Hus behandler om 

dig, og hvordan de behandles. Du har også ret til at få rettet forkerte oplys-

ninger og at få slettet oplysninger, hvis de ikke længere skal bruges. Endelig 

har du i nogle tilfælde ret til, at behandlingen af dine oplysninger begrænses. 

 

Du kan klage til Datatilsynet over Nævnenes Hus behandling af dine per-

sonoplysninger på mail dt@datatilsynet.dk eller adressen Borgergade 28, 5., 

1300 København K. 
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