
 
 
 
   
Delegation af visse af Energiklagenævnets formands opgaver og 
beføjelser til specialkonsulent i nævnets sekretariat 
 
 
I medfør af § 4, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 644 af 19. juni 2006 om 
forretningsorden for Energiklagenævnet delegerer Energiklagenævnets 
formand herved sine opgaver og beføjelser efter bekendtgørelsens § 3, 
stk. 1, § 5, § 6, stk. 1, § 9, § 10, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, og § 15, stk. 1, til 
specialkonsulent Stine Bukdahl. 
 

Specialkonsulent Stine Bukdahl bemyndiges således til på 
nævnsformandens vegne:  

at  tilrettelægge nævnets arbejde, fastlægge tid, sted og dagsorden for 
nævnets møder og drage omsorg for udførelsen af nævnets 
beslutninger, jf. forretningsordens § 3, stk. 1. 
 

at  bestemme under hensyn til sagens karakter, hvilke beskikkede 
sagkyndige medlemmer, der skal deltage i en sags behandling, 
herunder om antallet skal være 3, 5 eller 7 medlemmer.  
 

at  afvise klager, der ikke er omfattet af nævnets kompetence, er 
indgivet for sent, eller som er indgivet af en, der ikke er 
klageberettiget, jf. forretningsordens § 6, stk. 1.  
 

at  give meddelelse om en klages indgivelse til de personer, 
virksomheder eller andre, der tidligere har været part i sagen, samt 
de myndigheder, som har truffet afgørelse i denne, jf. 
forretningsordens § 9.  
 

at  fastsætte frister for parternes indgivelse af oplysninger til brug for 
nævnets behandling af klagen, jf. forretningsordens § 10, stk. 1.  
 

at  bestemme, hvilke oplysninger og udtalelser, der bør indhentes, før 
sagen forelægges nævnet, jf. forretningsordens § 10, stk. 2.  
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at  berigtige åbenlyse skrivefejl, som vedrører ord, navne eller tal, blotte 
regnefejl samt sådanne fejl og forglemmelser, som alene vedrører 
afgørelsens form, jf. forretningsordens § 13, stk. 2.  
 

at  drage omsorg for at nævnets afgørelser udsendes snarest muligt 
efter, at voteringen har fundet sted, jf. forretningsordens § 15, stk. 1.  

 
Denne bemyndigelse offentliggøres på Energiklagenævnets hjemmeside, 
jf. forretningsordens § 4, stk. 2, og træder i kraft den 9. maj 2018. Denne 
delegation træder i stedet for tidligere delegationer udstedt af 
formanden.  
 
 
Kolding, den 9. maj 2018 
 
 
Peter Ulrik Urskov  
Nævnsformand 

 


