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Jeg er i dag blevet bekendt med, at Kammeradvokaten den 10. oktober 

2018 i en meddelelse, der er offentliggjort på Kammeradvokatens hjem-

meside, har oplyst, at kritik, der i medierne er rettet mod Kammeradvo-

katen, i stedet bør rettes mod mig. 

 

I samme meddelelse opfordrer Kammeradvokaten til, at der rettes kriti-

ske spørgsmål til mig. 

 

Kammeradvokatens offentliggjorte meddelelse kan ses her:  

 

https://kammeradvokaten.dk/nyheder/2018/10/fakta-om-

kammeradvokatens-kuratorsalaerer/ 

 

Foranlediget heraf skal jeg fremkomme med denne 

 

MEDDELELSE 

 

Sammen med advokat Boris Frederiksen, der er bestyrelsesformand for 

og partner i Kammeradvokaten, (advokat Boris Frederiksen og Kammer-

advokaten, herefter samlet ”Kammeradvokaten”) indgår jeg i et kuratel, 

der skal forestå konkursbehandlingen af konkursboet Windpark Iven 

ApS under konkurs (herefter ”Konkursboet”).  

 

Konkursboets sagsakter opbevares på henholdsvis mit kontor, og på 

Kammeradvokatens kontor. 

 

I oktober 2017 blev jeg i forbindelse med forberedelsen af afslutningen 

af Konkursboet opmærksom på forhold, der gav mig anledning til mis-

tanke om, at der er begået lovbrud. 

 

I en sådan situation er det kurators pligt at afdække de faktiske forhold 

og bringe evt. lovbrud frem i lyset.  

 

Opgaven med at afdække de faktiske forhold og bringe evt. lovbrud 

frem i lyset vurderer jeg ikke til at være særlig stor, og heller ikke til at 

være særlig tidskrævende. Opgaven bør kunne gennemføres på en uge.  

 

Men for at kunne udføre opgaven, har jeg behov for indsigt i den del af 

konkursboets sagsakter, der opbevares på Kammeradvokatens kontor.  

 

Kammeradvokaten har imidlertid nægtet mig denne indsigt.  

 

Kammeradvokaten forhindrer dermed, at de faktiske forhold afdækkes, 

og at evt. lovbrud bringes frem i lyset.  

 

https://kammeradvokaten.dk/nyheder/2018/10/fakta-om-kammeradvokatens-kuratorsalaerer/
https://kammeradvokaten.dk/nyheder/2018/10/fakta-om-kammeradvokatens-kuratorsalaerer/
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Kammeradvokaten har afvist at oplyse, hvad grunden er til, at Kammer-

advokaten nægter mig adgang til Konkursboets sagsakter.  

 

Kammeradvokatens tilbageholdelse af Konkursboets sagsakter har med-

ført, at afslutningen af Konkursboet nu er forsinket med mere end et år.  

 

Der verserer retssager ved domstolene vedrørende dette forhold. 

 

---oo0oo--- 

 

Som nævnt er jeg nu blevet opmærksom på, at Kammeradvokaten of-

fentligt udtaler, at der er anledning til at rette kritiske spørgsmål til mig.  

 

Det fremgår, at Kammeradvokaten mener, at det er det fastsatte salær 

for kuratellets arbejde med Konkursboet, der skal være genstand for de 

kritiske spørgsmål. 

 

Salæret er fastsat ud fra kuratellets samlede arbejde med Konkursboet. 

For at kunne besvare spørgsmål herom, har jeg behov for indsigt  i Kon-

kursboets sagsakter, herunder den del af sagsakterne, Kammeradvokaten 

opbevarer. 

 

Det er ikke fair, hvis man opfordrer pressen og andre til at stille kritiske 

spørgsmål til en kollega, og samtidig tilbageholder information, som kol-

legaen skal bruge for at kunne besvare spørgsmålene ordentligt. 

 

Kammeradvokaten opfordres derfor - endnu en gang - til at udlevere 

mig en kopi af den del af Konkursboets sagsakter, der opbevares og til-

bageholdes af Kammeradvokaten. 

 

Under alle omstændigheder skylder Kammeradvokaten at oplyse:  

 

i) i hvis interesse Kammeradvokaten tilbageholder Konkursboets    

sagsakter, 

 

ii) med hvilken begrundelse Kammeradvokaten tilbageholder sags-

akterne,  

 

iii) hvad Kammeradvokaten ønsker at opnå med tilbageholdelsen, 

og  

 

iv) hvad Kammeradvokaten mister ved at udlevere en kopi af de 

tilbageholdte sagsakter. 

 

 

København den 1. november 2018 

 

Kristian Elvang-Gøransson 


