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Abstract 

In 2008 a group of private investors, Terminal A ApS, approached Copenhagen Airport, about the 

possibility of renting a piece of land with the intention to build a low-cost terminal in connection with 

Copenhagen Airport. On January 25th 2012, after extensive discussions, the Danish competition council 

stated that Copenhagen Airport according to the EU treaty article102 where abusing its dominant 

position. The Danish competition council stated that because the piece of land in question was an 

“essential facility” for Terminal A to enter the market and thus increase competition. The Danish 

minister of Transportation and the transport agency (Trafikstyrelsen) has multiple times argued that the 

case allowed for exemptions, which meant that Copenhagen should be exempt from article 102. They 

have both argued that § 2 of the Danish competition law constituted an exception from article 102 and 

article 106 of the EU treaty.  

The legal analysis concluded that because of the fact that EU has precedence over national law, in cases 

where the restriction of competition has a noticeable impact on the inner market. In addition it is 

concluded that exemptions in the EU treaty is not applicable in the case, since the airport sector is of 

significant commercial interests, why there is no need for public service obligations. 

The economic analysis presents and discusses the economic situation of Copenhagen Airport, from 

which it is clear that the majority of earnings are coming from the commercial activities in the airport 

(non-aeronautical) and why that might be. Through an empiric analysis it is observed that airport taxes 

in CPH are high compared to the other major airports in Scandinavia. An understanding of the airport 

tax market is analysed further to understand the competitive landscape and why Copenhagen Airport is 

able to maintain high airport taxes. With the help of Porters Five Forces it is clear that Copenhagen 

Airport has very little competition and is well positioned to maintain this position if Terminal A is 

entering the market. The hypothetical consequences of Terminal A entering the market, and how such 

market and the parties cooperate and react, has been analysed and which indicate that Copenhagen 

Airport is well positioned to compete with Terminal A to maintain their position on the market.  

The integrated analyses discuss the case on a Danish macro level in the context of the potential political 

agendas. It is discussed if the total society would be better or worse off by introducing Terminal A.  
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1. Kapitel – Indledende 

1.1 Indledning 

Tidligere var stort set alle lufthavne og flyselskaber offentligt ejede og blev drevet som offentlige 

forsyningsvirksomheder, hvilket gjorde at de i høj grad var undtaget for konkurrencen. Idag er 

markedet blevet liberaliseret
1
 for at skabe konkurrence med henblik på at skabe en mere effektiv 

industri og lavere priser for forbrugerne. Liberaliseringen af markedet har især medført en stigning 

indenfor lavprisflyvninger og lufthavne servicerer idag en lang bredere række af flyselskaber i 

forhold til tidligere.  

Til trods for liberaliseringen af flysektoren, er der inden for lufthavnsbranchen, stadig tale om et 

marked, hvor der ikke er meget konkurrence
2
. Det skyldes at der ofte er tale om naturlige 

monopoler, grundet de store investeringsomkostninger der er ved at anlægge en lufthavn
3
.  Dette 

medfører at der er langt imellem konkurrenterne
4
. Det gælder især i Danmark, der på grund af dets 

opbygning i form af øer, som det ses af figur 1, gør det sværere og mere omkostningsrigt at anvende 

en substitut til Københavns Lufthavn (CPH)
5
.  I situationer med naturlige monopoler fører 

konkurrencestyrelsen og relevante tilsyn kontrol i form af indtægtsregulering, for at undgå 

misbrug
6
. 

  

                                                 

1
 Njoya, Eric Tchouamou og Hans-Martin Niemeier. (2011) S. 55 

2
 Forsyth, Peter; David Gillen, Jürgen Müller og Hans-Martin Niemeier (2010) S. 1 

3
 Kapitel 4. http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-

1997/kap4/kapitel-4/  
4
 Forsyth, Peter; David Gillen, Jürgen Müller og Hans-Martin Niemeier (2010) S. 1 

5
 Københavns Lufthavn vil fremover blive benævnt CPH. 

6
 Kapitel 4. http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-

1997/kap4/kapitel-4/  

http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4/
http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4/
http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4/
http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4/
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Figur 1: CPH´s kundesegment inklusiv primær konkurrent 

 

Kilde: www.cph.dk7 

Den øgede konkurrence har medført et øget brug af sekundære lufthavne i Europa og flere lufthavne 

har opført deciderede lavpristerminaler, i forsøget på at differentiere deres position sig på 

markedet
8
. 

Denne afhandling har til formål at analysere de juridiske og økonomiske aspekter vedrørende 

Terminal A, hvor en gruppe private investorer ansøgte om at opføre en privatejet passagerterminal 

på CPH’s område. 

Problemstillingen er todelt, den juridiske problemstilling opstår da der i tilfælde hvor der forligger 

en dominerende stilling, kan være tilfælde hvor en facilitet ejet af en virksomhed, kan have en så 

væsentlig indflydelse for en anden virksomheds mulighed for at konkurrere på markedet, at der skal 

gives adgang til den
9
. Det er derfor relevant at se om der foreligger en sådan situation i CPH, 

                                                 

7
 Rejse til Malmø er manuelt justeret, priserne er udtryk for billigste løsning mht. offentlig transport og broafgift. 

Afstand er baseret pån mest direkte rute på google.maps.dk. Kilometer pris er FDM’s vejledning 3,88 kr/km.  
8
 Forsyth, Peter; David Gillen, Jürgen Müller og Hans-Martin Niemeier (2010) S. 1 

9
 Koktvedgaard, Mogens (2005) S. 224f 

Tid +1time
Bil + ca. 350 kr.

Bus/tog + ca. 80kr

http://www.cph.dk/
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hvormed de kan blive tvunget til at give adgang til den ledige grund i lufthavnen, hvilket vil betyde 

en ændret markedssituation. Den økonomiske problemstilling består i, at analysere de økonomiske 

effekter af at bygge Terminal A, herunder om den nuværende markedssituation fungerer, og om 

CPH er konkurrencedygtigt, og hvad betydningen af en ny markedssituation måtte have på 

lufthavnsmarkedet i København. 

1.2 Case – Terminal A sagen 

Sagen omhandler en privat investor gruppe, der ønsker at opføre en lavpristerminal, på CPH’s 

område. Nedenfor kommer en kort beskrivelse af sagsforløbet. 

Sagsforløb:
10

 

 Sommer 2008: En privat investorgruppe henvender sig med et ønske om at leje en ledig 

grund i Kastrup ved CPH, til at etablere en ny terminal, hvilket de fik afslag på af CPH.  

 22. september 2008: Terminal A ApS valgte efter afslaget at gå til Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen
11

 med argumentet at CPH har en dominerende stilling, og at der er tale 

om misbrug af denne, jf. artikel 102 TEUF
12

 og den tilsvarende bestemmelse i national ret, 

konkurrencelovens § 11. 

 November 2009: Konkurrencestyrelsen og Statens Luftfartsvæsen (Trafikstyrelsen)
13

 aftaler 

at samarbejde om sagen, det bliver aftalt at Statens Luftfartsvæsen (Trafikstyrelsen) skal 

vurdere de flyvemæssige aspekter og Konkurrencestyrelsen de konkurrencemæssige.  

 19. januar 2011: Trafikstyrelsen udtaler, at de ikke finder noget der hindrer Terminal A fra 

at få tilladelse til at opføre en ny terminal. 

 12. december 2011: Trafikstyrelsen vender tilbage med nyt syn på sagen og vurderede nu, 

at på grund af reglerne i luftfartsloven, omhandlende sikkerheden, kunne Terminal A ikke få 

tilladelse til at etablere en ny terminal, da de så afslaget som en direkte eller nødvendig følge 

af offentlig regulering, jf. KRL § 2, stk. 2. Trafikstyrelsen kom med følgende 

                                                 

10
 Denne beskrivelse af sagen, er uddrag fra sagsfremstilling – kronologisk oversigt. 

http://airportterminals.dk/wp-content/uploads/2012/09/Bilag_1.pdf 
11

 Tidligere kaldet Konkurrencestyrelsen, hvilket det også vil blive nævnt som, i resten af denne afhandling 
12

 Traktaten om den europæiske unions funktionsmåde. Nævnes TEUF i den resterende del af afhandlingen. 
13

 Statens Luftfartsvæsen blev i oktober 2010 lagt sammen med Trafikstyrelsen, og er i dag en styrelse ved navn 

Trafikstyrelsen, og vil efter dette afsnit blive nævnt som Trafikstyrelsen. 

http://www.trm.dk/da/nyheder/2010/sammenl%C3%A6gning+af+trafikstyrelsen+og+statens+luftfartsv%C3%A6sen/  

http://airportterminals.dk/wp-content/uploads/2012/09/Bilag_1.pdf
http://www.trm.dk/da/nyheder/2010/sammenl%C3%A6gning+af+trafikstyrelsen+og+statens+luftfartsv%C3%A6sen/
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argumentation, ”at der ikke er hjemmel til at pålægge Terminal A, at sikre at der bliver 

foretaget eftersyn af passagerer, bagage, gods og forsyninger. Et sådan ansvar kan kun 

pålægges lufthavnen jf. luftfartsloven § 70a”
14

. Trafikstyrelsen har hjemmel til dette, da de 

hører under Trafikministeriet, og det er den minister under hvis ressortområde den 

pågældende regulering henhører, der skal vurdere om konkurrencebegrænsningen er 

omfattet af KRL § 2. stk. 2 jf. KRL § 2, stk. 4. 

 25. januar 2012: Konkurrencerådet offentliggør deres udkast til indstilling til afgørelse i sag 

om leveringsnægtelse
15

.  

 25. januar 2012: Konkurrencerådet vælger, på baggrund af Trafikstyrelsens ændrede 

holdning, at henvende sig til Transportministeren og Erhvervs- og Vækstministeren i 

henhold til konkurrencelovens § 2, stk. 5. Dette gjorde de, da de fandt, at offentlig 

regulering kunne have skadelige virkninger for konkurrencen.  

 Juni 2012: Trafikstyrelsen ændrer igen holdning, og udtaler at der alligevel ikke er et 

sikkerhedsproblem, som står i vejen for opførelsen, men de mener dog ikke, at dette betyder 

at Terminal A skal have tilladelse til at leje grunden. 

 31. august 2012: Terminal A ApS stævner Trafikstyrelsen og Trafikministeren
16

. 

  

1.3 Terminal A ApS
17

 

Investorerne, bag Terminal A ApS, har et mål, der hedder fra bil til boarding på 20 min. De ønsker, 

en terminal der er specieldesignet til lavprisselskabernes behov, og vil gøre det enklere, hurtigere og 

billigere at komme ud og flyve. Samtidig har de et ønske, om at forholdende omkring parkering skal 

være billigere. Så man stadig kan holde tæt på indgangen, men til en relativ billig pris. Deres mål 

lyder på 199 kr. for en uge.  

                                                 

14
 Brev fra Trafikstyrelsen af 12. december 2011. www.kfst.dk  

15
 Dette udkast er dateret d. 22/11/2011, dvs. før Trafikstyrelsen ændrede holdning og derfor er Trafikstyrelsens nye 

holdning ikke inkluderet i udkastet. Udkastet vil fremover i afhandlingen blive nævnt som Konkurrencerådets udkast. 
16

 Stævning af Trafikstyrelsen og Trafikministeren. 

http://www.airportterminals.dk/2012/09/02/20120902-transportminister-og-trafikstyrelsen-staevnet/ 
17

 Dette afsnit er bygget på information fra Terminal A’s hjemmeside. www.airportterminals.dk  

http://www.kfst.dk/
http://www.airportterminals.dk/2012/09/02/20120902-transportminister-og-trafikstyrelsen-staevnet/
http://www.airportterminals.dk/
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1.4 Københavns Lufthavn
18

 

CPH blev bygget i 1925, og har siden 1990 været ejet og drevet af Københavns Lufthavne A/S 

(CPH), efter tidligere at være ejet af den danske stat, og drevet af Københavns Lufthavnsvæsen. Da 

Københavns Lufthavne A/S blev dannet i 1990, var aktieselskabet ejet 100 % af den danske stat. I 

1994 solgte staten 25 % af aktierne til private investorer, samtidig hermed blev aktierne 

børstnoteret. I 1996 og 2000 blev der solgt yderligere 24 % og 17 % af aktierne.  

Der vil herved blive fokuseret på den økonomiske begrundelse for etablering af Terminal A, samt 

de juridiske problemstillinger i forbindelse med etableringen, samt en vurdering af hvilke 

økonomiske konsekvenser det har for CPH og lufthavnsmarkedet. 

1.5 Problemformulering 

Afhandlingens formål er at analysere problemstillingerne fra både en juridisk og økonomisk vinkel, 

når der er hindringer i vejen for den effektive konkurrence. Der vil ses nærmere på eventuelle 

undtagelsesbestemmelser, både i national og EU-ret, der kan retfærdiggøre en 

konkurrencebegrænsning, samt undersøge foreneligheden med EU-retten, samt de økonomiske 

effekter af dette forhold. 

1.5.1 Juridisk problemstilling  

Hvorledes er der juridisk hjemmel for det ”nuværende” afslag til Terminal A, om at leje den omtalte 

grund? 

1.5.2 Økonomisk problemstilling 

Hvilken indflydelse har markedssituationen for CPH’s prisniveau, og hvordan vil prisniveauet og 

lufthavnsskatter, blive påvirket af konkurrence fra Terminal A? 

1.5.3 Integreret problemstilling 

Hvilke politiske dagsordner kan have indflydelse på, at der ikke ønskes en konkurrerende 

passagerterminal? 

                                                 

18
 Dette afsnit er bygget på information fra CPHs hjemmeside. www.cph.dk  

http://www.cph.dk/


Side 12 af 94 

 

 

1.6 Synsvinkel 

Afhandlingen vil blive udarbejdet ud fra en konkurrenceretlige, industri/ mikroøkonomiske og 

samfundsmæssig synsvinkel. Den juridiske problemstilling ses i lyset af relevante 

konkurrenceretlige problemstillinger, i forhold til national ret og EU regulering. Den økonomiske 

problemstilling bliver belyst ud fra en samfundsmæssig synsvinkel, idet det ønskes undersøgt 

hvilken indflydelse konkurrence i CPH vil have, både for de involverede parter men også generelt 

for samfundet. 

1.7 Struktur 

I nærværende kapitel indledes afhandlingen, og dens opbygning præsenteres, samt hvilke teorier der 

benyttes. Ovenover har jeg præsenteret emnet og hvordan sagen er foregået indtil videre, samt 

problemformuleringen hvor det beskrives hvad jeg vil analysere i henholdsvis den juridiske, 

økonomiske og integrerede del. 

I kapitel 2 indgår den juridiske analyse.  Her redegøres for Konkurrencerådets udkast om, hvorvidt 

der forligger en dominerende stilling og om den i så fald misbruges. I kapitlet analyseres, hvilken 

rolle undtagelsesbestemmelserne i national lovgivning har, og hvorvidt disse er forenelige med EU-

retten. Ydermere gennemgås undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 106. 

I kapitel 3 inddrages den økonomiske analyse. Her analyseres, hvordan markedssituationen ser ud 

på nuværende tidspunkt. Hvilket fører frem til en vurdering af konsekvenserne af en ny privatejet 

terminal i lufthavnen, både for markedet og CPH. 

I kapitel 4 undersøges der ved hjælp af retsøkonomi, sammenholdt med de juridiske og økonomiske 

analyser, hvilke politiske dagsordner der kan være til stede i denne sag og baggrund herfor. 

Samtidig diskuteres hvilke faktorer som er relevante når der skal lavs en vurdering af om Terminal 

A’s indtræden på markedet, vil være samfundsefficient.  

1.8 Teori og metode 

1.8.1 Juridisk metode 

I den juridiske analyse benyttes den retsdogmatiske metode til at finde gældende ret på området. 

Det er nødvendigt at kende den juridiske metode, for at kunne finde gældende ret på området, da 
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den fortæller hvordan retskilderne anvendes. De fire retskilder: regulering, retspraksis, retssædvaner 

og forholdets natur er lige vigtige
19

, men ved hjælp af den juridiske metode identificere retskilderne, 

og derpå danner man et grundlag for, hvordan de anvendes og fortolkes. Retskilderne anvendes for 

at kunne tage stilling til et retligt problem
20

. 

I nærværende afhandling vil følgende retskilder blive benyttet: regulering, både national og EU, 

samt EU-retspraksis. Det er sjældent at det er tilstrækkeligt kun at benytte en enkelt retskilde når 

gældende ret skal findes
21

.  

I den juridiske analyse vil der på baggrund af Konkurrencerådets udkast og de senere udmeldinger 

fra Trafikstyrelsen, ses nærmere på situationen i CPH.  Hovedspørgsmålet i problemformuleringen 

besvares ved at analysere undtagelsesbestemmelsen i national ret, konkurrencelovens § 2, stk. 2, 

samt undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 106, og hvornår de tilsidesætter 

konkurrencereglerne. 

1.8.1.1 Regulering 

EU’s primære retskilde er traktaten om den europæiske union og traktaten om den europæiske 

unions funktionsmåde
22

. EU-rettens sekundære retskilder er forordninger, direktiver og 

beslutninger, hvor forordninger og beslutninger har direkte virkninger, mens direktiver ikke 

umiddelbart har direkte virkning jf. TEUF art. 288. Beslutninger er bindende for dem, de er angivet 

at være rettet til. Beslutninger rettet til staten har delvist samme virkning som et direktiv
23

. 

I den juridiske analyse benyttes EU-konkurrencereglerne, sammenholdt med de relevante 

bestemmelser i den danske konkurrencelov, nærmere bestemt konkurrencelovens § 2. Da både EU-

konkurrencereglerne og den danske konkurrencelov benyttes, er det relevant at se nærmere på 

forholdet imellem de to. Derudover benyttes retspraksis fra EU.  

Den danske konkurrencelov er inspireret af og sammenhængende med EU-konkurrencereglerne, der 

er dermed overensstemmelse imellem de bærende bestemmelser i den danske konkurrencelov og de 

                                                 

19
 Tvarnø, Christina D. og Ruth Nielsen (2011), s. 32 

20
 Blume, Peter (2011) S. 155 

21
 Ibid 

22
 Disse traktater blev ændret med Lissabontraktatens indførelse den 1. december 2009, og vil videre i afhandlingen 

benævnes TEU og TEUF. 
23 Tvarnø, Christina og Ruth Nielsen (2011) s. 131 
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tilsvarende regler inden for EU
24

. Når det kommer til konkurrenceloven er der fastsat et krav om 

EU-konform fortolkning, hvilket betyder at de centrale bestemmelser i konkurrenceloven, fortolkes 

i overensstemmelse med den praksis der er etableret i forbindelse med anvendelsen af de 

fællesskabsretlige konkurrenceregler
25

. I tilfælde hvor der opstår en konflikt, mellem de danske og 

de fælleseuropæiske konkurrenceregler, har EU reglerne forrang for dansk ret, hvilket blev fastslået 

i Costa-Enel sag C-6/64
26

. 

I efteråret 2002 blev Rådets forordning 1/2003 vedtaget, denne blev set som meget betydningsfuld 

for EU-konkurrenceretten, da den medførte en forenkling af håndhævelsen af konkurrencereglerne i 

EU
27

. Denne forenkling kom af, at der blev indført en nøje regulering af, hvornår henholdsvis EU-

konkurrencereglerne eller nationale konkurrenceregler, skal anvendes
28

. Der blev ved forordningen 

indført en ordning med parallelle kompetencer, hvor kommissionen, de nationale 

konkurrencemyndigheder og nationale domstole
29

 alle har kompetence til at anvende artikel 101 og 

102 i TEUF. Rfo 1/2003 artikel 3 indeholder regler om forholdet mellem artikel 101 og 102 og 

medlemsstaternes konkurrenceret, hvor der med artikel 3 stk. 1 skabes ret og pligt for de nationale 

myndigheder og domstole til at anvende EU-konkurrencereglerne. Det er essentielt, at den parallelle 

anvendelse af national konkurrencelovgivning på aftaler, ikke må føre til andre konklusioner end 

ved anvendelse af EU-retten, for så vidt angår artikel 101 jf. Rfo 1/2003 artikel 3, stk. 2. I 

forordningen er der derimod ikke noget krav om, at anvendelsen af konkurrencelovens § 11, ikke 

må føre til et mere indgribende resultat end anvendelsen af artikel 102
30

. 

Når det vurderes hvornår de fælleseuropæiske konkurrenceregler skal anvendes, må det vurderes 

om der er samhandelspåvirkning. Hvorvidt der er samhandelspåvirkning, går ud på om en 

markedsdisposition påvirker handlen mellem medlemsstaterne. Såfremt dette er tilfældet, hører 

sagen under traktatens anvendelsesområde, og skal vurderes efter EU’s konkurrenceregler
31

. 

                                                 

24
 Mortensen, Bent Ole Gram og Michael Steinicke (2011) S. 31; Koktvedgaard, Mogens (2005) S. 134 

25
 Mortensen, Bent Ole Gram og Michael Steinicke (2011) S. 31 

26
 Tvarnø, Christina D. og Ruth Nielsen (2011) S. 138 

27
 Fejø, Jens (2003) S. 213 

28
 Mortensen, Bent Ole Gram og Michael Steinicke (2011) S. 31 

29
 Hjemlet i Rfo 1/2003 hhv. artikel 4(kommissionen), artikel 5(De nationale konkurrencemydigheder) og artikel 6(De 

nationale domstole) i forordning 1/2003 
30

 Mortensen, Bent Ole Gram og Michael Steinicke (2011) S. 197f; Koktvedgaard, Mogens (2005) S. 122 
31

 Fejø, Jens (2003) S. 119; Mortensen, Bent Ole Gram og Michael Steinicke (2011) S. 31 
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1.8.1.2 Retspraksis 

I afhandlingen vil retspraksis fra EU blive anvendt til at finde gældende ret.  I EU-retten er det et 

udgangspunkt, at EU-Domstolen fastlægger hvad der er gældende EU-ret 
32

. EU-domstolens opgave 

er, at sikre en ensartet fortolkning af fællesskabsretten. Derfor søger EU-domstolen efter den 

forståelse i hjemlerne
33

, så den mest effektivt kan realisere EU´s målsætninger. Medlemslandene 

kan dermed spørge EU-domstolen til råds angående fortolkning af bindende lovgivning, dette 

kaldes præjudicielle spørgsmål jf. EU traktatens art. 267
34

. Domme i præjudicielle spørgsmål er 

bindende for medlemsstaten. 

1.8.2 Økonomisk metode 

I den økonomiske analyse benyttes industriøkonomisk teori til at undersøge konkurrencen på 

markedet. Industriøkonomi er med til at give et billede af, hvordan markedsstrukturen er, og 

hvordan rivaliseringen er imellem de forskellige parter
35

. Dette skal give et billede af hvilken 

indflydelse en konkurrerende terminal vil medføre, og hvordan de forskellige parter skal reagere. 

Industriøkonomien inkluderer teorier, såsom transaktionsomkostningsteorien og vurdering af 

indgangsbarrierer
36

, hvilket også vil blive berørt i denne afhandling. Endvidere er der foretaget en 

overordnet indledende regnskabsanalyse på baggrund af de aflagte årsrapporter, for at redegøre for 

hvorledes CPH generer indtjening, samt sammensætningen af omkostningsniveauet til at forsøge at 

vurdere markedssituationen i forhold til markeder hvor der er konkurrence, til brug for sammenspil 

med de industriøkonomiske teorier. 

Forståelsen af hvordan CPH tjener penge er yderst væsentlig, da der er lav prisgennemsigtighed for 

slutforbrugeren på lufthavnsmarkedet, hvilket gør det udfordrende, at lave store empiriske analyser. 

Det er relevant, at få kvantificeret om CPH er dyr eller billig, for at kunne vurdere hvorfor CPH er 

imod at Terminal A indtræder på markedet. Analysen accepterer derfor, at gå på kompromis med 

datamængden og i stedet lave en skræddersyet empirisk prisbenchmarks analyse imellem de 

skandinaviske hovedlufthavne. 

                                                 

32
 Blume, Peter (2011) S. 161f 

33
 Ibid. 

34
 Tidligere art. 234 EF. 

35
 Carlton, Dennis W. og Jeffrey M. Perloff (2005) S. 2 

36
 Ibid. 
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Resultaterne herfra vil blive yderligere diskuteret i sammenhæng med en mere generel 

markedsanalyse af luftfartssektoren funderet i Industry Life Cycle modellen
37

, til at vurdere 

udviklingen i branchen, især med henblik på lavprisselskaber. 

Til at vurdere industrien benyttes Porters Five Forces
38

. Denne model skal først og fremmest give et 

billede af hvordan konkurrencesituationen er, hvilket kan hjælpe til at se hvordan de forskellige 

strategiske grupper positionerer sig og hvilke mobility barriers der er til stede. Det skal hjælpe med 

at indikere hvordan udviklingen påvirker industrien, samt hvilke udfordringer der er for at komme 

ind på markedet. Indgangsbarriererne og omkostningerne ved at komme ind på markedet vurderes, 

samt hvilke omkostninger der kan være i forhold til kontrakt koncipering, og 

transaktionsomkostninger i forhold til samarbejdet imellem CPH og Terminal A. 

Mikroøkonomisk teori benyttes til at vurdere, hvordan markedet vil reagere på at der kommer 

konkurrence, især i forhold til prisen, og dens indflydelse for Terminal A og CPH. 

Transaktionsomkostningerne med hensyn til det foreliggende forslag hvor CPH og Terminal A skal 

dele omkostninger, samt udgifter til løbende administration inden og uden for CPH og Terminal A 

vil også blive belyst. 

1.8.3  Integrerede metode 

Det integrerede kapitel 4 vil være et retspolitisk kapitel, der med udgangspunkt i den økonomiske 

og juridiske analyse, vil vurdere den totale påvirkning for det danske samfund. Statens incitamenter 

vil blive diskuteret i en sammenhæng med sagen om Terminal A’s udvikling. 

Det vil blive analyseret om den juridiske konklusion, vil medføre en samfundsmæssig efficient 

situation
39

. Dette gøres med udgangspunkt i retsøkonomisk teori ved en overordnet brug af Kaldor 

Hicks og Pareto-optimalitet.  

1.9 Afgrænsning 

Jeg afgrænser mig fra at gå i dybden med begrebet ”væsentlige faciliteter”, og hvornår vi benytter 

det, da jeg ikke finder det relevant at diskutere, da Konkurrencerådet allerede har gjort dette i deres 

                                                 

37
 McGahan, Anita M.; Nicholas Argyres og Joel A. C. Baum (2004) 

38
 Groucutt, Jonathan (2005) S. 107 

39
 Eide, Erling og Endre Stavang (2008) S. 36 
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udkast af den 25. januar. 2012. Jeg vil derfor kun kort beskrive begrebet i kapitel 2. Jeg afgrænser 

mig også fra at gå i dybden, omkring diskussionen om dominerende stilling og misbrug af denne, da 

dette også er blevet gennemgået af Konkurrencerådet, jeg vil derfor kun kort gennemgå hvad 

Konkurrencerådet er kommet frem til, til hjælp i min videre analyse.  

Jeg afgrænser mig endvidere fra at gå i dybden med, hvilke aftaler der må ligge mellem Terminal A 

ApS og CPH, herunder hvad der kendetegnes som et rimeligt vederlag for at leje grunden og andre 

aftaler de to parter imellem. Jeg antager, at Terminal A ApS vil imødekomme alle retlige 

forpligtelser, de skal for at få lov at leje grunden, og jeg beskæftiger mig derfor kun med de 

tilfælde, hvor det kan have betydning for, hvorvidt grunden skal lejes ud. Derudover afgrænser jeg 

mig fra hvordan Terminal A vil finansiere den nye terminal og hvilke investorer der er tale om. 

Jeg afgrænser mig fra at komme yderligere ind på, hvordan CPH er drevet eller, hvordan de enkelte 

butikker i terminalen bliver styret. Jeg vil ikke komme ind på reglerne omkring luftfartsafgifter, og 

hvad de forskellige virksomheders omkostninger er ved at lande i CPH frem for en ny terminal. Der 

afgrænses for indtægtsreguleringen og styremekanismer for lufthavnsafgifterne i CPH, både juridisk 

og økonomisk, og der vil ikke blive gået i detaljer med hvordan selve indtægtsreguleringen bliver 

optimeret. Derudover afgrænser jeg mig, fra at se nærmere på de Cargo virksomheder der er i CPH, 

da Terminal A kun vil håndtere passagerer. Jeg afgrænser mig fra forbrugeradfærden ved køb af 

flybilletter i den empiriske analyse, da det antages, at forbrugere blot sammenligner flybilletpriser 

og ”glemmer” andre relaterede omkostninger. Derudover afgrænser jeg mig fra, at diskutere 

hvorvidt jeg er enig i, hvad Konkurrencerådets økonomisk er kommet frem til i deres udkast, da der 

er tale om et udkast, hvor at der er substantielle mangler i belysningen af data. 
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2. Kapitel – Juridisk Analyse 

2.1 Indledning 

Som udgangspunkt har vi aftalefrihed og konkurrencefrihed i Danmark, men disse friheder er ikke 

ubegrænset. Da der kan forekomme misbrug af sådanne friheder, sætter samfundet grænser
40

. Dette 

gælder også, når man har en dominerende stilling. Det er ikke forbudt at have en dominerende 

stilling, men det medfører nogle skærpede regler for virksomheden
41

. Det er reguleret i forbuddet 

mod misbrug af dominerende stilling i artikel 102 TEUF med en tilsvarende bestemmelse i national 

ret i konkurrencelovens § 11. 

Oftest vil samfundet forsøge at hindre situationer, hvor der opstår monopoler ved at skabe 

konkurrence på markedet, det gøres for at forhindre at der bliver sat en samfundsmæssig inefficient 

pris/mængde kombination
42

. Der er tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre eller er 

uhensigtsmæssigt at forhindre et monopol. I disse tilfælde er det vigtigt, at der er kontrol med 

forretningsbetingelser og priser
43

, og det er i høj grad her, at konkurrencereglerne har relevans. Der 

findes en del sektorer, der tidligere var præget af monopoler, der er blevet liberaliseret, og hvor der i 

dag er konkurrence. Det er blandt andet set indenfor transportsektoren
44

.  

Der findes tilfælde indenfor konkurrenceretten, hvor der er tale om ”væsentlige faciliteter” også 

kaldet ”essential facilities”
45

. Dette begreb er yderst interessant, da det kan få indflydelse i forhold 

til en monopolist, der kan blive tvunget til at give adgang til den ”væsentlige facilitet”, til en anden 

part, der ønsker at udøve forretning. Dermed brydes den dominerende stilling og konkurrencen på 

markedet betyder, at der nu kan konkurreres på produkt og pris. Begrebet ”væsentlige facilitet”, vil 

blive beskrevet kort i næste afsnit. 

                                                 

40
 Dahl, Børge (2006) S. 53 

41
 Fejø, Jens (2003) S. 109 

42
 Kapitel 4. http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-

1997/kap4/kapitel-4/  
43

 Ibid. 
44

 Omvæltninger på transportområdet som følge af liberaliseringen.  

http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/publikationsarkiv/publikationer-1996/status-over-liberalisering-

transportomraadet/1-omvaeltninger-paa-transportomraadet-som-foelge-af-liberaliseringen/  
45

 Jeg vælger at benytte mig af det danske begreb ”væsentlige facilitet” i resten af denne afhandling. 

http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4/
http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4/
http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/publikationsarkiv/publikationer-1996/status-over-liberalisering-transportomraadet/1-omvaeltninger-paa-transportomraadet-som-foelge-af-liberaliseringen/
http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/publikationsarkiv/publikationer-1996/status-over-liberalisering-transportomraadet/1-omvaeltninger-paa-transportomraadet-som-foelge-af-liberaliseringen/
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I analysen ses der nærmere på konkurrencelovens § 2, stk. 2 og artikel 106 TEUF om eventuelle 

undtagelsesbestemmelser af konkurrencebegrænsende adfærd. Undtagelsesbestemmelsen i national 

ret vil giver anledning til at vurdere, om den er foreneligt med EU-retten.  

2.2 Kort om begrebet ”Væsentlig facilitet” 

I det følgende redegøres kort om begrebet ”væsentlig facilitet”, og hvad der kendetegner dette 

begreb, som spiller en afgørende rolle for sagen om leveringsnægtelse i CPH. 

Når det kommer til at få adgang til en ”væsentlig facilitet”, er der tale om betingelser, der i høj grad 

minder om de almindelige betingelser angående leveringsnægtelse, men dog ikke helt identiske
46

. 

Begrebet omhandlende ”væsentlige faciliteter” kendes fra amerikansk ret, hvor der er udviklet en 

teori om, hvornår en monopolist kan blive tvunget til at sælge en facilitet imod sin vilje, via 

retspraksis
47

. Jeg vil dog ikke kommentere dette yderligere, da jeg fokuserer på begrebet fra et EU-

retligt synspunkt. 

Det blev første gang fastlagt i dommen Commercial Solvents
48

, at en virksomhed med en 

dominerende stilling kan have en pligt til at handle i visse situationer
49

. Hvornår en virksomhed kan 

have denne pligt er blevet diskuteret i flere domme efterfølgende.  

I forhold til leveringsnægtelse af ”væsentlige faciliteter” er der blevet udledt en række kriterier i 

retspraksis. Her kan nævnes nogle af de vigtigste domme. Bronner - dommen
50

 var med til at ændre 

anvendelsen af begrebet ”væsentlige faciliteter” til kun at kunne anvendes under en bestemt form 

for dominerende stilling. Bronner - dommen var den første dom til at udlede en række kriterier, der 

skulle opfyldes for, at der var tale om leveringsnægtelse af en ”væsentlig facilitet”. Det gjorde den 

ved at fastslå, at der skulle være tale om en uundværlig facilitet for at en anden virksomhed kunne 

konkurrere på markedet
51

. Disse kriterier er senere blevet diskuteret videre i IMS–dommen
52

 og 

Microsoft–dommen
53

. 

                                                 

46
 Mortensen, Bent Ole Gram og Michael Steinicke (2011) S. 121 

47
 Doherty, Barry (2001) S. 398 

48
 Forenede domme C-6/73 og C-7/73 Commercial Solvents. 

49
 Doherty, Barry (2001) S. 404 

50
 C- 7/97 Bronner 

51
 Scholar, James Kent og Walter Gellhorn Prize (2003) S. 29 

52
 C-418/01 IMS Health GmbH & Co. 

53
 T-201/04 Microsoft mod kommissionen 
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Med Microsoft–dommen blev de fire kriterier
54

  fastslået ved retspraksis: 

1. Er adgang til faciliteten nødvendig? 

2. Nægtelsen kan udelukke enhver effektiv konkurrence 

3. Der kan skelnes mellem 2 markeder 

4. Nægtelsen er ikke begrundet i objektive omstændigheder.
55

 

Med udgangspunkt i de fire overstående kriterier har Konkurrencerådet forholdt sig til, om der 

foreligger misbrug af dominerende stilling ved etableringen af Terminal A. 

2.3 Konkurrencerådets udkast. 

Konkurrencerådet kom d. 22. november 2011 med et udkast af deres afgørelse omhandlende sagen 

om Terminal A. I udkastet kommer Konkurrencerådet med deres vurdering af, hvorvidt CPH har en 

dominerende stilling, og såfremt det er tilfældet, om den dominerende stilling misbruges ifølge 

artikel 102 TEUF
56

.  

Jeg kommer ikke ind på teorien omhandlende dominerende stilling og misbrug heraf, da jeg vælger 

at henvise til konklusionen i Konkurrencerådets udkast.  

2.3.1 Konkurrencerådet udkast – Dominerende stilling. 

Konkurrencerådet afgrænser to relevante markeder i deres udkast: 

1. Markedet for landingsbaneydelser
57

, 

2. Markedet for aeronautiske og kommercielle terminalydelser
58

 

Det geografiske marked afgrænses til at være CPH, da der ingen lufthavne er i Københavns opland, 

der kan udøve et effektivt konkurrencemæssigt pres
59

. Dette indebærer, at CPH i princippet har en 

                                                 

54
 I Microsoft dommen er også nævnt et kriterium, der siger, at nægtelsen skal være til hinder for fremkomsten af nye 

produkter (præmis 332). Dette kriterium gælder dog kun i de tilfælde, hvor der er tale om en intellektuel ejendomsret 

(præmis 334) og er derfor ikke relevant for den indeværende/ pågældende sag. 
55

 T-201/04 Microsoft mod kommissionen, præmis 319 og 332-336 
56

 Det skal næves, at dette udkast kom før Trafikstyrelsens skrivelse af 12. december 2011, hvilet betyder, at 

Konkurrencerådet i princippet ikke kan gå videre med sagen. Konkurrencerådet har dog rettet henvendelse til 

Trafikministeren angående problematikken i lufthavnen jf. KRL § 2, stk. 5. Udkastet offentliggjort d. 25/01/2012 
57

 Landingsbaneydelser kendetegnes ved at være start- og landingsbanerne, standpladser til fly, rulle- og adgangsveje og 

sikkerhedsforanstaltninger omkring landingsbanerne. (Konkurrencerådets udkast. Side 114, stk. 696.) 
58

 Disse beslægtede ydelser er eksempel vis check-in faciliteter, bagagehåndtering, butikker etc. samt afgifter for 

håndtering. (Konkurrencerådets udkast. Side 115. stk. 699) 
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markedsandel på 100 % på markedet for landingsbaneydelser
60

.  Det medfører, at de er med til at 

afskærme det beslægtede marked for aeronautiske og kommercielle terminalydelser
61

. 

En markedsundersøgelse
62

 blandt passagerne i CPH viser, at der i høj grad tiltrækkes passagerer fra 

hele landet samt en del passagerer fra Sverige. Undersøgelsen viser også, at passagerer fra Sjælland 

yderst sjældent vælger en anden lufthavn end København
63

. Det indikerer, at de mindre lufthavne 

har et mindre oplandsområde og ikke kan konkurrere effektivt med CPH
64

. De europæiske 

myndigheder har også foretaget undersøgelser i denne sektor, der indikerer, at den samlede rejsetid 

spiller en væsentlig rolle, når vi som passager skal vælge lufthavn
65

.  

Konkurrencerådet har fundet, at det relevante geografiske marked afgrænses til kun at omfatte CPH. 

Konkurrencerådet vurderer dermed, at hverken Billunds, Odenses eller Malmøs lufthavn ses som 

reelle alternativer, og at ingen af disse kan udøve et effektivt konkurrencemæssigt pres på CPH
66

. 

Konkurrencerådet vurderer samtidig, at hvis man afgrænser det geografiske marked til at omfatte 

Odense og Malmø lufthavn, så besidder CPH stadig en meget dominerende stilling, med en 

markedsandel på 90,7 % af de afgående passagerer
67

. 

Konkurrencerådets konklusion er, at CPH besidder en meget dominerende stilling på det relevante 

marked for landingsbaneydelser
68

, samt det beslægtede marked. 

2.3.2 Konkurrencerådets udkast- misbrug af dominerende stilling 

Da Konkurrencerådet, som nævnt i ovenstående afsnit, har fastslået, at CPH har en dominerende 

stilling. Undersøger Konkurrencerådet, hvorvidt CPH har misbrugt den ved at nægte Terminal A at 

leje grunden i lufthavnen med adgang til landingsbaner og standpladser. Det skal vurderes om 

adgang til landingsbanerne i lufthavnen er nødvendige for at skabe effektiv konkurrence på det 

                                                                                                                                                                  

59
 Konkurrencerådets udkast. Side 2 stk. 8 

60
 Ibid. S. 2. stk. 9 

61
 Ibid. S. 2. stk. 12 

62
 Foretaget af Konkurrencerådet i samarbejde med analysevirksomheden Synovate. 

63
 Konkurrencerådets udkast. Side 25ff. Stk. 133-146 

64
 Ibid. S. 179. stk. 1078. 

65
 Ibid. S. 28. stk. 147-148 

66
 Ibid. S. 176, stk. 1063 og 1064 

67
 Ibid. S. 176f, stk. 1065-1070 

68
 Ibid. S. 180, stk. 1093 
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relevante marked. Hvis Konkurrencerådet finder, at det er tilfældet, er der tale om misbrug af 

dominerende stilling, såfremt nægtelsen ikke er begrundet i objektive omstændigheder
69

.  

I Konkurrencerådets udkast gennemgås de fire betingelser, som nævnt i afsnit 2.2.  

2.3.2.1 Er adgangen til faciliteten nødvendig? 

Det må vurderes, om der er et reelt alternativ til grunden i lufthavnen. Kun såfremt der intet 

alternativ er, kan der være tale om en ”væsentlig facilitet”, og der kan være tale om misbrug af 

dominerende stilling
70

. Da det tidligere er fastslået, at CPH har en markedsandel på 100 %, kan det 

konkluderes, at der ikke er nogen alternative aktører på det relevante marked, der er i stand til 

effektivt at udøve et konkurrencemæssigt pres på CPH. Det tyder i høj grad på, at der ikke er et 

alternativ at vælge for Terminal A. Det må diskuteres, hvorvidt Terminal A kan placere deres 

terminal i en af de mindre lufthavne. Markedsundersøgelsen nævnt i afsnit 2.3.1. indikerer, at 

passagerer ikke ville vælge Terminal A, hvis den var placeret i Odense eller Malmø
71

.  

2.3.2.2 Nægtelsen kan udelukke enhver effektiv konkurrence? 

Nægtelsen medfører en eliminering af konkurrencen i lufthavnen, hvilket Konkurrencerådet 

kommer frem til, da Terminal A vil kunne konkurrere med CPH på en ikke uvæsentlig del af CPH’s 

nuværende passagermængde. Dette understøttes af, at der ikke er andre aktører, der kan konkurrere 

effektivt på det relevante marked
72

. 

2.3.2.3 Kan der skelnes mellem to markeder? 

Konkurrencerådet tager stilling til, hvorvidt der kan skelnes mellem to markeder, et forudgående og 

et beslægtet marked. En sådan skelnen mellem to markeder mener Konkurrencerådet er opfyldt, da 

det forudgående produktmarked er afgrænset som markedet for udbud af landingsbaneydelser til 

luftfartsselskaber. Det relevante beslægtede produktmarked er afgrænset til udbud af 
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terminalydelser til luftfartsselskaber og passagerer. Det geografiske marked er som tidligere nævnt 

afgrænset under ét, CPH
73

. 

2.3.2.4 Nægtelsen er ikke begrundet i objektive omstændigheder 

Det sidste kriterium er, om leveringsnægtelsen er begrundet i objektive omstændigheder. Hvis det 

er tilfældet, så udgør CPH’s adfærd ikke et misbrug af dominerende stilling. CPH har påberåbt sig 

flere objektive begrundelser. De har blandt andet påberåbt sig, at de vil udvikle sine cargo 

aktiviteter. Dette argument finder Konkurrencerådet dog ikke kvalificerer som ”en objektiv 

begrundelse”, da de oplysninger, de tidligere har fået fra CPH, ikke indikerer noget i den retning. 

Samtidig vurderer Konkurrencerådet, at etableringen af Terminal A ikke vil være til hinder for 

udviklingsmulighederne for CPH
74

. 

CPH har samtidig argumenteret for, at der er flyvesikkerhedsmæssige hensyn, der gør, at Terminal 

A ikke kan opføre en ny passagerterminal
75

. Det argument har Konkurrencerådet dog vurderet til 

ikke at være ”en objektiv begrundelse”.  Den vurdering bunder i, at Trafikstyrelsen
76

 i deres 

vurdering har udtalt, at der med overvejende sandsynlighed ikke var noget til hinder for, at 

Terminal A kunne etablere en passagerterminal i CPH
77

 
78

.  

Jeg kan konkludere, at Konkurrencerådet i deres udkast kommer frem til, at CPH har en 

dominerende stilling, og at denne misbruges. Dette finder de frem til på baggrund af de kriterier, der 

er udvundet af retspraksis, når vi har at gøre med sager omhandlende ”væsentlige faciliteter”. 

Sagen slutter dog ikke her, da der kan være undtagelser til forbudsbestemmelsen i artikel 102 

TEUF
79

, hvilket vil blive belyst senere i afhandlingen.  
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2.3.3 Trafikstyrelsen 

Trafikstyrelsen har i deres brev fra den 12. december 2011 udtalt, at sikkerheden i lufthavnen ikke 

kan opretholdes, såfremt der er to forskellige virksomheder, der driver luftfart.  

Trafikstyrelsen lægger luftfartsloven § 70a til grund. Spørgsmålet er, om sikkerheden bliver et 

problem. Trafikstyrelsen argumenterer for, at der ikke er hjemmel til at pålægge Terminal A ApS at 

sikre, at der bliver foretaget eftersyn af passagerer, bagage, gods og forsyninger. Et sådan ansvar 

kan kun pålægges lufthavnen jf. luftfartsloven § 70a. 

Trafikstyrelsen vurderer dermed, at luftfartslovgivningen hindrer CPH i at give adgang til Terminal 

A ApS og argumenterer for, at afslaget derfor er en direkte eller nødvendig følge af offentlig 

regulering, jf. KRL § 2, stk. 2
80

.  

2.3.3.1 Efter Trafikstyrelsens udmelding 

Konkurrencerådet har efter Trafikstyrelsens udmelding ikke mulighed for at gå videre med sagen, 

da konkurrencelovens § 2, stk. 4. fastslår. at: 

 ”afgørelse af, hvorvidt en konkurrencebegrænsning er omfattet af stk. 2, træffes af den 

minister, under hvis ressortområde den pågældende regulering henhører”.  

Derfor har Konkurrencerådet rettet henvendelse til Trafikministeren
81

 jf. KRL § 2, stk. 5, hvor de 

opfordrer til en ændring af luftfartsreglerne. Bestemmelsen har følgende ordlyd:  

”Hvis Konkurrencerådet finder, at en offentlig regulering eller en støtteordning kan have skadelige 

virkninger for konkurrencen eller i øvrigt kan hindre en effektiv samfundsmæssig 

ressourceanvendelse, kan rådet til vedkommende minister samt økonomi- og erhvervsministeren 

afgive en begrundet udtalelse, som påpeger mulige skadelige virkninger for konkurrencen, samt 

fremkomme med forslag til fremme af konkurrencen på området. Vedkommende minister skal efter 
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forhandling med økonomi- og erhvervsministeren svare på Konkurrencerådets udtalelse senest fire 

måneder fra modtagelsen af rådets udtalelse. Konkurrencerådet kan forlænge fristen”.
82

 

Trafikstyrelsens afgørelse har åbenlyst fået forskellige reaktioner fra de to involverede parter. CPH 

er tilfredse og mener, at afgørelsen stemmer overens med, hvad de hele tiden har argumenteret for. 

De har gennem deres kommunikationsdirektør udtalt:  

 ”Det er helt centralt, at ansvaret for den samlede sikkerhed er placeret et sted og ikke 

mellem flere forskellige virksomheder. Det ansvar har vi”.
83

 

Derimod har folkene bag Terminal A ApS udtalt sig kritiske overfor afgørelsen og mener, at den 

strider imod EU-traktaten. De argumenterer for, at luftfartsmyndighederne er forpligtede til ikke at 

håndhæve nationale love, der strider imod EU-konkurrencereglerne
84

. Begge synspunkter 

indeholder interessante argumenter, som omtales nærmere i det følgende. 

Under udarbejdelse af denne afhandling har sagen dog taget en drejning. Efter Trafikstyrelsens 

udmelding den 12. december 2011 har der været korrespondance imellem de forskellige organer
85

. 

Det medførte, at det i et udkast fra Transportministeren til Erhvervs- og Vækstministeriet den 4. 

juni 2012 blev gjort klart, at hvis Terminal A accepterer, at CPH har det fulde ansvar for 

sikkerheden i den omtalte terminal, er sikkerhedsproblemet ikke længere aktuelt
86

.  

Trafikstyrelsen er dog stadig ikke overbevist om, at Terminal A kan få tilladelse til at opføre en ny 

terminal, da der kan være et problem med opfyldelse af de ”public service-forpligtelser” som CPH 

er pålagt. Her nævner Trafikstyrelsen sikring af Danmarks behov for nationale og internationale 

(herunder interkontinentale) trafikforbindelser. Det er noget Trafikstyrelsen vil undersøge nærmere 

i forhold til CPH’s driftstilladelse og artikel 106 i TEUF
87

 
88

.  
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 Her mener jeg, Trafikstyrelsen, Konkurrencerådet, Erhvervs- og Vækst ministeriet og Terminal A. 
86

 Sagsfremstilling – Kronologisk oversigt. Side. 10. 
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I afsnit 2.6, foretages en analyse af, om argumentet om manglende opfyldelse af ”public service- 

forpligtelserne” kan tilsidesætte konkurrencereglerne. 

2.4 Juridisk analyse 

Der er flere interessante aspekter, der kan undersøges i denne sag i forhold til Trafikstyrelsens 

skiftende holdninger samt deres nuværende syn på sagen. Herudover kan det være interessant at 

undersøge det forhold, at der i princippet er to regelsæt, når det kommer til 

undtagelsesbestemmelserne i såvel national lovgivning som EU-retten. Der er i dette tilfælde 

undtagelsesvis ikke foretaget harmonisering
89

. 

De forhold, der vil blive analyseret i nærværende afsnit, er: 

 Undtagelsesbestemmelsen i konkurrencelovens § 2, stk. 2. 

 Foreneligheden med EU-retten. 

 Undtagelsesbestemmelsen i traktatens artikel 106. 

Udgangspunkt tages i en analyse af Trafikstyrelsens første udmelding vedrørende 

sikkerhedsspørgsmålet i forhold til konkurrencelovens § 2, stk. 2 herunder, hvad der skal til for, at 

denne bestemmelse kan anvendes. Det vil analyseres, da Trafikstyrelsen først argumenterede for, at 

luftfartsloven udgør en direkte eller nødvendig følge af offentlig reguleringjf. KRL § 2, stk.2, og at 

der derfor er tale om en undtagelse til forbudsbestemmelserne.  

Det vurderes, hvorvidt anvendelsen af en national undtagelsesbestemmelse, i en sag hvor der er 

samhandelspåvirkning, er forenelig med EU-konkurrencereglerne. 

Derudover vil der i denne afhandling blive kigget nærmere på bestemmelsen i artikel 106 TEUF, da 

det er denne, Trafikstyrelsen forsøger at støtte ret på i forhold til Danmarks behov for nationale og 

internationale (herunder interkontinentale) trafikforbindelser.  
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2.4.1 Direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering 

I national lovgivning findes konkurrencelovens § 2, stk. 2, som er en undtagelsesbestemmelse til 

forbudsbestemmelserne. Det fastslås heri, at reglerne i konkurrencelovens kapitel 2
90

 og 3
91

 ikke 

gælder, såfremt der er tale om en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Et lignende 

regelsæt fastsat direkte i en lov, sås for eksempel gældende for Post Danmark, der havde eneret til 

at distribuere breve under 50 g. frem til 1. januar 2011
92

. 

Formålet med undtagelsesbestemmelsen i konkurrenceloven § 2, stk. 2. er at sikre, at politisk 

bestemte reguleringer og beslutninger, der er truffet med hjemmel i lovgivning, ikke kan blive 

underkendt af konkurrencemyndighederne. Dette er begrundet med behov for regulering, der kan 

være betinget af andre samfundshensyn end hensynet til konkurrencen
93

. 

Som tidligere beskrevet i afhandlingen, er Trafikstyrelsen kommet med flere modsatrettede 

holdninger.  Trafikstyrelsen har tidligere argumenteret for, at der er tale om en situation, hvor 

luftfartsloven er en direkte eller nødvendig følge af konkurrenceloven jf. § 2, stk. 2 grundet 

problemer vedrørende sikkerheden. I en henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeriet
94

 har 

Trafikstyrelsen nu erkendt, at denne bestemmelse højst sandsynligt ikke står i vejen for, at Terminal 

A ApS kan få tilladelse til at leje grunden i lufthavnen. Der er dog ikke truffet en endelig afgørelse i 

sagen, og Trafikstyrelsen kan derfor ændre holdning igen
95

. Jeg finder det derfor relevant at se 

nærmere på konkurrencelovens § 2, stk. 2, da den kan have væsentlige konsekvenser i 

tilsidesættelsen af konkurrencereglerne. 

I forhold til ovenstående kan der være tale om, at der opstilles offentligretlige hindringer for 

konkurrencen for eksempel i tilfælde, hvor der er tildelt en eneret til at udføre en bestemt aktivitet. 

Det kan som sagt være begrundet i hensynet til andre samfundsforhold såsom økonomi, sociale 

forhold, miljø etcetera
96

. I et sådant tilfælde vil der være tale om en undtagelse fra 
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konkurrencelovens forbud jf. KRL § 2, stk. 2
97

. Den før omtalte sag med Post Danmark er et 

eksempel på en sag, hvor der fra det offentliges side bliver tildelt en eneret. Post Danmark blev 

tildelt eneret på at distribuere breve under 50 g. Det ses også, at der er begrænsninger, når det 

kommer til samfundsmæssige infrastrukturer, som for eksempel veje, jernbaner og ledningsbundne 

net. I disse situationer er der ofte tale om monopol, da det er yderst omkostningsfuldt at anlægge 

disse faciliteter, og det er sjældent praktisk og økonomisk muligt at anlægge en ny tilsvarende 

facilitet
98

. Det vil dog ikke være urimeligt, hvis der som tidligere nævnt under afsnittet ”væsentlige 

faciliteter”, gives adgang for tredjemand til at benytte infrastrukturen. 

Hvad, der ligger i ordlyden ”direkte eller nødvendig følge”, er ikke beskrevet dybdegående i 

lovbemærkningerne
99

. I litteraturen antages det ud fra ordlyden: 

  ”at hjemlen enten skal fremtræde som klar og åbenbar, eller at den offentlige regulering 

ikke kan gennemføres uden konkurrencebegrænsningen”
100

. 

 Det vil sige, at der skal være tale om en åbenbar tilknytning mellem offentlig regulering og 

konkurrencebegrænsningen
101

. Formuleringen af § 2, stk. 2 giver indtryk af, at det er tilstrækkeligt, 

at der er tale om en direkte tilknytning mellem begrænsningen og reguleringen. Ud fra ordlyden 

virker det ikke til, at begrænsningen skal være både direkte og nødvendig, hvilket i princippet 

betyder, at der er to situationer, hvor en konkurrencebegrænsning kan undtages
102

.  

Konkurrencerådets praksis har været kendetegnet ved, at de undersøger om 

konkurrencebegrænsningen er en direkte følge af reguleringen, hvorefter de følger det op med en 

nødvendighedsvurdering
103

. Når konkurrencelovens § 2, stk. 2 fortolkes på den måde, giver det i høj 

grad det offentlige mulighed for at begrænse anvendelsen af konkurrencereglerne
104

. Dette forhold 

kan der med rette stilles spørgsmåls i rimeligheden af, da det er ministeren for det område den 

pågældende regulering henhører under, der skal vurdere, hvorvidt konkurrencebegrænsningen er 
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omfattet af stk. 2. jf. KRL § 2, stk. 4
105

 Det betyder, at det i tilfældet, hvor der er tale om 

luftfartsloven, vil være Trafikministeren, der skal vurdere, hvorvidt konkurrencebegrænsningen er 

omfattet af konkurrencelovens § 2, stk. 2. Overstående faktum er særligt spændende at se nærmere 

på i forhold til den pågældende sag i indeværende afhandling. Først kan det nævnes, at staten ejer 

39, 2 % af CPH
106

.  Samtidig siger reguleringen, at der er tale om en undtagelse til 

forbudsbestemmelser, såfremt offentlig regulering er en direkte eller nødvendig følge af offentlig 

regulering (konkurrenceloven) jf. KRL § 2, stk. 2. Først mente Trafikstyrelsen, at luftfartsloven var 

et problem, og nu mener de, at ”public service-forpligtelser” hindrer Terminal A’s mulighed for at 

leje grunden i lufthavnen. At det er ministeren for det pågældende område reguleringen henhører 

under, der skal vurdere, om konkurrencebegrænsningen er omfattet af stk. 2. er problematisk. Det 

kan i den situation argumenteres for, at der i høj grad er tale om en interessekonflikt, når en medejer 

af en virksomhed, i form af staten, selv kan være med til at sætte konkurrencereglerne ud af spillet, 

og dermed være med til at udelukke eventuelle konkurrenter fra markedet. Når staten har en 

væsentlig interesse i konkurrencereglerne på det omtalte marked, kan der rejses tvivl om, hvor vidt 

der kan foretages en objektiv vurdering fra ministerens side. Problemet er, at staten kan se Terminal 

A som en trussel mod CPH’s monopol, hvor de via deres medejerskab har en væsentlig interesse i 

afgørelsen af sagen. Habilitetskravet er derfor af tvivlsom karakter.  

Det kan altid diskuteres, hvorvidt konkurrence i CPH vil være til økonomisk gavn eller ulempe, da 

der er forskellige faktorer der spiller ind og en række afledte effekter der er svære at belyse, såsom 

mulig vækst af forbrugere til gavn for både CPH og Terminal A. Når det samtidigt vil være CPH, 

der skal stå for sikkerheden i Terminal A
107

, vil der her være tale om en indtjening for Købehavns 

Lufthavn. Det vil blive beskrevet senere i denne afhandling. 

Såfremt Ressortministeren afgør, at konkurrencebegrænsningen er omfattet af konkurrencelovens § 

2, stk. 2, så har hverken Konkurrencerådet eller Konkurrenceankenævnet kompetence til at 

efterprøve en sådan beslutning
108

. I det tilfælde vil den eneste mulighed være at gå til domstolen, 
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der har den endelige afgørelse
109

. Terminal A har derfor valgt at anvende denne mulighed, hvorfor 

man har stævnet Trafikministeren og Trafikstyrelsen. 

Der er situationer, hvor det af samfundsmæssige grunde kan være nødvendigt, at der sker en 

konkurrencebegrænsning. Det ses blandt andet ved de førnævnte samfundsmæssige infrastrukturer. 

Det vil også være tilfældet, hvis det eventuelt er Terminal A’s ønske at opføre en helt ny lufthavn, 

da der i sådan et tilfælde kunne argumenteres for, at det hverken er praktisk eller økonomisk muligt, 

og at der vil være væsentlige hensyn såsom placering og miljøet at tage højde for. Denne situation 

er dog ikke aktuel, da de blot ønsker adgang til den allerede eksisterende lufthavn i København. Da 

der allerede ligger en lufthavn, er det svært at argumentere for, at der skal tages højde for 

eksempelvis miljøet eller området generelt. Hvis CPH skal kunne gøre brug af 

undtagelsesbestemmelsen i konkurrencelovens § 2, stk. 2, skal der være noget i luftfartsloven eller 

anden offentlig regulering, som hindrer, at Terminal A kan få adgang til den ”væsentlige facilitet”. 

Da jeg antager, at Trafikstyrelsen ikke ændrer holdning i forhold til sikkerheden i lufthavnen, 

vurderes det at der ikke længere er noget i luftfartsloven, der kan tale for, at 

undtagelsesbestemmelsen skal gøres gældende.  

I det tilfælde, at der alligevel er noget i offentlig regulering, der kan kendetegnes som behov for en 

direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, så vil spørgsmålet dernæst gå på, om denne 

regulering ikke kan gennemføres uden en konkurrencebegrænsning. Det vil sige, at for at CPH kan 

påberåbe sig denne bestemmelse, skal der være noget i lufthavnen, der hindrer Terminal A adgang, 

men hvor der samtidig ikke er noget alternativ til den konkurrencebegrænsende handling. Det må 

betyde, at for at en virksomhed kan henvise til konkurrencelovens § 2, stk. 2, skal der være tale om 

offentlig regulering, der er yderst præcis i sin formulering, sådan at CPH ikke har et alternativ til 

dets adfærd. 

På baggrund af overstående og det faktum, at Trafikstyrelsen på nuværende tidspunkt heller ikke 

har kunnet finde noget i luftfartsloven, finder jeg, at konkurrencelovens § 2, stk. 2 ikke finder 

anvendelse i forhold til den givne sag i nærværende afhandling. 

Endvidere finder jeg det kritisabelt, at det er Trafikministeren, der skal vurdere, om luftfartsloven 

kan betyde, at konkurrencebegrænsningen er undtaget efter konkurrencelovens § 2, stk. 2, når det er 
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Trafikstyrelsen, en styrelse under Trafikministeriet, der argumenterer for problemstillingen. 

Kritikken begrundes blandt andet med, at staten har en øget interesse i sagen grundet deres 

medejerskab, hvilket stiller spørgsmålstegn ved habilitetskravet. Dette vil ikke blive belyst nærmere 

i denne afhandling. 

Konkurrencelovens § 2, stk. 2 er blevet gennemgået, da CPH og Trafikstyrelsen har forsøgt at 

påberåbe sig denne bestemmelse. Da der er tale om en sag, hvor der er samhandelspåvirkning, og vi 

derfor har at gøre med et EU-retsligt problem, finder jeg det relevant at se nærmere på hvordan 

konkurrencelovens § 2, stk. 2 er forenelig med EU-retten. 

2.5 Forenelighed med EU-retten. 

Efter gennemgangen af konkurrencelovens § 2, stk. 2 vil jeg vurdere, om anvendelsen, er forenelig 

med EU-retten. 

I de tilfælde hvor der er tale om en sag, hvor en virksomheds misbrug af dominerende stilling 

mærkbart kan påvirke samhandelen, skal konkurrencerådet benytte sig af EU-

konkurrencereglerne
110

, i dette tilfælde artikel 102 TEUF omkring misbrug af dominerende stilling. 

Dette har konkurrencerådet også gjort jf. Konkurrencerådets udkast som gennemgået i afsnit 2.3. 

EU-domstolen har udviklet en særlig praksis, med udgangspunkt i ”State action doktrinen”
111

. 

Reglerne siger, at: 

 ”medlemsstaterne ikke ved lov eller administrativt må indføre eller opretholde 

foranstaltninger, som kan ophæve den tilsigtede virkning af de for virksomheder gældende 

konkurrenceregler.” 

Når vi ser på transportområdet, er der delt kompetence mellem unionen og medlemsstaterne jf. 

artikel 4, stk. 2, Litra g) TEUF. Det er samtidig vigtigt, at når der ses på kompetencefordelingen 

mellem unionen og medlemsstaterne, hedder det sig, at: 

 ”Medlemsstaterne træffer alle almindelige eller særlige foranstaltninger for at sikre 

opfyldelsen af de forpligtelser, der følger af traktaterne eller af retsakter vedtaget af EU-
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institutionerne. Medlemsstaterne bistår Unionen i gennemførelsen af dens opgaver og 

afholder sig fra at træffe foranstaltninger, der kan bringe virkeliggørelsen af Unionens mål i 

fare.” jf. artikel 4, stk. 3 TEU. 

I 2003 kom Cif - dommen C-198/01, hvor EU-domstolen fastslog, under hvilke omstændigheder de 

nationale konkurrencemyndigheder skal undlade at anvende national regulering, der er 

konkurrencebegrænsende. 

2.5.1 CIF – dommen C-198/01 

Der er i CIF - dommen tale om en præjudiciel afgørelse vedrørende fortolkning af artikel 101 i 

TEUF, vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler. 

Kort beskrevet udspringer sagen af en afgørelse truffet af den italienske konkurrencemyndighed i 

2000. Her blev det fastslået, at lovgivning vedrørende etablering og drift af sammenslutningen af 

italienske tændstikproducenter, kaldet CIF
112

, strider imod artikel 4 TEU og artikel 101
113

. Samtidig 

blev det også fastslået, at CIF og dets medlemmer tilsidesatte artikel 101 ved at fordele 

produktionskvoter
114

. Denne afgørelse medfører, at CIF d. 14. november 2000 anlægger sag 

vedrørende prøvelse af konkurrencemyndighedens afgørelse. ”Tribunale amministrative regionale 

per il Lazio” vælger at forelægge EU-domstolen to præjudicielle spørgsmål, angående 

fortolkningen af artikel 101 TEUF. Det er hovedsageligt det første spørgsmål, der har relevans for 

denne afhandling. Til trods for at afhandlingen har at gøre med TEUF artikel 102, finder jeg 

dommen relevant. Dette begrundes med, at problemstillingen omhandler national lovgivning i 

forhold til fællesskabsretten, hvilket har relevans for begge forbudsbestemmelser. 

 

Præjudicielle spørgsmål 1: 

 ”Skal eller kan en national konkurrencemyndighed, som stilles over for omstændigheder, 

hvor en aftale mellem virksomheder fremkalder skadevirkninger for fællesskabshandelen, og 

når nævnte aftale enten er krævet eller begunstiget af et nationalt lovgivningstiltag, som 
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legitimerer eller forstærker virkningerne, navnlig ved prisfastsættelse og markedsfordeling 

— undlade at anvende de pågældende regler og pålægge sanktioner eller — i det mindste — 

nedlægge forbud for fremtiden mod virksomhedernes konkurrencestridige adfærd — og 

hvad er retsvirkningerne heraf?” 

Ved det første præjudicielle spørgsmål blev der lagt vægt på følgende;, Til trods for at artikel 101 

og 102 udelukkende vedrører virksomheders adfærd, og ikke er omfattet af love eller bestemmelser 

fastsat af medlemsstaterne, så fremgår det, at det sammenholdt med artikel 4, stk. 3. TEU er tale om 

en samarbejdsforpligtelse, der pålægger medlemsstaterne ikke at indføre eller opretholde 

foranstaltninger, som kan ophæve den tilsigtede virkning af de gældende konkurrenceregler
115

. 

Domstolen fastslår, at der er tale om en tilsidesættelse af artikel 4 TEU og artikel 101 TEUF i 

tilfælde, hvor en medlemsstat foreskriver eller fremmer indgåelsen af aftaler, der strider imod 

artikel 101 TEUF
116

.  

Domstolen svarer på det første præjudicielle spørgsmål, at når en sag vedrørende virksomheders 

adfærd strider imod forbudsbestemmelserne, i dette tilfælde artikel 101, stk. 1, og som er pålagt 

eller begunstiges af national lovgivning, der er med til at legitimere eller forstærker virkningerne af 

denne adfærd. Så skal man undlade at anvende denne nationale lovgivning
117

. 

2.5.2 Dommens betydning 

Dommen er yderst relevant for forståelsen af reglerne om forrang af fællesskabsretten. En væsentlig 

del af argumentationen i dommen, bliver udledt af forrangsprincippet og kravet om EU-

konkurrencerettens effektive virkning. Med denne dom fastslår EU-domstolen, at nationale 

konkurrencemyndigheder er forpligtet til ikke at anvende nationale bestemmelser der tilsidesætter 

artikel 4 TEU sammenholdt med artikel 101 TEUF. Dette betyder at konkurrencerådet bliver 

forpligtet til at underkaste sig national regulering i sager som denne. 

Afgørelsen i denne dom har væsentlig betydning for sagen omhandlende Terminal A. Her har vi 

netop at gøre med en situation, hvor Konkurrencerådet ikke kan gå videre, da anden offentlig 

regulering er med til at begrænse konkurrencen. I sagen omkring Terminal A, vil jeg argumentere 
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for, at CPH benytter sig af national lovgivning (luftfartsloven) på en måde, så konkurrencen på det 

relevante marked reelt er sat ud af kraft. Når man sammenholder dette med overnævnte dom, vil jeg 

argumentere for, at Konkurrencerådet skal se bort fra bestemmelserne i luftfartsloven eller anden 

offentlig regulering, som de mener, kan bringe konkurrencelovens § 2, stk. 2 i anvendelse. Dette 

betyder, at CPH ikke med rette kan nægte Terminal A at leje den omtalte grund. Det skal de, idet de 

nationale foranstaltninger er med til at ophæve det tilsigtede formål med gældende 

konkurrenceregler. Dette blev for alvor slået fast med afgørelsen af dommen. 

Med denne dom, er det også interessant at se på konkurrencelovens § 2 igen. I kølvandet af 

dommen er det blevet diskuteret, hvorvidt paragraffen bør ændres for at sikre overensstemmelse 

mellem nationale og EU-retlige krav til offentlig regulering med konkurrencebegrænsende 

virkninger. Der er dog ikke stillet et krav fra EU-retten om dette. Danmark kan derfor stadig have 

sit eget regelsæt i situationer, hvor der ingen samhandelspåvirkning er
118

.  

Grundet dette finder jeg det betænkeligt, når Trafikstyrelsen og CPH vil forsøge at anvende 

konkurrencelovens § 2, stk. 2 i en sag, hvor der er tale om samhandelspåvirkning. 

For at forhindre en situation som denne, kan man vælge at overdrage sagen til kommissionen
119

. På 

den måde forhindrer man, at de 2 regelsæt kommer i karambolage med hinanden. Dette fører mig 

frem til at se nærmere på artikel 106 TEUF. 

2.6 Artikel 106 TEUF. 

Trafikministeren vurderede i sin afgørelse af 19. januar 2012, at der hverken i luftfartslovgivning 

eller lufthavnens etablerings- og driftstilladelse (koncession), er regler, der kan udelukke Terminal 

A’s adgang til lufthavnens område
120

. I et nyt udkast fra den 4. juni 2012 fra trafikministeren, som 

svar på Konkurrencerådets henvendelse, stilles der dog nu tvivl omkring dette. Man vil derfor nu 

sammenholde bestemmelserne i CPH’s driftstilladelse med traktatens artikel 106 nærmere
121

. 
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Trafikministeren mener, at dette kan være et problem grundet lufthavnens ”public service 

forpligtelser”, i forhold til sikring af Danmarks behov for nationale og internationale regler, for at 

sikre CPH som et internationalt knudepunkt
122

. Man mener, at dette muligvis fører til, at Terminal 

A ikke kan få tilladelse til at opføre en terminal. 

Grundet dette vil jeg se nærmere på traktatens artikel 106, stk. 2 herunder, om der her kan være tale 

om fritagelse i henhold til art. 102 TEUF, omhandlende misbrug af dominerende stilling.  

 Traktatens artikel 106, stk. 2 fastslår, at: 

 ”virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk 

interesse, eller som har karakter af fiskale monopoler, er underkastet traktaternes 

bestemmelser, navnlig konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen af disse 

bestemmelser ikke retligt eller faktisk hindrer opfyldelsen af de særlige opgaver, som er 

betroet dem. Udviklingen af samhandelen må ikke påvirkes i et sådant omfang, at det strider 

mod Unionens interesse.” 

CPH argumenterer for, at der er tale om en undtagelse til forbudsbestemmelsen i art. 102 TEUF, 

med det argument, at de har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk 

interesse, også kaldet ”public service forpligtelser”, i henhold til deres driftstilladelse. Man 

begrunder dette synspunkt med hensynet til at bevare CPH som et internationalt knudepunkt, og at 

man derfor med rette kan tilsidesætte konkurrencereglerne. Efter deres mening hindrer det CPH i at 

opfylde sine ”public service forpligtelser”, såfremt Terminal A åbner en ny passagerterminal på 

området. 

CPH har i en pressemeddelelse af 25. januar 2012 udtalt, at: 

 ”CPH har en koncession og dermed en forsyningsforpligtelse til at sikre den nødvendige 

kapacitet til flyruter til og fra Danmark. En uklar ansvarsmodel mellem to virksomheder 

ville skabe usikkerhed om drift og udvikling af en vital del af Danmarks infrastruktur”
123

. 
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Det er centralt at få belyst, hvorvidt CPH’s argumentation vedrørende ”public service forpligtelser” 

reelt set kan opfylde kravene i undtagelsesbestemmelsen art. 106 TEUF. Dette forhold vil derfor 

blive nærmere analyseret. 

2.6.1 Public service forpligtelser 

Som det står beskrevet i artikel 106, stk. 2, drejer det sig om, at en virksomhed har fået overdraget, 

at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, også kaldet ”public service 

forpligtelser”. Spørgsmålet er så, om de driftstilladelser, som CPH har argumenteret for at de har, 

kan kendetegnes som hørende under denne artikel. 

I litteraturen er det beskrevet, hvordan der indenfor luftfartssektoren ikke er blevet fastsat 

bestemmelser om pligtydelser. Dette begrundes med, at luftfartens traditionelle tilknytning til 

medlemsstaterne ikke skyldes ydelsernes karakter af tjenesteydelser af almindelig økonomisk 

interesse. Gennem liberaliseringen
124

 af luftfarten, har det vist sig, at det ikke er nødvendigt med en 

forsyningspligt, hvor der opretholdes særlige afgange, da der er et tilstrækkeligt kommercielt 

incitament til at drive de vigtigste flyruter
125

. Dette taler imod CPH’s udmelding om, at det er 

nødvendigt med en forsyningspligt til at sikre den nødvendige kapacitet til flyruter til og fra 

Danmark. På den anden side kan der argumenteres for, at det er tilfældet ved nogle ruter. Der kan 

således være ruter, der ikke er kommercielt attraktive og hvor der ikke vil være et økonomisk 

incitament til at operere disse. I et sådan tilfælde kan det komme på tale at have ”public service 

forpligtelser”. Forpligtelsen vil dog ikke skulle pålægges lufthavnen, men derimod et 

luftfartsselskab, som under normale omstændigheder ikke vil drive en urentabel rute. Jeg anser 

dermed ikke dette som begrundelse for, at der skulle være pålagt CPH en ”public service 

forpligtelse”.   

Det kan være svært at vurdere, hvornår en ”public service forpligtelse” er nødvendig, men et 

eksempel herpå kan være færgeoverfarter til de små øer rundt omkring i Danmark. Det antages at 

ikke alle disse nødvendigvis er god forretning, men de er nødvendige for borgerne på de forskellige 
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øer. Et andet eksempel kan være DR’s ”public service forpligtelse”, hvor de skal nå ud til en meget 

bred del af befolkningen
126

, hvilket nødvendigvis ikke er det mest rentable. 

Det forhold, at en række investorer vil åbne en konkurrerende terminal, indikerer, at der er 

kommercielle interesser i at drive lufthavn. Dette må betyde, at selv med flere aktører i lufthavnen, 

vil der være en væsentlig indtjening at hente. Dette taler imod, at det skulle være nødvendigt med 

en ”public service forpligtelse” for at holde det kørende. CPH’s indtjenings forhold belyses i afsnit 

3.3 i det økonomiske kapitel. 

Det antages at Terminal A ser et marked for en ny lavpristerminal i CPH. Imens denne sag har stået 

på, har CPH i mellemtiden nået selv at åbne en lavpristerminal, ”CPH Go”. Denne terminal har på 

nuværende tidspunkt kun easyJet som kunde, hvorimod kendte lavprisselskaber som Ryanair og 

WizzAir, vælger at operere fra Sturup lufthavn i Malmø i stedet
127

. Det kan diskuteres, om den 

manglende opbakning af ”CPH Go” taler for, at der ikke er et kommercielt incitament til at åbne en 

konkurrerende lavpristerminal eller, om det indikerer, at priserne i lufthavnen, som den er i dag, er 

for høje. Eftersom CPH ikke kan tiltrække de kendte lavprisselskaber, så tyder det på, at prisen er 

for høj, og at prisen vil falde ved øget konkurrence. Såfremt CPH kørte billigt nok, må det formodes 

at interessen for at åbne en ny terminal, ville være væsentlig mindre, også dette belyses i det 

økonomiske kapitel. 

Det kan vurderes om situationen som den er i dag, ved at der er høje priser på de populærere 

flyvninger, er med til at opretholde de mindre rentable flyruter. Her er argumentet dog stadig, at der 

kan være mindre rentable flyruter, som af forskellige grunde skal opretholdes, men at det i givne 

tilfælde ikke kan retfærdiggøre, at CPH kan modsætte sig konkurrence fra andre med begrundelsen, 

at de er underlagt ”public service forpligtelser”. 

Dette medfører at det er nødvendigt at se nærmere på ”proportionalitetsprincippet”. 
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2.6.2 Proportionalitetsprincippet 

For at benytte sig af undtagelsesbestemmelser i EU kræves, at proportionalitetsprincippet er opfyldt. 

Proportionalitetsprincippet skal forstås sådan, at de midler der anvendes for at varetage de ovenfor 

nævnte ”public service forpligtelser”, ikke må medføre en unødig skævvridning af handelen. Det 

må derfor sikres, at de indskrænkninger der kommer i forhold til EU-konkurrencereglerne, ikke går 

længere end hvad der er strengt nødvendigt
128

. 

Det må derfor vurderes, om det er nødvendigt, at hele CPH skal være omfattet af reglerne om 

”public service forpligtelser”. Som CPH siger, så har de en forsyningsforpligtelse til at sikre den 

nødvendige kapacitet vedrørende flyruter til og fra Danmark. Såfremt der åbner en ny terminal på 

området som har adgang til landingsbanerne, vil det ikke have indflydelse på CPH’s kapacitet. De 

terminaler der i dag hører til CPH vil der ikke blive ændret ved. Dette indebærer, at de stadig kan 

bevare den kapacitet, som de har i dag. Problemet kan være, at landingsbanerne ikke kan holde til 

en væsentlig øget kapacitet. Dette vil dog alligevel ikke ændre på kapaciteten, der udbydes. Der vil 

blot være tale om en omrokering af kapaciteten, hvor nogle ruter vil være opretholdt af Terminal A i 

stedet for. Da der som før nævnt er tale om et kommercielt incitament til at drive en Terminal, taler 

dette imod at det er nødvendigt at have en forsyningspligt til at sikre den nødvendige kapacitet.  

Argumentet må være, at sådanne indskrænkninger i CPH, vil gå ud over, hvad der er strengt 

nødvendigt for at opretholde kapaciteten af flyruter til og fra Danmark.  

2.7 Lignende sager 

Der er flere sager, der minder om denne. Her er problematikken dog ikke lufthavne, men 

færgehavne. Der er i disse sager også tale om adgang til en ”væsentlig facilitet”, for at skabe 

konkurrence i de forskellige havne. Jeg finder det relevant at se nærmere på disse sager i forhold til 

sagen om Terminal A. 
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2.7.1 Rødby Havn
129

 

Kommissionens beslutning omkring Rødby Havn 94/119/EF, kan give et godt billede af sagen om 

Terminal A i lufthavnen, da der er mange lighedspunkter.  

I sagen om Rødby Havn har vi at gøre med en sag, hvor selve terminalen og brugen af den foregår 

gennem DSB, hvilket er en statsejet virksomhed.  

Jeg vurderer dog, at det stadig kan sammenlignes med sagen i lufthavnen. Dette vurderer jeg på 

baggrund af, at staten ejer en stor del af CPH samtidig med, at det statsejede SAS er det største 

flyselskab i CPH
130

. Dette indikerer, at staten har en væsentlig interesse i at beskytte både 

lufthavnen og SAS. Med dette for øje, bliver man nødt til at overveje, om staten muligvis 

forfordeler disse selskaber. Et tilsvarende forhold var gældende i sagen om Rødby Havn, hvor der 

dog var tale om et 100 % ejet statsselskab. Jeg mener derfor, at sagen kan givet et godt billede af 

situationen i CPH.  

DSB ejer og driver Rødby Havn samtidig med, at de står for driften af den eneste færgeservice 

imellem Rødby og Puttgarden. Firmaet Stena ønsker at få en rute på samme færgeovergang. Den 

danske stat nægter dog Stena at bruge havnen. De begrundede afslaget med, at det ville forhindre de 

virksomheder, der allerede opererede i havnen, mulighed for at udvide deres forretning. Staten 

nægtede også at give tilladelse til at bygge en ny terminal i området med den begrundelse, at Stena 

ikke har vist, at der eksisterer en efterspørgsel for en yderligere færgeservice, og at det var 

usandsynligt, at en sådan efterspørgsel ville opstå.  

Kommissionen fandt, at der ved afslaget var tale om misbrug, og at misbruget kun blev intensiveret 

af nægtelsen om at bygge en ny terminal. Da Stena var villig til at bygge en ny terminal, kan man 

ikke kalde Rødby Havn for uundværlig. Dog kan det faktum, at de får et afslag til at bygge en ny 

terminal gøre, at der alligevel bliver tale om en uundværlig facilitet, da de dermed gør det umuligt 

for Stena at konkurrere på et downstream marked.  
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Staten lægger samtidig til grund, at der er objektive begrundelser, der gør, at afslaget er lovligt. De 

argumenterer for, at der skal være plads til eventuelle udvidelser for de virksomheder, der allerede 

er til stede i havnen samt at beskytte DSB fra konkurrenter. Herudover nævnes også, at der ligger 

tekniske årsager til grund. Disse argumenter afviste kommissionen, og henviste til, at selvom de 

tekniske begrundelser kunne retfærdiggøre, at der blev nægtet adgang til havnen, ville det ikke 

kunne begrunde en afvisning til at gennemføre en ny infrastruktur. 

2.7.2 Helsingør-Helsingborg sagen
131

 

I år 1995 og 1996 kørte der en sag angående Helsingør Havn. Konkurrencerådet vurderede, at DSB 

(i dag Scanlines) indtog en dominerende stilling på markedet for udbud af havnefaciliteter, og at 

deres afslag hæmmede konkurrencen på ruten Helsingør-Helsingborg. Konkurrencerådet henstillede 

på denne baggrund, at alternative operatører skulle have adgang til faciliteterne i havnen. 

Trafikministeriet valgte ikke at efterkomme konkurrencerådets henstilling
132

. Dette medførte at 

Mercandia Rederierne gjorde EU-kommissionen opmærksom på problemet
133

. 

Konsekvensen heraf blev, at regeringen indvilligede i at give en ny operatør adgang til havnen. Det 

var dog ikke bare automatisk Mercandia Rederierne, der blev den nye operatør. Selskabet måtte 

gennem en offentlig licitation efter EU-reglerne
134

.  

Disse sager er sammenlignelige med sagen om Terminal A. Det er min vurdering, at havne og 

lufthavne har mange lighedspunkter, da der i begge tilfælde ses på en vigtig infrastruktur, hvor der 

har foreligget en dominerende stilling. Der er selvfølgelig den væsentlige forskel, at en lufthavn har 

ruter til langt flere steder, mens færgehavne har en mere begrænset rutefart.  

Men sagerne viser, at den danske stat tidligere har forsøgt at beskytte sine interesser, i disse tilfælde 

Helsingør Havn og Rødby Havn, og nu gør der samme med CPH. I alle tilfældene har staten haft en 

interesse i form af ejerskab. Samtidig med at de også har haft en væsentlig interesse i at beskytte 

operatører, der også i mere eller mindre grad har været statsejet. Jeg bygger dette på, at SAS er den 

                                                 

131
 Konkurrencerådets hevendelse til Trafikministeren og til DSB om at åbne for konkurrence på Helsingør-Helsingborg 

overfarten. D. 26. maj 1993. 
132

 Da der er tale om en statslig myndighed, har de ikke pligt til at følge konkurrencerådets henstilling. 
133

 www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4  

Boks. 4.2. 
134

 Færgeløsning i modvind. http://www.danske-nyheder.dk/arkiv/1996.02.23.html 

http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4
http://www.danske-nyheder.dk/arkiv/1996.02.23.html
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største kunde i CPH velvidende, at der selvfølgelig for SAS’ vedkommende allerede er konkurrence 

i CPH.  

Såfremt der bliver åbnet op for konkurrencen til CPH, vil jeg argumentere for, at den øgede 

konkurrence vil medføre lavere luftfartsafgifter
135

, hvilket vil øge konkurrencen i forhold til at 

tiltrække flere lavprisselskaber. Dette må antages at være en fordel for forbrugerne og København. 

Det kan ikke afvises, at en øget konkurrence vil betyde mistet indtjening for ejerne af CPH, men 

som fastslået i Konkurrencerådets udkast, vil det ikke medføre uforholdsmæssige store udgifter til 

CPH.  

Argumentet om at København ikke vil kunne opretholdes som internationalt knudepunkt, mener jeg 

er forkert, da der ingen indikation er på, at den nødvendige kapacitet på flyruter vil mindskes. De vil 

fortsat være økonomisk rentable. Som beskrevet i afsnit 2.6 er der inden for luftfart et så 

tilstrækkeligt kommercielt incitament til at drive de vigtigste flyruter, at der ingen indikation er på, 

at nationale og internationale flyvninger i Danmark ville blive forringet af, at der er flere operatører 

i København. Ydermere ser jeg heller ingen usikkerhed omkring drift og udvikling af lufthavnen, da 

der til stadighed vil skulle holdes opsyn fra Trafikstyrelsen. De vil i dette tilfælde blot skulle føre 

tilsyn med to operatører frem for én.   

2.8 Delkonklusion 

Ud fra overstående analyse konkluderer jeg, at nævnte sag reelt handler om at søge en 

konkurrencebegrænsning lovliggjort. Det er fastslået i Konkurrencerådets udkast, at CPH har en 

dominerende stilling, og at denne misbruges ved leveringsnægtelse af en ”væsentlig facilitet”. Dette 

har medført, at der flere gange er forsøgt henvist til en undtagelse til konkurrencebegrænsningen. 

Først ved at forsøge sig med national lovgivning og efterfølgende undtagelsesbestemmelsen i 

traktaten.  

Jeg konkluderer, at til trods for at Trafikstyrelsen har forsøgt at benytte konkurrencelovens § 2, stk. 

2, finder denne ikke anvendelse på en situation hvor der er samhandelspåvirkning, da den er med til 

at tilsidesætte EU-konkurrencereglerne. Ud fra gennemgangen af konkurrencelovens § 2, stk. 2 ses, 

at der er tilfælde, hvor offentlig regulering kan tilsidesætte konkurrencereglerne. Dette gælder 

                                                 

135
 Disse er i dag reguleret i kvag af tilsyn med Københavns Lufthavns monopol, men der må antages at ved 

konkurrence på markedet, ville priserne falde til en lavere niveau. 
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således i tilfælde, hvor der er andre samfundshensyn som vejer tungere end hensynet til 

konkurrencen. Det konkluderes at denne paragraf ikke kan benyttes i en situation som denne, da der 

er samhandelspåvirkning og EU-retten har forrang. Dette betyder, at national lovgivning ikke kan 

tilsidesætte EU-konkurrencereglerne, som det blev fastslået i CIF – dommen. Når medlemsstaterne 

undersøger, om der er tale om misbrug af dominerende stilling, skal de, såfremt der er 

samhandelspåvirkning, gøre dette med udgangspunkt i Rfo 1/2003 i mente. Reglerne skal således 

fortolkes i overensstemmelse med EU reglerne. Jeg konkluderer hermed, at det er en fejl fra 

Trafikstyrelsens side, når de forsøger at benytte sig af konkurrencelovens § 2, stk. 2.  

Ydermere konkluderer jeg, at traktatens artikel 106, stk. 2 kan finde anvendelse i visse situationer 

og dermed tilsidesætte konkurrencereglerne. Dette kan blandt andet være i tilfælde, hvor en 

virksomhed er blevet tildelt en enerettighed eller i en situation, hvor der er blevet tildelt ”public 

service forpligtelser”. Der kan være visse områder, hvor der er tale om at yde en service, der ikke 

altid er rentabel. I sådanne tilfælde kan det derfor være nødvendigt at tilsidesætte 

konkurrencereglerne. Dog er det vigtigt, at dette ikke går ud over, hvad der er højest nødvendigt ud 

fra en rimelighedsbetragtning.  

Jeg finder, at i den nævnte sag har vi at gøre med en situation, hvor der er et væsentligt kommercielt 

incitament, og at det på den baggrund, ikke er nødvendigt med ”public service forpligtelser” til at 

opretholde CPH som et internationalt knudepunkt. Der kan være tale om, at visse ruter ikke er 

økonomisk rentable. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at have sådanne forpligtelser. Det er 

min opfattelse, at det er at gå udover hvad der er absolut nødvendigt, såfremt man vælger at tillægge 

hele CPH disse ”public service forpligtelser”, på baggrund af få urentable ruter. 

Jeg konkluderer hermed, at CPH ikke med rette kan afvise Terminal A’s ønske om at leje den 

omtalte grund på lufthavnens område. Dette begrundes med, at man ikke kan benytte sig af 

konkurrencelovens § 2, stk. 2, og at traktatens artikel 106, stk. 2 ikke finder anvendelse, da de 

omtalte ”public service forpligtelser” ikke er nødvendige for at der bliver drevet en lufthavn i 

København. Lufthavnen er et internationalt knudepunkt med flykapacitet til og fra Danmark, og 

selv om der er få ruter, hvor det er nødvendigt med sådanne forpligtelser, så er det en overvurdering 

at inddrage hele CPH.  
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3. Kapitel - Økonomisk analyse 

3.1 Indledning 

En virksomhed der har en dominerende stilling kan udnytte sin position på markedet, på bekostning 

af kunderne. Den juridiske analyse fastslår at CPH, har sådan en position og manglen på 

konkurrence forventes, at medfører at priser og vilkår er mindre gunstige i forhold til Danmarks 

nabolande, hvilket vil blive analyseret og belyst i dette kapitel. 

Klassisk mikroøkonomi stadfæster, at misbrug af en dominerende stilling medfører, at forbrugerne 

betaler højere priser og får dårligere service end situationer med fri konkurrence, hvorfor 

konkurrenceregler og institutioner er sat i værk for at sikre at sådanne situationer ikke opstår. Den 

mikroøkonomiske teori omkring prissætning i et monopol vs. frit marked er beskrevet nærmere i 

afsnit 3.2. 

Inden for luftfartssektoren er der kommet mere konkurrence, i takt med liberaliseringen af sektoren 

- især markedet for lavprisflyvninger er vokset
136

. Dette bekræftes af data fra CPH. Nedestående 

Figur 2, viser udviklingen i passagerer i CPH. Det er tydeligt at der er sket et markant skift imellem 

almindelige passagerer og lavprispassagerer.  

  

                                                 

136
 Humpreys, Ian; Stephen Ison og Graham Francis (2006) S. 414 
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Figur 2: Udvikling af lavprispassagerer i CPH 

 

Kilde www.cph.dk137 

Ovenstående indikerer, at der har været en stor tilgang af lavpriskunder. Det er Terminal A’s 

hensigt, at konkurrere på lavprismarkedet, som forventes fremadrettet at blive yderligere udviklet. 

I takt med at flyselskaberne formår at sænke deres billetpriser, bliver lufthavnsskatter en stor del af 

den samlede billetpris. Præcist hvor stor en del er desværre meget vanskeligt at beregne, da der i høj 

grad mangler gennemskuelighed på markedet og der ofte sælges billetter med promotions hvor den 

eneste udgift er skatter og afgifter (hvilket dog normalt indeholder gebyrer til luftfartsselskabet 

fremfor lufthavnen
138

).  

Det voksende lavprismarked har ført til, at flere lufthavne opfører deciderede lavpristerminaler, 

ligesom CPH har gjort, ved opførelsen af ”CPH Go”
139

. Årsagen hertil er ønsket om at opretholde 

konkurrencefordele og tiltrække den laveste del af efterspørgselskurven, dvs. de individer som kun 

flyver hvis det er billigt nok. Det er værd at bemærke, at ”CPH Go” blev præsenteret og opført, 

efter Terminal A’s første henvendelse, årsager til dette vil blive vurderet senere i afhandlingen.  

Nødvendigheden af lavpristerminaler, forstærkes af at selskaber som Ryanair med flere har udviklet 

                                                 

137
 Værdier taget fra CPH’s årsrapporter, går kun tilbage til 2001, da lavprispassagerer ikke nævnes i de tidligere 

årsrapporter. 
138

 CPC Report on Airlines’ Taxes, Fees,Charges, and Surcharges 
139

 Njoya, Eric Tchouamou og Hans-Martin Niemeier (2011) S. 55 
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ruter til de fleste storbyer i Europa med base i sekundære lufthavne, der tilbyder lavere service, men 

også væsentlige lavere priser
140

. Præcis hvilke lufthavnsskatter der betales i disse lufthavne, er 

meget ugennemsigtigt, grundet mangel på et generelt regelsæt for hvordan prisen på en flybillet skal 

specificeres, hvilket bekræftes af, at en pan-europæisk analyse udarbejdet af EU-kommissionen i 

2009. Af lufthavne i Europa der har opført decideret lavpristerminaler, for at bibeholde lavpris-

kundesegmentet, kan blandt andet nævnes Amsterdam og Bremen
141

.  

Bremen har haft succes med det
142

, ”CPH Go” derimod har ikke været en succes og priserne er 

fortsat ikke lave nok til at tiltrække Ryanair, WizzAir og lignende selskaber, der i stedet benytter 

Sturup lufthavn i Malmø, fremfor CPH
143

, grunde hertil vil blive diskuteret nærmere i afsnit 3.2.1. 

Prisen for at benytte en lufthavn, er mere end blot afgiften på flybilletten – på trods af at denne er 

den eneste der indgår, når søgemaskiner mm. sammenligner billetpriser. En lufthavn kan principielt 

konkurrere på samtlige omkostningsparametre (parkering, transport etc.), som er forbundet med at 

rejse. Effekten, forbrugeradfærden og priselasticiteten af de forskellige parametre, er ikke analyseret 

eller diskuteret i detaljer i denne afhandling. Når CPH benchmarkes med andre lufthavne betragtes 

lufthavnsskatten isoleret, mens der også blive foretaget en vurdering af sammenhængen med andre 

omkostningsvariabler der er for det første foretaget en kvantitativ analyse, det andet en kombination 

af kvalitativ analyse og vurdering af data, der vil ikke blive foretaget en fuld prisanalyse af CPH. 

Tilgang til økonomisk analyse 

 CPH’s økonomi: Det vil forsøgt redegjort for hvordan CPH tjener penge i form af en 

mindre regnskabsanalyse. 

 Nuværende konkurrence situation: Empirisk analyse af, om observerede priser indikere at 

CPH udnytter sin dominerende stilling, analyseres ved en prisbenchmark analyse, der 

underbygges af Porters Five Forces, hvilket bidrager til at give et struktureret overblik, af 

det marked CPH opererer på og underbygger den nuværende markedssituation.  

 Terminal A som konkurrent: Argumenter for indtræden, markeds rivalisering ved 

indtræden og konsekvenserne for samarbejde imellem Terminal A og CPH, vil blive 

                                                 

140
 Kort over alle Ryanairs destinationer. http://www.ryanair.com/en/cheap-flight-destinations  

141
 Njoya, Eric Tchouamou og Hans-Martin Niemeier (2011) S. 55ff  

142
 Ibid s. 60. 

143
 www.ryanair.com,  www.wizzair.com  

http://www.ryanair.com/en/cheap-flight-destinations
http://www.ryanair.com/
http://www.wizzair.com/
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diskuteret. Med udgangspunkt heri og resultaterne fra den empiriske analyse, samt Porters 

Five Forces, vil Terminal A’s reelle evne til at konkurrere blive. 

3.2 Økonomisk teori 

Klassisk økonomisk teori påpeger, at konkurrence medfører lavere priser end et produkt, der er 

undtaget for konkurrence, i en efficient økonomi er det gældende at ingen aktører tjener 

overnormalt profit. Dette skylde at hvis der eksistere overnormalt profit, vil nye aktører træde ind 

og konkurrere og presse profitten
144

. 

Monopolisten vil derfor optimere sin profit, ved at sælge sit produkt indtil MC = MR
145

. Dermed vil 

monopolisten sælge alle de enheder hvor MR > MC
146

, hvilket medfører at P > MC. Dette viser, at 

på et marked med monopol er det ikke hele outputtet der er udnyttet, hvilket indikerer at et monopol 

er inefficient fra et samfundshensyn. 

Når et marked går fra monopol til duopol, må det forventes, at der sker ændringer
147

. ”Bertrand 

modellen” antager at rivalerne vil ændre deres pris, hvilket vil medføre at virksomhederne vil 

konkurrere frem og tilbage, indtil en situation hvor P = MC
148

, det betyder at selskaberne på et 

marked med duopol deler markedet mellem sig
149

, og dermed generere et større Consumer Surplus, 

end i situationen hvor MC = MR, hvilket er mere efficient for samfundet. 

I den juridiske analyse redegøres der for at CPH er et naturligt monopol, hvorfor at teorien antyder, 

at CPH ikke bliver fuldt udnyttet og der derved ikke vil blive åbnet så mange ruter som muligt. 

Teoretisk set vil konkurrence i lufthavnen, medføre at priserne falder og profitten indsnævres indtil 

P = MC, hvilket vil medføre større udnyttelse af efterspørgselskurven og dermed genere samlet 

vækst (under antagelse af elastiske priser).  En indikation på at CPH ikke bliver udnyttet fuldt ud, er 

at ”CPH Go” er bygget med en kapacitet, der kan håndtere 6 mio. passagerer årligt, med mulighed 

for udvidelse til 12 mio. Det tog dog 13 måneder, før ”CPH Go” nåede den første million
150

. Dette 

                                                 

144
 Frank, Robert H. (2003) S. 427 

145
 Marginal Cost = Marginal Revenue 

146
 Frank, Robert H. (2003) S. 421 

147
 Ibid. S. 467 

148
 Pris = Marginal Cost 

149
 Frank, Robert H. (2003) S. 471 

150
 www.cph.dk 



Side 47 af 94 

 

 

sammenholdt med at CPH i deres årsrapport fra 2011, nævner en udvidelse af deres terminaler, 

indikerer at der er ledig kapacitet på landingsbanerne.  

I den virkelige verden, er der adskillige parametre som spiller ind på forbrugeradfærden og da CPH 

og Terminal A, ikke er identiske, og har forskellige omkostningsstrukturer og kundefokus, 

forventes det, at de ville finde ud af dele markedet imellem sig, i henhold til hver af deres 

kernekompetencer. 

På grund af at lufthavne i høj grad er naturlige regulerede monopoler, hvor det er udfordrende at 

skabe konkurrence, primært grundet store indgangsbarriere (jf. Porters Five Forces afsnit 3.5.4), er 

store dele af lufthavnens indtægter reguleret, og hvorfor der føres offentligt tilsyn i
151

. Det kan dog 

diskuteres, om det at der bliver ført tilsyn, helt fjerner risikoen for, at monopolisten udnytter sin 

position, især på grund af asymmetrisk information og at priserne er for høje i forhold til en 

situation med konkurrence. 

3.2.1 Historiske og nuværende marked trends for flytrafikken 

Til at vurdere hvordan udviklingen har været inden for lufttrafikken, og hvilket stadie lufttrafikken 

befinder sig på nu, benyttes Industry Life Cycle modellen. Der findes fire faser inden for denne 

model. Først er der introduktionen på markedet, som efterfølges af en fase med vækst. Herefter er 

der en fase hvor der er aftagende afkast, hvormed industrien kommer ind i den fase, der kaldes 

maturity. Den sidste fase nås, når man rammer punktet, hvor efterspørgslen er mættet. Industrien 

ryger hermed ind i en nedadgående fase, som kaldes decline fasen
152

.  

  

                                                 

151
 Konkurrencestyrelsen, kap. 4 http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-

redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4/  
152

 McGahan, Anita M, Nicholas Argyres og Joel A.C. Baum (2004) S. 2. 

http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4/
http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4/
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Figur 3: Industry Life Cycle modellen 

 

Kilde: www.valuebasedmanagement.net 

Med udgangspunkt i flytrafikken har der været en årrække, hvor der har været vækst. Det har der 

været siden dens introduktion på markedet, hvor det i starten kun var forbeholdt ganske få at flyve 

frem til i dag, hvor det er blevet mere almindeligt. Dette skyldes i høj grad vi er blevet rigere hvilket 

er illustreret, ved at bruttonationalproduktet per capita er steget med ca. 120 % ud over inflationen 

(faste 2005 priser)
153

, samt at gennemsnitsprisen på en flybillet i for eksempel USA er faldet 

signifikant (estimeret til ca. 40 -50 %, jf. mit.edu) siden dereguleringen i 1978, det forventes at være 

et lignende billede i Europa og Danmark
154

.  

Der kan argumenteres for, at flytrafikken er kommet ind i det der kaldes maturity fasen, med øget 

fokus på omkostninger (lavprisselskaber) og aftagelse af vækst. Det ses blandt andet, at på det 

europæiske marked, hvor lavprisselskaberne havde 16,5 % af markedsandelene i 2006, hvilket var 

2,4 % højere end året før
155

, var det i 2011 forøget til 38 %
156

, hvilket også er tilfældet i CPH jf. 

Figur 2. 

                                                 

153
 Danmarks Statistik – www.statistikbanken.dk – NAT16 

154
 Airline Deregulation http://www.econlib.org/library/Enc/AirlineDeregulation.html  

155
 Forsyth, Peter (2009) S. 66 

156
 Lavpris vinder slaget i Europa. http://www.check-in.dk/newselement.cfm?nNewsArticleID=46206  
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 I takt med den øgede mængde af lavprisflyvninger, bliver lufthavnsskatter en større del af den 

samlede billetpris, hvorfor der også er væsentligt fokus på at mindske lufthavnsudgifterne. 

Før i tiden var lufthavne normalt ejet af det offentlige, hvilket betød at det var yderst reguleret og 

derfor ofte sat uden for konkurrencen
157

. Liberaliseringen af lufthavnsbranchen, og det øgede udbud 

af forskellige prisniveauer, har medført en stigning af flyvninger, i de sekundære lufthavne. Flere 

lufthavne har som modspil hertil, opført deciderede lavpristerminaler, for at kunne tiltrække 

lavprisselskaberne og dermed de meget prisbevidste forbrugere. For eksempel i Bremen har de 

bygget en lavpristerminal, hvor Ryanair investerede 10 millioner euro
158

. Dette har betydet, at 

Bremen Lufthavn er vokset fra 1,7 millioner til 2,2 millioner passagerer pr. år
159

, hvilket er en 

stigning på ca. 30 %, til sammenligning rejste der i 2011, 22.725.517 passagerer igennem CPH, 

hvilket var en stigning på 5,7 pct. i forhold til 2010
160

. Udviklingen i Bremen har gjort, at den har 

fået en konkurrencefordel i forhold til de større lufthavne som Hamborg og Hannover, ved at være 

først på markedet og ved hjælp af Ryanairs investering
161

. 

CPH forsøgte noget lignende med ”CPH Go” i 2008
162

, den blev bygget som en gren af den allerede 

eksisterende terminal. Sådanne lavpristerminaler er kendetegnet ved at alt, hvad der er unødvendigt 

er fjernet, og der er dermed ikke den samme luksus, som tilfældet er i de terminaler, som vi normalt 

kender. Det skal være med til at reducere omkostningerne og øge effektiviteten
163

.  

I 2008, før ”CPH Go” var blevet opført, viste tre af de store lavprisselskaber interesse, og udtrykte, 

at de ville være interesseret i at flyve fra terminalen
164

. Faktum er dog, at det i dag kun er easyJet 

der benytter sig af ”CPH Go” og Ryanair slet ikke er at finde i CPH, men stadig flyver fra Malmø. 

                                                 

157
 Konkurrenceredegørelse 2002, Kapitel 4 luftfart. 
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 Njoya, Eric Tchouamou og Hans-Martin Niemeier (2011) S. 60 
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 Njoya, Eric Tchouamou og Hans-Martin Niemeier (2011) S. 60 
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 Tidligere kaldet CPH SWIFT. 
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 Njoya, Eric Tchouamou og Hans-Martin Niemeier (2011) S. 55 
164

 Europæiske lavprisgiganter hilser CPH SWIFT velkommen. 

http://www.cph.dk/CPH/DK/PRESSE/Nyheder/2008/flyselskaber+swift.htm  
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http://www.cph.dk/
http://www.cph.dk/CPH/DK/PRESSE/Nyheder/2008/flyselskaber+swift.htm
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Ryanair har begrundet fravalget af ”CPH Go” med, at den, til trods for at være en lavpristerminal, er 

for dyr
165

.  

En forklaring herpå kunne være at ”CPH Go” deler afgangshal med den oprindelige terminal, til 

forskel fra for eksempel Bremen. Hvorfor der kan argumenteres for at ”CPH Go” har svært ved at 

konkurrere, da de kun i begrænset omfang er i stand til at justere omkostningsbasen (security, 

service etc. vil i høj grad være uændret), samt at kundegruppen bliver blandet, hvilket gør det 

mindre attraktivt for butikker. På den anden side kan der argumenteres for, at CPH burde kunne 

gøre det billigere, grundet stordriftsfordel. En tredje årsag kunne være at CPH simpelthen ikke 

finder det attraktivt at tiltrække Ryanair med flere og konkurrencemæssigt ikke er tvunget til det, 

hvorfor de ikke sænker priserne yderligere, jf. argumentet ovenfor om mere blandede 

kundegrupper.  

For at forstå markedsdynamikkerne bedre, ser jeg nærmere på den interne rivalisering 

luftfartsselskaberne imellem, herunder hvordan de vil positionere sig på markedet. 

3.2.2  Markedsrivalisering flyselskaberne imellem 

FIGUR 4: Luftfartsselskabernes strategiske placering 

Luftfartsselskaberne har forskellige roller på markedet, da der er forskellige behov hos forbrugerne. 

Luftfartsselskaberne kan derfor inddeles i strategiske grupper, efter hvilket segment som de 

henvender sig til, da der kan være stor forskel på hvad de forskellige efterspørger
166

, ud fra 

                                                 

165
 Det irske lavprisflyselskab Ryanair kommer ikke til København i denne omgang. 

http://www.business.dk/transport/ryanair-cph-go-er-for-dyr  
166

 Groucutt, Jonathan (2005) S. 90f 

Luxus Lavpris

Ikke udtømmende – for illustrative formål

Kilde: Egen udarbejdelse 

http://www.business.dk/transport/ryanair-cph-go-er-for-dyr
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ovenstående figur, gives der et indblik hvor på markedet, nogen af de mere kendte selskaber, er 

positioneret. Eksempler på dette kan være lavprisselskaberne, der henvender sig til et segment, 

mens ruteselskaber i nogen grad, henvender sig til en andet. Grundet dette, kan man karakterisere 

dem som strategiske grupper indenfor flytrafikken: 

 Ruteselskaber 

 Lavprisselskaber 

Liberaliseringen af lufttrafikken har haft betydning for de forskellige slags luftfartsselskabers 

interne rivalisering. Dette har medført et konkurrerende miljø, hvor selskaberne rykker deres 

grænser i forsøget på at tiltrække kunder
167

.  

Et eksempel herpå er SAS, der er kendetegnet ved at være et ruteselskab, og har opbygget et 

”brand”, der især henvender sig til forretningsrejsende
168

 og har gjort det meget klart, at de ikke 

ønsker at blive et lavprisselskab
169

.  Når man først er blevet kendt som en vis form for virksomhed, 

kan det betyde, at det er svært at skifte position på markedet og komme ind at konkurrere om 

lavpriskunderne. Selskabernes interne rivalisering går først og fremmest på prisen, hvilket er en 

fordel for lavprisselskaberne, da forskellige faktorer gør det svært for ruteselskaberne at nå det lave 

prisniveau. Selskaber som SAS må dermed sørge for, at konkurrere på service, der dermed kan 

retfærdiggøre deres højere priser
170

. Ovenstående viser, at for flyselskaber kan det være svært at 

positionere sig bredt, da det er svært både at få fat i lavpriskunderne og kunder, der ønsker service, 

såsom forretningsfolk. 

Dette problem er godt illustreret i SAS, i form af ændringer af deres produkter, over de seneste 10 

år. SAS har haft adskillige initiativer i form af discount produkter som ”sid bagerst i flyet”, 

                                                 

167
 Fuhr, Johannes and Thorsten Beckers (2006) S. 386 

168
 Ny strategi for SAS, Core SAS 

http://www.sas.dk/Misc_Container_Page/unconnected-pages/Nyt-om-erhvervsrejser/Arkiv-Erhvervsrejser/Ny-strategi-

for-SAS-Core-SAS/?vst=true  
169

 SAS-topchef: vi bliver ikke et lavprisselskab 

http://politiken.dk/turengaartil/rejsenyt/flyoglufthavne/ECE1810182/sas-topchef-vi-bliver-ikke-et-lavprisselskab/  
170

 Derfor er lavprisselskaberne så billige. 

http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-60396245:derfor-er-lavprisselskaberne-s%C3%A5-billige.html  

http://www.sas.dk/Misc_Container_Page/unconnected-pages/Nyt-om-erhvervsrejser/Arkiv-Erhvervsrejser/Ny-strategi-for-SAS-Core-SAS/?vst=true
http://www.sas.dk/Misc_Container_Page/unconnected-pages/Nyt-om-erhvervsrejser/Arkiv-Erhvervsrejser/Ny-strategi-for-SAS-Core-SAS/?vst=true
http://politiken.dk/turengaartil/rejsenyt/flyoglufthavne/ECE1810182/sas-topchef-vi-bliver-ikke-et-lavprisselskab/
http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-60396245:derfor-er-lavprisselskaberne-s%C3%A5-billige.html
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opdeling i Economy og Economy Extra, samt snowflake. På trods af at SAS ikke ønsker at være 

lavpris, ligner den service i høj grad den man får hos lavprisselskaberne
171

. 

Norwegian har derimod en mere klar profil, som et lavprisselskab med prisgennemsigtighed. 

Norweigan har haft succes med at vokse sig større i CPH, blandt andet ved at have succes med at 

tage kunder fra SAS
172

, hvilket formodes at være en primær grund til SAS’ mange produktforsøg og 

rebranding kampagner. 

SAS’ udfordringer med hensyn til hvor de skal positionere sig på markedet, ved for eksempel at 

rykke fra ét segment til et andet, er udtrykt ved en række ”mobility barriers”. ”Mobility barriers” 

er de interne indgangsbarrierer, der hindrer en virksomhed i at flytte fra én strategisk gruppe til en 

anden
173

. Et eksempel på dette, er et selskab som SAS, såfremt de ønskede at bevæge sig ind på 

markedet for lavprisflyvninger, så vil dette være svært at opnå, grundet deres høje 

personaleomkostninger
174

 som gør det svært for dem, at sænke priserne nok til at imødekomme 

dette segment. 

3.3 CPH’s økonomi, indtjening og omkostningsstruktur 

I følgende afsnit vil der blive redegjort, med udgangspunkt i CPH, for hvordan en lufthavn tjener 

penge. I forbindelse med den økonomiske analyse af markedssituationen i forhold til CPH, er der 

taget udgangspunkt i de aflagte årsrapporter for CPH, for at vurdere de forskellige indtægtskilder i 

lufthavnen. 

  

                                                 

171
 www.sas.dk  

172
 SAS går i kødet på Norwegian. 

http://politiken.dk/turengaartil/rejsenyt/flyoglufthavne/ECE1392505/sas-gaar-i-koedet-paa-norwegian/  
173

 Sudarshan, D.; Howard Thomas og Avi Fiegenbaum (1991) S. 429 
174

 SAS: topper listen over personaleomkostninger. 

www.finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-28673108:sas-topper-liste-over-personaleomkostninger  

http://www.sas.dk/
http://politiken.dk/turengaartil/rejsenyt/flyoglufthavne/ECE1392505/sas-gaar-i-koedet-paa-norwegian/
http://www.finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-28673108:sas-topper-liste-over-personaleomkostninger
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Figur 5: Udvikling i omsætning for CPH 2009 - 2011 (DKK, mio.) 

 

Kilde: Udarbejdet på baggrund af CPH’s Årsrapport 2009 – 2011 i DKK mio.  

Lufthavnsomsætningen er fordelt med 55 % til det aeronautiske segment, der omfatter services 

relateret til den direkte håndtering af flytrafikken, og 45 % til det ikke-aeronautiske. Der ses en 

tendens til, at den ikke-aeronautiske forretning bliver en større del af CPH’s omsætning, og til 

sammenligning udgjorde den ikke-aeronautiske forretning kun 40 % i 2000. Den ikke-aeronautiske 

omsætning vedrører en række segmenter, som det fremgår af ovenstående grafer. CPH har derfor en 

række forskellige indtægtskilder, som har forskellige konkurrenceparametre, hvilket vil blive belyst. 

Figur 6: Udvikling i EBIT for CPH 2009 - 2011 

 

Kilde: Udarbejdet på baggrund af CPH’s Årsrapport 2009 – 2011 i DKK mio. 

Fra Figur 6 ses det, at CPH har et betydeligt højere EBIT på de ikke – aeronautiske segmenter, 

hvilket skyldes en markant højere EBIT-margin. Det må dog holdes for øje, at de ikke-aeronautiske 
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segmenter, ikke kan opretholdes uden de aeronautiske, da de er fundamentale for at der kommer 

købekraft i lufthavnen.  

EBITDA, omkostningsbasen og afskrivninger er desværre ikke segmentopdelt i årsrapporten, men 

ved at regne baglæns imellem EBIT og omsætningen kan man få et godt overblik over strukturen, 

hvilket er forsøgt illustreret i Figur 7. 

Figur 7: CPH’s omkostningsbase 2011 

 

Kilde: Udarbejdet på baggrund af CPH's Årsrapport 2011 i DKK mio. 

Det ses herfra, at størstedelen af omkostningsbasen pålægges de aeronautiske aktiviteter, men da vi 

ikke har det præcise split skal tallene analyseres med forsigtighed. Men umiddelbart indikere 

dataene, at når man har lufthavnen til rådighed, og derved den dominerende stilling (monopolet) er 

den primære indtjeningskilde de ikke-aeronautiske segmenter. 

Det er min vurdering, at en stor del af CPH’s succes kan henføres til muligheden for at foretage en 

monopolistisk prissætning i det ikke-aeronautiske segment, herunder parkering, udlejning af 

shopping center og udlejning af grunde i lufthavnen til cargo etc. hvilket medvirker til den meget 

høje EBIT-margin. Med andre ord, betyder CPH’s dominerende stilling på det aeronautiske 

segment, at de får en tilsvarende stilling på det ikke-aeronautiske segment, med undtagelse af at der 

ikke på samme vise forelægger indtægtsregulering for det ikke-aeronautiske segment. De er dermed 

i en position hvor de kan føre en monopolistisk prissætning. Det er svært med sikkerhed at sige, at 

det udelukkende skyldes den dominerende stilling, da der mangles indsigt i hvordan og hvorfor 

omkostningerne fordeles som de gør imellem de 2 forretningsområder.  At CPH i princippet får en 
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dominerende stilling på det ikke – aeronautiske marked, stemmer overens med, at Konkurrencerådet 

i deres udkast, har fastslået at CPH har en dominerende stilling på det beslægtede marked, i form af 

kommercielle terminalydelser, jf. afsnit 2.3.1. 

Såfremt der kommer konkurrence i lufthavnen må det forventes, at CPH vil få en betydelig 

reduktion i indtjeningen i det aeronautiske segment, som følge af luftfartsselskabernes mulighed for 

at presse prisen, ved at vælge Terminal A. Endvidere vil der komme et betydeligt prispres på 

segmenterne i det ikke-aeronautiske segment som f.eks. parkering og shoppingcenter, da der 

ligeledes vil være et alternativ for henholdsvis kunder og leverandører. Terminal A vil kunne 

tiltrække nogle af de lejere, der i dag er at finde i CPH. Man kunne eventuelt forstille sig en 

situation, hvor nogle af de mindre fine butikker, vil fravælge CPH til fordel for Terminal A. Dette 

bygger jeg på at undersøgelser viser, at til trods for deres status som lavprispassagerer, så bruger de 

penge i lufthavnen
175

. En fair antagelse må være, at de forskellige kundesegmenter har forskellige 

præferencer når det kommer til shopping. Dermed vil Terminal A kunne tiltrække de mere 

budgetorienterede forretninger, såsom Tiger, H&M og Vero Moda, da de kan tilbyde en meget 

specifik kundegruppe. Dermed opstår der en form for prisdifferentiering.   

Disse segmenter er nogle af dem der i høj grad er med til at opretholde det høje EBIT, det må 

forventes, at CPH’s generelle indtjening vil komme under pres, som følge af den eventuelle øgede 

konkurrence fra Terminal A. Det er blandt andet på denne baggrund, at CPH vil forsøge at vedholde 

sit monopol. 

Der kan være argumenter for og imod, at gøre som CPH har gjort, ved at opføre ”CPH Go” i 

forlængelse af den eksisterende terminal, frem for at opføre en separat lavpristerminal. Ved at gøre 

som CPH, udnyttes stordriftsfordelene, i forhold til security og bagageydelser. På den anden side, 

kan man ved at separere terminalerne fra hinanden, fjerne alt der er unødvendigt i en terminal, og 

dermed forringe serviceniveauet, for at imødekomme lave priser til lavprisselskaberne. Samtidig vil 

det være nemmere, at imødekomme de forskellige kundesegmenters behov, i form af at kunne 

tilbyde butikker der henvender sig specifikt til en kundegruppe, hvilket potentielt kan være meget 

attraktivt for diverse butikker. Det vurderes, at CPH har vurderet meromkostningen ved separation i 

forhold til den værdi som kunne genereres. CPH har med ”CPH Go” taget forskud på en eventuel 
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 Njoya, Eric Tchouamou og Hans-Martin Niemeier (2011) S. 57 
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konkurrence for et relativt lille beløb (DKK 200 mio. svare til 23 % af det frie cash flow for 

2011
176

), og derved øge deres muligheder for at bibeholde den dominerende stilling på markedet. 

3.4 Nuværende konkurrence situation 

3.4.1 Prisbenchmarks analyse  

Lufthavnsafgifter er desværre meget ugennemsigtige, hvilket gør det udfordrende at lave en grundig 

databaseret analyse, af hvorvidt CPH’s priser er for høje grundet udnyttelse af deres dominerende 

stilling på markedet. 

EU kommissionen lavede i 2009 en pan-europæisk analyse af ”skatter og afgifter” som tilføres 

prisen på flybilletter
177

. Rapporten konstaterede, at markedet er meget ugennemsigtigt, og at det 

derfor er svært at lave en fyldestgørende analyse, som der kan drages direkte konklusioner fra. Men 

rapporten kom generelt frem til nogle interessante gennemsnits betragtninger, jf. Figur 8. 

Figur 8: Resultater fra EU-kommissionens analyse af flytrafikkens ”skatter og afgifter” 

 

Kilde: CPC Report on Airlines' Taxes, Fees, Charges, and Surcharges178 

Herfra ses det at ca. 59 % af de opkrævede skatter, reelt er tillæg fra flyselskabet, der derfor reelt set 

er en del af billetprisen.  

På baggrund af disse analyser, og bekræftelsen af manglende pristransparens, foretages der ikke en 

grundig analyse af hele flysektoren i Europa, for at få afklaret hvorvidt CPH er billig eller ej. Sådan 
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 CPH Årsrapport 2011, www.cph.com, s. 8 

177
 CPC Report on Airlines Taxes, Fees, Charges, and surcharges 

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/docs/airline_charges_report.pdf  
178

 Ibid. S. 15. 
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en analyse vil også have mange svagheder omkring hvorvidt driftsomkostninger i de forskellige 

lande kan sammenlignes, grundet forskellige lønomkostninger, leje af jord etc. 

For at omgå problemerne omkring prisgennemsigtighed, er der lavet en skræddersyet analyse, som 

sikre rene sammenlignelige data. Dette gøres ved at sammenligne de tre skandinaviske 

hovedlufthavne, disse lufthavne drives i relativt ens økonomier, da der er lignende lønniveauer og 

krav til sikkerhed og kvalitet, hvorfor en generel omkostningssammenligning vurderes at være fair.  

Derudover har sådan en analyse den fordel, at de samme flyselskaber, SAS og Norwegian, har 

hub’s i disse lufthavne, hvorfor det antages at de har den samme forhandlingsposition i hver af de 

respektive lufthavne. Da det ydermere er muligt, at flyve til mange af de samme destinationer fra 

lufthavnene, vurderes det som muligt at sammenligne skatterne, da hvert selskab er konsistent i 

deres metode til opgørelse af skatter. 

For SAS har jeg taget data fra en economy t/r billet til Heathrow T3 og for Norwegian data en t/r 

LowFare til Gatwick lufthavn.  

Det ville være ideelt, at kunne sammenligne med de forskellige lavprisalternativer i Skandinavien, 

såsom WizzAir, easyjet og Ryanair, men WizzAir og easyjet tilbyder ingen prisgennemsigtighed
179

. 

Derudover fremstiller Ryanair deres prisspecifikation imellem Aarhus og Stansted, som om de ikke 

betaler lufthavnsskatter, hvilket enten er for at sikre at man ikke kan gennemskue priserne, eller 

fordi deres skatter udelukkende finansieres via passagerens forbrug i lufthavnene. 
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 Jf. Prisspecifikationen når man prøver at bestille en billet på wizzair.com, easyjet.dk og ryanair.com 
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Sammenligning af lufthavnskat, pris for SAS 

Figur 9: CPH, ARL, GAR
180

 til London Heathrow (Total afgift sammenligning) – DKK 

 

Kilde: www.sas.dk 

Fra figur 9 ser det umiddelbart ud til, at Stockholm er den dyreste lufthavn af de tre og Oslo den 

billigste. Undersøger man dataene nærmere, kan der dog drages en anden konklusion. SAS gør 

klart, på deres hjemmeside, at Fuel + Security Charge, ikke kan refunderes
181

 hvilket normalt er 

tilfældet for lufthavnsafgifter – der kun opkræves hvis passageren flyver
182

. Derfor antages det, at 

denne afgift, udover at måtte være afstandsafhængig, er en viderefakturering fra SAS og fjernes fra 

analysen. Det ses fra Figur 9, at hverken Passenger Service Charge”PSC” 1 eller Air Passenger 

Duty (”APD”) ændres for de tre billetter, hvorfor APD antages at være afgift til myndigheder og 

PSC1 være lufthavnsskat til Heathrow. PSC 2 vurderes derfor, at være den rene lufthavnsskat til 

henholdsvis CPH, GAR og ARL, hvor det bliver tydeliggjort at CPH er den dyreste lufthavn, med 

en pris 48 % højere end i Stockholm og 45 % højere end Oslo. 

  

                                                 

180
 CPH = København Lufthavn, ARL = Arlanda Lufthavn, ved Stockholm, GAR = Gardemoen Lufthavn, ved Oslo.  

181
 www.sas.dk  
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Figur 10: Sammenligning af lufthavnskat, pris for Norwegian 

 

Kilde: www.norvegian.dk 

Ud fra samme metodik som analysen af SAS’ afgange, fjernes brandstoftillægget, som i dette 

tilfælde kun betegnes som brandstofstillæg, som derfor mere åbenlyst er viderefakturering samt 

afstandsafhængigt. Igen er København den dyreste lufthavn af de tre, forskellen er i procent 

markant mindre, men dette skyldes at der ikke er split af de to lufthavnsskatter, hvilket var tilfældet 

i analysen af SAS’ afgange. Ud fra dette fratrækkes APD på 120 DKK (antages at være det samme 

som for flyvninger til Heathrow) og det antages at Gatwick’s lufthavnskat er DKK 170 (dvs. 25 % 

billigere end i Heathrow, da der er tale om en sekundær lufthavn). Dermed er CPH 10 % dyrere end 

Stockholm og 65 % dyrere end Oslo.  

Udfra disse data er resultatet, at CPH er væsentligt dyrere end de andre skandinaviske 

hovedlufthavne, hvilket bekræfter hypotesen om at CPH har en dominerende stilling som de 

udnytter, især når man inkluderer betragtningen, at CPH er klart den største af de tre lufthavne, med 

22,7 mio.
183

 passagerer i 2011 imod 19,1 mio.
184

 for ARL og 21,1 mio.
185

 for GAR, hvilket i 

henhold til normal økonomisk teori burde muliggøre lavere omkostninger, i form af 

stordriftsfordele. Betragtningen er at der i Danmark er langt flere udenrigsflyvninger, end i Oslo og 

Stockholm, grundet deres størrelse på det Skandinaviske marked. Dette bekræftes, hvis der ses 
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nærmere på Oslo, der har tre indenrigsruter som deres største
186

. Da analysen sammenligner 

udenrigsflyvninger, er det relevant at se på udenrigsterminaler, hvor CPH er størst, og derfor må 

forventes at have de største stordriftsfordele. 

En sådan prisforskel vil normalt skyldes et af to elementer, enten at CPH har en dominerende 

stilling eller at CPH er drevet mindre omkostningseffektivt end de andre lufthavne. De to kan 

bestemt også høre sammen, da selskaber uden konkurrence kan blive ”dovne” da der ikke er noget 

pres for at sænke prisen på produktet. Det vurderes ikke til at være tilfældet, da CPH i kraft af sit 

private majoritets ejerskab forventes at have høj fokus på cash flow, hvilket bekræftes i 

årsrapporten for 2011, der viser at det frie cash flow, er steget år for år, til ca. 50 pct. siden 2007
187

. 

Tabel 1: Analyse af lokal konkurrence for de skandinaviske lufthavne 

Lufthavn Sekundære 

lufthavne, 

lavprislufthavn 

Ekstra distance 

til 

lavprislufthavn 

(fra centrum)
188

 

Pris ved at tage det 

offentlige fra 

hovedstaden til 

hovedlufthavnen. 

(Direkte voksen 

billet) 

Pris ved at tage det 

offentlige fra 

hovedstanden til 

sekundær lufthavn. 

(Direkte voksen 

billet) 

(Merpris i egen 

bil. DKK) 

3,88 kr. * antal 

ekstra km. 

(www.fdm.dk)
189

 

Gardemoen Rygge, v. Moss 29 km. 150 NOK, t/r 250 

NOK
190

. 

160 NOK, t/r 290 

NOK
191

. 

112 DKK. 

Arlanda Skavsta, v. 

Nykjøping 

65 km. 99 SEK, t/r 198 

SEK
192

 

149 SEK, t/r 259 

SEK
193

. 

253 DKK. 

CPH Sturup, v. Malmø 52 km. Pris ved Klippekort. 

19 DKK. ellers 36 

DKK
194

. 

80 DKK
195

. 203 .+ 149 DKK 

Broafgift  (v. 

bropass ellers 

310)
196

 

Kilde: Udarbejdet ud fra lufthavnes hjemmeside, omkring transport til og fra. 

                                                 

186
 Ibid. 

187
 CPH årsrapport 2011 S. 8 www.cph.dk  

188
 Den ekstra afstand til de sekundære lufthavne, er taget ud fra den mest direkte rute, på google.maps.dk   

189
 Prisen er regnet ud en kilometer pris på 3,88. Dette er FDM’s vurdering, ud fra en typisk familiebil til ca. 200.000 kr. 

ved en driftsperiode på fem år, der årligt køre 20.000 km. 
190

 www.flybussen.no  
191

 www.ryggeekspressen.no  
192

 www.flygbussarna.se  
193

 www.flygbussarna.se  
194

 www.rejseplanen.dk  
195

 www.graahundbus.dk  
196

 www.oresundsbron.com  

http://www.cph.dk/
http://www.flybussen.no/
http://www.ryggeekspressen.no/
http://www.flygbussarna.se/
http://www.flygbussarna.se/
http://www.rejseplanen.dk/
http://www.graahundbus.dk/
http://www.oresundsbron.com/
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Fra Tabel 1 vurderes det, at Gardemoen lufthavn har markant konkurrence fra Rygge lufthavn, da 

der ikke er en væsentlig forskel i afstanden fra Oslo, til de to lufthavne. Samtidig ses det også at 

prisforskellen ved at tage offentlig transport ikke er særlig stor, dette stemmer overens med det der 

blev udledt, ved analysen af lufthavnenes skatter, at det er Oslo der er den billigste. Samme 

konklusion kan ikke nås ved at betragte dataene for Stockholm, men der er en væsentlig forskel 

imellem CPH og de to andre hovedlufthavne. CPH er markant tættere på centrum af København, og 

det er derfor nemt og meget billigt at komme til CPH, hvorfor den relative transport forskel både i 

tid og penge, især i egen bil, er markant større end for Arlanda. Dertil kommer at Stockholm har en 

helt anden demografi end Danmark, hvor der er adskillige store byer syd for Stockholm, som har 

kortere til Skavsta end til Aralanda.  

Når priserne i de forskellige lufthavne vurderes, må man også tage hensyn til prisen på parkering i 

de forskellige lufthavne, dette gøres i nedestående tabel. 

Tabel 2: Parkeringspriser   

Parkering,  uge.(billigste)
197

 Oslo Stockholm København 

Hovedlufthavn Gardemoen. 490 NOK Arlanda. 450 SEK. CPH 400 DKK/ 500 

DKK.
198

 

Sekundær lufthavn Rygge. 625 NOK Skavsta. 630 SEK. Malmø. 400 SEK
199

 

Kilde: www.cph.dk; www.osl.no; www.ryg.no; www.swedavia.se; www.skavsta.se   

Denne tabel viser, at både i Oslo og Stockholm, er det dyrere at parkere i de sekundære lufthavne, 

og der kan argumenteres for, at hvis man vælger at køre selv frem for at benytte offentlig transport, 

så er der væsentlige omkostninger, ved at benytte den sekundære lufthavn. Dette er med til at 

bekræfte min antagelse om, at forbrugerne glemmer ekstraomkostningerne, inden for rimelighedens 

grænser, og kun ser på selve billetprisen. Malmø har en relativ lav pris på parkering, men da de ikke 

er væsentlig lavere end prisen i CPH, opvejer det ikke for den udgift det er, ved at man skal betale 

for broen. Det kan diskuteres, at forbrugerne har en tendens til at glemme de øgede udgifter der er 

ved at benytte sig af de sekundære lufthavne, og glemmer at se på den samlede udgift ved rejsen. 

                                                 

197
 Priserne er taget fra de forskellige lufthavnes hjemmesider. 

198
 Afhængig af om der er lav- eller højsæson. 

199
 Ca. 345 DKK. (kursen d. 6-12-2012) 

http://www.cph.dk/
http://www.osl.no/
http://www.ryg.no/
http://www.swedavia.se/
http://www.skavsta.se/
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Men disse prisfølsomhedselementer vil som nævnt tidligere, ikke blive analyseret nærmere i denne 

opgave. 

Resultaterne er ikke entydige, men ud fra pris og omkostningssammenligningen, kan det observeres 

at priserne for CPH er høje og at det med høj sandsynlighed, skyldes mangel på konkurrence og 

hvorfor CPH derfor er i stand til at udnytte deres dominerende stilling. 

3.5  Markedsanalyse ved ”Porters Five Forces” 

Prisbenchmark analysen indikerer, at CPH udnytter sin dominerende stilling, dette er samtidig 

tydeliggjort ud fra Konkurrencerådets behandling af sagen og er løbende blevet evident i løbet af 

denne opgave. For at forstå CPH’s markedsposition bedre, benyttes Porters Five Forces til at se 

nærmere på konkurrencen inden for lufthavnsbranchen, i og omkring København. Benyttelsen af 

denne model skal være med til at give indsigt i, hvordan branchen fungerer og hvilke forskellige 

faktorer, der gør sig gældende. Det giver i sagen omkring CPH, især mening at se nærmere på 

indgangsbarrierer og konkurrenceintensiteten i branchen, da den empiriske analyse, viser begrænset 

konkurrence. Derudover vil det kort blive belyst, hvilken indflydelse substitutter, 

forhandlingsmagten fra henholdsvis forbrugerne og leverandørerne har, modellen og de primære 

grupper i hver af ”forcerne” er illustreret nedenfor i Figur 11. 
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Figur 11: Porters Five Forces 

 

Kilde: Groucutt, Jonathan (2005) S. 107 

 

3.5.1 Force 1: Kundernes forhandlingsmagt 

Kunderne er defineret som luftfartsselskaberne, samt det identificerede kundesegment fra 

regnskabsanalysen og butikkerne, hvilket er en kombination af passagerer (parkering) og butikker, 

hotel, restauranter mm. Når kundernes forhandlingsmagt vurderes, er det med fokus på 

luftfartsselskaberne, da denne vurderes til at være den væsentligste, da det er disse som giver CPH 

den dominerende stilling på de ikke-aeronautiske aktiviteter. 

Der er mange luftfartsselskaber på markedet
200

 hvorfor CPH har mulighed for at vælge og vrage 

mellem selskaberne. Såfremt nogle af selskaberne forlanger forhold, som lufthavnen ikke ønsker at 

imødekomme, kan CPH simpelt vælge dem fra, grundet mængden af udbydere og deres 

dominerende stilling. På den anden side er det vigtigt for en lufthavn at have de vigtigste ruter, samt 

                                                 

200
 Der er over 2000 flyselskaber på verdensplan. http://web.mit.edu/airlines/analysis/analysis_airline_industry.html  

Konkurrence 
intensiteten i 

branchen

Kundernes 
forhandlinsmagt

(Flyselskaber og 
butikker, 

restauranter, 
passagere (parkering)

Leverandørernes 
forhandlingsmagt

(Selskaber der bistår i 
den daglige drift)

Substituerende 
produkter

(Andre lufthavne, 
anden form for 

transport)

Indgangsbarriere

(Investeringsbehov, 
Regulering, Tid, 
Kundeloyalitet, 

Udgangsbarriere)

http://web.mit.edu/airlines/analysis/analysis_airline_industry.html
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at have forskellige prisniveauer for hvert segment, for at tiltrække så mange passagerer som muligt. 

Dette er vigtigt for CPH, i forhold til de ikke-aeronautiske indtjeningsmuligheder, da købekraft er 

proportionalt med den leje man kan kræve af butikker og caféer.  

Som tidligere beskrevet, driver CPH på de ikke-aeronautiske aktiviteter, en monopolistisk 

virksomhed, hvorfor kunderne ikke har nogle alternativer og er afhængige af CPH når de først har 

købt en flybillet. Der kan argumenteres for at parkering har lidt konkurrence ved at folk parkere tæt 

på, ved en metrostation, men det vurderes at denne konkurrence er begrænset. 

3.5.2 Force 2: Leverandørernes forhandlingsmagt 

Leverandører defineres som selskaber der sælger driftsydelser til lufthavnen, heriblandt kan nævnes 

dem der står for bagagehåndtering, samt for eksempel rengøring. 

Funktioner som rengøring, er en meget generel ydelse som flere virksomheder levere, hvilket 

medfører at CPH, såfremt de ikke er tilfredse med pris eller kvalitet, kan vælge en ny virksomhed 

eller ultimativt in-source og selv udøve servicen. Denne situation medfører begrænset 

forhandlingsmagt. 

Der er tale om en lidt anden situation, i forhold til Ground Handling, da der ikke er så mange 

udbydere. På den anden side, kan deres kerne-service dog heller ikke bruges, inden for andre 

brancher, hvorfor de i høj grad er afhængige af CPH ligesom CPH er afhængige af dem. Det 

vurderes derfor, at der er en vis men dog begrænset forhandlingsmagt. Den er begrænset da CPH, 

hvis nødvendigt kan tilbyde ydelsen til udenlandske handling firms eller alternativt in-source og 

selv levere ydelsen.  

3.5.3 Force 3: Substituerende produkter 

At flyve er blevet en større og større del af vores samfund, og for lange afstande kan det ikke 

umiddelbart erstattes af andre transportformer. Der er som beskrevet ingen reelle 

lufthavnsalternativer i nærheden, og på trods af Ryanair og WizzAir’s baser i Malmø har de kun 

tiltrukket ca. 70.000 ekstra passagerer fra Danmark siden 2009
201

, hvilket er et væsentligt mindre 

antal end lavprispassagerer ud af CPH
202

. 

                                                 

201
 100.000 danskere flyver fra Malmø 
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På kortere afstande, hvilket vil sige indenrigsmarkedet, er toge, bil og busser et substituerende 

produkt, hvilket også forventes at være den primære årsag til, at CPH’s indenrigstakster er lave
203

. 

Der kan argumenteres for, at tog er et substituerende produkt i forhold til de omkringliggende lande, 

såsom det nordlige Tyskland. Der vil dog i højere grad være tale om en reel substitut, hvis der fra 

København for eksempel var ekspres tog til byer som Berlin, Hamburg og Oslo. Sådanne forhold 

ses f. eks. mellem London og Paris, hvor man kommer fra London centrum til Paris centrum på et 

par timer
204

. 

3.5.4 Force 4: Indgangsbarrierer 

Når der ses på konkurrencen i en branche, er det vigtigt at se hvilke indgangsbarrierer der er til 

stede. I tilfælde, hvor det er nemt for nye virksomheder at komme ind på markedet, vil det betyde 

øget konkurrence.  

Jeg vurdere de væsentligste indgangsbarrierer på CPH’s marked til at være: 

 3.5.4.1 Investeringsbehov 

 3.5.4.2 Regulering  

 3.5.4.3 Tid 

 3.5.4.4 Kundeloyalitet 

 3.5.4.5 Udgangsbarrierer 

3.5.4.1 Investeringsbehov 

Det forhold, at der er et stort behov for investeringer for at komme ind i lufthavnsbranchen, gør at 

der i sig selv er tale om en indgangsbarriere
205

. At bygge en lufthavn er i sig selv en meget stor 

omkostning, hvorfor der er behov for meget trafik, for at investorer får det afkast der kræves. Det er 

svært at fremstille et præcist estimat for investeringssummen, da der er bygget meget få, helt nye 

lufthavne i Europa inden for de sidste mange år. Men til sammenligning kostede det GBP 9 mia. at 

                                                                                                                                                                  

www.check-in.dk/newselement.cfm?nNewsArticleID=67802  
202

 Til sammenligning fløj der 406.000 lavprispassagerer fra CPH i 2011, jf. CPH årsrapport 2011 
203

 Konkurrencerådets udkast. S. 228 stk. 1404. 
204

 www.eurostar.com/static/micro_site/eurostar_london_to_paris.htm  
205

 Nyggard, Claus (2001) S. 123 

http://www.check-in.dk/newselement.cfm?nNewsArticleID=67802
http://www.eurostar.com/static/micro_site/eurostar_london_to_paris.htm
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bygge Heathrow Terminal 5
206

 og CPH investerede 200 mio. kr. i opførelsen af ”CPH Go”
207

, det 

faktum at der er tale om en ”finger” til en allerede eksisterende terminal, betyder at der er en del 

omkostninger CPH slap for, for eksempel bagagebånd og security område, da der benyttes det 

samme som i resten af CPH. 

Dertil kommer investeringer i infrastruktur til lufthavnen, hvilket varetages af statslige 

organisationer, der også skal have et økonomisk incitament til at foretage sådanne investeringer. 

Den åbenlyse mulighed for at øge konkurrencen vil være at udbygge en eksisterende lufthavn, med 

nye terminaler, fremfor at bygge nye lufthavne.  Dette stemmer overens med udviklingen i for 

eksempel, Tampere-Pirkhala Lufthavn i Finland, Bordeaux-Mérignac Lufthavn i Frankrig og i 

Amsterdam-Schiphol i Holland, blot for at nævne et par stykker
208

. De høje omkostninger til 

infrastruktur og andre hensyn, såsom miljøet medfører regulatoriske rammer der i høj grad gør det 

vanskeligt at bygge helt nye lufthavne.  

3.5.4.2 Regulering  

En væsentlig indgangsbarriere er i dette tilfælde regulering, da vi har at gøre med en branche der er 

stærk statslig reguleret. Både mht. sikkerhed og miljø, men også på indtjeningssiden. CPH er 

grundet deres dominerende stilling underlagt regulering, hvilket må forventes at skulle revideres 

hvis der skal åbnes op for konkurrence. Krav med hensyn til sikkerhed, miljø etc. udgør i sig selv en 

væsentlig indgangsbarriere for at komme ind på markedet
209

.  

Som beskrevet i kapitel 2 om sagen omkring Terminal A, har selve det at få adgang til faciliteten, 

vist sig at være problematisk, og kan dermed på nuværende tidspunkt kendetegnes som en væsentlig 

indgangsbarriere.  

At en ny terminal skal være i stand til at overholde samtlige krav og regler inden for dette 

forretningsområde, i forhold til luftfartens infrastruktur (for eksempel luftfartstjenester og 

                                                 

206
 British Airport Association 

207
 www.cph.dk  

208
 Njoya, Eric Tchouamou og Hans-Martin Niemeier (2011) S. 59 

209
 Nygaard, Claus (2001) S. 124 

http://www.cph.dk/
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flyvepladser med tilhørende systemer
210

), har også vist sig at tage tid at afgøre. Det tidsmæssige 

aspekt som indgangsbarriere vil blive beskrevet nedenfor. 

3.5.4.3 Tid 

Som beskrevet i kapitel 2, og i gennemgangen af selve sagen, som den er forløbet indtil videre, må 

det konstateres, at det har været en langvarig proces, som ikke er afsluttet endnu. Det tidsmæssige 

aspekt i de forskellige hindringer der er opstået undervejs, har først og fremmest betydet, at der har 

været høje omkostninger for Terminal A, for eksempel i forhold til advokat hjælp, samt uvisheden 

for projektets endelige gennemførelse. Det kan i høj grad afskrække virksomheder og betyde, at 

færre forsøger at komme ind på det omtalte marked. 

Til sammenligning tog det blot 2 år, fra konceptet ”CPH Go” blev præsenteret i 2008 til den åbnede 

i 2010
211

, herfra er det meget tydeligt at indgangsbarrierer er evident for nye aktører. 

3.5.4.4 Kundeloyalitet 

Det kan være svært for nye udbydere at komme ind på markedet, da der kan være en vis form for 

kundeloyalitet til de eksisterende virksomheder
212

. For Terminal A kan der være væsentlige 

omkostninger i at skulle flytte kunderne og leverandørerne væk fra CPH, da CPH, grundet deres 

mange år på markedet, har opbygget en vis form for kundeloyalitet. Det kan være svært, at få 

kunder og leverandører til at vælge et ukendt produkt frem for det etablerede, selvom prisen er 

lavere. Det kræver tid og penge, at opbygge et renommé. Manglende rutine vil betyde væsentlige 

omkostninger, da de vil skulle konkurrere med CPH, der har en fordel af at være yderst etableret og 

har væsentlig erfaring i at drive en lufthavn. 

3.5.4.5 Udgangsbarrierer 

Når det drejer sig om at træde ind på et nyt marked, er det også nødvendigt at vurdere eventuelle 

udgangsbarrierer. Der vil som nævnt under 3.5.4.1være store investeringsomkostninger og 

bygninger etc. der vil have et begrænset alternativ formål. Det betyder, at såfremt virksomheden 

                                                 

210
 Trafikstyrelsens centre 

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Om-Trafikstyrelsen/Organisation/Trafikstyrelsens-centre.aspx  
211

 www.cph.dk 
212

 Nygaard, Claus (2001) S. 123 
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lukker ned, så står den med en række aktiver, som vil være svære at afvikle. Dette må opfattes som 

en stor risiko i forhold til andre brancher og forventes, at afskrække nogle investorer/ virksomheder 

fra at gå ind på markedet. 

3.5.5 Force 5: Konkurrenceintensitet i branchen 

I bidrag til den mikroøkonomiske teori, beskrevet i starten af dette kapital henviser Porter til, at der 

opstår konkurrence, da konkurrenter føler presset eller ser en mulighed for at forbedre deres 

position på markedet
213

. Herudover siger Porter, at konkurrenter er afhængige af hinanden ved, at 

de reagerer på hinandens adfærd, da de vil gøre hvad de kan for at beskytte deres position
214

.  

Ud fra de fire første ”forces” er det tydeligt, at der er meget begrænset konkurrence intensitet i 

branchen, hvor CPH har et monopol, og på den korte sigt ser det umiddelbart ikke ud til, at der vil 

komme nye spillere ind som øger konkurrencen, hvorfor CPH for en periode, har en meget gunstig 

monopolitisk position. Det kan derfor ikke forventes, medmindre at Konkurrencestyrelsen påtvinger 

det, at der kommer prisfald. 

3.5.6 Opsamling af den nuværende konkurrence situation 

Fra den empiriske analyse, på trods af dens begrænsede omfang, kan det observeres at CPH’s priser 

er for høje. Der er blevet fremført argumenter for, at dette primært skyldes, at andre lufthavne 

såsom Arlanda og Oslo har større konkurrence fra sekundære lufthavne, hvor lavprisselskaberne 

flyver fra. 

CPH’s markedsposition, er blevet analyseret ved hjælp af Porters Five Forces, hvorfra det er blevet 

belyst, hvordan konkurrencen forholder sig på markedet for lufthavne, i og omkring København, og 

at CPH har et monopol og at der tegner sig et billede af, at markedet ikke selv kan regulere sig. Det 

vurderes, at der ikke umiddelbart, på kort sigt, vil komme væsentlig øget konkurrence, grundet de 

høje indgangsbarriere, hvorfor CPH’s monopol kun vil møde begrænset konkurrence og at det 

derfor er tvivlsomt, at priserne vil falde medmindre regulator kræver det af dem, hvilket er 

vanskeligt grundet asymmetrisk information
215

.  
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CPH vil have en direkte økonomisk interesse i at holde konkurrenter ude, hvorfor de eventuelt kan 

udnytte deres dominerende position, overfor etablering af konkurrerende terminaler, såsom 

Terminal A. Dette kan de gøre, i form af krav om levering af ydelser og services, der i sidste ende 

gør det svært for en ny markedspiller at konkurrere. 

3.6 Terminal A som konkurrent 

Den empiriske analyse og Porters Five Forces indikerer, at CPH tjener overnormalt profit, på grund 

af deres dominerende position som monopolist. Det vurderes, at de store indgangsbarrierer, der blev 

beskrevet i afsnit 3.5.4, på kort sigt vil medføre, at CPH kan bibeholde denne position, hvorfor 

priserne vil fortsætte med at være høje, og CPH tjene overnormalt profit. 

Det faktum, at CPH tjener overnormalt profit, må alt andet lige betyde, at der er et økonomisk 

rationale for at træde ind på markedet og prøve at fratvinge noget af profitten fra CPH. 

Det vurderes ud fra både den økonomiske og juridiske analyse, at den eneste potentielle løsning for 

at skabe konkurrence er ved at etablere en ny terminal tæt ved CPH, ved at der gives adgang til den 

”væsentlige facilitet” som beskrevet i den juridiske analyse. 

Det er min vurdering at Terminal A har ønsket at teste indgangsbarriererne, de vurdere at der er et 

økonomisk potentiale, og den generelle interesse for Københavnsområdet og 

Konkurrencestryrelsen, om at skabe flere lufthavnsudbydere, og at Terminal A ønsker at teste 

indgangsbarriererne, hvilke desværre har bekræftet, at det er meget svært at komme ind på 

markedet, på trods af, at det umiddelbart vil være i forbrugernes interesse. 

3.6.1 Terminal A’s indtrædelse på markedet 

Terminal A’s indtræden på markedet, vil føre til en ny markedssituation. Hvor der før var tale om et 

monopol, vil der nu i stedet opstå et duopol. Det vil betyde en række ændringer, da CPH dermed 

ikke længere er alene på markedet. Den konkurrence, der de senere år har været på lavprismarkedet 

fra Malmø Lufthavn, har ikke været en reel trussel mod monopolet. 

Terminal A’s mål er ikke kun at skabe konkurrence i lufthavnen, men også at skabe vækst. Det er 

deres holdning, at en privatejet lavpristerminal, der kan yde konkurrence, vil medføre et stigende 

antal passagerer.  
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Som tidligere beskrevet har ”CPH Go” ikke formået at få fat i den laveste del af 

efterspørgselskurven. Ved at opføre Terminal A og få fat i disse kunder, vil man øge væksten. Den 

passagermængde som skal tiltrækkes, udover den laveste del af efterspørgselskurven i Danmark og 

Sydsverige og de eksisterende lavprispassagerer i CPH, er især de passagerer der i dag flyver fra 

Malmø, hvilket var 1.945.910 i 2011
216

 hvoraf ca. 100.000 af passagererne var Danske
217

.  

Hvilket forventes muligt, hvis man kan få sænket priserne nok til at tiltrække for eksempel Ryanair, 

som er kendt for at have ekstremt billige priser, især hvis man kun rejser med håndbagage. Det vil 

betyde, at de passagerer som stort set aldrig rejser, vil overveje at tage af sted. Ydermere vil man 

også tiltrække de kunder, som allerede rejser i deres ferie, men som vil blive fristet til at tage en 

storbyweekend i Europa, af den simple grund, at det er ligeså billigt som at køre et sted hen i 

Danmark. Ryanair har udtalt, at de vil være meget interesseret, hvis Terminal A bliver en realitet, 

og de mener, at de vil kunne tiltrække minimum 2 millioner passagerer. Derudover har easyJet og 

Norwegian også vist interesse
218

. 

3.6.2 Markedsrivalisering terminalerne imellem 

Figur 12: Markedspositionering iblandt terminaler

 

Kilde: Egen udarbejdelse 

                                                 

216
 Swedavia Achieve 

217
 100.000 danskere flyver fra Malmø 

http://www.check-in.dk/newselement.cfm?nNewsArticleID=67802 
218

 Ryanair laver ballade i Kastrup. 

http://www.business.dk/transport/ryanair-laver-ballade-i-kastrup 

Luxus Lavpris

Terminal A

Ikke udtømmende – for illustrative formål

Forbeholdt star alliance Ikke star-alliance selskaber Lavpris selskaber Lavpris selskaber

Primære konkurrence område

http://www.check-in.dk/newselement.cfm?nNewsArticleID=67802
http://www.business.dk/transport/ryanair-laver-ballade-i-kastrup
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Terminal A’s indtrædelse på markedet, vil have stor indflydelses på CPH’s markedsposition, hvor 

de før kontrollerede samtlige segmenter, vil de nu have konkurrence især fra lavprissegmentet. 

Dette er illustreret i Figur 12 ovenfor. 

Terminal A må, som bekræftet i den empiriske analyse, se en rentabel situation ved at gå ind på 

lavprismarkedet. Ellers vil der intet incitament være for at opføre Terminal A og hvorfor der er 

mulighed for at presse CPH’s proft, hvilket ligeledes ses af CPH’s omfattende forsøg på at holde 

dem ude, jf. kapitel 2.  

CPH vil med introduktionen af Terminal A blive nødsaget til at sænke priserne, da 

luftfartsselskaberne får et alternativ, de ikke tidligere har haft, i og med de andre lufthavne har 

været placeret for langt væk til at medføre en reel konkurrence. Konkurrencerådet har i deres 

gennemgang af sagen, vurderet at opførelsen af Terminal A ikke vil medføre betydelige negative 

virkninger, da den ikke vil medføre væsentlige omkostninger, øget risiko eller ulempe for CPH, 

bortset fra ulempe ved at få en konkurrent. De udleder at opførelsen vil medføre gevinster for 

forbrugerne, alene på fald i taksterne, på mellem 50-150 millioner kr. årligt
219

. Intervallet er 

estimeret af Konkurrencerådet, på baggrund af en række parametre. Intervallet er ikke efterprøvet 

og brugt i forbindelse med analysen. 

CPH kan risikere at stå i samme situation som SAS, i forhold til rivaliseringen med 

lavprisselskaberne. Det er problematisk for CPH, at flytte strategisk fokus, da der er en række 

”mobility barriers”. CPH kan få svært ved at imødegå lavpris segmentet på en profitabel måde jf. 

afsnit 3.2.2, hvilket skyldes at CPH ligesom SAS har opbygget et brand, der udtrykker høj kvalitet 

og service. Det betyder, at såfremt billetter er dyrere fra CPH, så skal det være fordi, at der er tale 

om et bedre produkt, heriblandt at der er så gode forhold før rejsen, at forbrugerne er villige til at 

betale en højere pris. Når en virksomhed skal positionere sig på markedet, må der lægges vægt på 

pris i forhold til kvalitet
220

. Der vil herved ikke være mulighed for at imødekomme de forskellige 

segmenters behov, ved at CPH i dag er indrettet med fokus på luksus segmentet, med mindre man 

kan foretage en fornuftig prisreduktion, hvilket kan medføre en risiko for at man udvander luksus 

brandet. 

                                                 

219
 Konkurrencerådets udkast. S. 7 Stk. 36-40 

220
 Groucutt, Jonathan (2005) S. 62 
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3.6.3 Terminal A’s afhængighed af CPH 

Som beskrevet i kapitel 2, så vil Terminal A være afhængige af serviceydelser fra CPH, hvorfor det 

findes relevant, at se nærmere på transaktionsomkostningerne forbundet hermed. 

Det vurderes, at Terminal A vil skulle samarbejde med forskellige parter, i forhold til generelle 

services, såsom bagage håndtering, mad etc. Såfremt disse services ikke er konkurrencedygtige nok, 

vurderes det, at Terminal A selv kan overveje at levere disse ydelser, eller forhandle med andre 

partnere, da der inden for disse fag er flere udbydere. Dette er tilfældet for alle lufthavne, hvorfor 

det ikke vil blive diskuteret nærmere. 

Det der adskiller Terminal A, fra andre lufthavne, er at de skal købe en del services fra CPH, som 

vil blive deres primære konkurrent, hvilket er et atypisk kundeforhold, og som skaber mange 

interessante problemstillinger. Da der vil være situationer hvor hver part kan have vidt forskellige 

interesser. Det forventes, at hvis Terminal A skal blive en realitet, at sådanne kontrakter vil blive 

forhandlet med en offentlig instans som mægler, for at sikre at Terminal A får vilkår der gør det 

muligt for dem at konkurrere med CPH
221

. Udformning af sådanne mekanismer og kontrakter vil 

være yderst komplekse, men vitale for om Terminal A nogensinde kan nå de 

omkostningsreduktioner, som kræves for at kunne tiltrække selskaber som Ryanair. Problemet 

består i, at Terminal A risikerer at have en stor andel af deres omkostninger, som er uden for deres 

kontrol (afhængigt at CPH) og som kan være uigennemskuelige, grundet asymmetrisk information 

imellem partnerne. Både ved kontraktindgåelsen, men også løbende når ydelserne bliver leveret. 

Det betyder, at Terminal A eventuelt vil være nødsaget til at have væsentlig omkostninger 

forbundet med at overvåge samarbejdet. Terminal A kan derfor risikere, at komme i en position, 

hvor de kun kan optimere en lille del af deres omkostningsbase, hvilket potentielt kan gøre det 

umuligt for dem, at sænke omkostningerne nok til at kunne tiltrække for eksempel Ryanair. 

Kombineret med at CPH ikke ønsker konkurrence, kunne man reelt forestille sig en situation, hvor 

CPH vil bestræbe høje omkostninger som de viderefakturere til Terminal A, eventuelt i 

kombination med prisdumping på ”CPH Go”, så Ryanair ikke tiltrækkes til Terminal A. Dette vil 

have alvorlig konsekvenser for Terminal A’s indtjeningspotentiale og potentielt medføre at de må 

lukke ned, hvorved CPH får genetableret deres monopol, dette vil Konkurrencestyrelsen formentligt 

                                                 

221
 http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-

1997/kap4/kapitel-4/  

http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4/
http://www.kfst.dk/service-menu/publikationer/konkurrence-redegoerelse/konkurrenceredegoerelse-1997/kap4/kapitel-4/
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forsøge at forhindre, men grundet asymmetrisk information og kompleksiteten kan det vise sig at 

være en meget udfordrende opgave for Konkurrencestyrelsen. 

Det skal bemærkes, at grundet kompleksiteten ved indgåelse af sådanne aftaler, indsigt i antallet af 

nødvendige aftaler og manglen på dybdegående indsigt i omkostningsstrukturen for CPH vil dette 

ikke blive belyst nærmere i denne opgave. 

3.6.4 Opsamling, Terminal A som konkurrent. 

Overstående giver et billede af, at der for Terminal A, vil være muligheder på markedet, og at der er 

et økonomisk rationale for indtræden både for Terminal A og for forbrugerene. Men det primære 

kriterium for at Terminal A bliver en succes, er hvorvidt de er i stand til at få omkostningerne langt 

nok ned. Eller om de i for høj grad er afhængige af services fra CPH, som kan have et reelt 

incitament, til at have høje omkostninger i en periode, for at presse Terminal A ud af markedet, da 

tiltrækning af selskaber som Ryanair er et væsentligt kriterium for at Terminal A bliver en succes. 

3.7 Delkonklusion 

Det kan ud fra den økonomiske analyse konkluderes at CPH, har en væsentlig indtjening på det 

ikke-aeronautiske segment. Dette har de blandt andet fået, da deres dominerende stilling på det 

aeronautiske segment, i princippet har medført at de på det tilhørende marked har mulighed for 

monopolistisk prissætning. Det kan endvidere konkluderes, at Terminal A’s indtræden på markedet, 

vil medføre en reduktion i CPH’s indtjening i dette segment.  

Ud fra prisbenchmark analysen kan det konkluderes, at vi har at gøre med et marked, der i høj grad 

er ugennemsigtigt i forhold til afgifter og priser. Det kan konkluderes ud fra den empiriske analyse, 

at CPH er dyr i forhold til dets modstykker i Skandinavien, Oslo og Stockholm, det vurderes at 

dette er på baggrund af forskellige regionale konkurrencesituationer. Det vurderes at Oslo og 

Stockholm, grundet deres geografiske placering har reel konkurrence fra nærliggende lavpris 

lufthavne med lavere prisniveau. 

På baggrund af den empiriske analyse og Porters Five Forces konkluderes det, at CPH tjener 

overnormalt profit, hvilket de kan opretholde på kort sigt, da der ikke er udsigt til øget konkurrence. 

Dette skyldes især den tidsmæssige forsinkelsen af Terminal A og CPH’s efterfølgende opførsel af 
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”CPH Go”, der vil kunne fungere som et forsvarsværk hvis der kommer øget priskonkurrence. Det 

har endvidere været forholdsvis billigt, at etablere dette forventelige forsvarsværk jf. afsnit 3.3.  

Konkurrencerådet har vurderet, at der ingen væsentlige ulemper vil være ved Terminal A’s 

indtræden på markedet, og at det vil medføre væsentlige fordele for forbrugerne, en betragtning som 

afhandling underbygger. Det skal dog bemærkes, at det foreslåede setup vil medføre, at Terminal A 

potentielt kan ende med at få en meget ufleksibel omkostningsbase, samt at der vil opstå mange 

komplekse problemstillinger, ved at den ene aktør har den anden aktør i duopolet, som 

hovedleverandør af ydelser. Dette vil medføre høje omkostninger ved indgåelsen af aftalerne, men 

også løbende til overvågning parterne imellem. Derudover vil problemstillingerne medføre en 

markant større arbejdsopgave for Konkurrencestyrelsen, hvorved forbrugerne risikere at betale for 

de lavere lufthavnskatter i form af andre skatter. 

Den økonomiske analyse underbygger således ikke klart, hvorvidt det vil være økonomisk rentabelt 

at etablere Terminal A. Det kan dog overordnet set konkluderes, at konkurrencen vil kunne medføre 

en lavere pris for forbrugeren, grundet priskonkurrence, så længe Terminal A kan opretholdes, 

hvilket anses som det overordnede argument for etableringen. 
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4. Kapitel – integreret analyse 

4.1 Indledning 

På baggrund af den juridiske og økonomiske analyse i sagen om Terminal A, vil dette kapitel 

indeholde en vurdering af, hvilke grunde der kan være til, at Trafikstyrelsen vil modarbejde en ny 

terminal i CPH. Samtidig vil det via en efficiens analyse blive belyst, hvilke samfundsøkonomiske 

konsekvenser opførelsen af en konkurrerende terminal vil have. 

Et mål i EU er, at der på det indre marked skal være en effektiv konkurrence. I traktaten er der 

blandt andet anført: 

 ”Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa 

baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en social markedsøkonomi 

med høj konkurrenceevne”
222

. 

På baggrund af delkonklusionerne i nærværende afhandling og som Terminal A også har nævnt 

under sagsforløbet, tegner der sig et billede af en politisk dagsorden
223

. Transportministerens og 

Trafikstyrelsens holdninger efterlader et indtryk af, at de ikke ønsker, at CPH’s monopol skal 

brydes
224

. Dette begrundes med, at de af flere omgange, og stadig i dag efter fire års 

sagsbehandling, forsøger at argumentere for bestemmelser der gør, at hensynet til den frie 

konkurrence tilsidesættes, på trods af at Konkurrencerådet har udtrykt sig positive over for Terminal 

A jf. afsnit 2.3. Som belyst i den juridiske analyse, er der på nuværende tidspunkt ikke hjemmel til 

at begrænse konkurrencen. Trafikstyrelsen har forsøgt, at afvise sagen med hjemmel i nationale 

regler, men som min analyse har vist, kan dette argument ikke benyttes, idet EU-retten har forrang. 

Jeg har anført, at artikel 106, stk. 2 TEUF ikke finder anvendelse i den givne sag, da det at bevare 

CPH som et internationalt knudepunkt: ikke er nok til at der skal være en eneret jf. afsnit 2.6. 

                                                 

222
 TEU artikel 3, stk. 3. 

223
 Følgebrev Terminal A stævning. S. 3. 

http://airportterminals.dk/wp-content/uploads/2012/09/FoelgebrevTA310812.pdf 
224

 Ibid. 
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4.2 Politisk dagsorden 

Min forvetning om, at der foreligger en politisk dagsorden, bygges på det lange sagsforløb, der har 

været og det faktum, at Trafikstyrelsen, i flere omgange har skiftet holdning. Derudover har 

Trafikministeren udtalt følgende: 

 ”Ud fra en samlet transportpolitisk vurdering finder jeg det desuden meget problematisk, 

nærmest kontraproduktivt, at åbne op for, at CPH kan påføres intern konkurrence i form af 

en konkurrerende passagerterminal”
225

. 

På baggrund af denne udtalelse tegner der sig et billede af en politisk dagsorden, da det strider mod 

EU’s mål om en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor virksomheder til trods for, 

at der er tale om en delvis statsejet virksomhed, skal konkurrere på markedsvilkår.  

Terminal A har som nævnt valgt at stævne staten, jf. afsnit 1.2, da de føler afslaget om at leje den 

omtalte grund ikke er saglig begrundet, jf. den juridiske analyse. Dette, sammenholdt med 

Trafikstyrelsens skiftende holdninger, giver anledning til at se nærmere på, hvad der kan være 

argumentet for at modarbejde en konkurrerende passagerterminal. 

Det vurderes, at der især er tre grunde til, hvorfor staten, i form af Trafikstyrelsen og 

Trafikministeren, forsøger at forhindre, at der kommer konkurrence i CPH. 

1. Undgå yderligere konkurrence til SAS i form af lavprisselskaberne. 

2. Tilsikre fortsat profit til staten, fra CPH. 

3. Øget arbejdsbyrde for Trafikstyrelsen. 

4.2.1 Konkurrence til SAS 

I mange år har SAS, som Nordeuropas største luftfartsselskab
226

, været en stor kunde i CPH. 

Hovedaktionærerne i SAS er den danske, svenske og norske stat, hvilket betyder at staten, udover 

den nationale interesse har en direkte økonomisk interesse i, hvordan det går selskabet
227

.  

                                                 

225
 Sagsfremstilling – kronologisk oversigt. S. 9. d. 20. april 2012. 

http://airportterminals.dk/wp-content/uploads/2012/09/Bilag_1.pdf  
226

 SAS Koncernen 

http://www.sas.dk/Om-SAS-Danmark2/Vision-og-Vaerdier/  
227

 Largest shareholders  www.sasgroup.net/SASGroup/default  

http://airportterminals.dk/wp-content/uploads/2012/09/Bilag_1.pdf
http://www.sas.dk/Om-SAS-Danmark2/Vision-og-Vaerdier/
http://www.sasgroup.net/SASGroup/default
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SAS har i en årrække haft svært ved at få virksomheden til at køre rundt
228

, og har i flere omgange 

måttet ty til spareplaner, senest i november 2012. SAS har som ruteselskab i høj grad kunnet 

mærke, at lavprisflyvninger er steget markant, da de har skullet konkurrere med selskaber, der har 

væsentlig lavere kapacitetsomkostninger
229

. Samtidig gør ”mobility barrieres”, det svært at skrifte 

strategisk gruppe, hvormed det kan være svært for SAS at tiltrække lavprispassagerer. 

Ud fra deres størrelse i CPH vil SAS blive påvirket væsentligt ved opførelsen af en konkurrerende 

passagerterminal. Dette begrundes med, at lavprisselskaberne i høj grad vil konkurrere med SAS på 

de europæiske ruter. Dette ses allerede i og med, at Norwegian er vokset kraftigt, hvilket blandt 

andet er sket ved at tiltrække en række af SAS’s kunder
230

. 

Grundet SAS’s størrelse i CPH, især på området for transfer flyvninger, vil det have alvorlige 

konsekvenser for CPH, hvis SAS gik konkurs
231

. Derudover må Danmarks interesser vurderes, da et 

kollaps på kort sigt kan have væsentlige konsekvenser for den danske befolkning. Grundet SAS’ 

store rutenetværk i Skandinavien og Europa, kan det have væsentlig betydning for erhvervslivet, i 

form af tabt indtjening for danske virksomheder der er afhængige af SAS. Det sås blandt andet at 

Cimbers konkurs, trods deres relativ lille størrelse, fik væsentlig indflydelse på indenrigstrafikken, 

og dermed danske virksomheder. Et kollaps af SAS må antages, at have noget større indflydelse, da 

SAS står for 45 % af kapaciteten i CPH
232

. 

SAS er, grundet deres størrelse, et af de flyselskaber der har de bedste aftaler med CPH. Det skal 

bemærkes, at SAS i 2008 var positive over Terminal A, men senere skiftede holdning. Denne støtte 

bundede i, at ved at være positive overfor muligheden for en ny terminal, kunne de forhandle med 

CPH om bedre betingelser grundet SAS’s størrelse på markedet
233

. 

                                                 

228
 SAS-chef stopper efter fire turbulente år. 

http://www.jv.dk/artikel/930486:Business--SAS-chef-stopper-efter-fire-turbulente-aar  
229

 Norwegian: Selv uden løn er SAS 50pct. Dyrere end os. www.boersen.dk  
230

 Ekspert: Norwegian snart større end SAS. 

http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-45658525:ekspert-norwegian-snart-st%C3%B8rre-end-sas.html  
231

 Storlufthavn i strategisk knibe ved SAS-kollaps. www.boersen.dk  
232

 SAS-konkurs vil være en katastrofe for Danmark. http://www.jv.dk/artikel/1474175:Business--SAS-konkurs-vil-

vaere-en-katastrofe-for-Danmark  
233

 Susanne Larsen langer ud efter lufthavnen. 

http://www.jv.dk/artikel/441739:Business--Susanne-Larsen-langer-ud-efter-lufthavnen  

http://www.jv.dk/artikel/930486:Business--SAS-chef-stopper-efter-fire-turbulente-aar
http://www.boersen.dk/
http://finans.tv2.dk/nyheder/article.php/id-45658525:ekspert-norwegian-snart-st%C3%B8rre-end-sas.html
http://www.boersen.dk/
http://www.jv.dk/artikel/1474175:Business--SAS-konkurs-vil-vaere-en-katastrofe-for-Danmark
http://www.jv.dk/artikel/1474175:Business--SAS-konkurs-vil-vaere-en-katastrofe-for-Danmark
http://www.jv.dk/artikel/441739:Business--Susanne-Larsen-langer-ud-efter-lufthavnen
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Ovennævnte argumenter ses som indikationer på, at staten prøver at beskytte SAS for at beskytte 

CPH og Danmarks interesser. Dette understøttes af antagelsen om, at øget konkurrence i form af 

flere lavprisselskaber, vil have væsentlig indflydelse på SAS.  

4.2.2 Delvist statsejet 

Et andet argument for, hvorfor staten ikke ønsker konkurrence i CPH, kan være på grund af, at 

staten ejer 39,2 % af CPH, og derfor har en direkte økonomisk interesse i hvordan det går i CPH. 

Ryanair, som er det største lavprisselskab i verden og som flere gange har forhandlet med CPH, 

mener at CPH er alt for dyr i forhold til andre lufthavne i Skandinavien og Europa. De mener, at 

dette blandt andet ses ud fra, at de billigste lavprisselskaber ikke flyver fra CPH. Direktør Michael 

O’Leary mener dermed at easyJet og Norwegian ikke er ”rigtige” lavprisselskaber. Samtidig udtaler 

han, at CPH ikke er interesseret i at indgå billige løsninger med lavprisselskaberne
234

. Dette 

stemmer overens med vurderingen i den økonomiske analyse, hvor det ses at CPH sammenlignet 

med dets modstykker i Skandinavien, har væsentlig højere skatter. 

CPH, som beskrevet i kapitel 2, har en dominerende stilling og de nærmeste konkurrerende 

lufthavne kan ikke yde en effektiv konkurrence mod CPH, grundet afstanden. Det gør at CPH 

nemmere kan lade være med at indgå aftaler med lavprisselskaberne, da ruteselskaberne, såsom 

SAS, kan sælge deres billetter til en højere pris, da kun en lille del af forbrugerne vælger CPH fra, 

til fordel for en sekundær lufthavn. 

Dette kan være endnu et argument for hvorfor staten forsøger at forhindre Terminal A’s indtræden 

på markedet.  

4.2.3 Trafikstyrelsen 

Den sidste grund, som jeg ser det, er Trafikstyrelsens rolle. Som tilsynsmyndighed er det 

Trafikstyrelsen, der skal føre tilsyn med CPH herunder om de overholder myndighedskravene
235

. 

Som Danmarks største og travleste lufthavn, antages det, at det er den lufthavn, som Trafikstyrelsen 

bruger mest tid på at føre tilsyn med. Grundet det faktum at Trafikstyrelsen, efter flere år, har et 

                                                 

234
 Ryanair-ejer kalder lufthavnen forældet. www.boersen.dk  

235
 Hvor kommer reglerne fra? 

http://www.cph.dk/CPH/DK/MAIN/Sikkerhed/Hvem+laver+reglerne.htm  

http://www.boersen.dk/
http://www.cph.dk/CPH/DK/MAIN/Sikkerhed/Hvem+laver+reglerne.htm
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indgående kendskab til CPH, er det mit postulat at der er opstået en vis symbiose mellem CPH og 

Trafikstyrelsen. Hvilket må være en fordel for Trafikstyrelsen, når der skal føres tilsyn. 

En ny passagerterminal vil ændre på denne konstellation, da Trafikstyrelsen ikke bare skal føre 

tilsyn med CPH, men også med Terminal A. Dette medfører yderligere arbejde for Trafikstyrelsen, 

da de vil skulle føre tilsyn med to separate virksomheder. Det kan ses som endnu en grund til, at 

Trafikstyrelsen ikke ønsker opførelsen af Terminal A, da det vil forøge deres arbejdsbyrde. Da der 

vil være tale om en ny situation, antages det at der er en del opstartsomkostninger for 

Trafikstyrelsen og dermed skal bruge flere ressourcer og tid, ved at holde tilsyn med to separat 

ejede terminaler. 

Man kan argumentere for, som beskrevet i afsnit 3.5.4.3, at Trafikstyrelsen, ved at forsøge at hindre 

Terminal A’s indtræden på markedet, forøger indgangsbarrierer velvidende, at Terminal A 

formentligt ikke ville kunne finansiere en helt ny lufthavn og dermed udelukke dem helt fra 

markedet. 

4.2.4 Opsamling 

Ovenstående afsnit har belyst, hvorfor staten kan have en væsentlig interesse i at bevare CPH som 

et monopol. Både for at beskytte Danmarks interesser i forhold til konsekvenserne af et svækket 

SAS, men samtidig også for at sikre deres egne interesser i CPH. Samtidig er der indikationer for, at 

Trafikstyrelsen ikke er interesseret i en ny terminal, da det vil betyde, at deres arbejdsbyrde vil blive 

forøget, da de vil skulle føre tilsyn med to separate lufthavne. 

Der kan argumenteres for, at såfremt man havde valgt at gå til EU kommissionen, så havde man 

undgået problemstillingen omkring Trafikstyrelsen. 

4.3 Efficiens analyse 

Med muligheden for Terminal A’s indtræden på markedet, er det relevant at se på den 

samfundsøkonomiske påvirking og hvorvidt det er efficient at bygge Terminal A. Det er svært at 

fastslå dette fuldstændigt, da der ikke er fuld information, hvorfor sådan en analyse primært er 

baseret på vurderinger og afvejning af forskellige aspekter, kvantitative og kvalitative, i forhold til, 

den nuværende situation på markedet og konsekvenserne ved at opføre Terminal A.  
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Når det vurderes, hvorvidt situationen er efficient, benyttes to begreber, Pareto-optimalitet og 

Kaldor-Hicks.  

Kaldor-Hicks kriteriet går ud på, at en retsregel er ønskelig, hvis den skaber stor nok værdi for 

”vinderen” til at kunne kompensere ”taberen”. Det vil sige, at der samlet set skal være tale om øget 

nettoværdi
236

. Pareto-optimalitet er gældende, når ingen kan få det bedre uden at en anden får det 

værre. Det vil sige, at der er tale om en Pareto forbedring, hvis én part får det bedre uden at nogen 

får det værre
237

.  

Da vi har en retspolitisk situation, hvor situationen kan vurderes med eller uden en bestemt 

retsregel, vil Kaldor-Hicks kriteriet ofte være det mest praktiske kriterium at benytte sig af, da der 

både vil være vindere og tabere som følge af forandringer i retsreglerne eller retsstillingen for den 

enkelte
238

. Det er blandt andet tilfældet, hvis der kommer en ny situation for en monopolist
239

. Det 

er derfor relevant at se på, om der er tale om en Kaldor-Hicks efficient situation ved, at der bliver 

åbnet en konkurrerende passagerterminal. 

Der kan argumenteres for, at det ikke er relevant at se på Pareto-effektivitet og Pareto forbedringer i 

denne situation, da monopolisten, i en situation hvor markedet ændres fra monopol til duopol, vil 

miste markedsandele grundet konkurrencen, og dermed vil blive stillet dårligere, hvormed det aldrig 

kan være en Pareto forbedring.  

Konkurrencerådet vurderer, at opførslen af Terminal A, vil medføre en årlig gevinst for forbrugerne 

på mellem 50 og 150 millioner som følge af fald i taksterne
240

. Dette er blandt andet vurderet ud fra 

at CPH møder konkurrencen, i forhold til pris, og at Terminal A får et lavere omkostningsniveau 

end CPH
241

. Udover at Konkurrencerådets undersøgelse på området, er isoleret på effekten af 

lufthavnsskatterne, er det svært at vurdere pålideligheden af undersøgelsen, som følge af at 

datagrundlaget ikke er offentligt tilgængeligt og hvorfor jeg har afgrænset mig fra det, jf. afsnit 1.9. 

Det er dermed ikke entydigt klarlagt på hvilket grundlag undersøgelsen behandler eventuelle 

løbende transaktionsomkostninger, såsom efterfølgende administration og overvågning, dertil 
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kommer hvordan konkurrencen vil udspille sig og hvordan CPH er positioneret til at forsvare sin 

dominerende stilling, jf. afsnit 3.6.3. Grundet manglende data, vil Konkurrencerådets økonomiske 

vurderinger i udkastet, ikke blive belyst nærmere. 

Konkurrencerådets vurdering taler for at der er tale om en forbedring for forbrugerne, grundet et 

fald i billetpriserne, da en isoleret analyse af priser ifølge klassisk teori medfører lavere priser. På 

baggrund af dette vil antallet af flypassagerer stige.  

Hvis Konkurrencerådets vurdering accepteres og antages til at være de isolerede 

lufthavnsskattebesparelse på mellem 50 og 150 millioner årligt til forbrugerne, kan Kaldor-Hicks 

benyttes til at vurdere samfunds efficienten. Ved en Kaldor-Hicks efficiens betragtning vurderes 

befolkningen/ det danske samfund som vindere, det vil sige værdien, i form at lavere 

lufthavnsskatter og CPH er de direkte tabere, men da staten ejer 39,2% af CPH er det dette relative 

forhold som vinderens gevinst skal sammenlignes med.  

 Værdi: Hvis Konkurrencerådets vurdering accepteres, er der mellem 50 og 150 millioner i 

årlig besparelse til forbrugerne. Konkurrencerådets analyse er antaget som isoleret på 

lufthavnskatter, hvorfor eventuelt afledte effekter ikke er inkluderet. Afledte effekter kan 

både være positive og negative, en positiv effekt er for eksempel øget forbrug uden for CPH 

fra stigningen i lufthavnstrafik, en negativ effekt kunne være problematikken omkring SAS 

og hvilke økonomiske effekter det vil have på kort og lang sigt, samt øget administrations 

omkostninger i Trafikstyrelsen, jf. afsnit 4.2.3, og Konkurrencestyrelsen, jf. afsnit 3.6.3. 

 Tab: Hvis forbrugerne årligt kan få besparelser på 50 – 150 mio. må det forventes at CPH’s 

tab er større en dette, da Terminal A også må forventes at skulle realisere profit, staten og 

derfor samfundet vil, i kraft af deres ejerskab selv betale for 39,2 % af tabet. Dette tal skal 

justeres for direkte og indirekte skatteeffekter.  

Ud fra ovenstående kan der argumenteres for, at det er Kaldor-Hicks efficient, da gældende ret 

giver tilladelse til opførslen af Terminal A jf. den juridiske analyse. Men om der i praksis er en 

samfundsefficiens kan ikke vurderes entydigt, grundet manglende indsigt i 

transaktionsomkostningerne og andre afledte effekter.  

Især de afledte effekter er en meget omfattende analyse, hvilket kræver adgang til store 

samfundsøkonomiske modeller, som indeholder direkte, såvel som afledte økonomiske effekter. 
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Men ud fra ovenstående er det tydeligt, at CPH kan tåle betydelige tab før Kaldor-Hicks ikke er 

opfyldt, men det anderkendes, at afledte effekter, kan have en markant større effekt og være det 

primære modstridende argument imod Terminal A, med hensyn til vigtigheden af SAS for det 

danske samfund. Det er min vurdering at uenigheden imellem Transportministeriet og 

Konkurrencerådets i høj grad er et udtryk for, at der er en holdning til, at det retsøkonomiske med 

udganspunkt i CPH og den faktiske samfundsefficiens, ikke nødvendigvis er det samme. 

Derudover må det vurderes, hvorvidt en reaktion i form af priskrig yderligere kan ændre balancen i 

Kaldor-Hicks. Det faktum at CPH har opført ”CPH Go”, gør at de har det nemmere i en evt. 

konkurrence situation og har i form deres monopol, et stor incitament i at forsøge at udkonkurrere 

Terminal A. Man kan forestille sig, at i en situation hvor Terminal A bliver opført, at de vil sænke 

priserne i ”CPH Go”, til et konkurrerende prisniveau – underordnet af om det giver kortvarige tab. I 

dette tilfælde antages det, at lavprisselskaber som Ryanair, kunne være fristet til at vælge ”CPH 

Go” fremfor Terminal A, under forudsætning at prisen er ens, grundet rutine, terminalforhold og 

adgang til offentlig transport, hvilket i princippet vil kunne føre til en priskrig mellem CPH og 

Terminal A. Det må forventes, at CPH på baggrund af deres omsætning og den oprindelige 

terminal, kan overleve længere i sådan en priskrig, hvilket kan resultere i, at Terminal A må trække 

sig fra markedet, hvorefter CPH igen vil kunne øge priserne i ”CPH Go”. 

Såfremt denne situation opstår, vil der kunne opstå en situation, hvor CPH igen vil være et 

monopol, og man står med en opført Terminal A, der højst sandsynligt vil være ubrugelig. 

4.4 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående konkluderes det, at der tegner sig et billede af en politisk dagsorden i forsøget 

på at forhindre opførslen af en konkurrerende passagerterminal. Staten har således en væsentlig 

interesse i de involverede virksomheder, da der er tale om delvist statsejede virksomheder, der står 

til at kunne miste profit, ved at der kommer konkurrence på markedet. Samtidig er der væsentlige 

danske interesser at holde for øje, i forhold til at bevare et stærkt SAS og sikre lufttrafik for 

Danmark.   

Derudover konkluderer jeg at der er forskellige faktorer der spiller ind, når man skal vurdere, om en 

ændring af markedssituationen vil medføre samfundsefficiens. På baggrund af Konkurrencerådets 

udkast, er der forhold der taler for efficiens, men da der er væsentlige usikkerhedsmomenter, for 
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eksempel transaktionsomkostninger, forbundet med opførslen og især de afledte økonomiske 

effekter for Danmark, er det svært at foretage en entydig konklusion om det reelt er 

samfundsefficient eller ej. Derudover er det væsentligt at betragte, at CPH har mulighed for at 

konkurrere via ”CPH Go”, og at det kan ende med en situation hvor Terminal A ikke vil være i 

stand til, at komme ned på et prisniveau der er lavt nok, til effektivt at kunne konkurrere med ”CPH 

Go”.  
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5. Kapitel – Konklusion 

På baggrund af den juridiske analyse i kapitel 2, er det belyst hvorvidt der er juridisk hjemmel, for 

det ”nuværende” afslag til Terminal A, om at leje en ledig grund i CPH.  

Ud fra Konkurrencerådets udkast konkluderes det, at CPH har en dominerende stilling på markedet 

for landingsbaneydelser, og det beslægtede marked for aeronautiske og kommercielle 

terminalydelser (ikke-aeronautiske). Endvidere konkluderes det ud fra udkastet, at CPH misbruger 

deres dominerende stilling, ved at nægte Terminal A adgang til den omtalte grund, den ”væsentlige 

facilitet”, hvilket begrundes ud fra kriterierne udledt af retspraksis.  

Trafikstyrelsens argument, om at afslaget er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering 

jf. KRL § 2, stk. 2, belyses. Efterfølgende er det analyseret hvorledes CPH kan benytte sig af 

undtagelsesbestemmelserne i traktaten, på baggrund af mulige ”public service forpligtelser”.  

Der kan være samfundsmæssige hensyn der går videre end hensynet til konkurrencen, hvormed der 

er tale om en undtagelse til forbudsbestemmelserne. I denne sag konkluderes det, at der ikke er 

sådanne specifikke lufthavnshensyn. Der har været argumenteret for, at sikkerheden kunne 

kendetegnes som sådan et hensyn. Det er konkluderet at dette hensyn ikke er som følge af en direkte 

eller nødvendig følge af offentlig regulering, hvilket Trafikstyrelsen har accepteret. Det er 

endvidere vurderet, at der ikke er andre hensyn i sagen, som kan betegnes som direkte eller 

nødvendig følge af offentlig regulering, i forhold til etableringen af Terminal A. 

Da der er tale om en sag hvor der er samhandelspåvirkning, er det fundet relevant at vurdere om 

anvendelsen af konkurrencelovens § 2, stk. 2 er forenelig med EU-retten. Ud fra gennemgangen af 

CIF-dommen C-198/01, konkluderes det at nationale konkurrencemyndigheder er forpligtet til ikke 

at anvende nationale bestemmelser der tilsidesætter EU-konkurrencereglerne, dermed vurderes det, 

at man ikke kan anvende konkurrenceloven § 2, stk. 2 til at tilsidesætte forbudsbestemmelsen i EU-

retten.  

Til sidst er det blevet analyseret, hvorvidt undtagelsesbestemmelsen i artikel 106 TEUF, finder 

anvendelse. Der konkluderes, at det igennem liberaliseringen af luftfarten har vist, at det ikke er 

nødvendigt med en forsyningspligt, da der er et tilstrækkeligt kommercielt incitament, til at drive de 

vigtigste flyruter, hvilket også bekræftes af Terminal A’s ønske om at træde ind på markedet. Med 
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udgangspunkt i proportionalitetsprincippet konkluderes det, at indskrænkninger i CPH vil gå ud 

over hvad der er strengt nødvendigt for at opretholde kapaciteten af flyruter til og fra Danmark, og 

der dermed ikke er tale om en undtagelse, der kan retfærdiggøre afslaget til Terminal A. På 

baggrund af dette, sammenholdt med lignende sager, hvor det er blevet fastlagt at der skulle gives 

adgang til en ”væsentlig facilitet”, konkluderes det, at ud fra gældende ret, så skal Terminal A have 

adgang til den ”væsentlige facilitet” og at undtagelsesbestemmelserne ikke finder anvendelse i 

denne sag.  

Ud fra ovenstående konkluderes det, at der ikke er juridisk hjemmel, til at give Terminal A afslag til 

at leje den omtalte grund, der kendetegner en ”væsentlige facilitet”. 

Ud fra den økonomiske analyse i kapitel 3 vurderes CPH’s prissætning og marked, samt den 

forventede økonomiske påvirkning af den danske luftfartstrafik, hvis Terminal A opføres for at 

belyse effekten af øget konkurrence. Dette er gjort ved, at vurdere CPH’s økonomi, den nuværende 

konkurrence situation, samtidig med at Terminal A vurderes som konkurrent.  

På baggrund af analysen af CPH’s økonomi konkluderes det, at CPH’s primære indtjening kommer 

fra den ikke-aeronautiske forretning. Det formodes, at denne indtjening i høj grad skyldes CPH’s 

dominerende stilling på det aeronautiske marked, der giver mulighed for monopolistisk prissætning 

på det tilhørende ikke-aeronautiske marked, hvilket vurderes som en væsentlig grund, til at CPH 

forsøger at opretholde deres monopol, da Terminal A’s indtrædelse vil medføre konkurrence på 

begge markeder.  

Til at vurdere den nuværende konkurrence situation på lufthavnsskatter, er der foretaget en 

prisbenchmarks analyse. Ud fra analysen af de tre skandinaviske hovedlufthavne CPH, GAR og 

ARL kan det konkluderes, at CPH er den dyreste lufthavn, hvilket ses, på ruter fra henholdsvis SAS 

og Norwegian til London. Ved at sammenligne de tre hovedlufthavne med sekundære lufthavne, 

konkluderes det, at de to andre lufthavne har øget konkurrence sammenlignet med CPH, hvilket 

forventes at være en primær grund til, at CPH er den dyreste af de tre lufthavne for forbrugeren. Det 

kan konkluderes at CPH har et højere prisniveau, end i tilfælde hvor der fri konkurrence. 

Porters Five Forces er anvendt til at belyse hvordan konkurrencen forholder sig på 

lufthavnsmarkedet i og omkring København. Det konkluderes ud fra Porters Five Forces, at der er 

begrænset konkurrenceintensitet i branchen, da hverken kunder eller leverandører har væsentlig 
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forhandlingsmagt, samtidig med at der ingen væsentlige substitutter er og der er høje 

indgangsbarrierer, hvilket giver CPH en unik position på markedet. 

Det konkluderes endvidere at Terminal A’s evne til at konkurrere ikke er entydig og i høj grad er 

afhængig af om de er i stand til at reducere omkostningerne til et tilstrækkeligt lavt niveau. Dette 

kan vise sig vanskeligt grundet det faktum, at de vil være afhængige af at adskillige ydelser fra 

CPH, og derfor ikke selv i stand til at foretager effektiviseringer på hele omkostningsbasen, blandt 

andet grundet betydelige transaktionsomkostninger. Derudover konkluderes det, at opførslen af 

”CPH Go” betyder, at CPH er godt positioneret, til en eventuel priskrig, og grundet deres størrelse 

vurderes det, at de vil kunne udkonkurrere Terminal A på lang sigt, hvormed Terminal A’s 

indtræden, kun på kort sigt, vil medføre lavere priser i København.  

Ud fra ovenstående konkluderes det, at CPH operere i et marked med begrænset konkurrence, 

hvilket har medført at CPH’s prisniveau er højere end det ville være hvis der var konkurrence. Det 

vurderes at Terminal A vil have store udfordringer i at få markant lavere priser, da de er meget 

afhængige af services fra CPH. Endvidere konkluderes det, at CPH efter konstruktionen af ”CPH 

Go” er godt positioneret til at konkurrere med Terminal A, hvorfor der vil være en pris effekt på 

kort sigt – men der er en væsentligt risiko for at positionen vil medføre at Terminal A vil blive 

udkonkurreret på længere sigt, og pris effekterne fra konkurrencen derfor kun vil være kort varige. 

På baggrund af den integrerede analyse konkluderes det, at der tegner sig et billede af en politisk 

dagsorden, grundet statens interesser, dels i SAS og CPH, men også i forhold til at sikre danske 

interesser og dansk lufttrafik.  

Det tydeliggøres, at Konkurrencerådets estimat for forbrugerbesparelser skal ses i sammenhæng 

med omkostninger andre steder i samfundet, hvorfor det konkluderes at samfundsefficienten 

primært er en konsekvens af afledte økonomiske effekter udenfor CPH og derfor Konkurrencerådets 

analyse. En konsekvens der er svær at komme med en entydig vurdering af, blandt andet da det ikke 

er fundet muligt, at vurdere det præcise omfang af transaktionsomkostninger, både ved 

aftaleindgåelsen og i det løbende samarbejde mellem CPH og Terminal A, samt det faktum at CPH 

har mulighed for at konkurrere med Terminal A, via ”CPH Go”, hvormed der kan opstå en 

situation, hvor Terminal A ikke har den økonomiske styrke til at konkurrere med ”CPH Go” i en 

eventuel priskrig hvilket vil medfører en kortvarig besparelse.  
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6. Perspektivering  

I den juridiske analyse bliver undtagelsesbestemmelser i national- og EU-ret belyst, hvilket har vist 

problematikker ved manglende harmonisering på området, da vi ender i en situation med to 

regelsæt. Det kan vurderes om dette burde ændres i fremtiden. 

Igennem opgaven er det blevet tydeligt at det er svært at komme frem til entydige økonomiske 

resultater der taler for eller imod om Terminal A skal bygges. Teoretisk set bør det medføre lavere 

priser, men dette er baseret på frie markedspladser. Dertil er det væsentligt at betragte eventuelle 

prisfald i en national sammenhæng for at sikre sig en national efficient løsning. 

Problematikken opstår i at til trods for liberaliseringen af lufthavnssektoren, så er der fortsat 

regionale monopoler, hvorfor der må laves regulering der sikre at selskaber ikke udnytter den 

dominerende stilling. Sådanne reguleringer er komplekse og kan være svære at lave helt 

udtømmende. 

En introduktion ville stadig ikke skabe fri konkurrence, men derimod et duopol hvor den ene er 

dybt afhængig af den anden part. En situation hvor to selskaber med vidt forskelige økonomiske 

interesser er tvunget til at handle med hinanden.  

Det ville være relevant at ophæve afgræsningen fra den nuværende indtægtsregulering, og i detalje 

analysere hvilke incitamenter CPH’s indtægtsregulering giver og hvordan denne måtte ændres i en 

duopolistisk markedssituation, så man sikre de rigtige økonomiske incitamenter samt en 

markedsplads som rent faktisk fungerer i et europæisk marked. 

For at analysere den optimale løsning er det væsentligt at fastslå de generelle markedsdynamikker 

bedre, herunder passagernes adfærd.  

 Er antagelsen om at forbrugere i høj grad kun sammenligner billetpriser rigtig, hvorved de 

glemmer transport omkostning og tid?  

 Vil øget transparens på markedet for luftskatter, ændre forbrugeradfærden? 

 Hvordan kunne man eventuelt opnå fuld pristransparens?  
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Derudover ville der være et behov for at få et bedre indblik i omkostningsstrukturen for CPH for at 

forstå om ”CPH Go” er et reelt forsøg på at tiltrække Ryanair og andre selskaber eller nærmere et 

billigt forsvarsværk imod for eksempel Terminal A? jf. 3.3.1. 

Det bør analyseres hvor længe Terminal A kan forblive solvent hvis CPH indleder en priskrig i 

form af ”CPH Go”. Hvis CPH kan presse Terminal A ud ved en priskrig kan hele ideen ende med 

massive omkostninger, hvor der reelt set kun er en kortsigtet økonomisk konkurrence effekt (indtil 

Terminal A må lukke ned). 
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