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Abstract  

This analysis concerns the development in the Danish retail electricity market, in relation to the European 

energy market. The liberalization of the previously monopolized retail and production markets in the Danish 

energy sector has led to some significant change to the legal environment. This analysis considers the impact 

on the competition structure of the Danish retail electricity market from the European energy directives. 

Special, focus is on the criticized ‘obligation to supply’ system and its distortion of the competition. 

The market structure along with the development of the Danish ‘obligation to supply’ rules, has resulted in a 

divided retail market, in which the incumbent electricity suppliers have a dominant market position verging 

on a monopoly status. A change to the ‘obligation to supply’ system in 2012 included a transfer of the 

incumbent suppliers’ consumers from a regulated to an open market. This transfer of consumers and the 

divided market structure are elements that can distort the competition. The effects resulting from the Danish 

implementation of European energy directives have not reached the desired aims of the directives. New 

electricity suppliers find themselves in a retail market that is lacking the required incentive structure, to 

accommodate an efficient and equal competition. A fact that could be conflicting with the competition rules 

in the Treaty on the functioning of European Union 

The consequence of regulation and current market structure is the basis of this analysis that focuses on the 

regulation and inefficient market behavior of the market participants. Consideration as to which extent the 

‘obligation to supply’ system is responsible for the lacking competition and high inertia of the consumers, and 

the level of required regulation on the suppliers has caused a lacking incentive for consumers to actively seek 

out offers on the retail electricity market. 

Finally, a consideration as to whether the effects of expected measures from the Danish legislators will solve 

the problems found in the previous economic and legal analysis. These expected measures along with some 

recommended suggestions will form the conclusion as to whether the competition in the retail electricity will 

improve and support the concerns from the European and Danish authorities. On this basis, a personal 

recommendation as to which measures to prioritize to strengthen the competition will be presented.  
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Indledning 
Formålet med denne afhandling er at belyse, hvorfor konkurrencen i den liberaliserede elsektor ikke i 

tilstrækkeligt omfang lever op til hensigten om et frit og dynamisk marked. For at få en forståelse af hvordan 

elsektoren har udviklet sig, er det følgende en kort historisk gennemgang. 

I slutningen af 1800-tallet blev den danske elsektor grundlagt, og Danmark fik i 1891 sit første elværk Kjøge 

Elektriske Lysstation. Med udbredelse af el begyndte en monopoliseringsproces af sektoren og 

Stærkstrømsloven fra 1907 forbød bl.a. oprettelse af nye selskaber, hvor der allerede eksisterede et selskab. I 

løbet af de første par årtier af 1900-tallet kom der for alvor gang i byggeriet af elværker både i byerne og på 

landet.1 

Elsektoren oplevede udelukkende fremgang lige op til oliekrisen i 1970’erne, hvor elsektoren for første gang 

mærkede problemer. Efter oliekrisen påbegyndte politikerne på grund af forsyningssikkerhedsspørgsmålet en 

politisering af elsektoren, der varede ved helt frem til liberaliseringen af elsektoren i 1996. Det førte i 1976 til 

vedtagelsen af den første elforsyningslov i Danmark. Loven indeholdt de første bestemmelser om 

forsyningssikkerhed og eneret gennem bevilliger til produktion og distribution af elektricitet. 

I 1980’erne med kulmination i 1992 ved Klimakonventionen, skiftede stemningen fra politisk side over mod 

en mere miljøbevidst holdning. Energisektoren havde en fremtrædende rolle i de miljøpolitiske handleplaner 

og en regulering af brændselstyperne afstedkom en reduktion af de billige fossile brændsler. 

Danmark var indtrådt i EF, siden EU, og i 1996 begyndte EU, fra et lovgivningsmæssigt synspunkt at blande 

sig på energiområdet med direktiver, der skulle sikre et indre marked for bl.a. el. Konkurrence på tværs af 

landegrænser skulle indføres og regler skulle oprettes for at sikre disse hensyn. Det første el direktiv 96/92/EF 

fra 1996 satte rammerne for elsektorens organisering og de fælles regelsæt for det indre marked. Formålet var 

at åbne markedet og fremme effektiv og ikke-diskriminerende adgang for alle aktører.  

I 2002 blev Danmark medlem af den nordiske elbørs Nord Pool. Dette engrosmarked blev grundlaget for 

oprettelsen af nye el-handelsselskaber, der alene køber og sælger el. Se nedenstående figur for en oversigt over 

det nye liberaliserede marked og en nærmere beskrivelse i bilag 1. 

                                                           
1 Danmarkshistorien.dk,   
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Figur 1 – Elsektorens oversigt 

 
Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet 

En senere ændring af eldirektivet i 2003 skulle sætte yderligere skub i liberaliseringen af elsektoren. Her blev 

målsætningen om fuld markedsåbning i 2007 fastlagt for alle lande i Europa. Formålet var at skabe mere 

gennemsigtighed i de forskellige led i elsektoren, således at nye selskaber kunne sikres uhindret adgang til 

elnettet. 

EU's eldirektiv blev igen ændret i 2009. Medlemslandene skulle denne gang sikre en yderligere 

selskabsmæssig adskillelse af transmissionsoperatøren fra vertikalt integrerede virksomheder. Hensigten var 

at øge gennemsigtigheden på markedet og yderligere at mindske de omkostninger, der er forbundet med leje 

og opkobling til transmissionsnettene. 

Afhandlingen afdækker status for liberaliseringen med fokus på konkurrencevilkår og forslag til forbedringer 

til den nuværende praksis. 
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Kapitel 1 

1.1 Problemformulering 

Hvordan er konkurrencevilkårene på detailmarkedet for el i Danmark?  

- Hvilke konkurrenceretlige overvejelser giver bestemmelserne om forsyningspligten og regler afledt af 

systemet anledning til? 

- Hvordan kan konkurrencen på detailmarkedet for el, på baggrund af konsekvenserne af 

forsyningspligtsystemet, karakteriseres ud fra SCP-paradigmet? 

- Hvordan kan en mere effektiv regel anbefales, som ikke hæmmer konkurrencevilkårene for mindre 

elleverandører? 

o Er det muligt at ophæve forsyningspligten helt, eller kan en alternativ og mere hensigtsmæssig 

regel identificeres i forhold til konkurrencevilkårene for mindre el handelsselskaber? 

1.2 Synsvinkel: 

Afhandlingen er et forsøg på at fremme konkurrencevilkårene på detailmarkedet for el i Danmark. På trods af 

liberaliseringen, har nye elleverandører meget svært ved at konkurrere med de etablerede elleverandører, 

hvilket skaber markedssvigt til skade for forbrugerne og samfundet. 

1.3 Struktur 

Afhandlingen er opdelt i 5 kapitler. Kapitel 1 er en indledning til problematikken og indført for overblikkets 

skyld. Kapitel 2 er det juridiske afsnit hvor de konkurrenceretlige overvejelser vil blive analyseret. Kapitel 3 

er det økonomiske afsnit, hvor konsekvenserne af forsyningspligtsystemet vil blive analyseret. Kapitel 2 og 3 

skal supplere hinanden og danne grundlag for kap. 4, der er den integrerede analyse/anbefaling til de 

lovgivende myndigheder på elmarkedet. I kap. 5 konkluderes der på det ovenstående. 

1.4 Juridisk metode: 

Den juridiske analyse består hovedsageligt af den retsdogmatiske metode, der anvendes til at finde formål og 

konsekvenser ved gældende ret i Danmark. Særligt fokuseres der på de juridiske konsekvenser som 

forsyningspligtsystemet synes at give anledning til. Det vurderes, om lovgivningen foreskriver de rette forhold 

til at skabe et konkurrencedygtigt el-marked, hvor alle leverandører stilles lige, og konkurrencen foregår på 

ens og fair vilkår. Der analyseres som udgangspunkt på Lov om Elforsyning (Elforsyningsloven eller EFL) og 

dennes bestemmelser om forsyningspligt, jf. kap. 6 i LBK nr. 1329 af 25/11/2013. 

Konsekvenserne af de danske regler om forsyningspligtsystemet kritiseres for at stride mod grundlæggende 

retsprincipper i EU2. TEUF3 artikel 3, stk. 1, litra b) bestemmer, at EU har enekompetence i forhold til: 

                                                           
2 Lic. jur. Peter L. Vesterdorf, Notat, Regulering på området for leverance af elektricitet på basis af forsyningspligt, 28.9.2012 
3 Traktaten for den Europæiske Unions Funktionsmåde 
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”fastlæggelse af de konkurrenceregler, der er nødvendige for det indre markeds funktion”. Formålet med 

liberaliseringen af EU's energimarkeder er at sikre den frie konkurrence på det indre marked4. Det vil sige, at 

EU har enekompetence til at fastlægge reglerne. Endvidere blev det fastslået i sagen Costa mod ENEL5, at EU-

retten har forrang for national ret. 

Den danske elforsyningslov er derfor stort set identisk med det europæiske eldirektiv. Men i eldirektivets 

artikel 3.1 åbnes der for anvendelsen af subsidiaritetsprincippet6, der går ud på, at EU kun må fastlægge regler 

på områder, hvor det kan godtgøres, at disse bedre kan opfyldes på fællesskabsplan frem for på nationalt plan. 

Det accepteres at regler om forsyningssikkerhed bestemmes nationalt, blot reglerne er i overensstemmelse med 

EU’s direktiver. 

I den juridiske metode vil retskilderne blive analyseret ud fra den traditionelle retsdogmatiske fortolkning efter 

lex superior-princippet, hvor retskilderne rangeres efter en bestemt rækkefølge. Efter dette princip inddeles de 

analyserede EU retskilder efter følgende rangorden, hvor primærretten (EU-traktater, grundlæggende 

rettigheder og retsprincipper) er øverst, efterfulgt af sekundærregulering (forordninger, direktiver og 

beslutninger mm.), derefter praksis (EU domstolens retspraksis) og til sidst ”soft law” (ikke-bindende 

sekundærregulering). 

Fortolkningen af de enkelte retskilder kan variere meget afhængigt af, om man foretager en ordlydsfortolkning, 

en formålsfortolkning eller en helt anden form for fortolkning. Inden for EU-retten fortolker man teleologisk 

og dermed ud fra ordlyd, kontekst, retssystemets helhed og formål på fortolkningstidspunktet, hvilket er 

metoden som anvendes i dette projekt. 

Den juridiske analyse skal lede hen mod, om der reelt er tale om en EU stridig implementering af det danske 

forsyningspligtsystem, som ikke kan forsvares med subsidiaritetsprincippet eller andre hensyn. En EU stridig 

dansk implementering af forsyningspligtsystemet vil forenkle overvejelsen i forhold til en sluttelig anbefaling, 

mens en ikkestridig implementering fortsat kan have retsøkonomiske konsekvenser for markedet. 

Reguleringens konsekvenser for økonomi, skal danne grundlag for den politiske anbefaling der lægges op til. 

1.5 Økonomisk metode: 

Den økonomiske analyse baseres på konsekvenserne af liberaliseringen på forbrugernes detailmarked med 

særligt fokus på forsyningspligtsystemet. SCP-paradigmet anvendes til at beskrive markedssituationen. Det er 

et godt værktøj til at få overblik over markedsstrukturen, markedsaktørernes adfærd og den generelle 

konkurrencesituationen. 

                                                           
4 Jf. TFEU art. 18 om forbud mod diskrimination på baggrund af nationalitet. 
5 Costa v Enel: Sag C-6/64. National italiensk ret i strid med EU-retten. 
6 Også kaldet nærhedsprincippet 
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Basisforholdene på detailmarkedet for el er en analyse af forhold såsom udbud og efterspørgsel, for at vurdere 

hvilke faktorer der påvirker konkurrencen. Udbuddet påvirkes af elektricitetens særlige karakteristika i forhold 

til lav holdbarhed, der bevirker at udbud skal følge efterspørgselen, et konkurrencedygtigt engrosmarked og 

en elpris der er kraftigt reguleret. Efterspørgslen påvirkes af elproduktets særlige karakter som et gode af særlig 

økonomisk interesse og en speciel efterspørgselselasticitet. 

Markedsstrukturen analyserer aktørernes markedsandele, på baggrund af omsætningsdata fra CVR-registret. 

Denne opgørelse foretages for at fortælle hvordan forbrugernes detailmarkedet for el ser ud i dag. 

Produktdifferentiering undersøger hvorvidt det er muligt for forbrugerne at differentiere mellem de udbudte 

elprodukter. Prisanalyse skal give svar på forbrugernes pris, og hvor stor forskellen i pris er mellem 

produkterne. Kan prisreguleringen siges at hæmme forbrugernes incitament til at benytte markedet effektivt? 

Gennemsigtigheden for forbrugerne på detailmarkedet, et forhold der er afgørende for forbruger adfærden. 

Adgangsbarrierer forbundet med reguleringen af elmarkedet, såsom skabelonafregningen og de vertikale 

integrationer, ses i bilag 1. 

Markedsadfærden skal reguleres af gældende ret. Konsekvenserne af markedsstrukturen og forsyningspligten 

bliver tydeliggjorte ved analysen af adfærden på forbrugernes elmarked. 

Leverandørernes adfærd påvirkes af konkurrencesituationen på markedet mellem de etablerede og nye 

leverandører. Samtidig undersøges effekten af prisreguleringen på forsyningspligten ved hjælp af Averch og 

Johnsons7 teoremet.  

Forbrugernes adfærd - Leverandørskift er er en vigtig faktor til at vurdere hvordan konkurrencen fungerer på 

detailmarkedet. Forbrugernes forhold til at skifte serviceudbyder påvirkes af en række kriterier som bl.a.: 

Kvaliteten af tjenesten, Omkostningerne ved at skifte, Individuelle holdninger til at skifte, Sociale påvirkninger 

og Tilfredshed. Disse kriterier behandles for at finde frem til nogle forbrugersegmenter og deres 

incitamentstruktur. Det undersøges, hvad forbrugerne lægger vægt på og hvilke præferencer de har ved valg 

af elprodukt. 

Lav Gennemsigtighed – Et uigennemsigtigt marked kan udgøre en barriere for konkurrencen da det forårsager 

højere søgeomkostninger i forbindelse med et eventuelt skifte. Kan elprisens sammensætning og forbrugernes 

afregningsform anføres at have en negativ virkning på forbrugernes incitamenter til at være aktive på 

markedet? 

Søgeomkostninger er muligvis den største udfordring for konkurrencen på detailmarkedet. Om den marginale 

søgeomkostning overstiger den marginale gevinst ved at finde et bedre elprodukt og hvilke interne og eksterne 

søgeomkostninger, der påvirker forbrugernes valg af elleverandør, undersøges. Eksterne søgeomkostninger 

                                                           
7 Harvey Averch and Leland L. Johnson (1962) - Behavior of the firm under regulatory constraint, The American economic review 
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inddeles i transaktionsomkostninger ved anskaffelse af informationen og alternativomkostninger i forbindelse 

med den tid der bruges på søgningen. Interne søgeomkostninger er den mentale anstrengelse i forbindelse med 

søgningen, sortering af information - integrerer informationen med søgerens foregående viden? Interne 

omkostninger er bestemt af forbrugernes evne til at foretage en søgning, der afhænger af personenes 

intelligens, foregående viden, uddannelse og træning.  

Søgeomkostninger danner fundament for en inddragelse af teorien om begrænset rationalitet. Adfærdsteorier 

om begrænset rationalitet udarbejdet af Herbert A. Simon8, Daniel Kahneman og Amos Tversky9 anvendes for 

at forklare, hvilke incitamenter forbrugerne efterlades med som følge af den gældende regulering. 

Til sidst analyseres performance på elmarkedet. På baggrund af markedsstrukturen og markedsadfærden 

vurderes det hvordan konkurrencen ser ud på detailmarkedet for el i Danmark.  

Komparativ analyse anvendes for at forstå forbrugeradfærden på det danske forbrugermarked. Hvor der 

sammenlignes med graden af leverandørskift dels for Danmarks nabolande og dels for de timeafregnede 

kunder med et stort elforbrug. Denne komparative analyse skal give et indtryk af årsagerne til hvorfor det 

danske detailmarked for forbrugerne ser ud som det gør. 

På baggrund af resultaterne af de valgte teorier, konkluderes der på om reguleringen af detailmarkedet påvirker 

forbrugernes adfærd, dvs. opfylder hensigten med liberaliseringen ved at sikre effektiviseringer i elsektoren 

som følge af den skærpede konkurrence. Analysen skal gøre det tydeligt, hvordan konkurrencen, som den ser 

ud i dag, ikke er til gavn for hverken de nye elleverandører eller samfundet, og hvilke problemstillingerne der 

skal tages hånd om for at etablere en mere efficient markedsadfærd.  

1.6 Anbefaling/lovforslag 

En retspolitisk og retsfilosofisk vurdering af gældende ret sammenholdt med nye lovforslag og endnu ikke 

gældende bestemmelser i elforsyningsloven analyseres, for at vurdere om formålet med liberaliseringen bliver 

opnået.   

Engrosmodellen vil her blive præsenteret og analyseret, da denne model er udråbt til at løse flere af elbranchens 

detailmarkedsproblemer. Desuden vil en ophævelse af forsyningspligtsystemet blive analyseret. Grunden til, 

at analysen inkluderer en behandling af begge initiativer, er, at disse tiltag bliver behandlet sideløbende af den 

danske regering. 

Markedsstrukturen og de vertikale integrationer påvirker konkurrencesituationen på detailmarkedet kraftigt. 

Derfor analyseres forbrugernes afregningsform og leverandørernes fakturering, der ikke understøtter en 

effektiv konkurrence på markedet. 

                                                           
8 Simon, Herbert A., (1956), Rational choice and the structure of the environment 
9 Kahneman, Daniel & Tversky, Amos, (1974), Judgemnet under uncertainty 
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Retsfilosofiske tankegange gennemgås for at anvende en tilgang, der vil være mere hensigtsmæssig end den 

nuværende. Ved at inddrage juridiske filosofier, vurderes hvilke hensyn man skal have for øje ved udstedelse 

af ny(e) lovregel(er). Tanken er at se om principperne fra retsrealismen kan anvendes til en forbedret 

regelsammensætning. 

1.7 Afgrænsning:  

Analysen vil udelukkende handle om elektricitetens detailmarked, nærmere bestemt handel med el og ikke de 

øvrige led i elsektorens værdikæde såsom transmissions- og distributionsvirksomhederne. 

Desuden analyseres der kun på kundesegmentet, skabelonkunder10 (fremefter forbrugere), da dette segment er 

den problematiske del af detailmarkedet. 

Kommende lovgivning på området, der endnu ikke er trådt i kraft, inddrages ikke i analysen af 

problemformuleringen. Denne lovgivning bliver alene brugt som inspiration og vurderingsgrundlag til en 

endelig retspolitisk anbefaling til de danske myndigheder. 

1.8 Kildekritik 

Afhandlingen er hovedsagligt baseret på empirisk materiale udarbejdet af forskellige styrelser og myndigheder 

for at sikre en høj grad af troværdighed i de anvende tal. 

Alle tilgængelige empiriske materialer er ikke udarbejdet i nyere tid. Derfor vil der være en hvis 

usikkerhedsmargin, der kan medvirke til, at konklusionerne ikke fremstår helt i takt med seneste udvikling. 

Enkelte avisartikler anvendes også i afhandlingen, hvormed de ofte subjektive holdninger, der kan fremgå af 

sådanne tekster skal tages med et vis forbehold. 

  

                                                           
10 Skabelonkunder betegner levering af el til forbrugere og virksomheder med et årligt elforbrug på under 100.000 kWh. (Se bilag 1). 
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Kapitel 2 

2. Juridisk grundlag 

2.1 Reglen om forsyningspligt 

For at forstå hvorfor reglen om forsyningspligt blev indført i dansk lovgivning, bliver der i dette afsnit set på 

dens tilblivelse, samt hvilke hensyn der lå til grund for dens tilblivelse. 

Elforsyningsloven (EFL) fra 197611 fastlagde at elmarkedet skulle drives på baggrund af eneretsbevillinger 

med 20 års varighed. 1976 lovens primære formål var at sikre effektivitet og stabilitet i elforsyning ved bl.a. 

at betinge eneretten med en forsyningspligt, og prisregulerer de privilegerede selskaber, baseret på et »hvile-i-

sig-selv« princip12. Forsyningssikkerheden skulle sikres ved at give de etablere elselskaber arbejdsro til at 

etablere driftsikre produktionsanlæg med solide selskaber til at drive dem. Dengang udgjorde produktions-, 

transmission- og distributionsselskaberne hele elsektorens værdikæde og selskaberne fik ved registrering en 

eneretsbevilling til et udpeget område i 20 år. 

Den Europæiske Fælles Akt fra 1987 var indledningen til opbyggelsen af et ”indre marked” i EU, og afledte i 

1988 en Europa-Kommissions meddelelse med titlen ”Kommissionens arbejdspapir – det indre 

energimarked”. Kommissionen bekendtgjorde her for første gang en villighed til at anvende EF-traktatens 

konkurrenceregler på energisektoren13. Det førte i 1996 til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF, 

om fælles regler for det indre marked for elektricitet, der siden er kaldt 1. liberaliseringspakke. Denne EU 

bestemte liberalisering får store konsekvenser for elsektoren og forsyningspligten. 

2.1.1 Det indre europæiske energimarked 

EU’s første eldirektiv  

Direktiv 96/92/EF havde til formål at gøre produktionen, transmissionen og distributionen af elektricitet mere 

effektiv, samtidig med at øge forsyningssikkerheden, fællesskabsøkonomiens konkurrenceevne og tilgodese 

miljøbeskyttelseshensynet. Eldirektivet fra 1996 nævner ikke en decideret forsyningspligt men i direktivets 

artikel 3 fremgår det, at medlemsstaterne under hensyn til EU-traktaten (EUT) og den almindelige økonomiske 

interesse kan pålægge selskaber i elektricitetssektoren forpligtelser til offentlig tjeneste, som kan vedrøre 

leveringernes sikkerhed, herunder forsyningssikkerheden, deres regelmæssighed, kvalitet og pris samt 

miljøbeskyttelse14. 

Elreformen 

Første EU liberaliseringspakke ledte i Danmark til elreformen fra 1999. Her blev rammevilkårene for den 

liberaliserede elsektor grundlagt. Elreformen blev sidenhen til lov nr. 375 af 02/06/1999, der ændrede EFL fra 

                                                           
11 Lov nr. 54 af 25/02/1976 – Lov om elforsyning (Elforsyningsloven) 
12 Et princip hvor selskabet ikke må tjene profit, således at en eventuel profit skal resulterer i nedsatte priser. 
13 KOM(88) 238 – Kommissionens arbejdspapir – Det indre energimarked, pkt. 62-65 i hovedrapportens og pkt. 21 i Annex IV 
14 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996, art. 3, stk. 2 
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1976. Lovændringen skulle medføre en effektivisering af elsektoren dels gennem en konkurrenceudsættelse af 

produktion og handel med el, og dels via en effektiv prisregulering af de tilbageværende monopoldele. 

Kunderne skulle have ret til valg af elleverandør og lovens §7 fremlagde en gradvis åbning af markedet, 

begyndende med kunder med et årligt forbrug på 100 GWh eller derover15. Fra 1. jan 2003 blev alle kunder 

omfattet af liberaliseringen.  

Lovændringen ændrede ikke på kravet om bevilling, der er en form for kontrakt mellem staten og selskabet, 

hvori selskabets rettigheder og forpligtelser vedrørende bestemte (bevillingspligtige) aktiviteter er nedfældet. 

Bevillingskravet blev ved lovændringen udvidet til nu at omfatte virksomheder, der udfører net-, 

transmissions-, forsyningspligtig eller systemansvarlig virksomhed.  

Lov nr. 375 sikrer forbrugernes rettigheder jf. § 6, der lød: ”Enhver forbrugers ret til mod betaling at blive 

forsynet med elektricitet her i landet. Denne forsyningsret indebærer en ret til levering af elektricitet gennem 

et leveringstilbud fra en forsyningspligtig virksomhed, jf. kapitel 6, og fra de i § 7 nævnte tidspunkter ret til 

valg af leverandør”. Denne bestemmelse ledte til oprettelsen af forsyningspligtige elleverandører der jf. lovens 

§ 34, har pligt til at forsyne forbrugere der ikke har gjort brug af deres valg af elleverandør. Levering af 

elektricitet anses som en service af almen økonomisk interesse, hvilket indebærer at selskaber med dette ansvar 

underlægges en række krav og forpligtelser16. Lovens § 33 fastlægger at elleverandørerne ved ansøgning og 

opfyldelse af kravene i lovens kapitel 7-8 og § 97 kan bevilges denne forsyningspligt. 

EFL kapitel 7 siger, at en virksomhed kun kan opnå bevilling til en enkelt form for bevillingspligtig aktivitet. 

Forskellige bevillingspligtige aktiviteter udøvet af samme juridiske enhed, før lovens vedtagelse, skal udskilles 

i flere juridiske enheder. Udskillelseskravet opfyldes altså ved, at aktiviteter som ligger uden for bevillingen, 

herunder produktion eller handel med elektricitet, udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar, jf. 

§ 47, stk. 4. EFL kapitel 8 omhandler, de regulerende myndigheders overvågning og regulering af de 

forsyningspligtige virksomheder. 

§ 97 er en overgangsbestemmelse men er særlig vigtig for forståelsen af udviklingen af konkurrencen på det 

danske detailmarked. ”En virksomhed, som ved lovens ikrafttræden lovligt udøvede virksomhed og som efter 

denne lov er bevillingspligtig, har ret til at få bevilling til sin virksomhed, når  

1) virksomheden erklærer at ville opfylde de forpligtelser, som pålægges denne efter bestemmelserne i 

loven og i bevillingen,  

2) virksomhedens vedtægter ikke strider imod bestemmelser i denne lov eller regler udstedt i medfør af 

loven og kan godkendes af klima-, energi- og bygningsministeren og  

3) virksomheden opfylder de i denne lov stillede krav for at kunne meddeles bevilling.” 

                                                           
15 Elforsyningsloven 1999,  
16 Jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF (Eldrirektivets) art. 3 
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EFL § 97 er en slags opsamlingsbestemmelse, der skal sikre at virksomhederne overholder kravene i kapitel 7 

og 8. § 97, stk. 2, og bestemmer desuden at netvirksomheden skal være moderselskab, således at direkte eller 

indirekte ejerandele i produktionsvirksomheder, transmissionsvirksomheder, systemansvarlige virksomheder 

og forsyningspligtige virksomheder, der før loven ikrafttrædelse besiddes af netvirksomheden eller af 

virksomheder, der direkte eller indirekte besidder ejerandele i netvirksomheden, overføres til 

netvirksomheden. De pågældende virksomheder, der før lovens ikrafttræden ofte var samlet i én juridisk 

person, skal som følge af loven oprette selvstændige selskaber til hver bevillingspligtig aktivitet og gøre 

netvirksomheden til moderselskabet for koncernen. 

I forarbejderne til EFL § 97 fremgår det: ”Denne regel indeholder bestemmelser om de betingelser, hvorunder 

de hidtidige virksomheder på el-området har ret til at få bevilling til virksomhed, som efter denne lov er 

bevillingspligtig. Udgangspunktet er, at virksomheder, der ved lovens ikrafttræden driver virksomhed, 

herunder virksomhed som i modsætning til tidligere gøres bevillingspligtig, ved lovens ikrafttræden har ret til 

at få bevilling til virksomheden. Bestemmelsen tager navnlig sigte på at sikre, at de nuværende 

distributionsselskaber kan få såvel en netbevilling, som en forsyningspligtbevilling, hvis de ønsker dette og 

opfylder betingelserne herfor”.17 

Forsyningspligten blev ved lovændringen anset som særlig vigtig i overgangsperioden frem mod den fulde 

markedsåbning til at sikre forbrugerne el til regulerede priser. Men også fremadrettet vil der være behov for 

forsyningspligtselskaber, som kan sikre beskyttelse af især småforbrugere med begrænsede muligheder for at 

agere på det kommercielle elmarked18. § 97 er bestemmelsen, der skal styre tildelingen af 

forsyningspligtbevillingerne, hvilket ifølge forarbejderne, skal sikres de forhenværende selskaber, der nu skal 

opdeles i juridisk adskilte selskaber i koncernforbindelse. Denne overgangsbestemmelse blev udarbejdet mens 

der ikke eksisterede konkurrerende virksomheder, og formålsfortolkningen af denne bestemmelse er væsentlig, 

da den er meget lidt fleksibel og ikke tager højde for den stigende konkurrence, der var formålet med 

lovændringen. 

EU’s andet eldirektiv19  

2. liberaliseringspakken fra 2003 handlede mest om at sikre foranstaltninger, der skulle forhindre dominerende 

elselskaber i at misbruge deres position på et ikke-reguleret marked. En problemstilling som de danske 

lovgivere havde forudset med udskillelseskravet i elreformen. Forsyningspligten blev ved dette direktiv for 

første gang specificeret som en minimumbestemmelse i artikel 3, stk. 3, 1. og 2. punktum:  

                                                           
17 Lovforslag nr. L 234 (FT 1998-1999) om forslag til lov om elforsyning som fremsat den 18. april 1999 af miljø- og 

energiministeren 
18 Elreformen, 1999, side 3. 
19 Direktiv 2003/72/EF – Om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF 
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”Medlemsstaterne sikrer, at alle privatkunder og – når medlemsstaterne anser det for hensigtsmæssigt, små 

virksomheder, (virksomheder med under 50 ansatte med en årlig omsætning eller balance på højst 10 mio. 

EUR), omfattes af en forsyningspligt, dvs. har ret til at få leveret elektricitet af en bestemt kvalitet til rimelige, 

let og klart sammenlignelige og gennemsigtige priser på deres område. Medlemsstaterne kan for at sikre 

forsyningspligt med henblik herpå udpege en forsyningspligtig leverandør”. 

Bestemmelsen forpligter ikke medlemsstaterne til at udpege en forsyningspligtig leverandør, hvilket åbner for 

en fleksibel implementering. Forbrugerbeskyttelsen i EFL § 6 fra 1999 synes at dække hensigten med denne 

bestemmelse, hvormed det ikke gav anledning til at ændre de danske regler. 

ELFOR-aftalen 

ELFOR-aftalen, der udspringer af eldirektivet fra 2003, var en aftale mellem Økonomi- og Erhvervsministeren 

og ELFOR20 om at revidere den gældende elforsyningslov fra 1999. Aftalen blev vedtaget ved lov nr. 494 af 

09/06/2004, og indebar bl.a. en forenkling af reglerne om udstedelse af forsyningspligtbevillingerne ved 

ophævelse § 97 stk. 2 og ophævelse af kravet om opfyldelse af EFL kapitel 7. 

I stedet blev følgende bestemmelse indsat som nyt stk. 1 til § 50 i Elforsyningslovens kaptitel 8: ”Bevillinger 

til kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder kan kun meddeles til ansøgere, 

der skønnes at have den fornødne tekniske og finansielle kapacitet.” 21  

Af betænkningen til dette lovforslag fremgår det, at bestemmelsen er indsat fordi den skønnes, at kunne blive 

relevant i relation til økonomi- og erhvervsministerens eventuelle meddelelse af bevilling til nye ansøgere til 

en bevilling, der er inddraget i medfør af § 54, stk. 1.22 

2.2 Gældende EU-retlige rammer for forsyningspligt 

EU’s 3. liberaliseringspakke23 fra 2009 er det seneste direktiv. Dette direktiv blev vedtaget for at sikre en 

ejermæssig adskillelse og dermed uafhængighed af net- og transmissionsvirksomheder som systemoperatør 

fra alle forsynings- og produktionsinteresser. 

Direktivet indeholder i art. 3 nr. 7 en bestemmelse om beskyttelse af ”sårbare forbrugere”. I en meddelelse fra 

november 2012 om det indre energimarked24, skriver Kommissionen om behovet for at tage særlige hensyn til 

sårbare forbrugere og nævner bl.a., at der er forbrugere som mangler kompetencer som læsefærdighed og 

adgang til information on- og offline for at kunne deltage på et kommercielt marked. Denne forbrugergruppe, 

er i Danmark dækket af sociallovgivningen. Men der er i direktivet ikke krav om at etablere ordninger herfor.  

                                                           
20 Brancheforening for danske eldistributionsselskaber, etableret 2001. Fra 1. januar 2006 har foreningen ændret navn til Dansk 

Energi – Net, der er medlem af paraplyorganisationen Dansk Energi. 
21 Disse kapaciteter er uddybet i bilag 2 
22 Jf. lovforslag L 236 af 2003 - bemærkninger til bestemmelse nr. 55  
23 Direktiv 2009/72/EF – om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF 
24 Meddelelse fra Kommissionen - COM(2012) 663 final - Et fungerende indre energimarked – side 11 
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Det er ikke en EU-retlig forpligtelse, ved udbud eller lignende at udpege en forsyningspligtig leverandør25. 

Flere EU-lande har dog gjort dette26, mens andre EU-lande har overladt denne forpligtelse som et vilkår for et 

eller flere handelsselskabers virke27. ”Supplier of last resort” er et etableret begreb i EU-retten, mens ”default 

supplier” er en betegnelse, som i stigende omfang benyttes i rapporter og analyser af elsektoren. ”Default 

supplier” er de elleverandører, der forsyner kunder, som ikke selv har valgt elleverandør. ”Default suppliers” 

vil således træde til, hvis en kunde flytter uden at vælge en ny elleverandør. Mens en ”supplier of last resort” 

er en midlertidig elleverandør, som tager over, når en kundes elleverandør ikke kan levere ved eksempelvis 

konkurs. I Danmark anvendes et ”default supplier” forsyningspligtsystem28. 

Prisreguleringen af den forsyningspligtige el er ikke berettiget i gældende EU-retlige regler. Kommissionens 

meddelelse fra 201229, er ikke retligt bindende, men indeholder nogle generelle anbefalinger om bl.a. afvikling 

af regulerede priser og en gennemgang af de enkelte landes gennemførelse af 3. liberaliseringspakke. Her 

anbefales det, at Danmark udfaser den eksisterende prisregulering på forsyningspligtområdet for at skabe bedre 

konkurrence30. Selvom EU-retten i en dom fra 20. april 2010 fastslog, at prisregulering kan være forenelig 

med fællesskabets principper, i tilfælde hvor betingelser om eksempelvis at være tidsbegrænset og tjene en 

almindelig økonomisk interesse ved at beskytte slutbrugerne mod urimelige priser, opfyldes31. 

2.3 Natur-Energi mod Energistyrelsen 
I 2012 havde den fulde markedsåbning eksisteret i knapt et årti, el-nettet var blevet uafhængigt, 

engrosmarkedet var etableret og nye uafhængige handelsvirksomheder var begyndt at dukke op på det danske 

detailmarked. Man skulle således tro at konkurrencen var velfungerende, men det danske elmarked har vist sig 

at være præget af stor inaktivitet blandt forbrugerne. I 2012 havde 86 pct. af forbrugerne ikke benyttet sig af 

det frie valg af elleverandør32. De koncernforbundne elleverandører havde via deres forsyningspligtbevillinger 

en stor loyal kundegruppe. Det var derfor naturligt, at de nye handelsvirksomheder var interesseret i at få fat i 

en sådan bevilling. Problemet med forsyningspligtsystemet var at selv efter den fulde markedsåbning i 2003, 

var rettigheden til forlængelse af forsyningspligtbevillingen garanteret de virksomheder som historisk set 

havde haft bevillingen, såfremt de opfyldte betingelserne i EFL. Fra lovgivers side var der ikke taget stilling 

til en situation med mere end én ansøger til en forsyningspligtbevilling, før det skete i 201233:  

                                                           
25 I den engelske direktivudgave kaldet ”supplier of last resort” 
26 Council of European Energy Regulators (CEER), Status Review of Customer and Retail Market Provisions from the 3rd Package: 

fremgår det at 23 ud af 26 medlemsstater har udpeget en “supplier of last resort”. 
27 CEER, Status Review of Customer and Retail Market Provisions from the 3rd Package, side 12 
28 CEER, Status Review of Customer and Retail Market Provisions from the 3rd Package, side 28 
29 Meddelelse fra Kommissionen - COM(2012) 663 final - Et fungerende indre energimarked 
30 Meddelelse fra Kommissionen - SWD(2014) 311 final, side 57 
31 Case C-265/08, Federutility m.fl. mod  Autorità per l’energia elettrica e il gas, præmis 47  
32 Energitilsynet - Analyse af detailmarkedet for el - 2012 
33 I en sag ved energiklagenævnet j.nr. 1011-12-18-33, af 7. maj 2013 
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Forsyningspligtbevillingerne til netområderne Frederikshavn Elnet A/S og Læsø Elnet A/S udløb i juni 2012. 

Energistyrelsen rettede henvendelse til den hidtidige bevillingshaver Frederikshavn Forsyningspligt A/S’ (FF) 

vedrørende fornyelse med frist den 7. marts. FF besvarede anmodningen den 9. marts.  

Imens havde Natur-Energi A/S34 (N-E) udset sig netop disse bevillinger og sendte den 19. marts 2012, en 

uanmodet ansøgning til Energistyrelsen. Årsagen til N-E’s forsøg på at vinde forsyningspligtbevillinger i netop 

disse netområder skyldes for det første, at N-E anså § 97 i EFL for at være i strid med EU's 

diskriminationsforbud og dermed ulovlig. N-E mente derfor, at bevillingsudstedelsen alene burde foregå efter 

bestemmelsen om teknisk og finansiel kapacitet i EFL § 51, stk. 1. For det andet havde FF efter eget udsagn 

haft kapitalvanskeligheder på ansøgningstidspunktet, derfor mente N-E, at de var mere egnede til at overtage 

forsyningspligtbevillingen, da de på ansøgningstidspunktet opfyldte kravene om teknisk og finansiel kapacitet. 

Derudover argumenterede N-E, at de kunne tilbyde forbrugerne en bedre pris.35 

I FF’s besvarelse til Energistyrelsens havde de anført, at de ved deres kommende generalforsamling i maj 

2012, ville foretage et kapitalindskud fra den koncernforbundne netvirksomhed for dermed at overholde 

betingelsen om finansiel kapacitet. 

Energistyrelsen afslog N-E’s ansøgning den 13. juli 2012, hvorefter afgørelsen blev anket til 

Energiklagenævnet i november 2012. Energistyrelsens begrundelse var, at der var for mange uafklarede 

juridiske og administrative spørgsmål ved en bevillingsoverdragelse.36 Det blev fremhævet, at den gældende 

ordning ikke kunne fortsætte, men indtil ny lovgivning foreligger, var det sikrest midlertidigt at forlænge 

bevillingerne37. FF fik dermed en midlertidig forlængelse på et år. 

Få måneder efter Energistyrelsens afslag fremsatte Klima- energi- og bygningsministeriet et lovforslag om 

ændring af udstedelse af forsyningspligtbevillinger38. 

Energiklagenævnet stadfæstede Energistyrelsens afgørelse, fordi Energistyrelsen ikke var i uret ved at tildele 

FF en forlængelse af deres bevilling, da begge parter opfyldte betingelserne for opnåelse af bevillingen ved 

bevillingens udløb39. N-E’s påstand om at kunne levere en lavere pris, blev afvist af Energiklagenævnet fordi 

lovens model for prisfastsættelse ikke var gearet til ”… kontrol af virksomhedernes overholdelse af alternative 

tilbud om prisfastsættelsen… ”40. Derudover vurderedes minimumskravet om teknisk og finansiel kapacitet 

ikke at kunne anvendes som konkurrenceparameter til at afgøre valget mellem to ansøgere. Energiklagenævnet 

begrundelsen for stadfæstelse var at begge selskaber var egnede til bevillingerne, og det derfor var mest 

                                                           
34 Et uafhængigt Elleverandør oprettet i 2008 
35 J.nr 1011-12-18-33 SSH af 7. maj 2013 – EKN Side 16 af 20 
36 J.nr 1011-12-18-33 SSH af 7. maj 2013 – EKN Side 5 af 20 
37 J.nr 1011-12-18-33 SSH af 7. maj 2013 – EKN Side 7 af 20 
38 L 58 fremsat den 14-11-2012 
39 J.nr 1011-12-18-33 SSH af 7. maj 2013 – EKN Side 18 af 20 
40 J.nr 1011-12-18-33 SSH af 7. maj 2013 – EKN Side 12 af 20 
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hensigtsmæssigt at forlænge de eksisterende bevillinger41, indtil at ny lovgivning kunne sikre en 

udstedelsespraksis der overholder hensynet i eldiretivets art. 3 nr. 242. 

2.3.1 Lovændring - udbud af forsyningspligten 

På baggrund af ovenstående klagesag vedtog Folketinget den 14. december 2012 L 58, en lovændring som 

ændrede grundlæggende på reglerne om forsyningspligt i Danmark. Den hidtidige praksis, hvor bevillinger 

genudstedtes til de eksisterende bevillingshavere, uden at andre havde mulighed for at byde ind, blev skønnet 

ikke at være i overensstemmelse med EU-retten, da tildeling af sådanne rettigheder skal ske på en ikke-

diskriminerende og gennemsigtig måde.  

Udbudsmodellen 

Loven fastlagde at bevillinger til forsyningspligtig virksomhed fremover skal tildeles ved udbud. Første 

udbudsrunde omfattede 26 forsyningsbevillinger med varighed på 1,5 år frem til 30 september 2014. De 

resterende 13 bevillinger bliver udbudt i takt med, at de udløber, hvilket senest sker i 201743. 

Det fremgår endvidere af loven, at udbudsordningen for forsyningspligtbevillinger anvendes indtil Klima-, 

energi- og bygningsministeren fremlægger et forslag til en ny regulering af forsyningspligten, på baggrund af 

El-reguleringsudvalget, udpeget af Energistyrelsen i 2012, der skal gennemse den gældende elforsyningslov 

og komme med forslag til en mere fremtidssikret lovgivning. 

Lovændringen indebærer også, at opgaven med at forsyne kunder, der i forbindelse med udbuddet ikke har 

valgt en leverandør, ikke længere er en del af den forsyningspligtige opgave. I 2013 har 78 pct.44 af de danske 

forbrugere modtaget forsyningspligtproduktet, og tallet er kun langsomt faldende. Forbrugerne skal i 

forbindelse med udbud aktivt tilvælge forsyningspligtproduktet hvis de ønsker at modtage det, som fortsat er 

et reguleret produkt til en pris, der nu svarer til den vindende udbudspris i bevillingsområdet.  

Tilbagefaldsproduktet (tilbagefaldsmekanismen) 

Foretager forbrugerne i de netområder, der udbydes, ikke et aktivt valg efter udbuddet, overføres de automatisk 

til et andet produkt hos den hidtidige leverandør. Her gælder at dette tilbagefaldsprodukt indtil 1. oktober 2014 

skal være et standardprodukt, hvis pris og vilkår svarer til det hidtidige forsyningspligtprodukt.45 

                                                           
41 J.nr 1011-12-18-33 SSH af 7. maj 2013 – EKN Side 19 af 20 
42 Om ligebehandling i konkurrencen på elmarkedet. 
43 Elreguleringsudvalget – Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten (2013) (Bilag), Bilag 8, side 27 
44 Opgørelse fra Dansk Energi (2013) 
45 Jf. EFL § 34a, stk. 4 
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Konsekvenser af den nye forsyningspligtbevillingsudstedelse 

Bevilling til forsyningspligtigvirksomhed tildeles til den, der tilbyder at levere el til den laveste pris i 

bevillingsperioden til forbrugerne i bevillingsområdet, og som samtidigt kan dokumentere teknisk og 

økonomisk kapacitet. 

Hvis bevillingen til en forsyningspligtig leverandør udløber, skal virksomheden underrette de berørte 

forbrugere ved individuel kommunikation. Virksomheden skal endvidere fremsende en skrivelse fra Klima-, 

energi- og bygningsministeren (Energistyrelsen), der skal oplyse forbrugerne om, hvem der har vundet 

udbuddet om forsyningspligtigvirksomhed, den vindende pris, forbrugernes valgmuligheder og mulighederne 

for at orientere sig om produkter og leverandører på Elpristavlen.46 

Forbrugere vil blive forsynet fra deres hidtidige leverandør, medmindre de aktivt vælger en anden leverandør, 

et andet produkt eller det forsyningspligtig elprodukt. Vilkårene herfor skal svare til de hidtidige vilkår for at 

modtage el fra forsyningspligtselskabet. Dette gælder også, såfremt den tidligere bevillingshaver genvinder 

bevillingen. Forbrugeren fordeles dermed på 447 forskellige produkttyper hvor de tre er prisreguleret af 

tilsynsmyndigheden. Overvågningen og administrationen af konkurrencen samt forbrugernes rettigheder 

varetages af udpegede myndigheder (myndigheder, se bilag 2). Energitilsynet fører tilsyn med leverandørernes 

prisregulerede produkter, dog kun indtil 1. oktober 2014.  

2.4 Den gældende ret - opsummering 

Reguleringen af den danske elsektor er i dag samlet i en omfattende lov om elforsyning lbk. nr. 1329 af 

25/11/2013. Grundelementerne stammer stadig fra elreformen, men loven er ændret hyppigt siden – typisk en 

gang i hver Folketingssamling – både som følge af EU direktiver og som følge af et løbende behov for 

justeringer på grund af nationale energiforlig m.v. Forsyningspligten har dog ikke ændret sig siden 

lovændringen i 2012, derfor vil dette afsnit benyttes til at vurdere formål og konsekvenser af forsyningspligten 

i forhold til gældende ret. 

Forsyningspligten blev indført for at sikre forbrugere og små virksomheder et tilbud om levering af el til fair 

priser. Samtidig har liberaliseringen til formål at opnå klimamålsætningen, billigere elpriser og effektive 

elleverandører ved at sikre kundernes frie valg mellem elleverandører, der konkurrerer på et frit marked. 

I Danmark blev forsyningspligten en defaultløsning, hvor prisreguleringen udgjorde forbrugerbeskyttelsen. 

Beskyttelsen har være effektiv og automatikken har gjort forbrugerne passive. Sagen om Natur-Energi mod 

Energistyrelsen illustrerer forpligtelsens betydning for konkurrencen og klarlagde nødvendigheden af at ændre 

denne ordning, så den bedre understøtter konkurrencen. Resultatet blev en udbudsmodel og 

                                                           
46 Jf. EFL § 34a, stk. 3 
47 De 4 produkter er blevet til 3 efter ophøret af tilbagefaldsproduktet (ny og gammel forsyningspligt- og handelsprodukt) 
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tilbagefaldsordning, hvor inaktive forbrugere overføres til handelsprodukter med en midlertidig prisregulering, 

som i dag er ophørt. 

Efter den retsdogmatiske gennemgang af liberaliseringen og forsyningspligtsystemet, er det nødvendigt også 

at se på nogle af de konkurrenceretlige overvejelser systemet medfører. Konkurrenceretlige problemstillinger 

bliver normalt ifølge Europa Kommissionen analyseret på baggrund af en afgrænsning af det relevante marked 

og en økonomisk analyse heraf.  
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Kapitel 3 
3. Økonomisk analyse 

3.1 Afgrænsning af det relevante marked 

For at kunne vurdere forsyningspligtsystemets konsekvenser for konkurrencen, er der behov for en 

identificering af det relevante danske detailmarked for el. Til dette formål anvendes definitioner, som er anført 

i ”Europa Kommissionens meddelelse fra 1997 – om afgrænsning af det relevante marked”48. Denne ikke-

bindende vejledning anvendes til systematisk at indkredse de konkurrencebegrænsninger, som de involverede 

virksomheder udsættes for og fastlægger således rammerne for Kommissionens anvendelse af 

konkurrencepolitikken49. Det relevante marked inddeles i henholdsvis produktmarkedet og det geografiske 

marked. 

3.1.1 Produktmarkedet 

Ved det relevante produktmarked forstås: ”markedet for de produkter eller tjenesteydelser, som forbrugere 

anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål”50. I sag 85/76 

Hoffman-La Roche & Co. AG mod Kommissionen, bliver det relevante produktmarked defineret til at omfatte 

alle de produkter, der på grund af deres egenskaber kan tilfredsstille en vedvarende efterspørgsel, og som kun 

i ringe omfang kan substitueres med andre produkter.51 

Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked angiver i pkt. 13 tre årsager til 

konkurrencebegrænsninger, som anvendes i forhold til detailmarkedet. 

 Efterspørgselssubstitution 

 Udbudssubstitution 

 Potentiel konkurrence 

Markedsafgrænsningen går dermed ud på at fastslå, hvilke alternativer forbrugerne i praksis har adgang til.  

Efterspørgselssubstitution 

Forbrugerne har mulighed for at købe deres el hos forsyningspligtige el-handelsselskaber eller 

konkurrenceudsatte el-handelsselskaber. 

                                                           
48 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende 

97/C 372/03 
49 Fejø, Jens, EU-Konkurrenceret (2003) side 125 
50 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende 

97/C 372/03 
51 Hoffman-La Roche & Co. AG mod Kommissionen, sag 85/76, dom af 13. februar 1979, præmis 28f og Kommissionens 

meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende 97/C 372/03 
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Den store procentdel forbrugere der ikke har benyttet sig af det frie valg, medfører et behov for at klarlægge 

hvorvidt forbrugerne reelt anser deres elprodukt som et selvstændigt marked eller om det indgår på lige fod 

med de andre elprodukter. 

Til denne anskueliggørelse tages der udgangspunkt i produkternes egenskaber, prisniveau og 

anvendelsesformål. Hertil anvendes metoden der fremgår af Kommissionens Meddelelse om afgrænsning af 

det relevante marked pkt. 15, SSNIP-testen (Small but Significant Non-transitory Increase in Price). Ifølge 

denne test er det afgørende ved afgrænsningen af produktmarkedet, om man må forudsætte, at en lille, varig 

stigning i de relative priser (ca. 5-10%) vil betyde, at forbrugeren skifter til andre produkter eller 

leverandører52. 

Forbrugernes alternativer 

El er et homogent produkt, og forbrugerne kan derfor ikke kende forskel på el fra forskellige elleverandører. 

Homogeniteten burde medføre mange leverandørskift ved en varig stigning i de relative priser på 5-10% på 

elproduktet. 

En analyse foretaget af Energitilsynet på detailmarkedet for el fastslår, at det største incitament for udnyttelsen 

af det frie valg på elmarkedet, er muligheden for en økonomisk besparelse53. Godt 80% af de adspurgte, jf. 

nedenstående figur angiver en økonomisk besparelse som bevæggrund for et aktivt valg. 

Figur 2 - Forbrugerundersøgelse 

 

                                                           
52 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende 

97/C 372/03, pkt. 15-18, side 3 
53 Energitilsynet – Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el (2012) side 133 
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Størrelsen af den økonomiske besparelse, har naturligvis en væsentlig betydning for om et leverandørskifte er 

besværet værd. Det fremgår, at 52% af de adspurgte mente, at en årlig besparelse på 750 kr. eller mere vil give 

et tilstrækkeligt incitament til at skifte leverandør, mens stort set ingen vil skifte for en besparelse på mindre 

end 250 kr.54, jf. figur 4. 

Figur 3 - Fordelingen af forbrugerne efter deres villighed til at skifte leverandør, udvalgte grupper 

 

Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet55 

Der skal således store besparelser til for at flytte på forbrugerne. SSNIP viser samtidig at en stigning i elprisen 

på 10% hos de koncernforbundne elleverandører, jf. afsnit 3.5.1.1. vil resultere i en stigning på 176 kr./p.a., 

der jf. figur 4 må antages at have den samme indflydelse som en besparelse og dermed ikke vil flytte mange 

forbrugere. Det fremgår endvidere at selv større prisstigninger på fx 10 - 15 pct. på selve elprisen, alene vil 

hæve husholdningens samlede elregning med 2-3 pct.56 Hvilket skyldes sammensætningen af forbrugernes 

samlede elregning, se afsnit 3.5.1.1. Derfor vurderes køb af el fra en konkurrerende elleverandør ikke som en 

sandsynlig substitutionsmulighed.  

Udbudssubstitution 

Ved udbudssubstitution forstås at konkurrerende virksomheder ved forholdsvis små ændringer kan omstille 

deres produktion, således at forbrugerne kan få opfyldt deres behov via den omstillede produktion. ”Dette 

forudsætter, at leverandørerne som reaktion på små, varige ændringer i de relative priser, omgående kan 

omstille produktionen til de relevante produkter og markedsføre dem på kort sigt, uden at det medfører 

betydelige ekstraomkostninger eller risici.”57 

                                                           
54 Energitilsynet – Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el (2012) side 133 
55 Ibid. side 65 
56 El-reguleringsudvalgets rapport om forsyningspligt, 2013, s. 8 
57 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende 

97/C 372/03, pkt. 20 
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En lille varig stigning i de relative priser for forbrugerne vil ikke resultere i en udbudssubstitution, hvor 

konkurrerende elleverandører kan omstille produktionen til et andet relevant produkt og markedsføre dette 

uden det vil medføre ekstra omkostninger. El er som nævnt et homogent produkt, der ikke varierer i form eller 

kvalitet. Infrastrukturen er sat op til en vis kvalitet af el og en varig stigning i elpriserne på engrosmarkedet vil 

påvirke alle elleverandører ens, hvilket begrænser fleksibiliteten på detailmarkedet. 

Markedsføring er en parameter hvor elleverandørerne kan skille sig ud fra hinanden, men samtidig en 

parameter der er præget af stor ulighed mellem de koncernforbundne- og uafhængige elleverandører. De 

forsyningspligtige elleverandører har ikke behov for at markedsføre sig selv i samme grad, da de gennem deres 

koncernforbundne netvirksomhed har kontakt til alle kunderne i området som følge af den todelte fakturering, 

jf. afsnit 3.4.4. 

Elleverandørerne er begrænset fra at markedsføre sig direkte i form af uanmodet personlig eller telefonisk 

henvendelse jf. forbrugeraftaleloven § 6, stk. 1. Denne markedsføringsform er effektiv og kan skabe en høj 

grad af information om det frie valg af elleverandør. Det ulovlige ved at benytte uanmodet personlig eller 

telefonisk henvendelse som markedsføring afholder dog ikke de uafhængige el-handelsselskaber fra at forsøge 

at omgå denne bestemmelse. En overtrædelse af forbrugeraftaleloven er en kalkuleret risiko som de 

uafhængige elleverandører løber. Risikoen for at skade sit renommé, opvejer ikke fordelen ved at hverve nogle 

inaktive forbrugere58. 

Potentielle konkurrenter 

Den potentielle konkurrence indgår ikke i afgrænsningen af det relevante marked59. Det er dog værd at tage i 

betragtning som parallel til udbudssubstitutionen. Såfremt der er potentielle konkurrenter der på kort tid og 

uden særlige omkostninger eller besvær kan omlægge deres produktion, vil disse konkurrenter medvirke til at 

give et billede af markedsafgrænsningen.  

Potentiel konkurrence kan komme fra udenlandske elselskaber. Men udenlandske elselskaber vil ikke kunne 

omlægge deres produktion til det danske detailmarked uden særlige omkostninger, besvær eller på kort tid. 

Det kræver etableringsomkostninger at sætte sig ind i den danske lovgivning, investere i kundehåndtering og 

blive registreret i et leverandørregister. Til dette er Danmark ikke attraktivt nok som potentielt marked med 

lav forbrugermobilitet, elforbrug og en høj koncentration af udbydere. Udenlandsk el er derfor stadig ikke en 

alternativ forsyningskilde.  

                                                           
58 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/Kontant/2014/2014/12/10/123715.htm, Pas på: El-sælgere bruger smarte tricks, (11. dec. 2014) 
59 Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med fællesskabets konkurrenceret, EF-

Tidende 97/C 372/03, pkt. 23 
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3.1.2 Det geografiske marked 

Det geografiske marked indgår som den anden væsentlige del af afgrænsningen af det relevante marked. Det 

skal her undersøges hvor grænsen går for virksomheder, der er involveret i udbud og efterspørgsel af det 

relevante produkt med ensartede konkurrencevilkår, sammenlignet med tilstødende områder, hvor 

konkurrencevilkårene er meget anderledes60. 

På nuværende tidspunkt er det danske detailmarked for el afgrænset ved de danske landegrænser. Men 

transmissionsnettet transporterer el på tværs af landet via store højspændingsmaster og videre via 

distributionsnettene til forbrugerne. Landet er inddelt i 73 distributionsområder61, der hver især ejes og 

administreres af et distributionsselskab. Siden 1999 er Danmark inddelt i 39 forsyningspligtområder. 

Hovedparten af forbrugerne er tilknyttet koncernforbundne elleverandører med bevilling til at forsyne inaktive 

forbrugere i disse lokale forsyningspligtområder62. 

Kommissionens meddelelse om det relevante marked nævner i punkt 30 at prisregulering, kan være en 

lovgivningsmæssig hindring for selskaber til at udvide deres forrentningsområde til hele det geografiske 

marked. Prisreguleringen er i dag ophævet men selskabernes markedsandele, jf. afsnit 3.4.2, antyder at disse 

geografiske markeder stadig er meget markante. 

3.1.3 Opsummering af det relevante marked 

Produktmarkedet for forbrugerne afgrænser sig til elforsyning fra deres hidtidige elleverandører, idet de 

konkurrerende elleverandører ikke anses for at være gode substitutionsmuligheder fra et økonomisk synspunkt. 

Den økonomiske besparelse som hovedparten af kunderne efterspørger er ikke tilstrækkelig, hvilket fastlåser 

markedet i den nuværende situation. Produktet er ens og udbuddet er stort, men forskellene i pris er, til dels 

pga. prisreguleringen ikke store nok til at påvirke forbrugerne.  

Det geografiske marked er kendetegnet ved ikke at være et samlet nationalt marked, men opdelt i 39 lokale 

markeder, svarende til forsyningspligtbevillingsområder. 

3.2 SCP-paradigmet (Structure-Conduct-Performance) 

SCP-paradigmet er udviklet af Edward S. Mason (1939) og senere videreudviklet af Joe S. Basin (1959), 

Richard Caves (1972) og F.M. Scherer (1980). Paradigmet er et anvendelsesorienteret markedsanalyseværktøj, 

der empirisk tester forskellige markedsstrukturelle faktorers efficiens. Formålet er at identificere markeder 

med høj koncentrationsgrad og indikationer på markedsmagt, der kan føre til høje priser og samfundsmæssig 

dødvægtstab, for dermed ved tilpasset regulering at reducere dette dødvægtstab63. Den overordnede tankegang 

                                                           
60 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med fællesskabets konkurrenceret, EF-Tidende 

97/C 372/03, pkt. 8 
61 Se bilag 1 
62 Se bilag 2 
63 Blomgren-Hansen, Niels & Møllgaard, Peter, Frie markedskræfter, regulering og markedsmagt (2004) 
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med anvendelsen af SCP-paradigmet er at skabe en kausal sammenhæng mellem strukturen, adfærd og 

performance på detailmarkedet for el64. 

Strukturen på markedet formes på baggrund af indvirkningerne fra de basale forhold. Strukturen grundlægger 

adfærden, dvs. måden elleverandører og forbrugere agerer på markedet. Ud fra struktur og adfærd opnås en 

performance, som vurderes ud fra forskellige efficiens betragtninger. Performance skal dermed skabe en 

forståelse for, hvorledes lovgivningen og andre forhold påvirker konkurrencen på elmarkedet. 

3.3 Basic Conditions (Basale forhold) 
SCP-paradigmet tager sit udgangspunkt i markedets basale forhold, såsom hvordan udbuds- og 

efterspørgselssituationen ser ud på detailmarkedet for el. Bilag 1 viser, hvordan elsektoren hænger sammen og 

gennemgår markedsaktørerne for at give et indtryk af, hvad der påvirker elprisen. 

Udbud 

Udbudssiden af elsektoren er mangfoldig med ca. 50 elleverandører. Koncentrationsgraden på det nationale 

marked må derfor karakteriseres som lav, hvilket er tegn på let adgang for selskaber på markedet. Men jfr. 

afsnit 3.1.2 er detailmarkedet geografisk opdelt. Markedsandelene karakteriserer jf. afsnit 3.4.2 en 

monopollignende tilstand. Denne markedssituation er ud fra et almindeligt industriøkonomisk synspunkt ikke 

optimal og ofte forbundet med velfærds/dødvægtstab. Monopoler, der ikke er truet af potentielle konkurrenter 

ved bl.a. høje adgangsbarrierer eller offentlig regulering, fører ofte til en ineffektiv markedsadfærd, der 

resulterer i højere priser og mindre effektivitet jf. teorien om ”contestable markets”65. 

Det historiske monopol i elsektoren skyldes infrastrukturen, hvor det har været mest efficient er at lade én 

virksomhed levere hele efterspørgslen i én region, pga. omfanget af omkostninger til infrastruktur. 

Elselskaberne fik via deres investering i infrastrukturen eneret til at forsyne kunderne i infrastrukturens område 

og dermed reducerede de samfundsmæssige omkostninger. På grund af dette naturlige monopol forekommer 

der ”economies of scale”66 på markedet. Dvs. at én virksomhed kan levere hele efterspørgslen til færre 

omkostninger end to eller flere virksomheder kan, da virksomheden vil have nedadgående variable 

omkostninger på lang sigt67. Politisk har der desuden været et ønske om klare regler på dette marked af generel 

økonomisk interesse, så elforsyningen kan foregå på regulerede vilkår68, på linje med andre naturlige 

monopolmarkeder, der kræver samme omfattende investeringer i infrastrukturen såsom postvæsnet, 

telesektoren og vandforsyningen. 

Efterspørgsel 

                                                           
64 Scherer, F.M. Industrial market structure and economic performance (1970) 
65 Blomgren-Hansen, Niels & Møllgaard, Peter, Frie markedskræfter, regulering og markedsmagt (2004) 
66 Modern Industrial Organization, Fourth edition, Dennis W. Carlton & Jeffrey M Perloff, side 76 
67 Olsen, Ole Jess, Hvad er et naturligt monopol og hvordan skal det reguleres? (2012) side 4 
68 Olsen, Ole Jess, Hvad er et naturligt monopol og hvordan skal det reguleres? (2012) side 3 
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Efterspørgslen på det undersøgte detailmarked for el er kendetegnet ved 3,2 mio. forbrugere med et maksimalt 

forbrug på 100.000 kWh/p.a. og et gennemsnitligt forbrug på ca. 4.000 kWh/p.a. (se bilag 1). Elasticiteten på 

markedet er lav, hvilket skyldes flere ting. For det første er elektricitet blevet et gode af almen økonomisk 

interesse. For det andet er elektricitet et homogent produkt uden egentlige substitutter, der kan erstatte eller 

påvirke efterspørgslen. Vækstraten på elforbruget er stor og bliver kun større med tiden, der er således ikke 

noget der tyder, at efterspørgslen vil falde de kommende år, snarere tværtimod. Efterspørgsel på el er et 

vanekøb for de fleste forbrugere og den lave grad af personlig relevans ved køb af el gør, at efterspørgslen 

ikke er særlig fleksibel.  

3.4 Structure (Markedsstrukturen) 

Et vigtigt formål med liberaliseringen var at sikre uhindret adgang for alle elleverandører på det indre marked, 

og ikke opstille unødige handelshindringer. De basale forhold danner grundlaget for markedsstrukturen, der 

herefter vil analyseres om den er hensigtsmæssig.  

3.4.1 Produktdifferentiering: 

Kunder der foretager et valg af elleverandør, har indflydelse på, hvordan elprisen fastsættes ved at vælge 

mellem forskellige kontrakttyper. El er en homogen service, der leveres i en bestemt kvalitet og hovedsageligt 

varierer i forhold til pris, leveringsvilkår og/eller kontrakttype, hvor eksempelvis risikovillighed og 

kontraktlængde er afgørende for prisen69. Disse kontrakttyper kaldes produkter. 

På elpristavlen.dk kan man vælge over 100 forskellige el-produkter70. Hver elleverandør tilbyder flere 

forskellige produkter til forbrugerne inden for hver af de følgende produktkategorier: handelsprodukter, 

tilbagefaldsprodukter og forsyningspligtprodukter.71 (Se bilag 3) 

Nedenstående figur viser en prissammenligning mellem de 3 overordnede produkttyper. Der ses på 3. kvartal 

for 2013 og 2014 for det billigste variable prisprodukt sammenlignet med forsyningspligt- og 

tilbagefaldsproduktet72 i udvalgte områder, for at vurdere hvordan produkterne differerer prismæssigt.  

                                                           
69 Energitilsynet (2012), Analyse af detailmarkedet for el, side 18 
70 Energitilsynet.dk/priser 
71 www.elpristavlen.dk 
72 3. kvartal i 2014 er umiddelbart inden ophævelsen af tilbagefaldsproduktet 
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Figur 4 – Elprissammenligning 

 

Egen tilvirkning: på baggrund af Energitilsynets prisstatistik73. Note: (T) Tilbagefaldsprodukt, (F) Forsyningspligtprodukt (U) 

Uafhængig elleverandørs handelsprodukt 

Det ses af ovenstående figur, at der stort set er noget at spare i alle de danske regioner, ved at skifte til det 

billige variable prisprodukt udbudt af den uafhængige elleverandør, Nettopower, der ifølge Damvads 

prisanalyse er billigst (se bilag 3). Forskellen mellem de lovpligtige kvartalsprodukter og det billigste variable 

handelsprodukt er i gennemsnit 4-5 øre/kWh, hvilket giver en årlig besparelse på 160-200 kr. Størst er 

forskellen i Vestdanmark, hvor den i nogle områder er oppe på 9-10 øre/kWh, hvilket er tegn på, at der kan 

være større besparelser at hente, afhængig af hvor man bor. 

Skabelonafregningen er en ordning der nedsætter produktdifferentiationen ved at afregne alle forbrugere efter 

samme skabelon over døgnet74. Denne afregningsform sænker forbrugernes incitamentet til at være aktive på 

elmarkedet. Ordningen tilsidesætter engrosmarkedets prisvariation henover døgnet, således at forbrugerne ikke 

får mulighed for at spare penge ved at flytte deres strømforbrug til tidsrum, hvor engrosmarkedet er billigst. 

Incitament til at ændre forbrugsvaner reduceres, idet forbrugerne bliver afregnet ens for et helt netområde 

uanset deres individuelle forbrugsprofil. 

                                                           
73 Energitilsynet.dk/prisstatistik 
74 (Se bilag 1) 
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3.4.2 Markedsandele 

En nøjagtigt opgørelse af elleverandørernes markedsandele på forbrugermarkedet er ikke blevet foretaget fra 

officiel side. I stedet er der fortaget nogle opgørelser over forbrugernes fordeling på de tilgængelige 

produkttyper jf. figuren nedenfor. Figuren viser, at andelen af kunder på handelsprodukter stiger fra 21 % til 

33 % fra 2012 til ultimo 2013, dvs. med 12 %, og i denne periode blev en meget stor del af forbrugerne 

kontaktet af deres hidtidige leverandør og gjort opmærksom på mulighederne for leverandørskift, pga. 

udbudsmodellen.  

 Figur 5 – Forbrugere fordelt på produkttyper 2012-2013 

 

Kilde: Energitilsynets - Undersøgelse af produktfordeling på el (2014) 

Den senest tilgængelige undersøgelse af forbrugerne fordeling på produkttype er fra maj 2015. Undersøgelsen 

slutter med forbrugernes fordelingen ultimo 2014 efter tilbagefaldsproduktets ophør. 

Figur 6 - Forbrugerne fordelt på produkttyper 2013-2014 

 

Kilde: Energitilsynets - Undersøgelse af produktfordeling på el (2015) 
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Denne figur viser, at størstedelen af de danske forbrugere ultimo 2014 benytter et handelsprodukt. Men det er 

ikke det samme, som at 92% af forbrugerne har foretaget et aktivt valgt siden liberaliseringen. Ifølge 

forklaringen i bilag 4 forventes det, at andelen af aktive forbrugere nu udgør 36 %. 

I dag er der kun 9 forsyningspligtbevillinger tilbage, der ikke har været i udbud. Disse bevillinger omfatter ca. 

8 % af forbrugerne, der på grund af bevillingsforlængelse umiddelbart inden lovændringen i 2012 først 

overføres til handelsprodukter i 2017. 

Ændringen i produktfordelingen er altså ikke ensbetydende med, at detailmarkedet er blevet mere 

konkurrencedygtigt. Til belysning af dette ville en fordeling af forbrugere pr. elleverandører være en relevant 

opgørelse, men en sådan opgørelse eksisterer ikke, ifølge Henrik Gunnertoft Bojsen, chefkonsulent fra 

brancheorganisationen Dansk Energi75. 

Derfor forsøges det på baggrund af leverandørernes omsætninger, at give et indtryk af styrkeforholdet på 

detailmarkedet. Se bilag 4 mht. opgørelsens opbygning. 

Figuren nedenfor illustrerer markedsandelene for de elleverandører, som tilbyder elprodukter på elpristavlen.  

Figur 7 – El-handelsselskabernes markedsandele på baggrund af omsætninger fra CVR-registret 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

                                                           
75 Udsagn som følge af skriftlig korrespondance 
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Figuren viser, at detailmarkedet kan betragtes som et oligopol hvor 5 store koncernforbundne elleverandører 

har mere end 50 pct. af omsætningen. De øvrige elleverandører herunder de uafhængige, er små aktører, der 

ikke har haft en forsyningspligtbevilling og dermed en stor loyal kundegruppe. 

Antallet af uafhængige elleverandører er steget fra 6 selskaber i 2012 til 10 selskaber i 201476, hvilket tyder på 

at adgangsbarriererne ikke er store. Den mest succesfulde elleverandører uden et stort koncernforbundet 

netområde er Natur-Energi, der omsætningsmæssigt har ca. 3 pct. af forbrugermarkedet. De nye ikke-

koncernforbundne elleverandører har efter mere end et årti med et dereguleret marked erobret ca. 8 pct. af 

omsætningen på forbrugermarkedet, hvilket primært skyldes en fremgang i nichmarkedet med klimaprodukter.  

Analysen er dog forbundet med en vis usikkerhed, da det ikke er muligt at adskille de forskellige 

elleverandørers omsætning for salg af elektricitet fra deres salg af gas. Men sammenligningen af 

omsætningerne viser alligevel en overensstemmelse med resultaterne af Konkurrence og Forbrugerstyrelsen 

og Energitilsynets opgørelser af markedsandelene hvor 7-10 elleverandører sidder på størstedelen af 

forbrugermarkedet (se bilag 4). Omsætningsmæssigt sidder de største 10 elleverandører på 87 pct. af 

forbrugermarkedet.    

Herfindahl–Hirschman Indeks (HHI): På baggrund af de estimerede markedsandele kan HHI beregnes ved 

brug af formelen:  𝐻 = ∑ 𝑠𝑖
2𝑁

𝑖=1   hvor s er markedsandelen i pct.  

Det giver et H= 1511, som betyder, at markedet er moderat koncentreret, ifølge The Antitrust Division of the 

Department of Justice77. Men markedsandelene og beregningen af HHI er baseret på et samlet nationalt 

marked, og forsyningspligtsystemet har skabt et geografisk opdelt marked.  

I 2008 analyserede Konkurrence og Forbrugerstyrelsen markedsandelene på forsyningspligtmarkederne, og 

fandt at de koncernforbundne elleverandørers markedsandele i gennemsnit var 94 pct.78 I 2011 gentog 

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen opgørelsen af forsyningspligtområdernes markedsandele, og 

konkluderede at markedsandelene i høj grad stadig bærer præg af regionale monopoler, hvor de 

koncernforbundne elleverandører vurderes at have 90 pct. af forbrugerne inden for eget bevillingsområde79. 

Elleverandørerne med forsyningspligtbevilling havde primo 2013 omkring 78 %80 af forbrugerne inden for 

eget bevillingsområde og kun i sparsomt omfang en kundebase uden for dette. En undersøgelse af udbudssiden 

foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet i 2013, anslår at forsyningspligtselskaberne i gennemsnit havde ca. 

2 pct. af deres kunder uden for eget forsyningspligtområde81.  

                                                           
76 Energitilsynet, Analyse af detailmarkedet for el (2012) 
77 http://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index (25.08.2015) 
78 Konkurrencestyrelsens, Konkurrenceredegørelse (2008), s. 211 
79 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Detailmarkedet for elektricitet (2011), s. 17 
80 COWI – Status for og vurdering af indfrielsen af målsætningerne for liberaliseringen af elsektoren (2013) 
81 El-reguleringsudvalgets rapport om forsyningspligt, 2013 

http://www.justice.gov/atr/herfindahl-hirschman-index
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Så det danske detailmarked med et stort antal udbydere tegner umiddelbart et billede af et velfungerende 

marked med lav koncentrationsgrad, men forsyningspligtsystemets markedsopdeling har medvirket til høj 

markedskoncentration i geografiske opdelte markeder. Forsyningspligtsystemet vurderes at forårsage, at der 

er en sammenhæng mellem leverandørernes koncernforbindelse til en lokal netvirksomhed og deres 

dominerende markedsposition i området. Denne dominerende stilling giver markedsmagt, hvilket efter 

normale omstændigheder medfører et øget producentoverskud gennem højere priser, en omstændighed som 

prisreguleringen indtil 1. oktober 2014 har modvirket. Nu, hvor prisreguleringen for de fleste forbrugere er 

ophørt, kan elleverandørernes dominerende stilling medføre stigende priser. 

3.4.3 Gennemsigtighed 

Det danske elmarked er ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ”Danske forbrugerforhold 2011” rangeret 

som det fjerde mindst gennemsigtige marked ud af 49 markeder, kun ”overgået” af pensionsselskaber, 

fastnettelefonabonnementer og TV-pakker/- kanaler82. Ifølge en undersøgelse foretaget af EU kommissionen 

angiver 15 pct. af forbrugerne, at det er svært at sammenligne priser på tværs af ellevernadører som årsagen til 

at de ikke har skiftet leverandør83. 

Til at forbedre gennemsigtigheden på det danske elmarked blev prisportalen Elpristavlen.dk oprettet. 

Elpristavlen har dog nogle åbenlyse begrænsninger, eksempelvis er det ikke er muligt at sammenligne variable- 

og fastprisprodukter, hvilket nedsætter forbrugernes overblik over hvilket handelsprodukt, de skal vælge. 

Derudover har forbrugerne kun mulighed for at vurdere aktuelle elpriser, der kan ændre sig væsentligt på den 

tid det tager at effektuere et leverandørskifte. For forbrugere på de lovpligtige kvartalsprodukter vil et skifte 

til et elprodukt med variabel pris, ikke kunne vurdere den potentielle besparelse før efter skiftet, da prisen efter 

overgangsperioden på typisk 1 måned, kan have ændret sig. 

Faste elprisprodukter med kampagnetilbud og rabatter er de tilbud, der ligger øverst på elpristavlen. Disse 

produkter har typisk en lavere kWh-pris end de lovpligtige kvartalsprodukter, men disse tilbud gælder som 

hovedregel kun for 6 mdr. af gangen. Herefter forsvinder besparelsen og man skal som forbruger igen skifte 

el-produkt, for ikke at ende med en dyrere løsning end det forhenværende. 

En anden problematik er prisportalens synlighed. Siden etableringen i 2003 har elpristavlen været besøgt af 

relativt få forbrugere. ”Hjemmesiden har gennemsnitligt haft ca. 5.000 besøgende om måneden. Hvilket svarer 

til, at ca. 1,8 pct. af alle forbrugere årligt besøger hjemmesiden én enkelt gang”84. Der kan være flere 

forskellige årsager hertil, og det er ikke nødvendigvis et udtryk for portalens manglende funktionalitet. Dansk 

Energi har oplyst, at der på én uge i slutningen af april 2013 var 60.000 besøgende på elpristavlen85. Denne 

                                                           
82 Konkurrence- og forburgerstyrelsen (2011), Detailmarkedet for elektricitet, side 23 
83 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Detailmarkedet for elektricitet (2011), side 22 
84 Elreguleringsudvalgets rapport (bilag), side 2   
85 Elreguleringsudvalgets rapport (bilag), side 2 
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stigning har sandsynligvis en relation til den orientering der fulgte med lanceringen af udbudsmodellen. 

Energitilsynets forbrugerundersøgelse viser, at ud af de godt 1000 adspurgte kendte kun ca. 600 til muligheden 

med at skifte leverandør, og 61 pct. af de 600 havde aldrig hørt om elpristavlen86. 

Elmarkedet bærer præg af at være svært at gennemskue, og de ovennævnte faktorer er medvirkende til at 

forhøje forbrugernes søgeomkostninger ved et eventuelt skifte. Disse høje søgeomkostninger medfører en 

tilbøjelighed til, at forblive som kunde hos den koncernforbundne elleverandører. 

3.4.4 Adgangsbarriere: 

En af EU's kerneopgaver er at sikre et velfungerende indre energimarked i Europa inden 2050. Men der 

eksisterer dog stadig adgangsbarrierer. 

Markedsopdelingen – Forsyningspligtsystemets markedsopdeling som nævnt i afsnit 3.1.2 har indflydelse på 

potentielle nye elleverandørers beslutning om at indtræde på markedet. Den markedsmagt de dominerende 

koncernforbundne elleverandører har i disse områder, er svær at konkurrere med. Opdelingen har 

uhensigtsmæssige konsekvenser for konkurrencen, da den samtidig ikke ansporer de dominerende 

elleverandører til at konkurrere på tværs af deres geografiske markeder. 

Vertikale integrationer – Elsektorens kvasi-monopol gør at nye elselskaber ikke har mulighed for at integrere 

sin egen infrastruktur, og må leje sig ind hos de nuværende ejere. Den manglende mulighed for at integrere 

distribution i sin virksomhed, gør at man som ny elleverandør er afhængig af adgang til denne monopoldel af 

markedet, der betegnes som ”essential facilities” (essentielle faciliteter). Koncernforbundne virksomheder kan 

med deres andele i både de essentielle faciliteter og det konkurrenceudsatte detailmarked udøve misbrug, hvis 

de ikke tillader adgang til andre virksomheder (”third party access”) på samme vilkår som dem selv. Desuden 

kan de koncernforbundne elselskaber afholde forskellige omkostninger som eksempelvis fakturerings- og 

markedsføringsomkostninger i deres netvirksomhed, hvor monopolet giver dem en konkurrencemæssig fordel 

sammenlignet de uafhængige handelsselskaber. 

Todel fakturering – Den regnskabsmæssige adskillelse i elsektoren resulterer i adskilte fakturaer, én for 

handelsselskabet og én for netvirksomheden. Denne adskillelse er en handelshindring, idet de 

koncernforbundne elleverandører kun har interesse i at samarbejde internt i koncernen, og derfor modarbejder 

konkurrerende leverandører ved at udsende fakturaer, der adskiller sig meget fra den konkurrerende 

leverandørs faktura og typisk dækker forskellige afregningsperioder. En omstændighed, der nedsætter 

forbrugernes overblik over deres elregning, mens de koncernforbundnes fakturaer ser ens ud i forhold til 

fremstilling og afregningsperiode.  

                                                           
86 Energitilsynet, Analyse af Detailmarkedet for el (2012), side 134 
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3.5 Conduct (Adfærd) 

Detailmarkedet blev liberaliseret i 2003, alligevel er 2/3 danske forbrugere stadig kunde hos det 

koncernforbundne elselskab, de altid har været kunde hos87. I afsnittet om adfærd behandles de forskellige 

beslutningsvariable, der påvirker aktørerne på markedet. På udbudssiden er det relevant at se på hvilke 

prisstrategier og markedsføringsstrategier selskaberne anvender under den gældende regulering. Mens der på 

efterspørgselssiden hovedsageligt fokuseres på årsagerne til den lave forbrugermobilitet. 

3.5.1 Udbydernes adfærd  

En vigtig strategi på ethvert marked er prisstrategien, og jf. figur 2 afsnit 3.1.1 har pris den største indvirkning 

på forbrugernes adfærd. Der analyseres, om de strategier markedet giver anledning til, er tegn på et 

velfungerende marked. 

3.5.1.1 Prisopførsel 

Sammensætningen i prisen på el i Danmark for forbrugere og store virksomheder, som vist i figuren nedenfor, 

er: 

Figur 8 - Prismodel 

 

 Afgifter og PSO-tarif (denne betaling skal dække selskabernes omkostninger i forbindelse med en række 

offentlige forpligtelser, herunder F&U af miljøvenlige el-produktionsteknologier, samt opretholdelse af 

spidslastkapacitet af hensyn til forsyningssikkerhed). 

 Moms 

 Netbetaling til transport af el m.v. (distributions- og transmissionstariffer). 

                                                           
87 Energitilsynets - Undersøgelse af produktfordeling på el (2014) 
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 Kommerciel el (Leverandør) er prisen som el kan handles til på el-børserne eller gennem bilaterale- og 

finansielle kontrakter (se bilag 1). 

Den offentligt regulerede netbetaling, afgifter og moms udgør ca. 80 pct. af forbrugernes samlede elregning 

og opkræves af netvirksomheden, mens elleverandørerne opkræver omkostningerne til den kommercielle el, 

der udgør ca. 20 pct. Den gennemsnitlige samlede elpris for forbrugere i 2014 blev beregnet til ca. 220 

øre/kWh88, hvilket betyder, at omtrent 44 øre/kWh er konkurrenceudsat og kan varierer anhængig af 

elleverandørernes handel på engrosmarkedet. 

Nedenfor er vist en udregning af besparelser ved potentielle prisreduktioner. SSNIP-testens 10 pct. på den 

konkurrenceudsatte elpris giver en for lille årlig besparelse til at effektuere en adfærdsændring hos forbrugerne, 

jf. afsnit 3.1.1. 

Figur 9 – Priseksempel 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

Energitilsynets forbrugerundersøgelse dokumenterer, at 61% af de adspurgte højst er villige til at afsætte 1 

time til at opnå en besparelse på 500 kr., mens 15% vil bruge 1-2 timer på sådan en besparelse. Mest i 

øjnefaldende er dog at 16% ikke er villig til at afsætte nogen tid på at opnå en årlig besparelse på 500 kr.89 

Det er dermed usandsynligt, at de finansielt mindre solide uafhængige elleverandører vil være i stand til at 

sænke priserne på den kommercielle el med mere end 30 pct. i forhold til de koncernforbundne konkurrenters 

produkter. Dette efterlader forbrugerne uden incitament til at skifte leverandør. 

3.5.1.2 Konkurrencen imellem de koncernforbundne elleverandører  

I afsnit 3.1.3 kendetegnes konkurrencesituation for de koncernforbundne elleverandører som adskilte 

geografiske markeder med høj markedskoncentration. De lukrative forhold består i, at selskabet i en sådan 

situation normalt vil kunne sætte monopolpriser. Men på grund af prisreguleringen har det ikke været en 

mulighed overfor deres tildelte forsyningspligtkunder, hvor de kun måtte opkræve den af Energitilsynet 

                                                           
88 Energitilsynets prisstatistik – www.energitilsynet.dk/ 
89 Energitilsynets analyse af detailmarked for el (2012), side 135 



36 
 

regulerede pris med en godkendt mark-up90. Lovændringen i 2012 ændrede dog på dette forhold med 

bestemmelsen om tilbagefaldsproduktet. 

Konkurrencen mellem de koncernforbundne elleverandører tyder på jf. afsnit 3.4.2, at de ikke bevæger sig 

uden for deres lokale netområder.  

På et marked med homogene produkter vil den aggressive leverandør for at erobre forbrugere sænke den rene 

elpris på sit produkt til et økonomisk attraktivt niveau. Effekten af en sådan manøvre vil være, at den 

forsvarende leverandør vil reducere sin pris tilsvarende for at beskytte sin position. Den resulterende effekt vil 

være en Bertrand-konkurrence situation med duopol, hvor to dominerende selskaber konkurrerer på pris mod 

hinanden91.  

Hvis det antages at betingelserne for en almindelig Bertrand-konkurrence er tilstede, vil effekten være, at 

leverandøren med den laveste pris vinder hele efterspørgslen på markedet. Selskaberne vil underbyde 

hinanden, indtil de tilbyder deres lavest mulige pris over deres marginale omkostninger for at bevare 

efterspørgslen. Dette vil, i tilfælde af at selskaberne har samme omkostningsstruktur, resultere i frikonkurrence 

til priser uden profit92. Det er usikkert på baggrund af forbrugerundersøgelsen i afsnit 3.1.1 at ovenstående 

priskrig, vil aktivere forbrugerne, fordi den konkurrenceudsatte andel af elregningen er for lille. Dertil er det 

usandsynligt, at en koncernforbundet leverandør vil være i stand til at drive en anden koncernforbundet 

leverandør ud af markedet ved at sætte prisen lig den marginale omkostning, hvormed en sådan handling vil 

være nyttesløs. Dermed har de koncernforbundne i et sådan duopol alene incitament til at samordne deres 

praksis og sætte ens priser for dermed at dele markedet imellem sig. Det formodes hermed, at de 

koncernforbundne elselskaber undlader at sænker prisen for at undgå priskonkurrence fra konkurrenter.  

3.5.1.3 Averch-Johnson teoremet 

Økonomerne Harvey Averch og Leland L. Johnson93 havde til formål at fremstille et redskab der kunne 

undersøge monopoler, der underlagt en regulerende myndigheds prisregulering søger at profitmaksimere. 

Prisregulerede selskaber er ifølge A-J teoremet udsat for et ”fair afkast kriterium”94. Dette kriterium består i at 

trække produktionsomkostninger fra bruttoindtægt, så det tilbageværende nettoafkast er tilstrækkeligt til at 

dække monopolets anlægsinvesteringer (kapitalomkostninger). Herved vil de regulerede 

monopolvirksomheder vurdere markedet som attraktivt og sikre en tilstrækkelig investering. Hvis det vurderes, 

at forholdet mellem nettoafkastet og værdien af anlæg og udstyr (anlægsinvesteringer eller ”the rate base”) er 

for højt, vil tilsynsmyndigheden sænke monopolets pris, og hvis forholdet vurderes at være for lavt tillades en 

                                                           
90 Mark-up er en tilladt fortjeneste til at dække udgifter til kommende investeringer 
91 Motta, Massimo, Competition Policy, 2004, side 551 
92 Motta, Massimo, Competition Policy, 2004, side 552 
93 Harvey Averch and Leland L. Johnson – Behavior of the firm under regulatory constraint, The American Economic Review 
94 Harvey Averch and Leland L. Johnson – Behavior of the firm under regulatory constraint, The American Economic Review 
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højere pris95. Dette ”fair afkast” kriterium, kan sammenlignes med den regulering som Energitilsynet udsætter 

de forsyningspligtige elleverandører for96. 

Averch og Johnson påviser, at et reguleret monopol, der anvender to input til dets produktion (arbejdskraft og 

kapital), vil have en tendens til at overinvestere i kapital, fordi forrentningen overstiger omkostningen på 

kapitalen (for et attraktivt marked). Den ekstra investering i kapital medfører, at monopolets samlede 

omkostninger stiger, hvilket under det prisregulerede system vil medføre en højere tilladt pris, til at dække 

ekstraomkostningen, således at forholdet mellem nettoafkastet og kapitalomkostningerne er tilsvarende. 

Figur 10 – Monopolvirksomheders forhøjede kapitalomkostninger som følge af prisregulering 

 

Kilde: Harvey Averch and Leland L. Johnson – Behavior of the firm under regulatory constraint, The American Economic Review, 

Ovenstående figur viser prisreguleringens effekt på monopolselskaber. Averch og Johnson vurderer, at 

regulerede selskaber bevidst handler inefficient, således at de ”sociale” omkostninger ikke minimeres97. 

Forventningen med prisreguleringen af monopolet er at sikre en større afsat mængde (O-C i figur 8) end 

tilfældet uden prisregulering (O-A). Men monopolets profitmaksimerende adfærd vil udnytte ”fair afkast 

kriteriet” til at overinvestere i kapital, således at omkostningskurven stiger fra AC til AC’. Denne stigning i 

kapital kan forrentes og samtidig indregnes i den fremadrettede prisregulering. Resultatet bliver en reduceret 

mængden (O-B) og en tilladt højere pris. Formålet var at sænke prisen til gavn for forbrugerne, men 

monopolselskaber formår at omgå prisreguleringen og ende i en næsten tilsvarende situation som et ureguleret 

monopol med forrentning på en opskruet anlægsinvestering, der tilmed dækkes af forbrugerne gennem højere 

priser. Derfor kaldes A-J teoremet også ”the Gold-Plated-Water-Cooler effect”. 

                                                           
95 Harvey Averch and Leland L. Johnson – Behavior of the firm under regulatory constraint, The American Economic Review, 
96 Kaldet nødvendighedsomkostninger (nødvendighedskravet) i EFL 
97 Harvey Averch and Leland L. Johnson – Behavior of the firm under regulatory constraint, The American Economic Review,  
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A-J teoremet er en kritik af afkastregulering, der konkluderer, at monopoler har en tendens til at omgå 

prisregulering, hvis myndighederne tillader en forrentning af kapital, der overstiger kapitalomkostningerne. 

Eftersom selskaber altid foretrækker højere profit fremfor en effektivt produktion98. 

De danske koncernforbundne elleverandører er dominerende virksomheder, der i forsyningspligtområderne 

kan sidestilles med monopoler. Hovedparten af deres forretning har indtil for nylig været underlagt 

prisregulering. Prisreguleringen skete på baggrund af virksomhedernes nødvendige omkostninger tillagt en 

mark-up fastsat af Energitilsynet. Elleverandørerne har ikke mulighed for at begrænse deres mængde, men kan 

hæve deres tilladte pris, hvis deres kapitalomkostninger godkendes. At afdække om de danske 

koncernforbunden elleverandører har overinvesteret i deres kapitalapparat er svært, da det som oftest kræver 

insiderviden. Men omstændigheder såsom investeringer i store og dyre hovedkontorer99, er en 

kapitalomkostning, der indgår i Energitilsynets vurdering af selskabernes omkostningsniveau og påvirker den 

tilladte pris til forbrugerne. Dette synes at kunne godtgøre, at principperne bag A-J teoremet har været anvendt 

på detailmarkedet for el. 

3.5.1.4 Konkurrence mellem uafhængige og koncernforbundne elleverandører 

Elproduktets homogenitet gør, at forbrugerne primært orienterer sig mod prissignalet i konkurrencen på 

detailmarkedet. De uafhængige elleverandører er nødsaget til at konkurrere med de koncernforbundne 

elleverandører på pris, hvis de ønsker at hverve den overvejende del af de inaktive forbrugere på markedet. 

Omtrent to ud af tre forbrugere er tilknyttet de koncernforbundne ellevernadører og kan karakteriseres som 

inaktive100. Denne inaktivitet skyldes prisreguleringen, hvis lave pris var baseret på de koncernforbundne 

elleverandørers nødvendige omkostninger samt det generelle prisniveau på markedet. Priserne, udregnet på 

baggrund af omkostninger for koncerner med stordriftsfordele, har gjort det særdeles vanskeligt for de 

nyetablerede uafhængige elleverandører at reducere disse priser og samtidig dække deres marginale 

omkostninger. Ud over at sænke priserne er de uafhængige elleverandører yderligere tvunget til at investere, 

dels i kundehåndteringssystemer ved en udvidelse af deres kundeportefølje, og dels i markedsføring overfor 

de inaktive forbrugere, der automatisk er tilkommet de koncernforbundne elleverandører. De uafhængige 

elleverandører forsøger sig derfor med markedsføring jf. afsnit 3.1.1.  

Det er således forbundet med omkostninger og en vis risiko, at erobre markedsandele for de uafhængige 

elleverandører på detailmarkedet. Størstedelen af forbrugerne aktiveres af prissignalet og de uafhængige 

leverandørers mulighed for at konkurrere mod ressourcestærke koncernforbundne leverandører er meget 

tvivlsom. Denne manglende evne til at øge konkurrencepresset på detailmarkedet hæmmer 

                                                           
98 Harvey Averch and Leland L. Johnson – Behavior of the firm under regulatory constraint, The American Economic Review 
99 Berlingske Tidende, Store spenderbukser hos elselskaber med monopol, 14.04.2012 
100 jf. afsnit 3.4.2 
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forbrugermobiliteten og de uafhængige elleverandører eneste mulighed for fremgang er ved at markedsføre 

sig på nichemarkedet for klimaprodukter og grøn strøm. 

3.5.2 Efterspørgernes adfærd 

Detailmarkedet for el har siden markedsåbningen været præget af inaktive forbrugere. I dette afsnit vil en 

række af de forhold, der påvirker forbrugeradfærden blive gennemgået. 

3.5.2.1 Leverandørskift 

Graden af leverandørskift er en parameter til at vurdere hvor velfungerende et marked er. Figur 11 nedenfor 

viser udviklingen på detailmarkedet for el af forholdet mellem leverandørskift og kundetype målt i procent. 

Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af forbrugere, der skifter leverandør ikke overstiger 2 pct. i hele 

perioden 2003-2011, imens de timeafregnede kunder i langt højere grad har benyttet sig af leverandørskifte. 

Dette skyldes en forholdsmæssig større el-omkostning som følge af et større elforbrug, men også at 

afgiftselementet udgør en væsentlig mindre andel101, hvormed den konkurrenceudsatte elpris kan give 

anledning til større besparelser. En sammenhæng der bekræfter formodningen om, at et større økonomisk 

incitament ved et skifte, er afgørende for graden af leverandørskift. 

Figur 11 – Procentvise leverandørskifte i Danmark for forbrugere og større virksomheder i perioden 2003-2011 

 

De danske elpriser er (uden skatter og afgifter) ganske konkurrence dygtige sammenlignet med udlandet og 

ligger under gennemsnittet.102 Den danske forbrugermobilitet er dog sammenlignet med de andre nordiske 

lande lav, se figur nedenfor. Der er dog forskel på de andre landes opgørelsesmetoder og markedsforhold i 

forhold til Danmark. Eksempelvis er forsyningspligten ikke prisreguleret, og det har givet et større incitament 

                                                           
101 Se afsnit 3.5.1.1 
102 ACER, Market monitoring report 2014, (se bilag 2) 
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til at skifte leverandør. Det danske elforbrug er desuden lavere end de øvrige nordiske lande103, hvilket 

forstærker deres incitamenter til at finde de mest billige løsninger.   

Figur 12 – Leverandørskift i de nordiske lande 

 

Kilde: COWI – Status for og vurdering af indfrielse af målsætningerne for liberalisering af elsektoren 

3.5.2.1.1 Årsager til at forbrugere ikke skifter elleverandør i større omfang: 

Til at forklare forbrugeradfærden ved et leverandørskifte benyttes Bansal og Taylor’s model104 udarbejdet i 

1999 kaldet SPSM (”Service Provider Switching Model”). Ifølge denne model er følgende kriterier vigtige 

ved forbrugernes leverandørskifte:  

(1) Kvaliteten af tjenesten, 

(2) Omkostningerne ved at skifte, 

(3) Individuelle holdninger til at skifte, 

(4) Sociale påvirkninger og 

(5) Tilfredshed. 

3.5.2.1.2 Kvaliteten af tjenesten:  

Kvaliteten af forbrugernes el er ens på detailmarkedet, og kontrolleres af Energinet.dk, der sørger for, at der 

er kvalitet og balance i hele landets elforsyning. Det medvirker til at levering af el opfattes som et homogent 

produkt med sparsom produktdifferentiering.  

3.5.2.1.3 Omkostninger ved at skifte:  

Et leverandørskifte består i at kontakte en elleverandør og oplyse sit aftagenummer. Det er ifølge EFL ikke 

tilladt at opkræve gebyrer i forbindelse med leverandørskifte. Denne bestemmelse blev indsat for at nedsætte 

transaktionsomkostningerne i forbindelse med forbrugernes leverandørskifte. Alligevel har ca. 70 pct. af 

forbrugerne ingen erfaring med at skifte elleverandør, og de er dermed ikke klar over, hvordan de skal gribe 

                                                           
103 Se bilag 5 
104 Bansal, H.S & Taylor, S.F. (1999), The service provider switching model (SPSM) – a model of consumer switching behavior in 

the service industry 
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et eventuelt skifte an. Det primære formål med Elpristavlen.dk er at nedsætte forbrugernes søgeomkostninger, 

men som det fremgår i afsnit 3.4.3, har dette sammenligningsværktøj en lav synlighed hos forbrugerne.  

Ifølge Energitilsynets forbrugerundersøgelse, er det usikkerheden om besparelse ved et skifte, der afholder 60 

pct. af forbrugerne fra at skifte elleverandør105. Prisundersøgelsen i afsnit 3.4.2 viser, at der er penge at spare 

ved at skifte til nogle af markedets billigste produkter, men for mange forbrugere er disse besparelser forbundet 

med for høje søgeomkostninger. Det kan skyldes det store udbud af produkter, der gør det svært at gennemskue 

hvilket produkt der passer forbrugernes personlige præferencer bedst. Søgeomkostningerne overstiger dermed 

hurtigt den potentielle besparelse, der kan opnås ved et leverandørskifte. I afsnit 3.5.1.1 fremgår det at 61 pct. 

af forbrugere højst er villige til, at bruge én time på deres valg af elleverandør for at opnå en besparelse på 

min. 500 kr. 

Elleverandørernes prissignal er i midlertidig meget mudret af de høje skatter og afgifter, som indgår i den 

samlede kWh-pris. Det udgør kun ca. 20 pct. af elregningen, og denne del af kWh-prisen er i forvejen lav som 

følge af en velfungerende konkurrence på engrosmarkedet. Det er dermed ikke muligt, at sikre forbrugernes 

ønskede besparelse så længe den konkurrenceudsatte del af elprisen ikke udgør en større del af den samlede 

elregning. 

De få forbrugere der, ifølge forbrugerundersøgelsen, kender til elpristavlen.dk har ikke mulighed for at lave 

en prissammenligning over tid. Mange elprodukters pris ændres på måneds- eller kvartalsbasis, hvilket 

komplicerer de uerfarne forbrugeres evne til at vurdere om de træffer et rigtigt valg. Forbrugerenes manglende 

erfaring og detailmarkedets lave gennemsigtighed medfører at forbrugerne opfatter søgeomkostningerne som 

høje i forbindelse med et leverandørskifte. Derudover er forbrugernes manglende forståelse for den 

selskabsmæssige adskillelse af detail- og distributionsleddet, at forbrugerne føler de bør beholde deres 

netselskab i tilfælde af strømafbrydelse, og i tilfælde af at de behøver teknisk assistanse og udbedring106. Den 

tilsyneladende kompleksitet ved leverandørskift bevirker at forbrugerne er bange for at få afbrudt for strømmen 

ved leverandørskift, fordi de ikke er klar over leverdørenes forpligtigelse til at sørge for levering af strøm op 

til det endelige skifte107.  

Efterspørgslen er karakteriseret ved at alle er forbrugere af el i dagens Danmark. Figur 13 nedenfor viser 

forholdet mellem den samlede eludgift og forbrugernes årlige disponible indkomst efter boligtype. Det 

fremgår, at udgiften til el spænder fra knap 1,9 pct. i en andelsbolig, hvor forbruget er på ca. 2000 kWh/p.a., 

til maksimalt 3 pct. for forbrugere i et lejet hus, hvor forbruget er ca. 4000 kWh/p.a. Udgiften til el er således 

                                                           
105 Energitilsynets, Analyse af detailmarkedet for el (2012), side 131 
106 ACER, Market Monitoring Report, 2014, side 97 
107 ACER, Market Monitoring Report, 2014, side 97 
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ikke en omkostning der fylder meget i forbrugernes årlige budget, hvilket ikke tilskynder til øget 

forbrugermobilitet. 

Figur 13 – Elektricitetsudgiftens andel af en forbrugers årlige omkostninger 

 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af tal fra Danmarks Statistik,  

3.5.2.1.4 Individuelle holdninger til at skifte:  

Den lange monopoltid og en stabil elpris har vænnet de danske forbrugere til ikke at interessere sig for deres 

elforsyning. Dernæst har de fleste forbrugere ingen grund til at være utilfreds med deres nuværende leverandør, 

hvilket skyldes en effektiv forbrugerbeskyttelse og et stort fokus på stabilitet og pålidelighed i sektoren108. Ved 

et skifte vurderes forholdet mellem forventede økonomiske og psykologiske, gevinster/omkostninger109. De 

økonomiske aspekter er ligetil, mens de psykologiske aspekter handler om forbrugerens følelser tilknyttet 

leverandøren samt kvaliteten af den service, der er modtaget. 

Monopoltiden har medført (tvungen) forbrugerloyalitet for en stor gruppe forbrugere gennem langvarige 

kundeforhold til de koncernforbundne elleverandører. Sammenholdt med den høje forbrugerbeskyttelse og 

forsyningssikkerhed har det bevirket en passivitet og tilbageholdenhed fra forbrugerne til at prøve nye 

alternativer. Loyalitet overfor det oprindelige forsyningsselskab i form af tillid og tryghed betyder meget for 

forbrugerne, hvorfor mange vælger at blive i vante omgivelser. 

En forbrugerundersøgelse foretaget af Yingkui Yang110 om danskernes viden og holdninger til detailmarkedet 

for el viste at 76,4 pct. af de 1.022 adspurgte forbrugere (ca. 780) aldrig havde skiftet el-produkt, og at disse 

forbrugere kan inddeles i 3 segmenter; potentielle skiftere, ikke-skiftere og apatiske forbrugere. 

Segmenteringen blev fortaget på baggrund af en række spørgsmål inden for 4 skiftebarrierer kendt fra service 

marketing litteraturen111. ”Relationship management”, ”switching cost”, ”service recovery” og ”economic 

                                                           
108 Jf. afsnit 2.1 
109 Bansal, H.S & Taylor, S.F. (1999), The service provider switching model (SPSM) – a model of consumer switching behavior in 

the service industry  
110 Yingkui Yang (2014), Understanding household switching behavior in the retail electricity market, Energy Policy 
111 Yingkui Yang (2014), Understanding household switching behavior in the retail electricity market, Energy Policy side 9 
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attractive alternatives”. Undersøgelsen viste at 41 pct. var potentielle skiftere, 11 pct. var ikke-skiftere og 48 

pct. var apatiske forbrugere112. Undersøgelsen viste også, at ”relationship management” (relationsstyring) 

betyder meget i forbindelse med at fastholde og friste forbrugere fra både nye og etablerede leverandører, mens 

forventede økonomiske fordele og psykologisk tilknytning ikke kunne forklare skifte-overvejelsen, hvilket kan 

skyldes den lave prisdifference imellem elleverandørerne. Konklusionen var at 89 pct. af de ca. 780 inaktive 

forbrugere, ikke var afvisende overfor et skifte, men at disse forbrugersegmenters høje grad af tilfredshed og 

forventning om ringe økonomiske fordele ved et skifte, var faktorer der demotiverede skifteadfærden.  

Prisreguleringen har været medvirkende til at fastholde den lave forbrugermobilitet, da der ingen risiko var 

forbundet med at forblive inaktiv. Energitilsynets forbrugerundersøgelse viste at kun 39 pct. af de 1000 

adspurgte kendte til forsyningspligtproduktet113. Forbrugernes viden om deres beskyttelse i form af 

prisreguleringen må derfor antages at være begrænset. De koncernforbundne elleverandørers elpriser på den 

forsyningspligtige el holdes forsat kunstigt nede af Energitilsynet, hvilket er en administrativ omkostningsfuld 

opgave. 

3.5.2.1.5 Sociale påvirkninger:  

Holdningen til klimaprodukter som eksempelvis grøn strøm viser ved en sammenligning af 

forbrugerundersøgelser foretaget af Energitilsynet i hhv. 2007 og 2012, at der er sket en stigning fra 11 til 23 

pct. i andelen af forbrugere, der har kendskab til og interesse i disse produkter. Det øgede fokus på globale 

klimaudfordringer har banet vejen for et nichemarked inden for detailmarkedet, hvor især uafhængige 

elleverandører vinder frem ved at markedsføre sig selv som særligt grønne selskaber. Selskaber som Natur-

Energi A/S og Vindenergi ApS oplever en fremgang på linje med fremgangen i antallet af forbrugere, der har 

præferencer til de ofte dyrere specialprodukter, der bidrager til et grønnere miljø.  

3.5.2.1.6 Tilfredshed:  

Tilfredshed er derimod en væsentlig parameter i forhold til skifteadfærden. Ifølge Energitilsynets 

forbrugerundersøgelse er det den tredje største faktor for at overveje et skifte114. Levering af el har en lav 

personlig relevans hos forbrugerne så længe det virker. Samtidig er forsyningssikkerheden god i Danmark115, 

hvilket ses på antallet af el-udfald, der er blandt de laveste i Europa116. Tilfredsheden er derfor generelt høj i 

Danmark, der bekræftes af Yingkui Yangs forbrugerundersøgelse hvor 80 pct. af de adspurgte svarede ”niether 

agree nor disagree” til spørgsmålet ”a complaint that I had was resolved”117. Hvilket indikerer, at der er 

indgivet få klager. Når man lægger det til den høje forbrugerbeskyttelse og det lave forbrug, bliver levering af 

                                                           
112 Yingkui Yang (2014), Understanding household switching behavior in the retail electricity market, Energy Policy 
113 Energitilsynet (2012), Analyse af detailmarkedet for el side 129 
114 Energitilsynet (2012), Analyse af detailmarkedet for el side 131 
115 Se bilag 9 
116 Se bilag 9 
117 Yingkui Yang (2014), Understanding household switching behavior in the retail electricity market, Energy Policy 
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el en service, der ikke er særlig interessant at bruge tid på. Derudover oplever de fleste forbrugere ikke deres 

elregning som urimelig høj, selvom danskerne betaler nogle af de højeste elpriser118. 

Energitilsynets forbrugerundersøgelse119 viser, at forbrugerne generelt er uvidende om elleverandørerne på 

detailmarkedet. Kun knap en 1/3 af de 1000 adspurgte forbrugere kendte til landets største elselskab Dong 

Energi, mens kun 10 pct. af de adspurgte kendte til det næstmest genkendte selskab SEAS-NVE. Forbrugernes 

holdning til ”brand value” og særlige kendetegn og associationer tilknyttet elleverandørerne vurderes derfor at 

være lav. 

Spørgsmålet er om denne tilsyneladende tilfredshed, i virkeligheden er tilfredshed med den nuværende 

leverandør, eller om forbrugerne er tilfredse med deres nuværende situationen, fordi de fleste generelt ikke har 

meget at gøre med deres leverandør. Man kan argumentere for, at forbrugeres udtrykte tilfredshed i 

virkeligheden mere er en modvilje til at ændre tingene, eller et spørgsmål om deres kendskab til noget, de har 

kendt i lang tid. Det er her effekten af kognitive bias kan spille en rolle. 

3.5.2.2 Adfærdsøkonomi og begrænset rationalitet 

Ifølge John Thøgersen120 der har analyseret forbrugernes adfærd på elmarkedet, findes der barrierer ved 

leverandørskift. Bl.a. er købeadfærden meget vanebetinget, elkøb er et afledt forbrug, der har en lav andel af 

husholdningernes budget og en lav personlig relevans, så længe det virker. Desuden er der en lav 

differentiering mellem udbydere og produkter121. Disse påstande bekræftes af ovenstående analyser. John 

Thøgersen mener at forbrugerne er begrænset af flere faktorer, der gør, at de stræber efter at forsimple eller at 

undgå at tage beslutning. Det skyldes primært følgende faktorer: 

 Risikoen ved ikke at vælge leverandør er lav. 

 Det opfattes, som svært og risikofyldt at tage de rette beslutninger. 

 Motivationen for at skifte er lav. 

Dette afsnit undersøger hvordan adfærdsøkonomi kan modificere antagelsen om rationel økonomisk adfærd 

hos forbrugerne. Den dominerende tankegang i retsøkonomisk teori er, at folk er nyttemaksimerende eller 

profitmaksimerende individer, der altid handler rationelt, når de bliver stillet overfor et valg, hvor de har 

mulighed for at maksimere deres nytte eller formue. Men når mennesker ikke vælger ”den optimale løsning” 

som eksempelvis en økonomisk besparelse i form af et leverandørskifte, skyldes det ifølge adfærdsteoriens 

rationalitetsbegrænsninger, at valget er forbundet med kompleksitet og usikkerhed. ”Satisficing” er et begreb 

introduceret af Herbert A. Simon, der handler om at vælge en tilfredsstillende løsning fremfor en optimal, da 

en forsimplet beslutningsstrategi alligevel kan maksimerer individets totale nytte. 

                                                           
118 Se bilag 3 
119 Energitilsynet, Analyse af detailmarkedet for el (2012) side 129 
120 Professor i økonomisk psykologi ved handelshøjskolen i Århus 
121 Energistyrelsen, Forbedret konkurrence på el-detailmarkedet for små og mellemstore forbrugere (2008), side 9 
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Disse betragtninger kan analogiseres til forbrugernes valg af leverandør og produkt på detailmarkedet for el, 

der opfattes som både kompliceret og usikkert. Ifølge adfærdsteorien om ”behavioural economics”, bør der 

lægges større vægt på menneskets psykologiske, sociologiske og anden adfærdsvidenskabelige egenskaber122, 

for at få et mere retvisende billede af adfærden. 

Adfærdsteoretikerne Amos Tversky og Daniel Kahneman123 har undersøgt menneskers beslutningsstrategier 

og fundet at heuristik og kognitive fordomme (biaser) påvirker deres beslutninger124. Mennesker er begrænset 

rationelle, der for at spare tid undgår kompleksitet og træffer generelle beslutninger i dagligdagen, anvender 

forsimplede beslutningsstrategier og heuristik, der ofte ender i situationer, der ikke er 

egennyttemaksimerende125. Når forbrugerne føler sig usikre på hvad de kan gøre, og hvilke valg er 

tilgængelige, anvender de heuristik, eller simple genveje126, som gør dem i stand til at håndtere komplekse 

problemstillinger, såsom energi markedet. Hvilket kan føre til kognitive fordomme, der er ikke lette at opdage 

eller måle på forbrugernes adfærd.  

Tversky og Kahneman peger på nogle kognitive fordomme (fordrejede holdninger), der kan bekræfte 

Thøgersens udsagn om forbrugeradfærden på detailmarkedet. Følgende tre kognitive fordomme begrænser 

forbrugernes tilskyndelse til at vælge aktivt: ”social proof”, ”status quo bias” og ”tab-aversion bias”. ”Social 

proof” er menneskers tendens til at antager andres handlinger i et forsøg på at afspejle korrekt adfærd for en 

given situation, dvs. så længe den overvejende del af forbrugere ikke skifter leverandør, vil den sociale standart 

være ikke at skifte. Mens når mennesker får et leverandørskifte anbefalet af venner og familie, stiger tendensen 

til at skifte. ”Status quo biasen”, er en tendens til at overvurdere fordelene i ens nuværende valg. ”Tabs-

aversion biasen” er forbrugerens tendens til at være risikoavers og dermed forsøge at minimere tab. Denne 

tendens støttes af at 60 pct. af forbrugerne afholder sig fra at skifte, som følge af usikkerhed om mulige 

besparelse127. Denne tendentiøse adfærd forklarer, hvorfor så mange forbrugere ikke har valg at benytte det 

frie valg, på trods af den omend lille besparelse/nytte. 

Disse kognitive fordomme er alle med til at vægte forbrugernes nuværende elleverandør højere end en anden 

tilsvarende elleverandør, og forklarer hvorfor retsregler ikke altid, har den ønskede effekt. Disse kognitive 

fordomme kan skifte over tid, således kan en stigning i antallet af leverandørskift ændre den sociale norm til 

en øget skiftefrekvens. Ligeledes vil en spredning af budskabet om mulige årlige besparelser kunne mindske 

status quo- og tabs-aversions biasens effekt på forbrugermobiliteten. Selv om ingen af disse psykologiske 

begrænsninger alene er ansvarlig for den lave forbrugermobilitet, kan de i kombination forklare, hvorfor 

                                                           
122 Korobkin, Russel B. and Ulen, Thomas S.– Law and Behavioral Science (2000) side 1053 
123 Tversky, Amos and Kahneman, Daniel, (1974), Judgement under uncertainty 
124 Korobkin, Russel B. and Ulen, Thomas S.– Law and Behavioral Science (2000) side 1085 
125 Simon, Herbert A., Rational choice and the structure of the environment (1956) 
126 Amos Tversky and Daniel Kahneman – Judgement under uncertainty 
127 Jf. afsnit 3.5.2.1.3 
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forbrugerne afskrækkes fra at skifte leverandør. Derfor skal en anbefalet løsning kunne ”nudge”128 forbrugerne 

til at ændre adfærd. 

3.5 Performance (Ydeevne) 

Markedsperformance vurderes ud fra en række forskellige performance indikatorer, som samspillet mellem 

markedsstrukturen og markedsaktørernes adfærd giver ophav til. Disse performance indikatorer er, allokativ 

efficiens, produktiv efficiens og dynamisk efficiens. 

3.5.1 Allokativ effieciens  

Betegner en tilstand, hvor virksomhedernes begrænsede ressourcer giver en sammensætning af produktionen, 

der er i overensstemmelse med efterspørgslen129. 

Under frikonkurrence bidrager efterspørgslen til at bestemme brugen af ressourcer. Efterspørgernes forskellige 

behov påvirkes af markedets ressourcetilgang og teknologi, da disse faktorer påvirker omkostningerne og 

dermed tilbud. En virksomhed er allokeret efficient, når pris er lig med marginale omkostninger, hvilket 

maksimere den samfundsmæssige velfærd. Forbrugerne vil maksimere deres overskud, mens selskaberne vil 

sælge det maksimale antal produkter og derved maksimere samfundets velfærd. En sådan markedssituation 

resulterer i, at eventuelle nye leverandører ikke vil være interesseret i at træde ind på dette marked som følge 

af den effektive konkurrence, hvilket skaber en ligevægtsløsning130.  

Allokativ inefficiens forekommer, hvor virksomheden besidder høj markedsmagt og derfor kan sætte prisen 

højt, uden at forbrugerne skifter til konkurrerende producenter. Den højere pris vil afholde nogle forbrugere 

fra at købe produktet, hvormed den solgte mængde reduceres, se figur 14. I denne situation er forbrugernes 

overskud reduceret og der forekommer et dødvægtstab for samfundet, da hele efterspørgslen ikke bliver 

dækket som følge af selskabets reducerede mængde. Virksomhedens overskud vil stige men ikke nok til, at 

dække tabet i forbrugeroverskud, hvilket giver et samlet tab for samfundet. 

                                                           
128 Nudging er subtile budskaber eller incitamenter til at påvirke forbrugernes adfærd, uden at forstyrre forbrugerne frie valg 
129 Rettsøkonomi, Erlinde Eide og Endre Stavang (2008), side 82 
130 Rettsøkonomi, Erlinde Eide og Endre Stavang (2008), side 82 
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Figur 14 - Monopol og frikonkurrence model 

 

Ovenstående figur viser den større mængde og lavere pris som følger et marked med frikonkurrence. 

Konkurrencepresset vil tvinge virksomheder til at sætte prisen (PFK) lig med de marginale omkostninger (MC). 

Den samfundsmæssige velfærd i situationen med frikonkurrence kan illustreres som arealet af trekanten 

mellem linjerne P, MC og 2. aksen i figur 14 ovenfor. 

På monopolmarkedet er den samfundsmæssige velfærd illustreret ved det blå og det røde felt i nedenstående 

figur 15. Her opstår et dødvægtstab illustreret ved den sorte trekant, da virksomheder med markedsmagt vil 

forsøge at profitmaksimere ved at sætte en højere pris, der afhængig af produktets priselasticitet vil afholde et 

antal forbrugere fra at købe til de forhøjede priser. 

Figur 15 - Monopol model med dødvægtstab 

 

Det danske detailmarked er som fastslået opdelt i lokale forsyningspligtområder, hvor koncernforbundne 

elleverandører besidder høj markedsmagt, der kan karakteriseres som monopollignende. Priselasticiteten er 

dog særlig for el, da det som nævnt er et særlig nødvendigt produkt.  
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Priselasticitet 

Priselasticitet fortæller hvorvidt efterspørgslen efter et produkt er prisfølsomt eller ej. Hvis prisen stiger, hvor 

meget ændrer den efterspurgte mængden sig? Allokativ efficiens afhænger af, hvordan efterspørgselskurven 

på markedet ser ud. Forestiller man sig en perfekt elastisk efterspørgsel (en vandret linje P i figur 15), vil prisen 

maksimal kunne sættes lig med den horisontale efterspørgselskurve, da den mindste prisstigning over dette 

niveau vil resultere i ingen efterspørgsel. Omvendt vil en perfekt inelastisk efterspørgselskurve (en vertikal 

linje P) ikke medføre velfærdstab, da en prisstigning vil resultere i samme efterspørgsel. I dette tilfælde vil 

producentoverskuddet dække tabet af forbrugeroverskuddet fuldstændigt og dermed undgå velfærdstab. 

På detailmarkedet for el skal der væsentlige ændringer i pris til før forbrugernes efterspurgte mængde ændrer 

sig. Elektricitetens homogenitet, nødvendighed, lille budgetandel og begrænsede substitutionsmuligheder 

antyder en efterspørgsel, der må opfattes som meget inelastisk131. Dog ikke perfekt inelastisk, idet en ændring 

i pris måske ikke giver en ændring i mængde, men i stedet en ændring med substituerende produkter. 

Prisreguleringen har haft til formål at opnå omkostningsøgte priser og dermed forhindre markedssituationen i 

figur 13. Men Averch-Johnson effekten har forhindret prisreguleringen i at opnå den tilsigtede situation med 

frikonkurrence, jf. figur 11. Yderligere er det for at opnå en markedssituation der ligner frikonkurrence et krav, 

at efterspørgerne har fuld information om produkterne, hvilket analysen om gennemsigtighed kan bekræfte 

ikke er opfyldt. Det må derfor formodes, at der på de geografisk opdelte markeder med høj 

markedskoncentration og markedsmagt eksisterer dødvægtstab. 

Konklusionen er således at detailmarkedet ikke er allokativt efficient, da der som følge af reguleringen på 

markedet ikke er ligestilling mellem elleverandørerne. Dette resulterer i markedsmagt og dødvægtstab, der er 

til skade for samfundet. Selvom priserne ikke er sat højere end de marginale omkostningen, er de marginale 

omkostninger derimod forhøjet uforholdsmæssigt, jf. afsnit 3.5.1.3. 

3.5.2 Produktiv efficiens 

Betegner en situation i markedet, hvor produktionen sker til de lavest mulige omkostninger132. 

Forudsætningerne for produktiv efficiens er markeder, hvor virksomheder tjener en profit, der tiltrækker andre 

virksomheder i forsøg på at få en del af den profit. Det kræver ifølge Erlinde Eide og Endre Stavang at, 

 Alle potentielle virksomheder har fuld og omkostningsfri adgang til information om alle 

produktionsprocesser. 

 Alle potentielle virksomheder har omkostningsfri adgang til at levere enhver ydelse.133 

                                                           
131 Parkin, Michael; Powell, Melanie; Matthews, Kent (2002). Economics. Harlow: Addison-Wesley, side 77-79 
132 Eide, Erlinde og Stavang, Endre, Rettsøkonomi (2008), side 81 
133 Ibid. side 80 
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Hvis disse betingelser er opfyldt vil nye virksomheder uhindret kunne skaffe sig information og starte 

produktion, til enhver positiv fortjeneste er forsvundet. Under denne proces vil virksomheder, der ikke 

anvender den mest effektive ressourcefordeling enten lukke eller omstille til den bedste teknik. Massimo Motta 

tilslutter sig denne proces, som han kalder den Darwinistiske-mekanisme: hvor flere ligestillede selskaber, vil 

producerer til de laveste omkostninger i forsøg på at erobre hele profitten, og dermed drive ineffektive 

selskaber ud af markedet. Hvorved kun de stærkeste selskaber overlever134. 

Ifølge Motta er der grundlæggende 2 forhold, der påvirker produktiv efficiens i en markedssituation med høj 

markedsmagt135, som på detailmarkedet for el. Den ”Darwinistiske-mekanisme” og ”Managerial slack”. 

Managerial slack136 forekommer, når monopolisten ikke bliver udsat for et tilstrækkeligt konkurrencepres, og 

dermed ikke har incitament til at investere i ny omkostningsfuld teknologi, der kan reducere 

produktionsomkostningerne på længere sigt. Selskabet vil her producere til højere omkostninger end under 

frikonkurrence, hvor konkurrencepresset vil tvinge virksomheden til at tilpasse sig effektivt efter den 

darwinistiske-makanisme.  

Figur 16 - Produktiv inefficiens 

 

Kilde: Massimo Motta, Competition policy, 12th edition (2009), side 46 

I ovenstående figur 16 er de skraverede felter ensbetydende med det ekstra dødvægtstab, der er forbundet med 

produktiv inefficiens. Den almindelige monopolsituation begrænser mængden til (qm) og sætter prisen til 

(Pm), men på grund af det manglende konkurrencepres producerer monopolisten til forhøjede omkostninger 

(c’) i stedet for (c). Det resulterer i at den begrænsede mængde i stedet bliver (q’m) med en pris på (P’m).  

                                                           
134 Motta, Massimo– Competition policy (2008), side 50-51 
135 Motta, Massimo– Competition policy (2008), side 47 
136 Motta, Massimo– Competition policy (2008), side 47-48 
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De koncernforbundne ellverandørers status via lovgivningen, og den manglede forbrugermobilitet indebærer 

et manglende konkurrencepres og ”naturlig udvælgelse” på de lokale forsyningspligtområder. Det medvirker 

til et manglende incitament til investeringer og innovation hos de koncernforbundne elleverandører, der kan 

sikre lavere produktionsomkostninger. Det er derfor sandsynligt, at selskaberne opererer under en 

markedssituation, som ligner den i figur 16, hvor selskabernes omkostninger er hævet i forhold til en 

frikonkurrencesituation, hvormed detailmarkedet forekommer at være produktivt inefficient. Dødvægtstabet i 

figur 16 er dog ikke helt sammenfaldende med detailmarkedet for el, da figuren ikke tager højde for den 

maksimumpris de koncernforbundne forsyningspligtige elleverandører har været underlagt indtil for et år 

siden, og stadig er underlagt for de tilbageværende kunder på forsyningspligten. 

3.5.3 Dynamisk efficiens 

Er når producenter via nye produktionsprocesser, nye varer eller varekvaliteter, forsøger at styrke sin position 

på andres bekostning137. Denne udvikling afhænger af om profitten ved investeringen overstiger omkostningen 

ved investeringen. Motta opstiller følgende matematiske formler for hvordan hhv. monopol- og 

frikonkurrencesituationer har tendens til at handle vedrørende dynamisk efficiens. 

Dynamisk Monopol 

Overvejelsen angående investering i ny teknologi, der kan sænke selskabets omkostninger, går på om 

forskellen på profitten ved den lavere omkostning (πL) i forhold til profitten ved den højere omkostninger (πH), 

er større end den faste omkostning (F) ved selve investeringen138. Opstillet således: 

𝜋𝐿 − 𝜋𝐻 > 𝐹  

Selskaber med stor markedsmagt sammenligner den ekstra indtjening med den nye investering. 

Dynamisk frikonkurrence 

Den samme overvejelse ved en frikonkurrence situation er givet ved: 

𝜋𝐿 > F 

Denne situation forekommer, fordi et selskab ved en investering vil kunne øge sin profit til et monopolniveau 

(πL), ved at tilbyde sit produkt til lavere pris end de resterende selskaber på markedet. Dermed skal selskabet 

blot sammenligne forskellen mellem den øgede profit og den faste omkostning ved investeringen, for at 

vurdere om investeringen er fordelagtig. 

Dynamisk efficiens er dermed mere sandsynligt i en frikonkurrencesituation, end det er tilfældet på et marked 

med høj markedskoncentration, som eksempelvis detailmarkedet for el. Selskaber, der handler under høj 

markedskoncentration, vurderer altså nye investeringer ud fra, om den ”ekstra” profit overstiger 

                                                           
137 Eide, Erlinde og Stavang, Endre, Rettsøkonomi (2008), side 64 
138 Motta, Massimo– Competition policy (2008), side 56 
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omkostningerne for den nye investering, mens selskaber, der handler under konkurrencepres, alene vurderer 

nye investeringer ud fra, om den nye profit overstiger omkostningerne for den nye investering. Det er et mere 

restriktivt forhold, der skal opfyldes for selskaber under høj markedskoncentration og derfor har de færre 

incitamenter til at foretage nye investeringer. Det skal dog påpeges, at frikonkurrence ikke altid er 

ensbetydende med øget innovation. Hvis eksempelvis konkurrencen er så intens, at det ikke er muligt at 

beskytte sin investering og dermed risikere, at andre konkurrenter foretager samme investering umiddelbart 

efter. Så vil det ikke være attraktivt for det konkurrenceudsatte selskab at foretage den omkostningsfulde 

investering. 

Øgede investeringer er altså afhængig af konkurrencesituationen. Den svage konkurrence på detailmarkedet 

for el nedsætter incitamentet for elleverandørerne til at investere for at styrke deres markedsposition, hvilket 

er til skade for samfundet. 

3.6 Økonomisk delkonklusion 

Detailmarkedet for el er via sin særlige status, som en service af generel økonomisk interesse139, kraftigt 

reguleret. På baggrund af SCP-paradigmet og industriøkonomien generelt vurderes detailmarkedet at være 

påvirket af følgende forhold: 

Markedsstrukturen er på nationalt plan kendetegnet ved en moderat koncentrationsgrad. Men den nuværende 

regulering fastholder en markedsopdeling, hvor de koncernforbundne elleverandører på disse geografiske 

markeder har en dominerende stilling. Størrelsen på elleverandørernes koncernforbundne geografiske marked 

(netvirksomhed), har en påfaldende sammenhæng med elleverandørernes omsætning. Forbrugeradfærden er 

med til at afgrænse markedet, fordi de ønsker besparelser, der ikke kan opnås.  

Gennemsigtigheden på detailmarkedet er lav. Forbrugernes manglende viden og erfaring med elmarkedet samt 

deres kognitive begrænsninger gør det vanskeligt at øge forbrugermobiliteten til gavn for konkurrencen. 

Elpristavlens manglende synlighed og anvendelighed til prissammenligning gør, at forbrugerne har svært ved 

at opnå tilgængelig, sammenlignelig og overskuelig information, der gør dem i stand til at træffe et kvalificeret 

valg. Derudover er detailmarkedets faktureringssystem en handelsbarriere, der mindsker forbrugernes overblik 

og besværliggør betalingen for aktive forbrugere. Denne foranstaltning forringer forbrugernes incitament til at 

handle med elleverandører, der ikke har koncernforbindelse mellem net- og handelsselskab.  

Markedsadfærden er præget af danske konkurrencebegrænsende regler om forsyningssikkerhed og 

forbrugerbeskyttelse. Forsyningspligtsystemets markedsopdeling efterlader de koncernforbundne ellerandører 

uden incitament til at konkurrere indbyrdes, mens de uafhængige ikke har en reel chance for at udfordre dem 

på pris. Derudover har det danske defaultsystems høje grad af automatik og beskyttelse mod 

                                                           
139 Kommissions meddelelse – Services of generel interest in Europe of 19.01.2001 (OJ 2001 C 17/4) 
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profitmaksimerende adfærd, fastholdt inaktive forbrugerne. Der skal et større konkurrencepres til før de 

etablerede koncernforbundne elleverandører, er nødsaget til at medvirke til en effektiv ressourceudnyttelse til 

gavn for samfundet.  

Forbrugerne har overvejende ingen interesse i deres elforbrug, hvilket bl.a. skyldes deres relativt lave elforbrug 

og deraf lave årlige udgifter på et produkt, som betragtes som et nødvendigt gode med en lav grad af personlig 

relevans. Produktdifferentieringen er indadtil begrænset af homogenitet samt skabelonafregningen. Alligevel 

findes der over hundrede forskellige tilbud på Elpristavlen. En prissammenligning af elprodukterne viser 

potentielle besparelser for aktive forbrugere, men kognitive begrænsninger, høje skatter og afgifter samt 

prisportalens begrænsninger medvirker til at øge forbrugernes søgeomkostninger (Transaktionsomkostninger).  

Forbrugernes søgeomkostninger er primært høje pga. forhold som ugennemsigtighed og forbrugeradfærd. 

Forbrugernes forventninger om lave besparelser og store søgeomkostninger medfører usikkerhed og 

tilbageholdenhed. Dette nedsætter forbrugermobiliteten og kræver en ekstra indsats for at aktivere dem 

(”nudging”). 

Den lovskabte træghed i forbrugeradfærden gør, at koncernforbundne elleverandører ikke er interesseret i at 

konkurrere mod hinanden, hvilket giver en ineffektiv markedsperformance. Desuden har nye elleverandører 

svært ved at øge konkurrencepresset på de dominerende elleverandører ved at tilbyde det økonomiske 

incitament, som forbrugerne efterspørger. Det resulterer i en manglende effektivitet og dynamik, som reducerer 

investeringer i produktinnovation og omkostningsminimering til gavn for samfundet. 

Denne økonomiske analyse danner grundlag for de konkurrenceretlige overvejelser og analyser i det følgende 

kapitel.  
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Kapitel 4  

4.1 Konkurrenceretlige problemstillinger 
Det vurderes hvilke konkurrenceretlige overvejelser resultaterne af den retsdogmatiske analyse af 

forsyningspligten samt den økonomiske analyse af markedet giver anledning til.  

4.1.1 Markedsopdeling, jf. Artikel 101 TEUF 

Liberaliseringen til trods er det danske detailmarked stadig opdelt i geografiske markeder, hvor den 

koncernforbundne elleverandør har en dominerende stilling tenderende til monopol. Årsagerne er bl.a. 

forsyningspligtsystemet, hvis formål er at sikre forsyningssikkerheden i samfundet ved at sikre især sårbare 

forbrugere en ret til el til gennemsigtige og rimelige priser. Men de danske forbrugerbeskyttelsesregler på 

elområdet synes ikke at være i overensstemmelse med hverken konkurrencelovens eller eldirektivets140 formål. 

I konkurrencelovens formålsbestemmelsen fremgår det at, ”Loven har til formål at fremme en effektiv 

samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og 

forbrugere”141. 

Markedsopdelingens konsekvens er at de koncernforbundne elleverandører har forhøjede markedsandele i de 

geografiske forsyningspligtmarkeder. Det kan virke afskrækkende for nye elleverandørers indtræden på 

markedet at skulle konkurrere på 39 forskellige markeder med høj markedskoncentration hvor hovedparten af 

forbrugerne inaktivt er tilknyttet de dominerende virksomheder.  

Traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) artikel 101, stk. 1, litra c forbyder eksplicit 

”opdeling af markeder eller forsyningskilder”, da det begrænser intra-brand142 konkurrencen.  

Følgende kumulative betingelser skal være opfyldt for at art. 101(1) TEUF kan anvendes: 

1. Der skal være en aftale, beslutning eller samordnet praksis mellem en samling virksomheder  

2. Aftalen mv. skal være indgået mellem virksomheder 

3. Aftalen skal være i stand til at påvirke samhandlen mellem medlemsstater 

4. Der skal ske begrænsning, udelukkelse eller forvridning af konkurrencen143 

Ad 1) Her er der ikke tale om en aftale mellem virksomheder, da markedsopdelingen udspringer af de 

koncernforbundne ellverandørers medfødte ret, som følge af deres historiske tilstedeværelse på markedet. Det 

er således ikke de koncernforbundne elleverandører, der har skabt markedsopdelingen. Men de opretholder 

markedsopdelingen via en samordnet praksis som gør, at de kan profitmaksimere ved kun at forsvare deres 

                                                           
140 Se afsnit 2.1.2 
141 Jf. lovbekendtgørelse nr. 785 af 8.8.2005 (Konkurrenceloven) § 1, stk. 1 
142 Intra-brand konkurrence (Konkurrence mellem forhandlere af samme producents produkt) i modsætning til Inter-brand 

konkurrence (konkurrence mellem forhandlere af differerende produkter med forskelligt brand) 
143 Sørensen, Karsten Engsig, Regulation competition in the EU, kap. 2, side 31 
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koncernforbundne monopolmarked og dermed undgå intern konkurrence og markedsføringsomkostninger. 

Denne adfærd forhindrer en virksom konkurrence og samfundsmæssig effektiv ressourceanvendelse.  

Ad 2) Den samordnede praksis skal være indgået mellem virksomheder, men det er ikke muligt at bevise uden 

insiderviden. Lovgivningen har skabt markedsopdelingen, mens de koncernforbundne elleverandørers adfærd 

kun fastholder den. Dermed er kravet om virksomheders aftale ikke opfyldt jf. art. 101, stk. 1, litra c. 

Ad 3) Det danske forsyningspligtsystem fastholder markedsopdelingen med 39 lokale markeder, hvor 

forbrugerne har en særlig tilknytning til deres elselskab, hvilket komplicerer og afholder potentielle 

udenlandske elleverandørers adgang. Herved vil samhandlen mellem medlemsstater påvirkes. 

Ad 4) Den fulde markedsåbning overlod varetagelsen af et velfungerende marked til forbrugernes initiativ. 

Men analysen af produktmarkedet viser, at de færreste forbrugere har initiativ til at afsøge mulighederne, da 

det virker ugennemskueligt, tidskrævende og ufordelagtigt144. Det medfører at afgrænsningen af det relevante 

marked mere end et årti efter liberaliseringen, stadig er opdelt i geografiske områder, der kan karakteriseres 

som de facto monopoler, der begrænser, udelukker og forvrider konkurrencen. 

Selvom resultatet af markedsdelingen synes at falde ind under en formålsfortolkning af artikel 101, skt. 1, litra 

c, opfylder situationen ikke direkte ordlyden af bestemmelsen. Det er lovgivningen, der har skabt den 

konkurrencebegrænsende markedsopdeling, men den fastholdes af de koncernforbundne elleverandørers 

samordnede praksis. Derfor falder markedsopdelingen på detailmarkedet uden for forbuddet i art. 101, stk. 1, 

litra c TEUF.  

Den markedsdeling, der følger af den særlige ret til forsyningspligten udstedt af den danske stat, skader 

konkurrencen og fører til en ineffektiv ressourceanvendelse, men er ikke ulovlig. Dette forhold giver anledning 

til at overveje, om de dominerende stillinger som markedsdelingen giver anledning til, misbruges af de 

koncernforbundne elleverandører. 

4.1.2 Dominans, Artikel 102 TEUF 

Konkurrencestyrelsen145 påpeger, at de koncernforbundne elleverandører har forhøjede markedsandele inden 

for deres forsyningspligtområder. Gennemsnittet var i 2008 94%146, i 2013 78%147, og antages i dag at være 

70%148.  

EU's retspraksis om dominerende stilling viser bl.a. i sagen AKZO mod Kommissionen, at markedsandele på 

50% udgjorde et bevis for, at der forelå dominerende stilling149. I sagen Hoffmann-La Roche mod 

                                                           
144 Jf. afsnit 3.1.3 
145 Konkurrencestyrelsens, konkurrenceredegørelse 2008, 2009 og Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, detailmarkedet for el (2011)  
146 Det fortsat lave leverandørskifte gør at disse markedsandele ikke antages at have ændret sig væsentligt 
147 COWI – Status for og vurdering af indfrielsen af målsætningerne for liberaliseringen af elsektoren (2013) 
148 Jf. afsnit 3.4.3 er forbrugere på forsyningspligtig-el faldet med 24 pct., der antages at give et tilsvarende markedsandelsfald 
149 AZKO mod Kommissionen, sag C-62/86, dom af 3.7.1991, Sml. 1991, I-3359, præmis 60 
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Kommissionen150 blev det konstateret, at en markedsandel på 47% sammenholdt med de øvrige producenters 

lavere markedsandele og en række yderligere indicier for dominans, var tilstrækkeligt til at fastslå dominans. 

På denne baggrund antages det, at forsyningspligtige elleverandører indtager en dominerende stilling på deres 

relevante markeder.  

En dominerende stilling er ikke ulovlig, derfor skal det påvises at de forsyningspligtige elleverandører 

misbruger deres dominerende stilling. Det kan forekomme ved at en virksomhed eller en sammenslutning af 

virksomheder, for det første udgør en væsentlig del af det indre marked151. Dernæst skal de dominerende 

virksomheder misbruge deres dominerende position, således at det kan påvirke samhandlen mellem 

medlemslandene152. 

De 39 forsyningspligtområder varierer meget i størrelse og de fleste koncernforbundne elleverandørers område 

opfylder ikke kravet om at udgøre en væsentlig del af det indre marked, selvom EU domstolen har fastslået at 

en del af en medlemsstat kan opfylde væsentlighedskriteriet153. De koncernforbundne elleverandørers 

incitament til at indrette deres adfærd efter hinanden som fastslået i afsnit 3.5.1.2, gør det relevant at undersøge, 

om der foreligger kollektiv dominans. Kollektiv dominans kan eksempelvis forekomme, når virksomhederne 

er økonomisk forbundet, jf. planglas-sagen154, men også når markedsstrukturen i sig selv udgør grundlaget for 

et ”økonomisk bånd” mellem dominerende virksomheder, som ses herunder i sagen T-102/96, Gencor/Lonrho, 

Saml. 1999-II, 753, præmis 276: 

”Der er i retlig eller økonomisk henseende ikke nogen grund til fra begrebet økonomisk forbindelse at undtage 

et indbyrdes afhængighedsforhold mellem medlemmer af et snævert oligopol, inden for hvilket de på et marked 

med passende kendetegn, bl.a. med hensyn til koncentrationsgraden på markedet og produktets 

gennemsigtighed og homogenitet, er i stand til at forudse hinandens adfærd og derfor i høj grad er tilskyndet 

til at samordne deres adfærd på markedet for bl.a. at maksimere deres fælles fortjeneste ved at begrænse 

produktionen med henblik på at hæve priserne. I en sådan sammenhæng ved enhver erhvervsdrivende, at et 

stærkt konkurrencepræget tiltag fra vedkommendes side for at forøge markedsandelen (f.eks. en 

prisnedsættelse) vil udløse det samme tiltag fra de andre parter, således at han ikke høster nogen fordel ved 

sin handling. Alle de erhvervsdrivende må således acceptere nedsættelsen af prisniveauet.” 

Den lovskabte markedsstruktur m.v. kan således i sig selv medføre, at virksomhederne får incitament til at 

samordne deres adfærd/praksis. Det er ikke en forudsætning for en kollektiv dominans, at der foregår en eller 

anden form for aktiv hemmelig samordning. Det er tilstrækkeligt, at en tilpasning til markedsvilkårene virker 

                                                           
150 Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, sag 85/76, dom af 13. februar 1979  
151 Artikel 102, stk. 1. TEUF. Også kaldet væsentlighedskriteriet. 
152 Artikel 102, stk. 1. TEUF. 
153 Suiker Unie m.fl., forenede sager 40/73 og Hugin, sag 22/78,  
154 Sag T-68/89 mfl., SIV, Saml. 1989-II, 1407, præmis 358 og Vatiero, Massimiliano, Power in the market: On the dominant 

position, side 5 
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konkurrencebegrænsende på markedet. Den konkurrencebegrænsende virkning ved de koncernforbundne 

elleverandørers samordning resulterer i at kun 2 pct. af deres kundegrundlag findes uden for deres 

monopolmarked155. Dette synspunkt bekræftes endvidere af EU-rettens udtalelse i sag C-323/93: 

”… den nationale lovgivning indrømmet [virksomheder] eksklusive rettigheder ved at gøre driften af 

[virksomhederne] betinget af en godkendelse og ved at bestemme, at hver [virksomhed] har eneret til at betjene 

et bestemt område. Ved således til fordel for disse virksomheder at oprette en række sideordnede monopoler, 

der territorialt er begrænsede, men tilsammen omfatter hele medlemsstatens område, skaber disse nationale 

bestemmelser en dominerende stilling på en væsentlig del af fællesmarkedet, jf. traktatens artikel 86.”156  

Denne samordnede passive markedsadfærd, er ikke i sig selv tilstrækkelig til at fastslå misbrug af kollektiv 

dominans, men giver en forventning om at selskaberne agerer som en kollektiv enhed157, der opfylder 

væsentlighedskriteriet. Muligheden for misbrug af kollektiv dominans er altså særlig relevant på markeder 

karakteriseret som oligopol og kan forekomme, hvis følgende 3 kumulative betingelser er opfyldt:   

1) Hver dominerende virksomhed i oligopolet er i stand til at observere de andres adfærd, for at se om de 

overholder den samordnede praksis.  

2) Der skal være et incitament til den stiltiende samordning over tid.  

3) Den forventede adfærd fra konkurrenter eller forbrugere, må ikke true det forventede resultat af 

samordningen158. 

De koncernforbundne leverandører kan via elpristavlen (se bilag 2), observere hinandens adfærd overfor 

forbrugerne. De koncernforbundne elleverandører kan, ved stiltiende samordning undgå intern konkurrence 

og tjene en ugeneret profit på deres markeder. Men forbrugerne har muligheden for at true resultatet af de 

koncernforbundne leverandørers samordning ved at agere aktivt. Det vurderes dog, på baggrund af analysen i 

afsnit 3.1, at forbrugernes forventede adfærd ikke vil true samordningen. 

Generelt kan en dominerende stilling medføre misbrug af ved følgende ikke-udtømmende 

misbrugsforanstaltninger: 

 Direkte eller indirekte kræve unfair købs- eller salgspriser eller andre uretfærdige handelsbetingelser 

 Begrænse produktionen, markeds- eller tekniskudvikling der berører forbrugerne159 

                                                           
155 El-reguleringsudvalgets rapport om forsyningspligt, 2013, side 13 
156 Société civile agricole du Centre d'insémination de la Crespelle mod Coopérative d'élevage et d'insémination artificielle du 

département de la Mayenne, sag C-323/93, præmis 17  
157 Joined cases C-395-396/96 P, CMB, para 41 
158 Jf. sag T-193/02, Laurent Piau, præmis 111. (Som følge af Rettens dom af 6.6.2002, sag T-342/99, Airtours mod Kommissionen, 

Sml.II, s. 2585, præmis 62, og af 8.7.2003, sag T-374/00, Verband der freien Rohrwerke m.fl. mod Kommissionen, Sml.II, s. 2275, 

præmis 121). og Jessen, Pernille Wegener, Regulating competition in the EU, 2nd edition, Chapter VI: Abuse of dominant position, 

side 269  
159 Jessen, Pernille Wegener, Regulating competition in the EU, 2nd edition, Chapter VI: Abuse of dominant position, side 261-262 
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Prisreguleringen har afholdt de koncernforbundne elleverandører fra at benytte deres dominerende stilling til 

at kræve unfair høje salgspriser, der udnytter forbrugerne. Udbud og efterspørgsel skal balanceres på 

elmarkedet, derfor er det ikke muligt at begrænse produktionen og udelukke visse forbrugerne. Et manglende 

konkurrencepres øger risikoen for, at de dominerende virksomheder bliver ineffektive, ved et manglende 

incitament til at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse og dermed konkurrencefremmende 

markedsudvikling. De dominerende elleverandører oplever et manglende konkurrencepres, som kan føre til et 

strukturelt misbrug, der påvirker forbrugerne. Derudover kan de dominerende koncernforbundne 

elleverandører begrænse den tekniske udvikling på markedet, eftersom det manglende konkurrencepres ikke 

tilskynder dem til at højne deres serviceniveau eller sikre en højere grad af produktinnovation og 

produktvariation til gavn for samfundet. 

Forsyningspligtsystemets fastholder de koncernforbundne elleverandørers dominerende stilling ved ikke at 

give incitament til at afvige fra en passiv adfærd, der begrænser konkurrencen og fastholder opdelingen af 

detailmarkedet. Den passive adfærd i form af den samordnede praksis forekommer at være tegn på kollektiv 

dominans, der opfylder kriteriet om at udgøre en væsentlig del af det indre marked. Men selv hvis det kunne 

bevises, at de koncernforbundne elleverandører misbruger den kollektive dominans, så er problemet, at et 

eventuelt misbrug ikke er opstået på baggrund af den samordnede praksis men som følge af bestemmelser i 

EFL. 

4.1.3 Regulering af offentlige og monopollignende virksomheder – Art. 106 TEUF 

Seneste lovændrings mekanisme, der først overførte inaktive forbrugere til midlertidigt regulerede 

tilbagefaldsprodukter og nu til uregulerede handelsprodukter, vurderes m.h.t. forenelighed med artikel 106 

TEUF. 

Effekten af denne særlige rettighed er kun uforenelig med artikel 106 TEUF hvis, retten er i strid med TEUF 

nedenfor angivne bestemmelser. Artikel 106 TEUF lyder som følger:  

1. ”Medlemsstaterne afstår for så vidt angår offentlige virksomheder og virksomheder, som de indrømmer 

særlige eller eksklusive rettigheder, fra at træffe eller opretholde foranstaltninger, som er i strid med 

traktaternes bestemmelser, navnlig de i artiklerne 18160 og 101-109161 nævnte”.  

2. ”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”. 

                                                           
160 TEUF art. 18 - Forbud mod forskelsbehandling på baggrund af nationalitet 
161 TEUF art. 101-109 -  Konkurrencereglerne 
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For at kunne anvende TEUF traktatens artikel 106, skal der være tale om en tildeling af en særlig eller eksklusiv 

rettighed til en eller flere offentlige eller monopollignende virksomheder. Definitionen af en særlig eller 

eksklusiv rettighed forekommer ved en tildeling, eksempelvis via lovgivning af en ret, der indebærer visse 

fordele162. En offentlig eller monopollignende virksomhed defineres efter to kriterier. Kommissionens direktiv 

2006/111/EC163 artikel 2 definerer offentlig eller monopollignende virksomhed som enhver virksomhed, hvor 

offentlige myndigheder direkte eller indirekte har en dominerende indflydelse gennem ejerforhold, 

kapitalindskud eller regler, der gælder for virksomheden164. Den anden definition omhandler virksomheder, 

der ikke er offentlige, men som alligevel har modtaget særlige privilegier med henblik på at udføre funktioner, 

der betragtes som betydningsfulde for medlemsstatens regering165.  

De danske forsyningspligtige elleverandører må derfor opfattes som henhørende under betegnelsen offentlige 

eller monopollignende virksomheder, da retten til levering af forsyningspligtig el er underlagt offentlige 

myndigheders dominerende indflydelse i form af omfattende regler. Samtidig er de fleste forsyningspligtige 

elleverandører ikke per definition offentlige166, men er blevet udpeget til at udføre en funktion, der betragtes 

som vigtig for den danske stat. Den særlige pligt til at forsyne inaktive forbrugere med elektricitet medfører 

en fordel ved at tildele de bevillingshavende elleverandører et geografisk område med automatisk overførsel 

af en stor gruppe inaktive forbrugere til priser med en tilladt fortjeneste.  

Artikel 106 har ikke en selvstændig anvendelse, men skal anvendes i sammenhæng med andre bestemmelser. 

Herefter vil art. 106 anvendes i forbindelse med art. 102 TEUF, for at vurdere om denne særlige rettighed 

overtræder disse bestemmelser. 

Art. 102 Misbrug af dominerende stilling  

Art. 106 skal tjene til at sikre, at varetagelsen af public service forpligtelse ikke medfører en unødvendig 

begrænsning af konkurrencen167. Tilbagefaldsmekanismen jf. afsnit 2.3.1, udelukkede konkurrencen om 86 

pct.168 af de danske forbrugere, der hidtil var omfattet af den forsyningspligtige el og ved lovens ikrafttrædelse, 

permanent skiftede status til ikke at indgå i fremtidige forsyningspligtbevillinger. Denne effekt har gjort 

forsyningspligtbevillingerne utiltalende for uafhængige elleverandører, herunder Natur-Energi, der var årsagen 

til hele systemændringen. Lovændringen har altså sikret en ikke-diskriminerende adgang for alle 

elleverandørerne til den særlig rettighed, der ikke længere er attraktiv. Ordningen, der omfatter en public 

service forpligtigelse, begrænsede konkurrencen og begunstigede de nuværende bevillingshavere unødigt. 

                                                           
162 Steinicke, Michael, Regulating competition in the EU, 2nd edition, Chapter X: Public undertakings, side 503 
163 Kommissions Direktiv 2006/111/EF af 16. november 2006 om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem 

medlemsstaterne og de offentlige virksomheder og om den finansielle gennemskuelighed i bestemte virksomheder 
164 Fejø, Jens, EU-Konkurrenceret, 2003, Kap. IV, Offentlige virksomheder, side 173 
165 Fejø, Jens, EU-Konkurrenceret, 2003, Kap. IV, Offentlige virksomheder, side 173 
166 På nær Dong Energy, der er offentligt ejet 
167 Steinicke, Michael, Regulating competition in the EU, 2nd edition, Chapter X: Public undertakings, side 515 
168 Energitilsynet, Analyse af detailmarkedet for el (2012) 
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Et alternativ til udbudsmodellens tilbagefaldsmekanisme kunne have været, at forbrugerne, der valgte ikke at 

benytte sig af muligheden for at skifte elleverandør ved bevillingens ophør, forblev på forsyningspligten med 

leverance fra den udbyder, der vandt retten til at videreføre bevillingen. Hermed ville der opnås fuld 

konkurrence om bevillingerne, og ordningen ville i modsætning til den gældende ikke indebære en særlig 

begunstigelse af de oprindelige bevillingshavere.169 Ulempen ved denne model indebærer en overførsel af 

kundekartoteker, der er omfattet af ekspropriationsretlige hensyn (se bilag 5). 

I sagen Kommissionen mod DEI170 tog EU-domstolen stilling til en sag om særlige rettigheder i den græske 

elsektor, hvor ét tidligere græsk monopolselskab via sin særlig eneret til udnyttelse af den græske reserve af 

brunkul, kunne tilbyde elproduktion og elforsyning til priser, der forringede konkurrencen. Kommissionen 

havde anfægtet at denne rettighed skabte ulige muligheder for konkurrerende selskaber, der medvirkede til at 

rettighedshaveren kunne bibeholde og endda styrke sin dominerende stilling på markedet og udelukke nye 

virksomheders indtræden. Kommissionen anså disse forhold som en overtrædelse af art. 106 TEUF i 

sammenhæng med art. 102 TEUF. Retten af første instans fastslog dog, at art. 102 kun kan anvendes, hvis der 

foreligger et misbrug med forbindelse til regulereingen. Retten fastslog, at en ulige mulighed og position på 

markedet ikke er tilstrækkeligt til at konstatere en overtrædelse af art. 106 i sammenhæng med art. 102171. I 

sagens præmis 103 fremhæver domstolen, at et misbrug af en dominerende stilling på baggrund af tildeling af 

en særlig ret, foregår enten ved at udøve retten på en misbrugende måde eller ved at retten i sig selv medfører 

misbrug. 

Det må på baggrund af udfaldet i denne sag forventes, at art. 106 TEUF ikke efter den særlige rettigheds 

egenskaber kan påberåbe en overtrædelse af art. 102 TEUF. Den dominerende stilling som de 

forsyningspligtige elleverandører har som følge af deres ”forhenværende” monopol, leder ikke umiddelbart til 

et misbrug, selvom kundeoverførslen styrker deres position og svækker konkurrencen. Det faktum, at en sådan 

ordning hindrer nye indtrængende elleverandøre i at etablere sig, er ifølge EU retspraksis ikke nok til at være 

i strid med konkurrencebestemmelserne, selvom det forekommer at stride mod hensigten med eldirektivet. 

4.1.4 Forbud mod traktatstridig statsstøtte – Art. 107 TEUF 

Tilbagefaldsmekanisme vurderes i det følgende med forenelighed med artikel 107 TEUF. 

Krydssubstitution  

Krydssubstitution kan defineres som ukorrekt fordeling af fælles udgifter mellem forskellige produkt- eller 

geografiske markeder.172 Krydssubstitution kan således forekomme, når en offentlig virksomhed eller en 

virksomhed med eksklusive eller særlige rettigheder, der opererer på både et marked med og uden 

                                                           
169 Notat om de juridiske udfordringer ved L 279, af Lic. jur. Peter L. Vesterdorf 
170 Europa-Kommissionen mod Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), C-553/12 P  
171 Europa-Kommissionen mod Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI), C-553/12 P, præmis 93 
172 Leigh Hancher and José-Luis Buendia Sierra, Cross Subsidization and EC Law, side 1 
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konkurrence, yder støtte fra markedet uden konkurrence til markedet med konkurrence.173 Et sådan forhold vil 

være i strid med statsstøttereglerne efter art. 107 TEUF, hvis denne økonomiske fordel ikke ville kunne opnås 

under normale markedsomstændigheder174. Denne overtrædelse forekommer også, selvom det er staten, der 

forårsager denne krydssubstitution (statsstøtte).  

Overførslen af forbrugere fra offentligt regulerede elprodukter til midlertidigt overvågede markedsbaserede 

elprodukter udgør en krydssubstitution mellem et privilegeret foretagende og et konkurrenceudsat foretagende 

og er i strid med forbuddet om statsstøtte jf. art. 107, hvis der ikke betales en modydelse for denne overførsel, 

jf. Chronopost-sagerne, som er beskrevet i det efterfølgende. 

Statsstøtte forbuddet i art. 107, stk. 1 TEUF lyder som følger: ”Bortset fra de i traktaterne hjemlede 

undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som 

fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse 

produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker samhandelen mellem 

medlemsstaterne”. 

Ifølge EU-rettens praksis175 er der tale om traktatstridig statsstøtte, hvis statsstøtten;  

1) Anses for at indebære overførsel af statslige midler eller midler sidestillet dermed 

2) Udgør en begunstigelse af de oprindelige bevillingshavere (selektivitet) 

3) Kan tilregnes staten  

4) Begrænser eller truer med at fordreje konkurrencen på en måde, der 

5) Kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater 

Undtagelsesbestemmelserne176 i TEUF. 

6) Udgør en passende foranstaltning og  

7) Kan anses for nødvendig 

Ad 1) Overførsel af statslige midler eller lignende 

Statsstøtte kan forekomme på mange måder. I dette tilfælde er der ikke tale om traditionel ydelse af monetær 

støtte, men støtte i form af overførsel af kunder/kundedatabaser med tilhørende informationer, et aktiv, der 

udgør en værdi på markedet. I modsætning til sagen om Preussen Elektra177, hvor der alene var tale om 

overførslen af statskontrollede midler mellem private aktører, er overførslen af forbrugere på forsyningspligtig 

                                                           
173 Steinicke, Michael, Regulating competition in the EU, 2nd edition, Chapter X: Public undertakings, side 508, og Common Market 

Law - Review 646 P: 1305 –1326, 2009, side 1320 
174 Jessen, Pernille Wegener, Regulating competition in the EU, 2nd edition, Chapter IX: State aid, side 451  
175 De forenede sager C-278/92–C-280/92, dom af 14. september 1994, Spanien mod Kommissionen, Sml. I, s.4103, præmis 20 og 

Sag C-482/99, dom af 24. juli 2002, Frankrig mod Kommissionen, (Stardust Marine Sml. I, s.4397), præmis 68 
176 Pernille Wegener Jessen, Regulating competition in the EU, 2nd edition, Chapter IX: State aid, side 491 
177 Sag C-379/98, Preussen Elektra AG mod Schleswag AG, 
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el en overførsel af statskontrollerede midler mellem et forsyningspligtselskab, der er direkte underlagt statens 

kontrol, og et kommercielt selskab. 

Ad 2) Begunstigelse 

Overførselen af kunder/kundedatabaser med tilhørende informationer, udgør en krydssubstitution af et 

værdifuldt kommercielt gode for dominerende virksomheder. Chronopost-sagerne178 handlede om en offentlig 

fransk postvirksomhed (La Poste), der udførte en service af almindelig økonomisk interesse. Kommissionen 

mente, at La Poste havde ydet logistisk og forretningsmæssig bistand til datterselskabet SFMI-Chronopost 

med virksomhed på et ikke-monopoliseret marked. Påstanden var, at Chronoposts betaling for den ydede 

bistand ikke svarede til, hvad der ville være opnået under normale markedsforhold. Domstolens afgørelsen i 

Chronopost-sagerne blev, at datterselskabet havde ydet betaling for overdragelse af kundekartoteket og den 

forretningsmæssige bistand179, da det ikke er muligt at sammenligne La Postes situation med den situation, 

som en privat koncern på et ikke-monopoliseret område befinder sig i. Det kræves, at de sædvanlige 

markedsbetingelser, som nødvendigvis er hypotetiske, bedømmes i forhold til de tilgængelige objektive 

oplysninger, der kan efterprøves180.  

I modsætning til Chronopost-sagerne blev der ikke ydet nogen betaling for den krydssubstitution af 

kundekartoteker mv., der overdrages fra elleverandørernes offentlige regulerede forretningsområde til deres 

frikonkurrence forretningsområde. Overførslen vurderes derfor at udgøre en økonomisk begunstigelse. 

Ad 3) Tilegnes staten 

At ordningen kan tilregnes staten må siges at være selvsagt i og med den udspringer af lovgivning vedtaget af 

regeringen, der repræsenterer staten. 

Ad 4) Konkurrencebegrænsning 

Den nævnte kundeoverdragelse vil kunne fordreje konkurrencen, da store mængder forbrugere vederlagsfrit 

overføres til et forretningsområde, hvor prisovervågningen er midlertidig. Elmarkedets indretning og 

resultaterne af forbrugerundersøgelser viser181, at de etablerede forsyningspligtige elleverandører vil kunne 

sætte prisen op med 10-15 pct., uden at aktivere hovedparten af forbrugerne, hvilket vil tilføre dem en betydelig 

profit, der vil styrke deres dominerende stilling på de relevante markeder. 

Ad 5) Påvirker samhandel mellem medlemsstater 

Konsekvensen af den åbne adgang til forsyningspligten blev, at de koncernforbundne elleverandører fik 

foræret alle de inaktive forbrugere. På længere sigt vil de koncernforbundne elleverandører kunne tjene en 

                                                           
178 Forenede sager C-341/06 P & C-342/06 P, Chronopost SA og La Poste mod. Union francaise de l'éxpress (UFEX) m.fl. 
179 Forenede sager C-341/06 P & C-342/06 P, Chronopost SA og La Poste mod. Union francaise de l'éxpress (UFEX) m.fl., præmis 

126 
180 Forenede sager C-341/06 P & C-342/06 P, Chronopost SA og La Poste mod. Union francaise de l'éxpress (UFEX) m.fl., præmis 

36-38 
181 Jf. afsnit 3.5.1.1 
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forhøjet profit på disse forbrugere, der ikke aktiveres af prisstigninger. Det oprindelige styrkeforhold på 

detailmarkedet for el er konsolideret, faktisk styrket. Den fastslåede kollektive dominans jf. afsnit 4.1.2 

forværrer de udenlandske elleverandørers muligheder for at etablere sig på det danske marked, og det forringer 

samhandlen mellem medlemsstaterne. 

Ad 6) Udgør støtten en passende foranstaltning 

I sag C-280/00, Altmark182 ved EU-domstolen blev der lagt en række betingelser til grund for, hvordan 

forpligtelser af offentlig interesse kan kompenseres uden at falde ind under begrebet ulovlig statsstøtte.  

1) For det første skal den pågældende virksomhed faktisk være pålagt at opfylde forpligtelser til offentlig 

tjeneste, og disse forpligtelser skal være klart definerede.  

2) For det andet skal de kriterier, der er grundlaget for beregningen af kompensationen, være fastlagt på 

forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde for at undgå, at kompensationen indebærer en økonomisk 

fordel, der kan begunstige den pågældende virksomhed i forhold til dens konkurrenter.  

3) Kompensationen må for det tredje ikke overstige, hvad der er nødvendigt for helt eller delvis at dække de 

udgifter, der er afholdt ved opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste. Idet der skal tages hensyn 

til de forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne.  

Overholdelsen af disse betingelser er ufravigelig med henblik på at sikre, at den begunstigede virksomhed ikke 

opnår en fordel, som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at styrke virksomhedens 

konkurrencemæssige stilling183. Forsyningspligten er en public service forpligtelse/offentlige tjeneste, der er 

klart defineret. Men i modsætning til omstændighederne i Altmark-sagen, er der ikke tale om kompensation 

for en udgift, da den forsyningspligtige ellevering er et profitabelt foretagende, men snarere en overførsel af 

statslige midler som følge af en systemændring. Statsstøtten kan dermed ikke forklares som en kompensation 

for udgifter til offentlige tjeneste. 

Overførslen af de inaktive forbrugere synes også at stride direkte med eldirektivets art. 3.7 om særlig hensyn 

til ”sårbare forbrugere”, der jf. COM(2012)184 ikke har mulighed for at foretage et aktivt valg. Disse sårbare 

forbrugere er overført til handelsprodukter, der ikke er omfattet af samme høje forbrugerbeskyttelse som deres 

forhenværende forsyningspligtprodukt. Dermed er det segment, der var påtænkt særlige hensyn ikke længere 

omfattet af den anbefalede forbrugerbeskyttelse. 

Ad 7) Er statsstøtte nødvendig 

Behandlingen af de ovenstående betingelser peger på at denne krydssubstitution af forbrugere kan anses at 

være en traktatstridig statsstøtten. Men statens fokus på elmarkedets forsyningssikkerhed og dets status som 

                                                           
182 Sag C-280/00, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH 
183 Ibid. 
184 COM(2012) 663 final - Et fungerende indre energimarked – side 11 
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værende et gode af særlig økonomisk interesse, og det at systemændringen omfattede næsten samtlige 

forbrugere, bevirkede at hensynets til stabilitet blev vægtet højere ved omstillingen end hensynet til 

konkurrencen.  

4.2 Juridisk Delkonklusion 

Den danske elsektor har hovedsageligt haft til formål at sikre forsyningssikkerheden, som det kan ses af den 

juridiske analyse. Liberaliseringens formål skal derimod varetage nye hensyn som ligebehandling, 

konkurrence og miljøhensyn. Disse hensyn synes ikke at være i fokus ved den danske implementering af EU's 

eldirektiver. 

Subsidiaritetsprincippet førte i Danmark til et default forsyningspligtsystem, der skulle varetage hensynet til 

forsyningssikkerhed og forbrugerbeskyttelse. Eneretten til forsyningspligten var en overtrædelse af EU's 

ligebehandlingsprincip og ledte efter en klagesag til en systemændring. Sagen om Natur-Energi mod 

Energistyrelsen resulterede i en udbudsmodel og tilbagefaldsmekanisme. Systemændringens 

tilbagefaldsmekanisme, der automatisk overfører inaktive forbrugere til de dominerende koncernforbundne 

leverandører, er ikke en mekanisme, der øger incitamentet til konkurrence.  

Den historiske markedsopdeling blev forstærket af forsyningspligtsystemet. Forbuddet mod markedsopdeling 

jf. TEUF art 101, stk. 1, litra c opstiller en række betingelser, der opfyldes af de koncernforbundne 

elleverandørers adfærd på detailmarkedet. En ordlydsfortolkning af forbuddet forudsætter en 

virksomhedsaftale, men den konkurrencebegrænsende og markedsopdelende samordnede praksis er opstået på 

baggrund af den lovskabte markedsstruktur. 

Forsyningspligten har desuden fastholdt de koncernforbundne elleverandørers dominans på de geografiske 

markeder. Afgrænsningen af det relevante marked viser, at produktmarkedet er afgrænset til de 

koncernforbundne elleverandørers produkter for ca. 70 pct. af forbrugernes vedkommende, da de ikke oplever 

andre produkter som reelle substitutionsmuligheder. Det deraf skabte oligopol marked har bevirket, at de 

dominerende koncernforbundne elleverandører ikke har incitament til at konkurrere indbyrdes. Dette kan 

sammenlignes med en økonomisk forbindelse, der så kan ligestilles med en samordnet praksis. Denne 

samordnede praksis opfylder både kriteriet for kollektiv dominans og væsentlighedskriteriet, men et eventuelt 

strukturelt misbrug er ikke aktuelt i denne situation, da den ikke opstår på foranledning af elleverandørernes 

samordnede praksis, men mere som følge af den lovskabte struktur. 

De gældende danske regler om forsyningspligten tildeler de koncernforbundne elleverandører særlige 

rettigheder, der styrker deres dominerende stilling i forbindelse med den oprindelige bevilling til 

forsyningspligten. Som følge af EU's domspraksis er det ikke uforeneligt med art. 102 TEUF, at styrke en 

dominerende leverandørs stilling på markedet og svække konkurrencen, hvis der ikke opstår et misbrug, der 

er uforeneligt med EU's traktater. 
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De koncernforbundne elleverandørers særlige rettigheder, udmønter sig i forbindelse med 

tilbagefaldsmekanismen i en krydssubstitution af statskontrollerede aktiver, der i forhold til en traktatstridig 

statsstøtte faktisk opfylder alle betingelser, men statens fokus på forsyningssikkerhed og status af el som 

værende et gode af særlig økonomisk interesse, samt de etablerede elleverandørers grundlovsbeskyttede 

rettigheder, har gjort, at markedets stabilitet blev vægtet højere ved omstillingen end hensynet til 

konkurrencen.  

I det følgende kapitel vil der blive foretaget en retspolitisk analyse af kommende tiltag vedtaget og indført i 

EFL, men som endnu ikke er trådt i kraft. Formålet med analysen er at se om de kommende forbedringer er 

tilstrækkelige til at øge konkurrencen. Derudover vil der fremsættes anbefalinger til forbedringer af 

konkurrencesituationen. 
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Kapitel 5 

5. Anbefaling 

5.1 Retspolitisk analyse 
På baggrund af den juridiske og økonomiske analyse er der identificeret en række årsager til den haltende 

konkurrence på det danske detailmarked for el. Detailmarkedet er præget af en stor offentlig indblanding og 

enkelte bestemmelser i elforsyningsloven har utilsigtede virkninger på forbrugeradfærden. Disse bestemmelser 

resulterer i, at konkurrencen er inefficient, og at visse aktører gennem den offentlige indblanding ikke udsættes 

for et konkurrencepres, der kan fremskynde innovation og omkostningsreduktion. I dette kapitel er det 

hensigten at se på, hvad retten bør være og komme med forslag til konkurrencefremmende tiltag, der samtidig 

varetager de centrale hensyn, som den danske stat og eldirektivet fastlægger.  

Ifølge Ruth Nielsen og Christina Tvarnø kan den retspolitiske analyse foretages på to forskellige måder, 

afhængigt af forholdet mellem formålet med gældende ret og graden af efficiens.185 Denne tilgang vælges ud 

fra følgende metoder: Hvis reguleringens formål ikke opnås, og den økonomiske analyse samtidig viser, at 

gældende ret er inefficient, skal der anvendes alternativ regulering for at opnå det ønskede mål. Hvis formålet 

derimod opnås, men gældende ret er økonomisk inefficient, kan den retspolitiske analyse ’nøjes’ med at 

tilpasse gældende ret og dermed fjerne de negative økonomiske implikationer.186 Den juridiske og økonomiske 

analyse vier, at gældende ret og især forsyningspligtsystemet delvist opfylder formålet med reguleringen, men 

den økonomiske analyse viser, at gældende ret ansporer til en økonomisk inefficient markedsadfærd. Årsagen 

er problemstillingerne nedenfor: 

 Forsyningspligtsystem 

o Geografisk markedsdeling med karakter af monopol 

 Lille konkurrencepres, medfører lille incitament til effektiv ressource allokering 

o Prisregulering (delvis) 

o Kundetildeling 

 Lav gennemsigtighed 

o Todelt fakturering 

o Ineffektiv prisportal (elpristavle.dk) 

 Lav forbrugermobilitet 

o Som følge af prisregulering, lav gennemsigtighed og lille budgetandel.  

Problemstillingerne skal behandles i overensstemmelse med de centrale hensyn, og anbefalingen til de 

regulerende myndigheder skal anvise løsninger til disse problemstillinger. 

                                                           
185 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 453 
186 Nielsen, Ruth og Tvarnø, Christina D. 2011. Side 454. 
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5.2 Centrale hensyn i en fremtidig regulering 

Reguleringen i kølvandet på liberaliseringen blev baseret på nogle centrale hensyn, som man fra politisk side 

har ønsket at varetage, og som ikke automatisk bliver varetaget af aktørerne på markedet. Disse centrale hensyn 

er187: 

”Konkurrencemæssige hensyn 

 Skabe mere konkurrence og øget forbrugermobilitet 

 Mere fri prisdannelse med klarere prissignaler fra markedet  

 Mere konkurrence på tværs af eksisterende forsyningsområder  

Forbrugerbeskyttelseshensyn 

 Sikre leverancer til alle forbrugere, herunder de ”særligt udsatte” forbrugere. Samt dårlige betalere 

og socialt udsatte 

 Sikre elforsyning til konkurrencedygtige priser. 

Sikre håndtering af praktiske udfordringer i markedet  

 Håndtering af situationer, hvor en forbruger mister sin hidtidige elleverandør og midlertidigt står 

uden leverandør (fx ved leverandørens konkurs, hvis forbrugeren har en aftale, der er udløbet og ikke 

fornyet rettidigt, eller hvis forbrugeren misligholder sit aftaleforhold)  

 Håndtering af situationer, hvor en forbruger flytter uden at informere sin elleverandør herom  

 Håndtering af el-leverancer til nybyggeri  

Administrativt enkel regulering  

 Der ønskes enkelthed for virksomhederne og forbrugerne, således at der ikke skabes barrierer for at 

træde ind på markedet eller bruges unødig tid og ressourcer på at navigere inden for lovens rammer” 

Som inspiration til en endelige anbefaling til de danske regulerende myndighede, inddrages den seneste 

lovændring, der er vedtaget i dansk ret. Denne lovændring indeholder nogle bestemmelser om bl.a. 

forsyningspligtsystemet. Disse bestemmelser er dog endnu ikke trådt i kraft, og indgår derfor ikke i denne 

afhandlings analyse af problematikken, men de skal tjene som udgangspunkt for vurderingen af en anbefaling. 

5.3 Lov nr. 633 - om ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse 

af engrosmodellen: 

Lovforslag 180 blev fremsat 23. april 2014, og vedtaget den 11. juni 2014 som lov nr. 633 af 16/06/2014. 

Lovændringen har to hovedformål: Leveringspligten og Engrosmodellen. 

                                                           
187 Elreguleringsudvalget rapport fra 2013 
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5.3.1 Forsyningspligt til leveringspligt 

Overgangen til leveringspligt ophæver default systemet ved den tidligere forsyningspligt, og indfører i stedet 

at forbrugere og forbrugssteder uden leverandør skal forsynes med el efter personlig stillingtagen til valg af 

leverandør og produkt. 

Lovændringen ophæver det eksisterende og administrativt krævende forsyningspligtsystem til fordel for en 

leveringspligt, der skal sikre en ligelig fordeling af kunder til alle interesserede elleverandører i tilfælde af en 

elleverandørs konkurs eller leverandørsvigt. Det skal foregå ved, at alle elleverandørerne har mulighed for at 

tilmelde sig en fordelingsordning. Energistyrelsen, som skal administrere leveringspligten, fordeler 

forbrugerne imellem de tilmeldte elleverandører efter selskabernes størrelse og efter en forholdsmæssig 

procentsats (10 pct.), der kan stige i nødsituationer, hvis det skulle være nødvendigt.  

5.3.2 Engrosmodellen 

Engrosmodellen betyder, at netvirksomhederne bliver engrosleverandører til elleverandørerne, således at 

netvirksomhederne ikke længere har direkte kontakt til forbrugerne. Det har indvirkning på faktureringen. 

Forbrugerne vil herefter kun modtage en samlet regning for el. 

5.4 Anbefalede tiltag med inddragelse af lov nr. 633 

Det vurderes nu om denne lovændring, trods de udskudte implementeringer, kan anses at opfylde de centrale 

hensyn og afhjælpe problemstillingerne i afsnit 5.1. 

5.4.1 Fremme konkurrence på detailmarkedet for el: 

Ophævelse af forsyningspligtbevillingerne 

Forsyningspligtsystemet har ved overgangen til et liberaliseret elmarked tjent et vigtigt formål. Forbrugernes 

tryghed er blevet sikret, med det særlige prisregulerede elprodukt. Særligt for de mindre forbrugere har 

forsyningspligtsystemet uden nogen risiko gjort, at elforbrugerne har kunnet undlade at afsøge elmarkedet. 

Dette forhold har dog samtidig været med til at fastholde forbrugerne, som passive aktører på elmarkedet, 

hvilket er en barriere for en effektiv konkurrencen på detailmarkedet for el.  

Forsyningspligten afskaffes til fordel for leveringspligten. Hermed afskaffes også bevillingssystemet og den 

opdeling af detailmarkedet i geografisk afgrænsede forsyningspligtområder, som systemet har givet anledning 

til. Dermed løses problematikken om elleverandørernes manglende incitament til at konkurrere på tværs af de 

geografiske markeder, da der ikke længere er en lovpligtig tilknytning til disse markeder. 

En afskaffelse af forsyningspligtsystemet vurderes at medføre en øget konkurrence mellem elleverandørerne, 

ved bl.a. at alle elleverandører får lige adgang til nye forbrugere, der træder ind på markedet eller på anden 

måder står uden et produkt. Hvilket forventes at give reducerede priser og øget produktudvikling.  
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Det forventes således, at elleverandørerne på markedet vil udvikle forskellige elprodukter, der sikrer 

forbrugere med forskellige præferencer en konkurrencedygtig pris på el og/eller et klimaprodukt. Desuden 

forventes det, at er en forøget udvikling af produkter, som understøtter elnettets øgede behov for fleksibilitet 

som et resultat af den øgede og planlagte udvidelse af vindkraftproduktionen (se bilag 1), hvilket også 

understøtter regerings Smart Grid strategi188. 

Ophævelsen af forsyningspligtsystemet forventes for elleverandørerne at medføre et reduceret fokus på 

markedsføring i lokalområdet, og i højere grad at forsøge at erobre forbrugere i hele landet. Den udeblevne 

priskonkurrence mellem de koncernforbundne elleverandører som følge af den samordnede passive adfærd 

skal blot afviges af en elleverandør, før dominoeffekten starter og markedet udsættes for et konkurrencepres, 

i stil med udviklingen i telebranchen, der har gennemgået en lignende liberalisering. På sigt forventes det, at 

denne udvikling kan føre til en konsolidering af elleverandørerne, men ikke i et omfang som vil udfordre 

mulighederne for skabelsen af et konkurrencemarked. 

Ophævelse af prisreguleringen 

Ved ophævelsen af prisreguleringen vil alle priser fastsættes på markedsvilkår. Forbrugere, der orienterer sig 

mod prissignalet vil ændre adfærden, og det vil påvirke konkurrencen mellem elleverandørerne. Ophævelsen 

vil desuden være i overensstemmelse med EU-Kommissionens anbefalinger189. 

Ophævelsen af prisreguleringen sammenholdt med prisundersøgelser og informationskampagner og en 

forbedret elpristavle, skal gøre forbrugerne opmærksomme på deres valg af elprodukt. Jo mere aktive 

forbrugerne bliver, jo større incitament har elleverandørerne til at være innovative og effektive. Når nye 

forbrugere i højere grad end tidligere vil være tvunget til at foretage et valg af elleverandør, vil de 

koncernforbundne elleverandører ikke længere automatisk få tilført et relativt stort antal forbrugere, som det 

var tilfældet under den hidtidige regulering.  

Øge gennemsigtigheden 

Lovændringen lægger også op til en forbedret elpristavle, der skal drives af Energitilsynet. Vigtigheden af 

denne foranstaltning er øget, da afskaffelsen af de regulerede elpriser for alvor kræver, at forbrugerne har 

mulighed for at overskue markedet og sammenligne de forskellige produkter for at undgå udnyttelse. 

En fremtidig prisportal skal overordnet sikre følgende hensyn: 

- Portalen skal være pædagogisk og enkel. 

- Reklamefri beskrivelse af elprodukter dvs. priser, løbetid m.m.  

- Beregne sammenlignelige priser ved for valgte forbrug f.eks. 4.000 kWh  

- Opdele de valgte produkter efter type, fastpris, variabelpris, miljøprodukt 

                                                           
188 Smart Grid-Strategi, fremtidens intelligente energisystem (april 2013) 
189 ”Et fungerende indre energimarked”, COM (2012) 663 final 
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- Vise sammenligninger af mange produkter samtidig 

- Skal opdateres dagligt  

- Give faktabaseret vejledning i forhold til at kunne træffe et valg 

Gennemsigtigheden vil desuden forbedres af engrosmodellen, der vil hjælpe til at give de uafhængige 

elleverandører samme vilkår som de koncernforbundne elleverandører. Ophævelsen af de forvirrende ekstra 

regninger fra netvirksomheden vil øge forbrugernes overblik og incitament til at vurdere de uafhængige 

elleverandører som reelle alternativer. Elleverandøren vil selv kunne fastsætte netbetalingen, hvilket vil 

resultere i, at en større del af elprisen kan variere og blive en konkurrenceparameter for elleverandørerne.  

Mulighed for køb af el med timevariable priser 

Skabelonafregning begrænser effekten af forbrugernes økonomiske incitamenter til at agere aktivt på 

markedet. Derudover begrænser skabelonafregningen også elleverandørernes udvikling af produkter, som 

prismæssigt kan tilpasse sig den enkelte forbrugers individuelle forbrugsprofil. Skabelonafregning sænker 

dermed forbrugernes incitament til at agere aktivt på elmarkedet ved, at afskære fleksibilitetsmulighederne 

med hensyn til pris og systembelastningen, hvilket er en forudsætning for udviklingen af Statens Smart-Grid 

Strategi190.  

På markedet for de store timeafregnede virksomheder er antallet af leverandørskift langt højere end på 

forbrugermarkedet. Dette skyldes naturligvis, at der er tale om kunder med et større elforbrug, hvor en lille 

besparelse har en forholdsmæssig større værdi. Men ser man på elpriserne på engrosmarkedet, er de meget 

lavere i nattetimerne som følge af en lavere efterspørgsel. Forbrugerne er dermed afskåret fra besparelsen ved 

elforbrug i nattetimerne, hvor elnettet er mindst belastet og den billige vindmøllestrøm er rigelig.  

For at fremme et fleksibelt forbrug er der behov for at indføre fjernaflæste elmålere (smart meters) i alle danske 

husstande, der kan registrere forbruget time for time på linje med storforbrugerne. De forbrugere, der således 

har mulighed for at omlægge dele af deres forbrug til de billigere nattetimer får mulighed for at opnå væsentlige 

besparelser. Når der kommer nye produkter som følge af timeafregning, skal disse kunne indgå på Elpristavlen, 

hvilket kræver tilstrækkelige ressourcer til hurtig indføjelse heraf.  

Ny prismodel 

Jf. afsnittet 3.5.1.1. om prisopførsel og den deraf konstaterede inelasticitet i markedet bør en alternativ 

prismodel overvejes. Nuværende prismodel for en samlet forbrugerpris på f.eks. 220 øre/kWh er i det 

væsentlige fremkommet på følgende måde: 

Prisnu = (L + D + T + P + A) * 1,25 

Hvor, 

                                                           
190 Smart Grid-Strategi, fremtidens intelligente energisystem (april 2013). 
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L = Leverandørpris 

D = Distribution 

T = Transmission 

P = PSO 

A = Afgifter 

Faktor 1,25 svarer til 25 % moms 

Følgende alternative model bør overvejes: 

Prisalternativ = L * (L’ + D’ + T’ + P’ + A’) * 1,25 

L’, D’, T’, P’ og A’ er faktorer der multipliceret med leverandørprisen giver de nuværende faste bidrag til den 

nuværende prismodel. 

Fordelen ved den alternative prismodel er, at priselasticiteten bliver forøget med en faktor fem. Dvs. at et 10 

% fald i leverandørprisen vil resulterer i 10 % fald i forbrugerprisen. Den nuværende prismodel vil tilsvarende 

kun vise et 2 % fald i forbrugerprisen. Den således markante forøgelse i priselasticiteten vil give forbrugerne 

incitamentet til at være aktive i markedet til gavn for dem selv og samfundet. 

Ulempen ved den alternative prismodel kan siges at være større variation i bidragene til transport, PSO og 

afgifter, men set over det samlede marked, er det spørgsmålet hvor meget denne variation reelt vil være. En 

evt. uacceptabel forskydning i bidragene kan med lethed justeres med faktorer L’, D’, T’, P’ og A’. 

5.4.2 Forbrugerbeskyttelse 

Forbrugerbeskyttelsesbestemmelserne, jf. afsnit 2.2, skal sikre forsyningssikkerhed til alle forbrugere. 

Fremefter vil denne forsyningssikkerhed blive opretholdt af leveringspligten. Elforsyningen bliver således 

sikret gennem et system, hvor alle interesserede elleverandører i fællesskab varetager ansvaret for denne 

service af almen interesse, i tilfælde af praktiske udfordringer. 

En forbedret elpristavle samt løbende informationskampanger skal sikre, at forbrugerne har den nødvendige 

information til at træffe et oplyst valg af elleverandør, på en let og overskuelig måde, så det understøtter en 

øget aktivering af forbrugermobiliteten. Derudover skal der foretages jævnlige prisundersøgelser for at sikre, 

at forbrugerne ikke kommer til at betale uforholdsmæssigt mere og for at forbedre gennemsigtigheden. Elpriser 

og vilkår for de forskellige produkttyper skal offentliggøres og gennemgås af de tilsynsførende myndigheder, 

i en periode på 5 år efter implementeringen. 

Forbrugerbeskyttelseshensynet ser ud til at kunne løses på den måde, der bliver lagt op til i den nye 

ændringslov. En kollektivordning frem for en bevilling af en eneret må alt i alt være mere fordelagtig for de 

uafhængige elleverandører. 

5.4.3 Sikre håndtering af praktiske udfordringer på elmarkedet  

Konkurser og leverandørsvigt 
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Den ensartede fordeling af forbrugerne som leveringspligten lægger op til, skal foregå via Datahubben (se 

bilag 1). Fordelingsordningen skal ske på baggrund af en frivillig tilmeldelsesordning, som elleverandørerne 

årligt tager stilling til. Ordningen giver mulighed for sætte et loft over hvor mange forbrugere elleverandørerne 

er villig til at få tildelt, således at mindre leverandører med kapacitetsbegrænsninger også kan deltage i 

ordningen. 

Elleverandører forpligtes til at overføre forbrugerne til kendte produkter med en kort bindingsperiode på maks. 

1 måned, samtidig skal vilkår og muligheder for leverandørskift oplyses til forbrugerne.  

Kunder og forbrugssteder uden leverandør 

Nye forbrugssteder opnår kun levering ved et aktivt valg af elleverandør. Et samarbejde mellem elsektoren og 

ejendomsmæglere og ejendomsselskaber skal sikre at stillingtagen til valg af elleverandør samt elprodukt gøres 

til en fast del af en overdragelsesaftale af fastejendom. Forbrugerne tvinges dermed til at tage stilling til deres 

leverandør af el for hver flytning og øger dermed forbrugernes erfaring med elbranchen. I 

udlejningsejendomme er det administrators opgave at sørge for at indflytter får taget rettidig stilling til 

elleverandør. 

Får forbrugeren ikke fornyet en aftale rettidigt, skal der indarbejdes en standartklausul i leveringskontrakter, 

hvor meddelelse gives til kunden om en midlertidig overførsel til et produkt, der kan findes på elpristavlen og 

oplysning om vilkår og mulighed for valg af ny leverandør. 

Forbrugerne må ikke stå uden leverance, hvis deres elleverandør går konkurs eller mister tilladelsen til at 

operere på det danske marked. I disse tilfælde vil fordelingsordning aktiveres, der fordeler forbrugere ligeligt 

mellem de elleverandører der har tilmeldt sig ordningen via Datahubben. Forbrugerne overføres til et på 

forhånd angivet elprodukt med gennemsigtige vilkår med en kort bindingsperiode.191 

Sårbare forbrugere 

Kommunerne har via sociallovgivningen et ansvar overfor socialt udsatte forbrugere, der ikke kan betale deres 

elregning selv. Kommunen sørger for at elregningen bliver modregnet med de offentlige ydelser som disse 

personer har krav på. 

Lovændringen opfordrer til en ensartet praksis for elleverandører i forbindelse med at afbryde elforsyningen. 

Et minimumskrav om ensartede varslingsregler, hvor en regning og efterfølgende to rykkere/advarsler skal 

være ubesvaret før der kan tages skridt til at afbryde for elforsyningen. Herefter kan netvirksomhederne efter 

udgangen af en 2 måneders periode lukke for forbrugsstedet192. 

                                                           
191  BEK nr. 668 af 19/05/2015 - Bekendtgørelse omfordeling af aftagenumre ved en elhandelsvirksomheds konkurs m.v. 
192  Ifølge Forbrugerpanelet 2011 har to procent af alle forbrugere fået varsel om lukning i forbindelse med manglende betaling inden 

for de seneste fem år. Tal fra Dansk Energi viser, at 28.000 kunder i 2010 fik lukket for strømmen, hvilket svarer til 0,87 procent af 

samtlige kunder. 
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I tilfælde af børn i hustanden bør elleverandøren underrette kommunen. En formodning eller mistanke om børn 

er tilstrækkeligt, leverandøren har dog ikke pligt til at undersøge forholdene. Yderligere har et netselskab ved 

lukning af et forbrugssted pligt til at underrette politiet, hvis der er risiko for, at dyr vil lide vanrøgt.193 

5.4.4 Være administrativ enkel.  

En ophævelse af det eksisterende forsyningspligtsystem vil lette arbejdsbyrden for de regulerende 

myndigheder på det danske detailmarked for el. Energitilsynet vil ikke længere skulle fastsætte mark-up og 

kvartalvis godkende forsyningspligtpriser. Energistyrelsen vil fritages for at administrere bevillinger og 

afholde udbud. Energitilsynet vil dog få øgede tilsynsopgaver i forhold til elleverandørernes forpligtelser i 

forhold til engrosmodellen og opgaven med årlige prisundersøgelser og informationskampanger.  

Elleverandørerne vil desuden ikke skulle udarbejde og afgive bud. En ophævelse af forsyningspligtsystemet 

vurderes at opfylde hensynet til at gøre administrationen af detailmarkedet mere enkel for alle parter. 

5.5 Ny ændring af elforsyningsloven i høring. 
Lovforslaget om ændring af lov om elforsyning (Justering af engrosmodellen og udskydelse af engrosmodellen 

og leveringspligten), blev fremsat i efteråret 2014. Sekretariatet for Energitilsynets høringssvar til lovforslagets 

§ 2 viser, at alle steder i loven erstattes ”1. oktober 2015 med 1. marts 2016”. Sekretariatet for Energitilsynet 

bemærker, at dette har den konsekvens, at idriftsættelsen af den nye elprisportal rykkes til 1. marts 2016.  

Engrosmodellen skulle indføres den 1. oktober 2014194. Ved lov nr. 633 blev det besluttet at Engrosmodellen 

skulle udskydes til ikrafttrædelse 1. oktober 2015, da den har vist sig mere vanskelig end først antaget at 

implementere. Udsættelsen af engrosmodellens indførsel giver Energinet.dk en merudgift på 10-13 millioner, 

en udgift på 50 millioner til at ændre datahubben, og den foreslåede prisportal vil koste 6 millioner at oprette 

og 3 millioner årligt at vedligeholde. På den anden side betyder udsættelsen, at Elleverandørerne er bedre 

rustet, fordi de får mere tid til at omstille sig på den billigste måde.195 

Problematikken omkring udsættelsen har primært handlet om i hvilket led af elsektorens værdikæde skatter og 

afgifter skal opkræves. Skat frygter ikke at kunne inddrive de ca. 60 pct. af forbrugernes elregning, hvis de 

mindre solide og potentielt udenlandske elleverandører, der efter engrosmodellens ikrafttrædelse kan opkræve 

skatter og afgifter og derefter gå konkurs. 

Det seneste lovforslag om justering og yderligere udskydelse af engrosmodellen er medvirkende til, trods gode 

intentioner, at konkurrencen på det danske detailmarked for el stadig er i samme situation, som beskrevet i de 

                                                           
193 Socialservicelov § 154: "Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side 

udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har 

pligt til at underrette kommunen." 
194 Ved lovforslag L 58 – om udstedelse af forsyningspligtbevillinger ved udbud, 19.12.2012 
195 Parlamentet.dk  
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foregående analyser, og udsigten til ændrede forhold er igen udskudt. Imens resulterer Skats indvendinger i, 

at de oprindelige ændringer, der skulle sikre en mere fair konkurrence, risikerer at blive udvandet. 

5.6 Integreret delkonklusion 
Den nye lovændrings to hovedformål, der dels afskaffer den eksisterende forsyningspligt og dels indfører 

engrosmodellen vurderes at behandle en del af de foregående kapitlers konkluderede problematikker. Disse 

problematikker skal løses under varetagelse af de centrale hensyn, der skal opfyldes i den endelige anbefaling. 

Det er derfor nødvendigt, at afklare hvordan seneste lovgivning har taklet disse hensyn:  

Hensynet til at fremme konkurrencen: Ophævelsen af forsyningspligten og prisreguleringen ved indførelse af 

leveringspligten er et tiltag, som forventes at fremme konkurrencen ved en øget konkurrence på tværs af de 

geografiske markeder. Disse markeder har især været hæmmende for udvikling af konkurrencen imellem de 

koncernforbundne elleverandører. Engrosmodellen og afviklingen af prisreguleringen udgør en vigtige 

forudsætninger for at der gennem en skærpet priskonkurrence fås samfundsøkonomiske gevinster. 

Hensynet til forbrugerbeskyttelse: Forbrugernes elforsyning er dækket i tilfælde af konkurser og 

leverandørsvigt, men ophævelsen af prisreguleringen efterlader definitivt ansvaret hos forbrugerne for ikke at 

blive udsat for unfair prisstigninger. Loven fastsætter oprettelsen af en forbedret elpristavle, der skal fremme 

forbrugernes gennemsigtighed sammen med informationskampagner og prisundersøgelser.  

Hensynet til praktiske udfordringer: Indførelsen af leveringspligten sikrer forbrugerne mod konkurser og 

leverandørsvig, mens forbrugere uden leverandør herefter selv aktivt skal vælge deres elforsyning. De sårbare 

forbrugere får faste varslingsregler at forholde sig til og kan stadig få hjælp af de sociale myndigheder. 

Hensynet til den administrative forenkling: Forenklingen opnås ved ophævelsen af forsyningspligten, der med 

udbuddet af forsyningspligtbevillinger er en administrativt krævende opgave for både myndigheder og 

elleverandører. Leveringspligtens tilmeldelsesordning, hvor elleverandørerne selv indberetter deres ønskede 

deltagelse, og hvor fordelingen herefter sker på baggrund af datahubben, reducerer en del arbejdsprocesser 

med automatik. 

Men den fortsatte udskydelse af de centrale tiltag i lovforslagene fastholder status quo på marked. De udledte 

problematikker om forsyningspligtsystemet, gennemsigtigheden og forbrugermobilitet, der ellers overvejende 

udbedres af de nye tiltag, forsømmes fortsat, så den lovskabte markedsstruktur og afledte inefficiente adfærd 

vil styrke de dominerende elleverandører, således at en sund konkurrence vil blive sværere at opnå. 

Forbrugerne og samfundet betaler i mellemtiden regningen for lovgivers manglende justeringer, der kan 

forbedre adfærden og fremme den haltende konkurrencen så effekterne, af den omstilling EU har skabt, kan 

blive realiseret. 

Den nye pris model, som giver mulighed for større prisjusteringer, vil forøge konkurrencen. 

Alt i alt giver de foregående kapitler baggrund for at foreslå   
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5.7 Anbefaling 
Anbefaling til Energistyrelsen:  

 Ophævelse af forsyningspligtsystemet og indførelse af leveringspligtsystemet - Systemændring 

indebærer både en administrativ forenklet proces for myndigheden og elleverandørerne og nedbryder 

de geografiske markedsgrænser det hidtidige har fastholdt. Derudover opfylder leveringspligten de 

centrale hensyn om forsyningssikkerhed, forbrugerbeskyttelse og konkurrence som systemet bør 

varetage.  

 Ophævelse af prisreguleringen - Vil åbne for en markedsbaseret prisdannelse, der ifølge afsnit 3.1.1, 

vil medføre et øget økonomisk incitament hos forbrugerne til at agere aktivt på markedet. 

 Indførelse af Engrosmodellen - Vil sikre ligestilling mellem elleverandørerne. 

 Timeaflæste elmålere til alle forbrugere – Timeafregning af forbrugerne vil øge produktudvalget og 

interessen hos forbrugere, der får mulighed for at omlægge deres forbrug, til tidspunkter der ligger 

uden for den nuværende skabelon og dermed opnå tidligere usete besparelser i elprisen. 

 Ny forbedret elpristavle – Skal kontrolleres af Energitilsynet men varetages af et it-kyndigt selskab, 

så gennemsigtigheden, anvendeligheden og troværdigheden er i top. Muligheden for at sammenligne 

forskellige elprodukter samt adgang til prisundersøgelser og informationsmateriale skal indgå, så en 

forbedret oplysning af forbrugerne kan sikres til gavn for konkurrencen og samfundet. 

 Ny prismodel – Skal sikre forbrugerens incitament til at underbygge konkurrencen ikke afskæres af 

den høje afgiftsniveau. Denne prismodel skal også gøre det mere attraktivt at vælge klimaprodukter, 

der kan gavne miljøhensynet.  
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Kapitel 6 

Konklusion 

Indledning 

Et 100 årigt monopol tager tid at omstille. Men nu godt 10 år efter liberaliseringens indførsel halter 

konkurrencen stadig, og det må overvejes, om gældende ret er, som den bør være. Den lave konkurrence 

skyldes den særlige status, som el har i et moderne samfund, hvor hensyn til forsyningssikkerhed og 

forbrugerbeskyttelse er vigtige faktorer. Hensynet til disse faktorer er ved den danske implementering af 

liberaliseringen blevet vægtet højere end hensynet til konkurrencen.  

Markedsstruktur 

Detailmarkedet er i dag kendetegnet ved et nationalt oligopol og en lovskabt geografisk markedsopdeling med 

passive dominerende koncernforbunden elleverandører og passive forbrugere. Størrelsen af elleverandørernes 

netområder har væsentlig betydning for leverandørens omsætning. El er et produkt med særlig status med lav 

produktdifferentiation, høje afgifte og lav kommerciel elpris. 

Markedsadfærd 

Den lovskabte markedsopdeling bevirker en konkurrencebegrænsende samordnet passiv adfærd imellem de 

dominerende koncernforbundne elleverandører, der fastholder deres dominans og sikre dem ugeneret profit, 

samt udelukker chancen for nye elleverandørers mulighed for konkurrence. 

Forbrugerne har, som følge af en høj forbrugerbeskyttelse i form af prisregulering og forsyningspligtsystem, 

ikke været tvunget til at forholde sig til liberaliseringen. Det har medført en generel manglende interesse og 

viden om detailmarkedet, som har bevirket en lav forbrugermobilitet. 

Gennemsigtighed 

Det danske detailmarked er desuden kendetegnet ved en lav gennemsigtighed, der vanskeliggør eventuelt 

interesserede forbrugeres adgang til tilgængelig, overskuelig og sammenlignelig information om markedet. 

Prissammenligningen viser en lav besparelse mellem produkterne som følge af høje skatter og afgifter, og 

forbrugerne opfatter som følge af deres kognitive begrænsninger, elmarkedet som værende kompliceret, og de 

er usikre om de kan opnå en eventuel besparelse. Den manglende information og kendskab til 

sammenligningsværktøjer som eksempelvis elpristavlen gør, at de fleste forholder sig passive. 

Søgeomkostninger (Transaktionsomkostninger).  

Forbrugernes lave viden og erfaring, sammenholdt med markedsstrukturen og den høje forbrugerbeskyttelse 

har bevirket en nedsat forbrugermobilitet. Forbrugernes forventede besparelser og forventede omkostninger 
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ved at skifte leverandør, skaber ikke incitament til en øget skifteadfærd. Denne mangel er ødelæggende for 

konkurrencen på markedet. 

Performance 

Trægheden i forbrugeradfærden som er skabt af forbrugerbeskyttelsen og de dominerende elleverandørers 

manglende incitament til at konkurrere indbyrdes, skaber en inefficent markedsperformance. Nye 

elleverandører kan ikke øge konkurrencepresset pga. markedets særlige regulering, der bevirker, at de ikke 

kan lokke forbrugerne med de økonomiske besparelser, som de ønsker. Dette resulterer i et manglende 

konkurrencepres, der skaber en inefficient markedsperformance hos de dominerende koncernforbundne 

elleverandører, som ikke tilskyndes til at investere og omkostningsminimere. 

Forsyningspligt jura 

Den lovforstærkede markedsopdeling forekommer af være uforenelig med forbuddet i art. 101(1), lit. C, men 

de dominerende koncernforbudne elleverandørers samordnede praksis er ikke ulovlig, da den er afstedkommet 

af lovgivningen og ikke som følge af en virksomhedsaftale. 

De koncernforbundne elleverandørers samordnede praksis er derimod tegn på kollektiv dominans på 

elmarkedet, der via det nationale oligopol er en særlig relevant markedsstruktur for samordnet praksis. Denne 

praksis opfylder væsentlighedskriteriet og kan dermed være uforenelig med art. 102, hvis der kan godtgøres 

et misbrug. De dominerende elleverandører læner sig op af et strukturelt misbrug, men de kan igen undskylde 

det med en tilpasning til den lovskabte markedsstruktur. 

Tilbagefalds jura 

Forsyningspligtens tildeling af særlige rettigheder styrker de dominerende elleverandørers markedsstilling, der 

ikke er uforenlig med EU's dompraksis, når et decideret misbrug ikke foreligger. 

Tilbagefaldsmekanismen har givet de koncernforbundne elleverandører en konkurrencemæssig fordel ved en 

vederlagsfri krydssubstitution fra et statsreguleret forretningsområde til et markedsbaseret forretningsområde. 

En sådan krydssubstitution kan være uforenelig statsstøtte og opfylder alle betingelserne pånær 

nødvendighedshensynet, der kan undskyldes med hensyn til forsyningssikkerheden og alternativets 

indgribende karakter for de koncernforbundne elleverandørers grundlovsikrede rettigheder. 

Problemstillinger 

Konkurrencen lider under forsyningspligten, gennemsigtigheden og forbrugermobiliteten, der skal løses 

gennem justeringer i loven, så der kan skabes incitament til at få konkurrencen i gang. 

Centrale hensyn 

Elmarkedet skal via sin særlige status varetage visse centrale hensyn. En lovændring må således ikke 

tilsidesætte disse hensyn, da det kan have store samfundsmæssige konsekvenser.  
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Lovændring 

Seneste lovændring opstiller et par tiltag (leveringspligten og engrosmodellen), der skal forsøge at forbedre 

konkurrencen. Disse tiltag afhjælper dele af indeværende analyses fundne problemstillinger, men en fortsat 

udskydelse af implementeringen fastholder de dominerende elleverandører gunstige markedsstilling der 

koster forbrugerne og samfundet. 

Anbefaling 

En ophævelse af det utidssvarende forsyningspligtsystem og den dertilhørende prisregulering vil kunne øge 

produktdifferentieringen og skabe et større incitament for forbrugerne til at blive aktive på markedet. De 

anbefalede tiltag skal afhjælpe gennemsigtigheden og forbrugermobilitet. Desuden er der, ifølge resultaterne 

af Yingkui Yang forbrugerundersøgelse bl.a. behov for, at ”udforme en prisstruktur der tillader 

leverandørerne en større indflydelse på prisen, så forbrugerne opnår økonomiske incitamenter ved 

at skifte.”196 Den foreslåede nye prismodel, der giver mulighed for større prisjusteringer, og dermed øger 

forbrugernes interesse for elemarkedet, kan være det omtalte forslag.  

                                                           
196 Yingkui Yang (2014), Understanding husehold switching behavior in the retail electricity markedet, Energy Policy 
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Bilag 1 - Aktører på det danske el-marked: 

Den danske el-branche omsætter årligt for ca. 63 mia. kr. og har 8.700 ansatte197. 

Produktion 

Danmark har ca. 6.000 el-produktionsanlæg der årligt giver en produktion på ca. 32.900 GWh198. Disse ca. 

6.000 anlæg består i dag primært af 3 kategorier: Store centrale kraftværker, små decentrale kraftværker og 

vedvarende energi anlæg (VE-anlæg)199. 

Centrale kraftværker: I dag er der 15 centrale kraftvarmeværker200, der producerer strøm i Danmark. Den 

samlede aktive produktionskapacitet på de centrale kraftvarmeværker udgør ca. 4.600 MW. Andre 2.400 MW 

er ikke i drift201. Der er siden 1. jan 2000 udfaset ca. 1.000 MW dvs. et fald på ca. 12 pct.202 

Decentrale kraftværker: Spredt ud over landet ligger der ca. 600 decentrale kraftværker. Disse decentrale 

kraftvarmeværker (også kaldet Barmarksværker) leverer typisk både fjernvarme og el, men de fleste anvendes 

primært til fjernvarmeproduktion. De decentrale kraftvarmeværker står for en samlet produktion på ca. 1800 

MW203 og ejes primært af kommuner og fjernvarmeselskaber.  

Vindmøller og andre Vedvarende Energi (VE) anlæg: Vindmøller producerer i dag en samlet effekt på 

4.800 MW, hvoraf ca. 3.500 MW kommer fra ca. 3.000 vindmøller på land. Havvindmølleparkerne tæller i 

dag 517 vindmøller, der producerer en effekt på 1.271 MW204. Nye planlagte udvidelser ved Kirgers Flag 

(2022) og Horns Rev (2020) på hhv. 600 MW og 400 MW, vil betyde at vindkraft vil dække godt 50 pct. af 

elforbruget i 2020. Solceller producerede knapt 600 MW i 2014205. Vindmøller og solceller er stødt stigende 

som følge af forskellige subsidier, der blandt andet dækkes af de afgifter der pålægges de danske el-forbrugere. 

Det er en politisk indsats der gennem regulering har medført at andelen af VE-strøm er blevet større på 

bekostning af strøm produceret fra de centrale kraftværker. 

Engrosmarkedet  

Engrosmarkedet er leddet hvor den producerede strøm bliver handlet. Her bliver priserne på elektriciteten 

fastlagt for elleverandørerne (elleverandørerne). Hovedparten af den producerede strøm handles på de 

nordeuropæiske engrosbørser, hvor Nord Pool Spot med 84 pct.206 af det handlede elforbrug i norden, sætter 

priserne for de danske el-leverandører. Derudover findes elbørsen EEX (handel med Tyskland og 

                                                           
197 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for el (2012), Energitilsynet baseret på tal fra Danmarks Statistik. Gælder dog både 

produktion, distribution og elhandel. 
198 Energistyrelsens månedsstatistik, for 2013 
199 Vedvarende Energi anlæg; primært vindmøller og også en stigende andel solceller. 
200 Elreguleringsudvalgets rapport 2014, side 136 
201 Analyse af elnettets funktionalitet, Energistyrelsen 2014. 
202 Energistatistik 2012, Energistyrelsen 2013, side 14 
203 Elreguleringsudvalgets rapport 2014, side 136 
204 Elreguleringsudvalgets rapport 2014, side 136 
205 Elreguleringsudvalgets rapport, 2014, side 136 
206 Nord Pool, annual report 2013 
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Centraleuropa), der i fælleskab NASDAQ (finansielle el-produkter, såsom forward- og futurekontrakter) og 

bilaterale kontrakter (mellem producenter og handelsselskaber) tegner sig for den restende del af den handlede 

elektricitet. 

Børshandlen med elektricitet startede for Danmark i 2002, da de danske selskaber Elsam og Eltra (siden 

Energinet.dk) blev medejere af det norske selskab Nord Pool. Tilslutningen til Nord Pool ændrede 

betingelserne for den historiske sammenhæng mellem produktion og salg, hvor distributionsselskaberne købte 

elektriciteten til faste priser hos det lokale kraftværk, som typisk var ejet af samme selskab. På engrosmarkedet 

sker handlen med el til timeaktuelle priser på et sammenhængende nordisk engrosmarked. Elprisen er påvirket 

af følgende omstændigheder: 

 Efterspørgsel 

 Produktion (udbud) 

 Kapacitetsbegrænsninger i nettet mellem prisområder 

Efterspørgslen afhænger bl.a. af årstiden, hvor elprisen typisk er højere i vinterhalvåret som følge af en højere 

efterspørgsel efter lys og (varme, med eksempelvis varmepumpe). Derudover påvirker konjunkturerne i 

samfundet ligeledes efterspørgslen efter elektricitet, idet den erhvervsmæssige aktivitet påvirkes heraf. 

Privatkunder og virksomheder efterspørger el døgnet rundt, men efterspørgslen er mindre elastisk, for 

privatkunder end for virksomheder, idet virksomheder i højere grad kan omlægge energikrævende aktiviteter 

som følge af elprisen end privatkunderne.  

Produktionen i Danmark påvirker elprisen på engrosmarkedet. Her er det især af kulprisens udvikling der 

påvirker elprisen, kul er stadig det primære brændsel anvendt i de centrale kraftværkers elproduktion. Men 

også vindkraft har med dens stadig større udvidelse større og større betydning for elprisen. Derudover påvirkes 

elprisen af produktionskapaciteten i de øvrige lande der er forbundet til engrosmarkedet. Her er det særligt 

mængden af el der produceres i Norge og Sveriges atom- og vandkraftanlæg, der har en betydning. 

Produktionsformernes grænseomkostningerne bestemmer elprisen. Grænseomkostningerne er lavest ved brug 

af vind- og vandkraft der stort set er 0, dernæst atomkraft og til sidst afbrænding af forskellige brændselstyper. 

De høje omkostninger ved anvendelse af brændselstyper skyldes dels råvarepriserne, men i særdeleshed også 

de afgifter der er pålagt især fossilt brændsel. De billigste produktionsformer er upåvirkelige og har endnu ikke 

kapacitet til at dække Nordens elforbrug året rundt i alle døgnets timer. Derfor er grænseomkostningerne og 

dermed den handlede elpris højest på de tidspunker af døgnet, hvor elforbruget er størst, fordi man i disse 

spidsbelastningsperioder gør brug af produktionsformer med fossilt brændsel. 

Endelig afhænger priserne af kapacitetsbegrænsninger i transmissionsnettet. Elektriciteten flyder typisk fra 

områder med lav produktionspris til områder med højere produktionspriser, således at engrosprisen i de 

forskellige prisområder på det nordeuropæiske elmarked følger hinanden. Kapacitetsbegrænsningerne er den 
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begrænsende faktor der medfører ”flaskehalse”, som udløser forskellige priser i de forskellige prisområder. 

Eksempelvis vil store mængder billig elektricitet fra atom- og vandkraftværker i Norge og Sverige, ikke 

medfører ens elpriser i Danmark da kapacitetsbegrænsninger i de internationale transmissionskabler 

indebærer, at hele den efterspurgte mængde el ikke kan transporteres. Infrastrukturen sætter dermed grænser 

for, hvor meget billig strøm der kan transporteres, og for hvordan elprisen påvirkes i engrosmarkeds forskellige 

prisområder. 

Disse faktorer påvirker engrosmarkedets elpriser time for time året rundt.  

Transportmarkedet 

Transmissionsnettet (Systemansvarlig virksomhed) 

Transmissionsnettet udgør den fysiske platform for engroshandelen. Det er via transmissionsnettet, at køber 

og sælger udveksler elektriciteten nationalt og internationalt. Siden 2005 har (Energinet Danmark) i dag 

Energinet.dk sat rammerne for denne handel. Den danske stat opkøbte de forhenværende 

transmissionsselskaber Elsam og Eltra der stod for transmissionen i henholdsvis Vest- og Østdanmark. Vest- 

og Østdanmark var indtil 2010 uafhængige prisområder, men i 2010 blev transmissionskablet over 

Storebæltsforbindelsen starten på en national udveksling med el mellem øst og vest, hvilket har medført en 

større udligningen af elprisen i de to prisområder. 

Energinet.dk er en offentligejet monopolvirksomhed der transporterer og balancerer det overordnede el-net, så 

der er sikret strøm til alle, der mod betaling efterspørger forsyningen. Siden 2013 foregår det igennem en 

Datahub, der er et teknisk instrument, der skal fremme informationsudvekslingen af kundedata mellem 

elleverandørerne på markedet. Formålet med datahubben var at lette processen ved leverandørskift, understøtte 

gennemsigtigheden og fremme konkurrencen på slutbrugermarkedet. Det foregår ved at forbrugerne hurtigst 

muligt skal kunne gennemfører et ønsket leverandørskifte og ikke skal risikere at undvære elforsyning på grund 

af teknikaliteter som manglende udlevering af forbrugernes måledata, samt give forbrugerne mulighed for at 

få oplysninger om eget forbrug. 

Distributionsnettet 

Fra Energinet.dks transmissionsnet sendes elektriciteten videre ud til 73 forskellige distributionsnetområder207. 

Inden for hvert netområder har ét netselskab monopol på distribution af el til kunderne. Netselskaberne kan 

dog godt administrere flere netområder. 

Antallet af distributionsselskaber (netvirksomheder/netselskaber) er reduceret fra 189 selskaber i 1999 til 112 

i 2005 til yderligere 76 selskaber med udgangen af 2011, svarende til en reduktion på 32 pct. over 6 år. I 2014 

er der registreret 65 selskaber208. Reduktionen i antallet af netvirksomheder skyldes fusioner mellem mindre 

                                                           
207 Dansk Energi – Netselskaber, transport og antal målepunkter – Data 2012 
208 ELreguleringsudvalgets rapport, 2014, side 138 
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kommunalt ejede netvirksomheders og salg til større andelsejede netvirksomheder. Mange netvirksomheder 

er i dag en del af en større energikoncern, der dækker en bred vifte af aktiviteter såsom; el-produktion, el-

handel, fibernet, vandforsyning og varmeforsyning m.v.209 

Der stilles følgende krav til netvirksomhedernes, hvor de vigtigste er følgende: 

1) Vedligeholde, om- og udbygge forsyningsnettet i forsyningsområdet i fornødent omfang, 

2) Tilslutte leverandører og købere af elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, 

3) Stille fornøden transportkapacitet til rådighed og give adgang til transport af elektricitet i 

elforsyningsnettet og 

4) Måle levering og aftag af elektricitet i nettet. 

Disse krav udgør netvirksomhedernes omkostninger i forhold til elforsyningen. Omkostningen afregnes hos 

kunderne, der aftager strøm i netvirksomhedens område. Prisen hos netselskaberne er indtægtsramme210 

reguleret af de danske tilsynsmyndigheder og afhænger af selskabernes omkostninger.  

De største netvirksomheder i Danmark er:  

 Dong Energy Distribution A/S i Storkøbenhavn og København, med ca. 1.000.000 kunder 

 SEAS-NVE på den resterende del af Sjælland og Lolland-Falster, med ca. 365.000 kunder  

 Syd Energi (SE) i Sønderjylland, med ca. 261.000 kunder 

 NRGi i Århusområdet, med ca. 216.000 kunder 

 Energi Midt i Midtjylland, med ca. 169.000 kunder 

 Energi Fyn, med ca. 169.000 kunder 

 (HEF) Nyfors Forsynings A/S i Nordjylland, med ca. 145.000 kunder 

 TRE-FOR på Fyn og Lillebælt området, med ca. 135.000 kunder211 

De otte største netvirksomheder dækker godt 75 pct. af alle danske elforbrugere212, hvoraf DONG Energy 

Eldistribution er langt den største med knap en million elkunder. DONG Energy Eldistribution er som det 

eneste selskab primært statsejet, mens de øvrige netvirksomheder primært er forbrugerejede andelsselskaber 

og mindre kommunalt ejede aktieselskaber. 

                                                           
209 ELreguleringsudvalgets rapport, 2014, side 138 
210 Indtægtsrammerne fastlægger det maksimale beløb, som den enkelte distributionsvirksomhed i et givent kalenderår kan oppebære 

som indtægter, der vedrører aktiviteter i forbindelse med elforsyningsnettet. Energitilsynet fastsætter den enkelte virksomheds 

indtægtsramme, så den afspejler de udgifter, der vil være ved at drive virksomheden effektivt. 
211 Elreguleringsudvalget rapport, 2014, side 138 - Energifakta, ENS.dk – Dansk-Energi data fra 2012 
212 Elreguleringsudvalget rapport, 2014, side 137 
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Detailmarkedet 

Elleverandørerne (Udbydere) 

Detailmarkedet er for denne afhandling det interessante led i elsektorens værdikæde. Her handler 

Elleverandørerne (elleverandørerne) med kunderne. Elleverandørerne køber hovedsageligt deres el på 

engrosmarkedet, og sælger den videre via distributionsselskabernes ledningsnet til slutbrugerne. 

Elleverandørerne inddeles i tre kategorier, alt efter om de er koncernforbundne, ikke-koncernforbundne, eller 

forsyningspligtige.  

Koncernforbundne el-handelsselskaber: Er elselskaber med vertikale integrationer, der udøver mindst 2 af 

følgende aktiviteter: distribution, produktion og handel. I denne afhandling menes der selskaber der er 

koncernforbundet til en netvirksomhed med monopol på et eller flere netområder, hvorfra deres primære 

forrentning drives. 

Ikke-koncernforbundne el-handelsselskaber: Er virksomheder der ikke har en koncernmæssig forbindelse 

til en netvirksomhed og dermed ikke har en lokal forankring i et eller flere netområder. Disse selskaber kaldes 

også uafhængige elleverandører, og er typisk nye aktører på markedet, der afsætter el til kunder i hele landet. 

Forsyningspligtige el-handelsselskaber: Er en særlig forpligtelse, der bevilger et handelsselskab, til at 

forsyne forbrugere og mindre virksomheder i et bestemt geografisk område med prisreguleret elektricitet. Der 

er i øjeblikket 39 aktive forsyningspligtbevillinger. De forsyningspligtige handelsselskaber har historisk set 

være koncernforbundet med netvirksomheden, først i 2013 blev det muligt for uafhængige handelsselskaber 

at få en forsyningspligtbevilling, men indtil nu er det ikke sket. 

I Danmark findes der i dag ca. 50 elleverandører, hvor kun 10 af disse er uafhængige (ikke-koncernforbundne) 

elleverandører213. Ca. 22 af de 50 elleverandører har en forsyningspligtbevilling214 og er koncernforbundne.  

Slutbrugerne (Efterspørgere) 

Kunderne på detailmarkedet for el er også opdelt i kategorier 

 Skabelonafregnede kunder 

 Timeafregnede kunder.  

Skabelonafregnede kunder: Skabelonkunderne tæller ca. 3,2 mio. slutbrugere, der først og fremmest er 

husholdninger men også små virksomheder med et forbrug på under 100.000 kWh årligt. Afregningsformen 

opstod da man mente at til hjemtagning af forbrugsdata for kunder med et lille elforbrug, blev for 

omkostningsfyldt på timebasis. Man valgte derfor at afregne kunder med et årligt forbrug under 100.000 kWh 

efter en skabelon. Ved en række antagelser afspejler denne skabelon det gennemsnitlige elforbrug henover året 

samt den gennemsnitlige døgnfordeling af forbruget hos alle skabelonkunderne. Forbrugerne afregnes således 

                                                           
213 51 el-handelsselskaber er registreret på elpritavlen.dk 
214 ELreguleringsudvalgets rapport, 2014, side 138 
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ud fra en skabelon, som er identisk for et netområde. Afregningen er baseret på det samlede forbrug for området 

minus de timeafregnede kunders forbrug i området. Skabelonen er bl.a. kendetegnet ved en antagelse om, at 

kunden aftager større mængder el om vinteren end om sommeren og mere om dagen end om natten. I 

modsætning til timeaflæste kunder bliver elmåleren hos skabelonkunderne kun aflæst én gang årligt. En 

gennemsnitligt dansk husstand bruger ca. 4.000 kWh215. Forbrugernes samlede udgifter til el er på ca. 22 mia. 

kr. skønnet ud fra husstandenes forbrug på knapt 10.000 GWh om året.216 

Timeafregnede kunder: Alle kunder med et årligt forbrug på over 100.000 kWh skal afregnes på timebasis, 

jf. Energinet.dks markedsforskrift H2. Disse kunder består af ca. 45.000 større virksomheder, der bliver 

afregnet på baggrund af Nord Pool Spot prisen på deres forbrugte el time for time. Fjernaflæste målere bruges 

til at aflæse forbruget løbende. 

  

                                                           
215 Dansk statistik 
216 Energitilsynet – Rapport - Resultater og udfordringer 2013  
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Bilag 2 

Regulerende myndigheder 

Energitilsynet: 

Elprisudvalget og Gas- & Varmeprisudvalget blev i 2000 til Energitilsynet. Energitilsynet foretager 

prisregulering og tilsyn med de lovpligtige el-produkter. Elforsyningslovens § 69, stk. 1, 1. og 2. pkt., 

indeholder et krav om, at priserne for ydelser fra koncernforbundne elleverandører (herunder distributionsnet) 

skal ”fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af” en række 

nærmere opregnede omkostningselementer som energi, lønninger mv. Nødvendige omkostninger defineres 

som ”omkostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at 

opretholde en effektiv drift ... ”. Dette krav kaldes nødvendighedskravet217. Energitilsynet kontrollerer, at 

priserne ikke overstiger markedets prisniveau for tilsvarende forbrugssegmenter og leveringsvilkår. Hvis de 

anmeldte priser ligger over markedets prisniveau, er det Energitilsynets opfattelse, at dette kan være udtryk 

for, at virksomheden misbruger sin lokale markedsposition (dvs. sit initiale kundekartotek karakteriseret ved 

kunder med formodet lav mobilitet), og det pågældende selskab bliver pålagt at sænke prisen.218 

Energitilsynet kontrollerer i dag følgende produkttyper:   

Forsyningspligtprodukt: Hvis forbrugeren ikke selv har skiftet produkt eller leverandør nogensinde, og der 

ikke har fundet et udbud sted i vedkommendes netområde, eller hvis forbrugeren har skiftet tilbage til det 

oprindelige produkt, modtages automatisk et produkt hvor pris og leveringsbestemmelser er omfattet af 

Energitilsynets regulering. Prisen på dette produkt fastsættes kvartalsvist ud fra fastsatte omkostninger og en 

bruttofortjeneste i det aktuelle kvartal. 

Forsyningspligtprodukt i områder med udbud: I nogle områder i Danmark har bevillingerne til at levere 

forsyningspligtprodukter imidlertid været i udbud, hvor elleverandøren med den laveste pris vandt udbuddet. 

I de områder, hvor der har været udbud af forsyningspligten, er forbrugeren blevet tilbudt et 

forsyningspligtprodukt. For at få forsyningspligtsproduktet skal man imidlertid selv aktivt bestille det hos sin 

elleverandør. 

Tilbagefaldsprodukt: Forbrugere der i forvejen var forsyningspligtkunder og ikke foretog sig noget, da 

forsyningspligten var i udbud i deres område, modtager nu et tilbagefaldsprodukt, også kaldet basisprodukt. 

Dette produkt kan have forskellige produktnavne afhængigt af, hvilket selskab der udbyder det. Energitilsynet 

fører tilsyn med tilbagefaldsprodukterne, og sikrer at leveringsvilkår og pris ikke overstiger det der var 

gældende for det hidtidige forsyningspligtprodukt. Dette tilsyn ophører den 1. okt. 2014 hvorefter alle 

tilbagefaldsprodukterne overgår til markerede handelsprodukter med variable priser på kvartalsbasis, jf. § 34a 

i EFL. 

                                                           
217 Energitilsynet.dk/forsyningspligt 
218 Energitilsynet.dk/forsyningspligt 
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Elpristavlen.dk 

Er en forbrugerportal/hjemmeside der fungerer som et sammenligningsværktøj for forbrugere der ønsker at 

orientere sig på markedet for elprodukter. Formålet med elpristavlen er helt grundlæggende at øge 

gennemsigtigheden på markedet til gavn for forbrugerne. Det skal foregå ved at skabe nem adgang til 

sammenlignelige oplysninger om el-produkter og priser. Som el-forbruger kan man på prisportalen vælge 

mellem to forskellige hovedkategorier af el-produkter:  

1. El-forsyningspligtprodukter hvor Energitilsynet fører tilsyn med priser og leveringsvilkår.  

2. El-handelsprodukter. Priser og leveringsvilkår kan frit fastsættes af el-leverandøren.  

Rådets direktiv 90/377/EØF ændret ved direktiv 2007/394/ af 7. juni 2007, ligger til grund for prisportalen der 

har eksisteret siden 2003. Direktivet fastlægger metoden for indsamling af priser på gas og elektricitet til den 

endelige forbruger. Af elforsyningslovens § 82, stk. 6 fremgår, at Energitilsynet skal tage fornødne skridt til 

at sikre gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår. Der er givet hjemmel til, at Energitilsynet 

fastsætter regler om, hvorledes sådanne forhold skal offentliggøres af virksomhederne, herunder også el-

handelsvirksomheder.  

I den anledning har Energitilsynet udarbejdet en bekendtgørelse om elforsyningsvirksomhedernes 

offentliggørelse af priser, tariffer, rabatter og vilkår (BEK nr. 770 af 08/08/2005). Det fremgår af 

bekendtgørelsen, at elselskaberne skal indrapportere priser til den eller de af Energitilsynet udpegede 

forbrugsportaler. Dansk Energi er udpeget til at drive forbrugerportalen af Energitilsynet. Dansk Energi 

finansierer drift, vedligeholdelse og udvikling af Elpristavlen uden beregning. Der er ikke i gældende lov 

hjemmel til finansiering af en prisportal. 

Energitilsynets kontrol med forsyningspligtpriserne 

Tilsynet foregår rent metodisk i to trin. Først beregner Energitilsynet en maksimalpris for det 

forsyningspligtprodukt, som ville være tilbudt kunderne, hvis der ikke havde været et udbud. Beregningen har 

tre omkostningselementer, der tilsammen udgør den beregnede pris. 

De tre omkostningselementer er: 

- Indkøbspris på engrosmarkedet (elbørsen) 

- Maksimal rimelig bruttofortjeneste – som Energitilsynet fastlægger 

- Et tillæg hvis forbruget af el (og prisen) er forskelligt fra det forudsatte – såkaldte profilomkostninger 

Virksomheder med forsyningspligtbevilling skal i henhold til EFL § 72, stk. 6, anmelde en fast kvartalsvis 

forsyningspligtpris til Energitilsynet. Energitilsynet offentliggør disse priser på Energitilsynets hjemmeside. 

Energitilsynet skal i henhold til EFL § 72, stk. 7 fremadrettet kontrollere virksomhedernes priser for de 

forsyningspligtige el-produkter. Sigtet med prisreguleringen af forsyningspligtproduktet er at sikre de 

forbrugere, der ikke benytter det frie marked, får elektricitet til priser, der modsvarer de priser, forbrugerne 
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ville kunne opnå på det frie marked. Det er derimod ikke hensigten med reguleringen at give forbrugere, der 

aftager forsyningspligtproduktet, bedre priser eller vilkår end de, der kan opnås på det frie marked. Ultimo 

2014 får knapt 70 pct. af de danske el-kunder leveret el til priser, der overvåges af Energitilsynet219. 

Energistyrelsen: 

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har bland andet ansvaret for at styre tildelingen af bevillinger. Siden 

1999 har de administreret forsyningspligtbevillingerne til de geografiske netområder. Siden lovændringen i 

2012 er tildelingen af forsyningspligtbevillinger sket på baggrund af udbud. Energistyrelsen fremsætter 

udbudsbestemmelser for hver bevilling, hvor blandt andet kravet om teknisk og finansiel kapacitet, jf. EFL § 

50, stk. 1 er nærmere specificeret.  

I udbudsmaterialet kræves det at tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dokumentation for teknisk kapacitet: 

Dokumentation af godkendelse i Energinet.dk’s aktørregister. Som mindstekrav kræves det, at tilbudsgiver: 

1. Er godkendt som elleverandør i Energinet.dk’s aktørregister. 

2. Råder over et adækvat og tilstrækkeligt kundehåndteringssystem.220 

Tilbudsgiverne skal fremlægge følgende dokumentation for finansiel kapacitet: 

1. Revisorpåtegnede årsrapporter for de seneste 5 år. Dog kun for den periode, hvor virksomheden har 

eksisteret.  

2. Et dokumenteret kapitalberedskab og oplysning om kapitalberedskabets størrelse i forhold til 

virksomhedens samlede forventede årlige omsætning. Kapitalberedskabet kan bestå af egenkapital og 

moderselskabs- eller bankgarantier. 

Derudover kræves det som mindstekrav at tilbudsgiver;  

b) Dokumenterer, at virksomhedens kapitalberedskab udgør mindst 10 pct. af virksomhedens forventede 

samlede omsætning, ekskl. evt. energiafgifter og moms. Forventet samlet omsætning udgøres af 

summen af virksomhedens omsætning, jf. årsrapporten for 2013, fratrukket 10 pct. hvis virksomheden 

har haft bevilling til forsyningspligtig virksomhed i 2013, og tillagt 10 pct. af omsætningen i det eller 

de områder, hvortil der søges bevilling. 10 pct. af den beregnede omsætning for de udbudte 

bevillingsområder fremgår af tabellen i Bilag 2E.  

c) Erklærer, at virksomhedens omsætningsaktiver overstiger virksomhedens kortfristede gæld på 

tidspunktet for afgivelse af tilbuddet.221 

                                                           
219 Energitilsynet – National Report Denmark (2014)  
220 Energistyrelsens bevillingsbetingelser 
221 Energistyrelsens bevillingsbetingelser 
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Udbudsmaterialet stiller blandt andet krav til, at virksomheden skal levere el til de forbrugere i 

bevillingsområdet, der: 

 Vælger forsyningspligten 

 Flytter til eller inden for bevillingsområdet, og som ikke har aftale med anden leverandør 

 Overføres til den forsyningspligtige virksomhed i forbindelse med, at forbrugerens aftale med en 

anden leverandør ophører. 

 

Kilde: Konkurrencestyrelsen 

Bevillingsudbuddene har ført til en cementering af de største bevillingshavere. 1. udbudsrunde førte i de 10 

største netområder kun til ét bud fra den forhenværende bevillingshaver. Udbuddet medført desuden ikke 

lavere priser i alle områderne, nogle steder steg priserne til det dobbelte. Imens har Natur-Energi der 

forårsagede hele udbudsmodellen ikke budt på bevillingerne på grund af reglen om tilbagefald222. 

Energistyrelsen har i skrivende stund haft 5 udbudsrunder, og 30 ud af de 39 forsyningspligtbevillinger har nu 

                                                           
222 Udtalelse fra Natur-Energi’s Kommunikation leder, Kasper Hyttel. 
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været i udbud. Resultatet er et fald fra 33 i 2012 til 22 forsyningspligtige handelsselskaber fordelt på de 39 

forsyningsområder223. Særligt 3. udbudsrunde i september 2014 førte til en større rokering af 

forsyningspligtbevillinger, hvilket skyldes en skepsis fra elleverandørerne med hensyn til gevinsten ved at 

vinde udbuddet, der nu kun har en mindre betydning i og med den overvejende del af forbrugerne flyttes til et 

andet produkt. 

 

  

                                                           
223 Elreguleringsudvalget – Forslag til en fremtidig regulering af forsyningspligten (2013), side 3 
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Bilag 3 - Produkter 
Handelsprodukter  

Handelsprodukter er inddelt i faste og variable prisprodukter. Fastpris produkter fastlåser elprisen i 

leveringsperioden, der kan spænde fra 3 til 36 måneder. Ved udløb af fastprisperioden overføres forbrugerne 

ofte til et variabelt prisprodukt. Private forbrugere kan højest bindes i seks måneder, herefter har forbrugeren 

ret til at ophæve aftalen, jf. forbrugeraftaleloven § 25, stk. 1. Elleverandørerne bærer derfor en større del af 

risikoen, ved at tilbyde fastprisprodukter med længere varighed end 6 måneder. En række elleverandører mener 

at dette forhold begrænser produktudbuddet. Løsningen på denne risikofordeling er at elleverandørerne sætter 

en forholdsmæssig højere elpris, så de er sikret en profit i tilfælde af, at engrosprisen stiger i fastprisperioden. 

En prisanalyse foretaget af konsulentfirmaet Damvad224 viser, at forskellen i årlige omkostninger på 32 

udvalgte fastprisprodukter for et elforbrug på 4000 kWh er på 891 kr.225 Det svarer til en forskel på ca. 10 pct. 

mellem det billigste og det dyreste fastprisprodukt. Hvis de dyre specialprodukter (se nedenfor) inkluderes, er 

forskellen oppe på 1.363 kr. svarende til ca. 15 pct.226 De billigste fastprisprodukter er indeholdende 

kampagnetilbud eller rabatter der oftest kun gælder i 3-6 måneder227. Disse kampagnetilbud kan være svære at 

gennemskue for mange forbrugere, hvilket hæmmer gennemsigtigheden på markedet.  

Produkter med variabel pris skifter på månedlig- eller kvartal basis afhængigt af aftalen. Bindingsperioden for 

produkter med variabel pris er typisk mellem 0 og 6 måneder. Nogle variable prisprodukter har indbygget et 

prisloft, så elprisen aldrig overstiger en fastsat pris pr. kWh. Ifølge Damvads prisanalyse er forskellen mellem 

det billigste og dyreste produkt, for 32 undersøgte produkter, 1.325 kr. i årlige omkostninger svarende til 15 

pct.228 De dyreste variable elprodukter er ligesom fastpris produkterne de såkaldte specialprodukter, som 

indbefatter mere end blot købet af el. Der kan således købes klimavenlige produkter, hvor der eksempelvis er 

sikret el fra vedvarende energikilder, bidrag til CO2 reduktion eller til opstilling af vedvarende energianlæg. 

Der findes også el-produkter, som indeholder et bidrag til alment velgørende aktiviteter (fx Energi Nords 

ForeningsEl og Lys i Afrika eller Modstrøms forskEL). Endelig findes der produkter, der både er klimavenlige, 

og hvor en del af prisen går til velgørende aktiviteter (fx. Natur Energi’s Nød-strøm og El-skov). 

Forsyningspligtprodukter 

Forsyningspligtprodukter er den produkttype de inaktive forbrugere har modtaget siden liberaliseringen. Der 

findes i øjeblikket to slags forsyningspligtprodukter, det der har og ikke har været udsat for udbud. For 

forsyningspligtpligtprodukter uden udbud, baseres elprisen på prisen på engrosmarkedet tillagt en mark-up 

reguleret af Energitilsynet. For forsyningspligtprodukter hvor udbud har afgjort bevillingshaveren, følger 

                                                           
224 Damvad, Prisanalyse – Har du sparet på din elregning, november 2014  
225 Damvad, Prisanalyse – Har du sparet på din elregning, november 2014 
226 Ibid., side  
227 Ibid., side 
228 Ibid., side 10 
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elprisen engrosmarkedet tillagt den fra udbuddet laveste mark-up gældende for hele bevillingsperioden på 

typisk 1 år. 

Tilbagefaldsprodukter 

Tilbagefaldsprodukter er den senest oprettede produktkategori. Hertil overføres inaktive forbrugere der ikke 

valgte et produkt eller leverandør efter at bevillingen i deres bopælsområde var i udbud. Denne produktkategori 

blev oprettet for at undgå ekspropriationssøgsmål fra de gamle bevillingshavere. Elprisen er indtil 1. oktober 

2014 sikret samme vilkår som de inaktive forbrugeres forhenværende forsyningspligtprodukter. Efter 1. 

oktober 2014 ophørte tilbagefaldsprodukterne og alle forbrugerne blev overført til markerede 

handelsprodukter, der ikke er prisreguleret men hvor Energitilsynet følger og offentliggør informationer om 

priserne på årlig basis.  
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Bilag 4 - Markedsandele 
Markedsandele 

En nøjagtigt opgørelse af elleverandørernes markedsandele på forbrugermarkedet er ikke blevet foretaget fra 

officiel side. I stedet er der fortaget nogle opgørelser over forbrugernes fordeling på de tilgængelige 

produkttyper jf. figuren nedenfor. Her fremgår det af en opgørelse fra 2008, at 90 pct. af forbrugerne var 

tilknyttet forsyningspligt produktet, leveret af de koncernforbundne elleverandører. Selvom det altid har været 

muligt at vælge forsyningspligt produktet må det antages, at 90 pct. af forbrugerne i 2008 var inaktive 

forbrugere, der ikke havde benyttet deres frie valg. I 2012 sker lovændringen som følge af sagen i afsnit 2.2, 

der medfører det første udbud af forsyningspligtbevillinger i 2013. På baggrund af den nye udvikling bliver 

der i 2014 igen foretaget en opgørelse af forbrugernes valg af el-produkter, jf. figur nedenfor. Figuren viser at 

andelen af aktiverede forbrugere så småt er stigende, således at 28 pct. af forbrugerne havde valgt et 

handelsprodukt inden udbudsmodellen trådte i kraft den 1 april 2013. Ved udgangen af 2013 er andelen af 

aktive forbrugere steget til 33 pct. Andelen af aktive forbrugere har dermed udviklet sig med 23 pct. fra 2008 

til ultimo 2013. 

 Figur 6 – Forbrugere fordelt på produkttyper 2012-2013 

 

Kilde: Energitilsynets - Undersøgelse af produktfordeling på el (2014) 

Den senest undersøgelse af forbrugernes fordeling på produkttype er fra maj 2015 og viser forbrugernes 

fordelingen i 2014, med fokus på tilbagefaldsproduktets ophør i oktober 2014. 
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Forbrugerne fordelt på produkttyper 2013-2014 

 

Figurerne viser at størstedelen af de danske forbrugere ved udgangen af 2014 aftager et handelsprodukt. 

Andelen af aktive forbrugere var inden tilbagefaldsproduktets ophør ca. 36 pct. og seneste opgørelse viser 

dermed ikke om størstedelen af forbrugerne har foretaget et aktivt valgt siden liberaliseringen, men derimod 

at hhv. (46 pct. tilbagefaldskunder + ca. 10 pct. nye og gamle forsyningspligtkunder) er blevet overført til 

handelsprodukter. Det første udbud af 26 forsyningspligtbevillinger i foråret 2013, resulterede ved første 

efterfølgende opgørelse i en 5 pct. stigning i antallet af handelsprodukter (aktive forbrugere). Halvandet år 

efter ved seneste udbud i efteråret 2014 er de aktive forbrugere steget med 8 pct. til 36,7 pct. Efter 1. oktober 

2014 har alle forbrugere skiftet status til et ’markeret’ handelsprodukt, hvor priserne følges og offentliggøres 

af tilsynsmyndighederne. Udbuddet i 2014 ikke har medført en ca. 56 pct. stigning i aktive forbruger, men 

overført ca. 56 pct. inaktive forbrugere til uregulerede handelsprodukter der udbydes af de koncernforbundne 

elleverandører. 

Hvis det forudsættes at 36 pct. er aktive og 64 pct. er inaktive, er det ensbetydende med at de koncernforbundne 

elleverandører som minimum har 64 pct. af forbrugerene. De 36 pct. aktive forbrugere er der ingen indikation 

for hvor de er kunder. Det eneste der kan siges med sikkerhed er at 10 uafhængige elleverandører uden 

forsyningspligtbevillinger er aktive på detailmarkedet og derfor nødvendigvis må have tilegnet sig nogle 

forbrugere. At forsyningspligtproduktet er gået fra at omfatte 90 pct. af forbrugerne i 2008 til ca. 8 pct. i 2015 

er altså ikke ensbetydende med at konkurrencesituationen har ændret sig. Beskedne 36 pct. af forbrugerne kan 

med sikkerhed siges at være aktive, en andel der er observeret en svag stigning inden overførslen af de inaktive 

forbrugere. Derudover er de forsyningspligtbevillingerne vundet med særdeles konkurrence dygtig pris især i 

Østdanmark, men har kun aktiveret 0,3 pct. af forbrugere. I dag er der fortsat 9 forsyningspligtbevillinger 

tilbage uden udbud, der omfatter minimum 7,8 pct. inaktive forbrugerne, der på grund af bevillingsforlængelse 

umiddelbart inden lovændringen i 2012 først overføres til handelsprodukter i 2017.  
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Ændringen i produktfordelingen viser den krydssubstitution der er blevet foretaget og er ikke ensbetydende 

med, at detailmarkedet er blevet mere konkurrencedygtigt. Til dette ville en fordeling af forbrugere pr. 

elleverandør være en relevant opgørelse, men en sådan opgørelse er, ifølge Henrik Gunnertoft Bojsen 

chefkonsulent fra brancheorganisationen Dansk Energi229, ikke blevet fortaget. Derfor forsøges det på 

baggrund skønnede markedsandele fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Energitilsynet samt et forsøg 

ud fra handelsselskabernes omsætninger230, at give et indtryk af markedsandelene på detailmarkedet.  

Ved udgangen af 2006 skønnede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen de dengang 67 elleverandørers 

markedsandele fordelt således at ca. 50 elleverandører havde mindre end 1 pct., ca. 10 havde mellem 1-5 pct., 

mens ca. 7 havde mere end 5 pct. af detailmarkedet231, en mere detaljeret analyse er ikke blevet foretaget. 

Energitilsynet anslog i 2013 markedsandelene til at være fordelt således at ca. 40 ud af de (i 2013 50 

elleverandører) tilsammen havde under 5 pct. af markedsandelene232, mens de resterende 10 elleverandører 

fordeler ca. 95 pct. af forbrugermarkedet imellem sig. Denne vurdering tilsluttes af følgende analysen hvor 

handelsselskabernes omsætninger fra de seneste tilgængelige årsrapporter 2013-2014233, viser at få selskaber 

som følge af indberettet omsætning i 2013-14 er dominerende.  

 

                                                           
229 Udsagn som følge af skriftlig korrespondance 
230 Fra offentlige årsrapporter på CVR-registeret 
231 Konkurrence og forbrugerstyrelsen, konkurrenceredegørelse, 2008, på baggrund af tal fra Dansk Energi ”Statistik 2006” 
232 El-reguleringsudvalgets rapport om forsyningspligt (2013), s. 10 
233 En sammenligning af handelsselskabernes omsætninger fra årsrapporter hentet fra CVR-registret 
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Figur – El-handelsselskabernes markedsandele på baggrund af omsætninger fra CVR-registret 

 

Figuren viser at detailmarkedet er præget af oligopol hvor de 5 største elleverandører er koncernforbundne 

med de 5 største forsyningspligtområder, (jf. bilag 1) og hver har mere end 5 pct. af markedsandelene på basis 

af omsætning, mens de 10 største har 87 pct. Den overvejende del af elleverandørerne herunder de uafhængige, 

er små aktører der kun har promiller af den samlede omsætning på detailmarked. 

Antallet af uafhængige elleverandører er på trods af den svage konkurrence steget fra 6 selskaber i 2012 til 10 

selskaber i 2014234, hvilket tyder på at adgangsbarriererne ikke er store. Markedsandelene er målt mellem 

handelsselskaberne der tilbyder elprodukter på elpristavlen viser, at den mest succesfulde uafhægige 

elleverandør, Energiselskabet Natur-Energi A/S, har en omsætning på ca. 3 pct. af forbrugermarkedet. De 

resterende 9 uafhængige elleverandører har sammenlagt knapt under 5 pct. Det indikerer at nye ikke-

koncernforbundne ellevernadører efter mere end et årti med et dereguleret marked har erobret maks.  8 pct. af 

omsætningen på forbrugermarkedet. Disse markedsandele skyldes primært en fremgang i nichmarkedet med 

klimaprodukter, der har oplevet en stigende efterspørgsel. Analyse af markedsandelene er dog forbundet med 

en vis usikkerhed, da det for eksempel ikke er muligt at adskille de koncernforbundne elleverandørers salg af 

gas der indgår som en del af deres samlede omsætning. Denne aktivitet tilbyder de uafhængige elleverandører 

ikke, så sammenligningen af omsætningerne giver alligevel ikke et fuldstændigt retvisende billede af 

markedsandelenes fordeling men tjener alligevel som en oversigt der har en god overensstemmelse med 

                                                           
234 Jf. energitilsynets analyse af detailmarkedet for el, 2012 og energitilsynets analyse af detailmarkedet for el 
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resultaterne af både Konkurrence og Forbrugerstyrelsen og Energitilsynets opgørelser af markedsandelene 

hvor 7-10 elleverandører sidder på størstedelen af forbrugermarkedet.  

Herfindahl-indekset der bruges til at beregne markedskoncentrationer, bliver på baggrund af de 42 

elleverandører, der tilbyder produkter på elpristavlen og indgår i analysen af de omsætningsmæssige 

markedsandelene, beregnet til 1511. Et resultat i intervallet 1000-1800 betegnes som et moderat koncentreret 

marked. Men markedsandelene er baseret på et samlet nationalt marked, mens forsyningspligtsystemet har 

skabt et geografisk opdelt marked. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forsøgte at analysere markedsandelene på forsyningspligtmarkederne, og 

fandt at de forsyningspligtige elleverandørers markedsandele i gennemsnit var 94 pct. i 2008. 235 Konkurrence 

og Forbrugerstyrelsen gentog i 2011 opgørelsen af markedsandelene på forsyningspligtområderne, og 

konkluderede at de koncernforbundne elleverandører vurderes at have 90 pct. af forbrugerne inden for eget 

bevillingsområde236. Ifølge COWI havde elleverandørerne med forsyningspligtbevilling primo 2013 ca. 78 

pct.237 af kunderne inden for eget bevillingsområde og kun i sparsomt omfang en kundebase uden for dette. En 

undersøgelse af udbudssiden foretaget af Sekretariatet for Energitilsynet i 2013, anslår at 

forsyningspligtselskaberne i gennemsnit havde ca. 2 pct. af deres kunder uden for eget 

forsyningspligtområde238. Det er på baggrund af disse opgørelser konkluderes at de forsyningspligtige 

elleverandører fortsat har dominerende stillinger i disse områder. 

Det danske detailmarked tegner med et stort antal udbydere umiddelbart et velfungerende marked med lav 

koncentrationsgrad, men den svage konkurrence medfører et nationalt marked der er moderat koncentreret, og 

som bedst ligner et oligopol. Dernæst er forsyningspligtsystemets markedsopdeling medvirkende til en meget 

høj markedskoncentration i de geografisk opdelte markeder. Forsyningspligtsystemet forårsager de 

koncernforbundne leverandørers dominerende stilling, der giver markedsmagt i områderne, hvilket under 

normale omstændigheder medfører et øget producentoverskud gennem højere priser, en omstændighed som 

prisreguleringen indtil 1. oktober 2014 har modvirket. Nu hvor prisreguleringen for de fleste forbrugere er 

ophørt, kan elleverandørernes dominerende stilling medføre stigende priser og en udnyttelse af de sårbare 

forbrugere. 

  

                                                           
235 Konkurrencestyrelsens, Konkurrenceredegørelse (2008), s. 211 
236 Konkurrence og Forbrugerstyrelsen, Detailmarkedet for elektricitet (2011), s. 17 
237 COWI (2013), Status liberalisering  
238 El-reguleringsudvalgets rapport om forsyningspligt, 2013 
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Bilag 5 – Høringsrunde til lovforslag om tilbagefaldsmekanismen 
Ved høringsrunden til lovændringen239 blev Klima-, Energi- og Bygningsministeren spurgt, om der vil være 

tale om ekspropriation efter grundlovens § 73, hvis der indføres en løsningsmodel, hvor kunder hos en 

nuværende forsyningspligtig virksomhed, der - efter at have modtaget et orienteringsbrev - ikke selv aktivt 

vælger elleverandør, som "fall-back" overgår til den nye bevillingshaver som forsyningspligtig kunde hos 

denne? 

Klima-, Energi- og Bygningsministeren svarede med en henvisning til en udtalelse fra Kammeradvokaten: 

”[Kammeradvokaten:] Kundekartoteket er ikke oprindeligt fulgt med bevillingen, men består dels af 

virksomhedens hidtidige kunder, dels af kunder som er kommet til i bevillingsperioden. Kundekartoteket 

udspringer med andre ord af kundeforhold opbygget af den eksisterende bevillingshaver. ” … ”[Ministeren:] 

Et kundekartotek er en forsyningspligtig virksomheds vigtigste aktiv. Efter det oplyste udgør 

forsyningspligtkunderne i gennemsnit ca. 85 pct. af en forsyningspligtig virksomheds kundeportefølje, og hvis 

oplysningerne om disse kunder overføres til en anden virksomhed, vil det true virksomhedens 

eksistensgrundlag. Dette vil også gælde, selv om det kun er en kopi af kundekartoteket, som overføres. 

Tvangsmæssig overførelse af en forsyningspligtig virksomheds kundekartotek vil derfor være overordentligt 

indgribende. Efter min opfattelse har en forsyningspligtig virksomheds kundekartotek utvivlsomt karakter af 

ejendom, som nyder beskyttelse efter grundlovens § 73”.240 

                                                           
239 nr. 1352 af 21/12/2012 
240 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13, L 58, endeligt svar på spørgsmål 2 
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Bilag 6 – Electricity prices 
 

 

Note: (PTOP = Post Tax Total Price) (PTP = Pre Tax Price) Kilde: ACER Market Monitoring Report 2014  
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Bilag 7 – Switching rates 
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Bilag 8 – Elforbrug pr. husstand i de nordiske lande 
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Bilag 9 – Forsyningssikkerhed  
 

 


