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Summary 
 

The topic of this paper is: The realization of the consumer’s free choice of supplier on the 

Danish retail market for electricity in accordance with the continuing liberalization of the 

internal market of electricity. 

 

The idea behind this topic is to analyze the current competitive climate on the Danish retail 

market for electricity in order to identify why the competition is not effective which limits 

the mobilization of consumers who actual want to make use of the free choice to purchase 

electricity from another supplier.  

 

At this point there is much debate on consumers who remain with their present supplier of 

electricity, who has a license to distribute electricity to consumers who do not use their 

right to purchase electricity from a supplier of their own choice. This compared to the fact 

that only about 2 percent of the consumers yearly have chosen another supplier. Much of 

this debate centers on the non-transparency on the Danish retail market for electricity, 

which makes it very difficult for the consumers to realize if they can get a financial saving 

by changing supplier. Furthermore the local monopolies limit the competition between the 

suppliers. A huge part of the problem is caused by the supply-system based on the ideas of 

a “default supplier”. The “default supplier”-system is imposed to maintain the supply 

service.  

 

To improve the competition we have suggested some long run initiatives which will 

provide greater transparency and remove the local monopolies together with the price 

regulation. Among other things we suggest to introduce an online chat-service in order to 

provide better service and an “electricity-package” which the consumers has access to. 

This “electricity-package” contains information about the possibility to freely choose 

another supplier, etc. Beyond this we suggest to change the supply-system from a “default-

supplier”-system to a “supplier of last resort”-system. The “supplier of last resort”-system 

will maintain the supply service in a way that is much less intervening.     

 

Finally this assignment argues for some proposals for solutions which legislators on the 

Danish retail market for electricity could use in order to increase the mobilization of 

consumers who make use of their free choice to substitute suppliers. 
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Kapitel 1 

1.1 Præsentation af emne 

På det danske detailmarked for elektricitet er det i henhold til nedenstående en 

kendsgerning, at forbrugerne kun i begrænset omfang har benyttet sig af det frie valg af el-

leverandør. Som forbrugere har vi selv en interesse i at kunne vælge mellem flere el-

handelsselskaber, og dermed være sikret det bedste produkt til den billigste pris. På denne 

baggrund undersøger vi, hvorfor ikke flere forbrugere har valgt at benytte sig af det frie 

valg.  

 

I takt med Den Europæiske Unions målsætning om at skabe et frit og dynamisk indre 

marked for elektricitet har man i Danmark via liberaliseringen af markedet, siden den 1. 

januar 2003 frit kunnet skifte el-leverandør. I Danmark er der på nuværende tidspunkt ca. 

3.127.000 forbrugere, der aftager elektricitet. Ud af disse har kun ca. 2 procent årligt skiftet 

el-handelsselskab samtidig med, at priserne er steget markant. Dette indikerer, at der er et 

skærpet behov for en effektiv konkurrence på detailmarkedet, hvilket endvidere 

understreges af Rune Moesgaard, kontorchef i Konkurrencestyrelsen, der udtrykte 

følgende i Dagbladet Børsen, den 16. februar 2009: …”hvis spørgsmålet er, om 

konkurrencen på elmarkedet virker, så må svaret være nej. Han peger på, 

tommelfingerreglen er, at der skal være en tocifret procentdel af befolkningen, der har 

skiftet el-leverandør, før man kan tale om fri konkurrence på et givent marked.”     

 

Vi må konstatere, at der er en række faktorer, der bør ændres, hvis ambitionen om et frit 

marked for elektricitet skal blive en realitet. Herunder mener vi, at detailmarkedet er 

præget af mangel på information i forhold til forbrugerne, hvilket resulterer i, at 

forbrugerne ofte har svært ved at gennemskue fordele og ulemper ved at skifte el-

handelsselskab.  

 

Hermed mener vi, at målsætningen må være at skabe et konkurrencedygtigt detailmarked 

for elektricitet, som gerne skulle medføre, at forbrugerne i højere grad tilskyndes til at 

”shoppe rundt” mellem de forskellige el-handelsselskaber til konkurrencedygtige priser 

således, at forbrugermobiliteten i forhold til det frie valg af el-leverandør øges. 
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1.2 Problemformulering  

På baggrund af udvalgt lovgivning og konkurrencesituationen på det danske detailmarked 

for elektricitet, analyserer vi årsagerne til den begrænsede udnyttelse af forbrugernes frie 

valg af el-leverandør. Herefter kommer vi med forslag til tiltag, der må gennemføres, for at 

tilvejebringe en øget forbrugermobilitet.  

 

Hertil stilles tre spørgsmål: 

 

1. Hvilke lovgivningsmæssige, herunder konkurrenceretlige, elementer påvirker 

forbrugernes frie valg af el-leverandør?  

 

2. Hvilken konkurrencesituation kendetegner, ud fra SCP-paradigmet, detailmarkedet 

for elektricitet, og hvilken indflydelse har denne på forbrugermobiliteten i forhold 

til det frie valg af el-leverandør? 

 

 

3. Hvilke tiltag bør på baggrund af de juridiske og økonomiske analyser gennemføres 

for at tilvejebringe en øget forbrugermobilitet? 
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1.3 Synsvinkel 

Med intentionen om at fremme forbrugernes frie valg af el-leverandør på det danske 

detailmarked for elektricitet, vil problemstillingerne i afhandlingen blive tillagt en 

samfundsmæssig synsvinkel. 

 

Det kunne være nærliggende at anskue problemstillingerne fra dels forbrugernes, dels 

virksomhedernes synsvinkel, men for at skabe et helhedsindtryk har vi valgt en 

samfundsmæssig synsvinkel.  

 

1.4 Afgrænsning 

Afhandlingen er i sin udformning bestemt af følgende emneafgrænsning, som er foretaget i 

forhold til forbrugernes frie valg af el-leverandør på det danske detailmarked for 

elektricitet. Vi tilstræber at give analysen en sådan udformning, således at der 

tilvejebringes et så validt billede som muligt af de juridiske og økonomiske 

problemstillinger, hvorfor vi ikke har valgt at anskue afhandlingen fra en forbruger- eller 

virksomheds synsvinkel.  

 

I analyserne omtales husstandskunderne som forbrugere. Husstandskunderne udgør en del 

af de kunder, som årligt forbruger mindre end 100.000 kWh. Under denne forbrugsgrænse 

indgår også mindre virksomheder og offentlige institutioner, men disse bliver ikke 

behandlet nærmere.  

 

Det ville i forhold til ovenstående være nærliggende at analysere emner som engros-

markedet, net- og transmissionsproblematikken, som de vertikale forhold i 

distributionskæden. Herudover kunne man inddrage forhold som miljø, skat og afgifter, 

regler om momsfritagelse, vedvarende energi og ”essential facilities”. På grund af 

restriktioner i forhold til afhandlingen vil disse emner ikke blive behandlet nærmere, 

selvom det er klart, at disse har en vis indflydelse på afhandlingens problemstilling.  

 

I analyserne behandles forsyningspligtsystemet, under forsyningssikkerheden. Her 

inddrages alene tildelingsproblematikken i forhold til bevillingssystemet i det omfang, det 

har betydning for forbrugernes frie valg af el-leverandør. Herudover drager vi paralleller til 
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andre detailmarkeder, men dette sker udelukkende for at illustrere mulige løsningsforslag i 

praksis, og for at sammenligne denne praksis med det danske detailmarked. 

 

El-handelsselskabernes incitamenter til at effektivisere og innovere, indebærer ofte 

principal-agent forhold. Disse forhold vil udelukkende blive behandlet i det omfang, at det 

skaber en teoretisk forståelse, som er af betydning for forbrugermobiliteten.  

 

Afhandlingen bærer hermed præg af afgrænsningen, hvilket betyder, at det ikke er muligt 

at give et fuldt validt billede af grundene til den begrænsede udnyttelse af forbrugernes frie 

valg af el-leverandør på det danske detailmarked for elektricitet. Derimod giver analyserne 

en forståelse af de forskellige problemstillinger, hvor vi på baggrund af disse, kommer med 

forslag til tiltag, som kunne være gavnlige for konkurrencedygtigheden på detailmarkedet 

og herigennem forbrugermobiliteten.  

 

1.5 Struktur 

Afhandlingen er opdelt i 5 kapitler. I kapitel 1 redegør vi for, hvorledes afhandlingen vil 

behandle problemstillingerne. Kapitel 2 udgør den juridiske analyse. Kapitel 3 udgør den 

økonomiske analyse. Som ”dobbelt-pilen” i oversigten nedenfor illustrerer, udledes der 

information, som kan supplere hinanden i kapitel 2 og 3. Kapitel 2 og 3 danner endvidere 

grundlag for kapitel 4, hvor vi på baggrund af de foregående analyser kommer med forslag 

til tiltag, der tilvejebringer en øget forbrugermobilitet. Kapitel 5 indeholder 

hovedkonklusionen.   
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1.6 Metode 

1.6.1 Juridisk metode 

Den juridiske analyse bliver behandlet ud fra den retsdogmatiske metode
1
. Herunder 

anvender vi de relevante retskilder til at vurdere, om den udvalgte lovgivning på 

detailmarkedet for elektricitet er hensigtsmæssig, i forhold til forbrugernes frie valg af el-

leverandør. 

 

Vi tager udgangspunkt i dansk ret, men inddrager EU-retten i det omfang det er relevant. 

Dette skal ses i lyset af EU-rettens principper om forrang og pligten til EU-konform 

fortolkning i dansk ret
2
:  

 

”EF-Domstolen har i sin praksis om EU-konform fortolkning især henvist til to 

bestemmelser til støtte for denne pligt: artikel 10 EF og artikel 249 EF, hvorefter 

direktiver er forpligtende for medlemsstaterne med hensyn til målsætningen”.
3
 

 

1.6.2 Økonomisk metode 

Den økonomiske analyse baseres på ny industriøkonomi. Herunder anvender vi SCP-

paradigmet ud fra F. M. Scherer’s direkte-struktur, som er kendetegnet ved den kausale 

sammenkobling mellem Basic Conditions, Structure, Conduct og Performance, hvor F.M. 

Scherer i sin udformning af SCP-paradigmet har tilføjet Basic Conditions.
4
  

 

Baggrunden for vores valg af teori er, at SCP-paradigmet er udviklet med det formål, at 

undersøge virksomhedernes aggregerede adfærd ved forskellige markedsformer ud fra et 

velfærdsteoretisk perspektiv, med henblik på at fremkomme med konkurrencepolitiske 

anvisninger
5
. 

 

Den ny industriøkonomi videreudvikler det forenklede SCP-paradigme, som er 

kendetegnet ved industristruktur og statisk efficiens. Ny industriøkonomi kendetegnes 

                                                 
1 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D., Retskilder & Retsteorier (2005) side 34 
2 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D., Retskilder & Retsteorier (2005) side 119 
3 Nielsen, Ruth & Tvarnø, Christina D., Retskilder & Retsteorier (2005) side 119 
4 Scherer, F. M., Industrial Market Structure and Economic Performance (1990) side 5-6 
5 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi (1997) side 68 
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derimod ved dynamisk efficiens, strategisk adfærd samt markedsbarrierer og mekanismer, 

som kan forhindre såvel potentiel som aktuel konkurrence, og dermed markedsmagt.
6
 

Overordnet set har videreudviklingen medført en åbning i henhold til de frie 

markedsvilkår, som ved den ny industriøkonomi medfører fokus på virksomhedernes 

markedsbaserede efficiens, frem for markedsmagt ved markedskoncentration og 

markedskræfter.
7
  

 

Hermed opnås der empirisk viden på branche- og samfundsniveau, som anvendes til at 

eliminere eller regulere inefficiente forhold.  

 

1.7 Kildekritik 

Det har ikke været muligt på grund af problemstillingernes kompleksitet, selvstændigt at 

udarbejde empiri, der understøtter afhandlingens problemstillinger. Afhandlingen er derfor 

baseret på empirisk materiale udarbejdet af forskellige styrelser og myndigheder for at 

sikre afhandlingens validitet. De empiriske analyser er inddraget i afhandlingen i relevant 

omfang.  

 

Ikke alle rapporter er udarbejdet i nyere tid, og der vil på denne baggrund sandsynligvis 

være en vis usikkerhedsmargin, hvilket kan medvirke til en afvigende opfattelse af 

forholdene på detailmarkedet for elektricitet.  

 

I forhold til anvendelsen af avisartikler tages forbehold for den ofte subjektive holdning, 

der gives udtryk for heri.  

 

Til sidst skal det nævnes, at der ikke foreligger megen litteratur om nærværende 

problemstilling, idet litteraturen hovedsageligt omhandler forholdet mellem el-

handelsselskaberne og andre forhold i værdikæden. 

 

                                                 
6 Blomgren-Hansen, Niels & Møllgaard, Peter, Frie markedskræfter, regulering og markedsmagt (2004) 
7 Blomgren-Hansen, Niels & Møllgaard, Peter, Frie markedskræfter, regulering og markedsmagt (2004) 
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Kapitel 2 

2.1 Indledning 

I den juridiske analyse er det vores ønske at behandle forbrugernes frie valg af el-

leverandør, hvorved vi sætter fokus på de forhold, der om muligt begrænser forbrugerne i 

at foretage el-leverandørskift på et marked, der burde være konkurrencedygtigt. For at et 

marked med frit valg er konkurrencedygtigt, mener vi, at det er væsentligt, at lovgivningen 

på området foreskriver de rette forhold overfor såvel forbrugerne som el-

handelsselskaberne. I den forbindelse må man sikre, at alle forbrugere frit kan vælge el-

leverandør, og el-leverandører frit kan vælge deres kunder. Dette kræver som 

udgangspunkt et gennemsigtigt marked for køb og salg af elektricitet samt et 

forsyningspligtsystem der på den mindst indgribende måde tilvejebringer 

forsyningssikkerheden.  

 

2.2 Historisk perspektiv  

Energipolitik har ikke altid været et kerneområde indenfor EU, men energipolitikken har 

været et væsentligt udgangspunkt for opbyggelsen af det indre marked
8
, som blev vedtaget 

ved Den Europæiske Fællesskabs Akt.
9
 Formålet med Den Europæiske Fællesskabs Akt 

var at fremme udviklingen af det indre marked, ud fra en række opstillede rammer og 

midler. 

  

Grundpillen til det indre marked, skete på opfordring af Det Europæiske Råd, og blev en 

realitet ved Kommissionens udarbejdelse af Hvidbogen om gennemførelse af det indre 

marked, KOM(1985) 310
10

. Hvidbogen redegjorde for et detaljeret program, og angav 

samtidig en tidsplan for gennemførelsen af det indre marked.  

 

Traktatændringen i form af Den Europæiske Fælles Akt, der trådte i kraft den 1. juli 1987, 

fulgte op på Kommissionens hvidbog om gennemførelsen af det indre marked, som blev en 

                                                 
8 Oprindeligt benævnt ”det interne marked”, jf. Gennemførelse af det interne marked: Hvidbog fra Kommissionen til Det 

Europæiske Råd (Milano, den 28.-29. juni 1985) KOM(85) 310, juni 1985 
9 Basse, Ellen Margrethe, Miljøretten 6 (2008) side 407 
10 Gennemførelse af det interne marked: Hvidbog fra Kommissionen til Det Europæiske Råd (Milano, den 28.-29. juni 

1985) KOM(85) 310, juni 1985 
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realitet i 1993. Udstedelsen af Kommissionens grønbog om Det indre Energimarked fra 

1988 medførte, med udgangspunkt i hvidbogen, et stigende ønske om et indre 

energimarked, hvorved energi blev inddraget som en markedsreguleret vare.
11

 

 

Kommissionen fremlagde i 1988 en meddelelse med titlen ”Kommissionens arbejdspapir – 

det indre energimarked”. Her annoncerede Kommissionen for første gang en villighed til at 

anvende EF-Traktatens konkurrenceregler på energisektoren. Heri indgik en diskussion 

mellem Kommissionen og Medlemsstaterne om kompetencefordeling.
12

  

 

Virkeliggørelsen af det indre marked har med tiden åbnet op for øget konkurrence, hvilket 

i de fleste tilfælde har medført flere arbejdspladser samtidig med, at det har givet 

virksomhederne samt forbrugerne mulighed for at drage fordel af et stort udvalg af varer 

og tjenesteydelser til konkurrencedygtige priser. Bestræbelserne har siden været at forenkle 

de regler, som fortsat medfører restriktioner for forbrugerne og virksomhederne gennem 

harmonisering af lovgivning. 

 

Et indre marked for elektricitet kom nærmere en realitet i takt med, at Kommissionen 

udarbejdede KOM(1991) 548 om forslag til Rådets direktiv, som blev ændret ved 

KOM(1993) 643 om fælles regler for det indre marked for elektricitet. Formålet med dette 

var at styrke forbrugernes tillid ved ensartede regler. Derefter blev Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for 

elektricitet vedtaget. Formålet med Direktiv 96/92/EF var at liberalisere markedet for 

elektricitet gradvist. Dette skete med udgangspunkt i hvidbogen, KOM(1995) 682, om 

energipolitik for den Europæiske Union, på baggrund af Rådets resolution af 16. september 

1986 om nye energipolitiske mål for Fællesskabet.
13

  

 

På grund af udeblevne virkninger i forhold til målsætningen med Direktiv 96/92/EF var der 

behov for endnu et tiltag i bestræbelserne på at tilvejebringe det indre marked for 

elektricitet, hvorfor det Europæiske Råd i Lissabon, den 23-24. marts 2000, bad 

Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne om at fremskynde liberaliseringen af det indre 

                                                 
11 Basse, Ellen Margrethe, Miljøretten 6 (2008) side 407 
12 KOM(88) 238 – Kommissionens arbejdspapir – Det Indre Energimarked, pkt. 62-65 i hovedrapporten og pkt. 21 i 

Annex IV 
13 Hvidbog - En energipolitik for den Europæiske Union, KOM(95) 682, december 1995 
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marked for elektricitet.
14

 På denne baggrund fremsatte Kommissionen i 2001 ”indre 

markedspakken” med forslag til ændring af Direktiv 96/92/EF
15

, som blev erstattet af 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for 

det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 96/92/EF, som blev udstedt 

med det formål, at skabe et forbedret, åbent og konkurrencepræget samt gennemsigtigt 

indre marked for elektricitet.  

 

Direktiv 2003/54/EF er i national ret implementeret ved Bekendtgørelse om lov om 

Elforsyning (i det følgende benævnt LBK nr. 1115 af 08/11/2006)
16

. I forhold til 

lovbekendtgørelsen er der udstedt en række underliggende bekendtgørelser.
17

 Disse love 

og bestemmelser sætter rammerne for, hvordan forbrugerbeskyttelse og 

forsyningssikkerhed sikres på det danske detailmarked for elektricitet.  

 

2.3 ERGEG/Firenze forummet  

Med udviklingen af et forbedret indre marked for elektricitet
18

 har man i EU haft et ønske 

om at etablere en myndighed, der forestår overvågning og kontrol. På denne baggrund 

oprettede man Firenze-forummet (Electricity Regulatory Forum) og CEER, Madrid-

forummet (Council of European Energy Regulators), som af Kommissionen
19

 blev 

formaliseret til det såkaldte ERGEG (European Regulators Group for Electricity). ERGEG 

er repræsenteret af bemyndigede personer fra hver medlemsstat. For Danmarks 

vedkommende er det Energitilsynet, der deltager i samarbejdet.  

 

ERGEG har til formål at fjerne hindringer i forbindelse med udviklingen af markedet. 

Herunder overvåger og kontrollere ERGEG eksempelvis forsyningsselskaberne, som er 

underlagt prisregulering for at forhindre, at disse udnytter deres monopoler til at tjene 

overnormal profit. ERGEG rådgiver endvidere Kommissionen og støtter med passende 

rådgivning og koordinering mellem de nationale tilsynsmyndigheder og regeludstedere, 

                                                 
14 Energistyrelsens hjemmeside: http://www.ens.dk/sw21302.asp 
15 Energistyrelsens hjemmeside: http://www.ens.dk/sw21302.asp 
16 Bekendtgørelse om lov om elforsyning, elforsyningsloven, LBK nr. 1115 af 08/11/2006 
17 Energistyrelsens hjemmeside: http://www.ens.dk/sw21302.asp 
18 Energitilsynets hjemmeside: http://www.energitilsynet.dk/1/   
19 2003/796/EF: Kommissionens afgørelse af 11. november 2003 om oprettelse af gruppen af europæiske 

tilsynsmyndigheder for elektricitet og gas, EU-Tidende nr. L 296 af 14/11/2003 s. 0034 - 0035 

http://www.ens.dk/sw21302.asp
http://www.ens.dk/sw21302.asp
http://www.ens.dk/sw21302.asp
http://www.energitilsynet.dk/1/
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som i fællesskab kan bidrage til at konsolidere markedet for elektricitet ved at fremme for 

eksempel gennemsigtigheden.
20

  

 

Som foreskrevet i LBK nr. 1115 af 08/11/2006, kapitel 11, skal den nationale 

tilsynsmyndighed varetage opgaver, som blandt andet sikrer gennemsigtighed omkring 

priser, tariffer, rabatter og vilkår. Hermed foregår der en kompetencefordeling mellem 

gruppen af nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen, jf. Forordningen 1/2003, 

artikel 17
21

. Det er væsentligt, at tilsynsmyndighederne tillægges den samme kompetence 

til at fastlægge og godkende priser eller blåstemple metoden, der ligger til grund for 

beregningen af prisreguleringen.  

 

ERGEG har hermed betydning for forbrugernes frie valg af el-leverandør, idet de med 

ensartede regler og retningslinjer fremmer markedet for elektricitet, som skal skabe en 

forbedret markedsposition for forbrugerne. Det er derfor væsentligt at bidrage til dette 

samarbejde således, at detailmarkedet bliver konvergent med ønsket om et 

konkurrencedygtigt indre marked for elektricitet.  

 

2.4 Regulering af detailmarkedet 

For at kunne analysere reguleringen af detailmarkedet for elektricitet, er det efter vores 

opfattelse for det første hensigtsmæssigt at få klarlagt begreberne liberalisering, regulering 

og deregulering. For det andet er det relevant at danne klarhed over de virkninger, som 

udvalgte bestemmelser i LBK nr. 1115 af 08/11/2006 medfører i forhold til forbrugernes 

frie valg af el-leverandør.  

 

2.4.1 Liberalisering 

Liberalisering betyder at ”stille frit”. Liberalisering er hermed et udtryk for processen, hvor 

aktiviteter, som tidligere var stærkt regulerede og ofte udført i offentligt regi, udsættes for 

konkurrence, eller på anden måde overlades til højere grad af privat initiativ og 

                                                 
20 Basse, Ellen Margrethe, Miljøretten 6 (2008) side 103-104 
21 KOM(2006) 851/F af den 10.1.2007, Meddelelse fra Kommissionen: Undersøgelse i henhold til artikel 17 i forordning 

(EF) nr. 1/2003 af den europæiske gas- og elsektor (endelig rapport), {SEK(2006) 1724} 
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markedskræfter.
22

 Dog er vi af den opfattelse, at dele af aktiviteterne til stadighed bør 

foregå i offentligt regi eller i form af offentlige selskaber, der agerer under fri konkurrence, 

idet vi mener, at en overordnet kontrol kan være nødvendig.  

 

2.4.1.1 Regulering  

Ved regulering forstår vi, at offentlige myndigheder kontrollerer forbrugerne og/eller 

virksomhederne med henblik på at sikre en bestemt adfærd. Dette sker dels ved 

lovgivningsmæssige, dels ved administrative foranstaltninger.
23

 Hermed deler vi Ole Jess 

Olsens synspunkt om hvad regulering er. 

 

Retlig regulering er hermed et væsentligt redskab, som legitime magthavere anvender til at 

skabe en bestemt adfærd. Det er karakteristisk, at den ønskede eller uønskede adfærd 

beskrives i de konkrete retsakter, og at manglende overholdelse af den tilstræbte adfærd 

kan medføre sanktioner, som hermed er medvirkende til at opnå denne retstilstand.
24

  

 

2.4.1.2 Deregulering 

Ved deregulering forstår vi modsætningsvis, at kontrollen afvikles. Hermed deler vi den 

opfattelse, som Bent Ole Gram Mortensen angiver: ”Med deregulering menes i reglen 

afvikling eller reduktion af dele af den offentligretlige regulering på et område, f.eks. i 

form af åbning for konkurrence på et marked.”
25

  

 

2.4.1.3 Sammenfatning 

Hvor deregulering er en åbning af markedet, er regulering skabt med det formål at skabe en 

bestemt retstilstand, ofte på baggrund af samfundsmæssige hensyn. Hermed forstår vi ved 

regulering og deregulering, at der skal være lige adgang for alle, på ens og ikke-

diskriminerende vilkår, som tilskynder de regulerede selskaber til effektiv og 

                                                 
22 Miljøprojekt nr. 946, 2004 (Miljøministeriet) fordele og ulemper ved liberalisering af affaldsforbrænding og 

deponering  
23 Olsen, Ole Jess, Regulering af offentlige forsyningsvirksomheder i Danmark (1993) side 15 
24 Christensen & Dübeck, Den regulerende forvaltning (2000) side 235 
25 Iversen, Bent, m.fl., Regulering af konkurrence i EU (2008) side 514 
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kundeorienteret drift. Retstilstanden skabes i fællesskab af såvel de private virksomheder 

som af de offentlige myndigheder.
26

  

 

2.4.2 Udvalgt lovgivning  

LBK nr. 1115 af 08/11/2006 er efter vores opfattelse forholdsvis klar med hensyn til de 

regler, der har betydning for forbrugeren og el-handelsselskaberne. Nedenfor har vi 

udvalgt de bestemmelser, som vi finder relevante at analysere i forhold til de virkninger de 

har på forbrugernes frie valg af el-leverandør.  

 

2.4.2.1 Formål og anvendelsesområde 

LBK nr. 1115 af 08/11/2006 formål er, jf. § 1: ”at sikre, at landets elforsyning 

tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, 

samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal indenfor denne målsætning 

sikre forbrugerne adgang til billig elektricitet og fortsat give forbrugerne indflydelse på 

forvaltningen af elsektorens værdier.”
27

 

 

LBK nr. 1115 af 08/11/2006 angiver i § 2, der senest er ændret ved Lov nr. 548 af 

06/06/2007 (Lov om ændring af elforsyning mm.), anvendelsesområdet som fælles regler 

for produktion, transmission, distribution og forsyning af elektricitet. LBK nr. 1115 af 

08/11/2006 § 1, stk. 2, pkt. 2, angiver specifikt forbrugerbeskyttelsen, hvorved forbrugerne 

skal sikres adgang til billig forsyning af elektricitet.
28

 Efter vores opfattelse skal loven 

hermed sikre en effektiv konkurrence på markedet for elektricitet, som eksempelvis 

tilskynder forbrugerne til, i højere grad, at benytte det frie valg af el-leverandør.  

 

2.4.2.2 El-forbrugernes stilling, jf. elforsyningslovens § 6 

Med udgangspunkt i LBK nr. 1115 af 08/11/2006 § 6 angives det blandt andet, at 

forbrugerne frit kan vælge el-leverandør, hvorunder de skal modtage elektricitet på 

gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. Ved skift af el-

leverandør må forbrugeren ikke opkræves et gebyr - denne del af bestemmelsen er 

                                                 
26 Zahle, Rettens kilder (1999) side 14 
27 Bekendtgørelse af lov om elforsyning, elforsyningsloven, LBK nr. 1115 af 08/11/2006 
28 Basse, Ellen Margrethe, Miljøretten 6 (2008) side 453 
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indarbejdet ved Lov nr. 520 af 07/06/2006
29

, og behandles kun i relevant omfang, idet vi 

her vurderer, at forbrugeren er stillet bedst muligt.  

 

Nedenfor analyserer vi for det første om detailmarkedet for elektricitet er gennemsigtigt og 

på den måde tilvejebringer den fornødne information, der skal til for, at forbrugerne i 

højere grad vil benytte sig af det frie valg af el-leverandør. For det andet analyserer vi om 

forsyningssikkerheden, herunder forsyningspligtsystemet, og den heri liggende 

forbrugerbeskyttelse, er udformet på den mest hensigtsmæssige måde, i forhold til det frie 

valg af el-leverandør. For det tredje vurderes prisreguleringens indvirkning på 

konkurrencen.  

 

2.4.2.2.1 Gennemsigtighed 

LBK nr. 1115 af 08/11/2006 § 6, stk. 4 foreskriver, at såvel de forsyningspligtige el-

handelsselskaber som el-handelsselskaber uden forsyningspligt, overfor forbrugerne, skal 

stille deres ydelser til rådighed på gennemsigtige vilkår.
30

 Kravet skal afvejes i forhold til 

LBK nr. 1115 af 08/11/2006 § 82, stk. 5, hvorunder forbrugerne skal sikres 

gennemsigtighed omkring priser, tariffer, rabatter og vilkår.  

 

Som udgangspunkt må det, efter vores opfattelse, være forbrugernes eget ansvar at 

indhente information, og dermed opnå den fornødne viden. Forudsætningen herfor er dog, 

at informationen er let tilgængelig og forståelig. Hermed anser vi det for sandsynligt, at en 

sådan viden mindsker forbrugernes usikkerhed, og derigennem øger tillidsforholdet til el-

handelsselskaberne, som i sidste ende er med til at fremme udnyttelsen af det frie valg af 

el-leverandør.   

 

Vi betragter gennemsigtighed som et særdeles komplekst begreb, og det er derfor 

kompliceret at fastlægge, om gennemsigtigheden på detailmarkedet er tilfredsstillende. På 

denne baggrund tager vi udgangspunkt i Energistyrelsen og Forbrugerstyrelsen, der i 

samarbejde har udarbejdet en rapport, ”Information om frit valg”
31

, som angiver, hvad der 

                                                 
29 Lov nr. 520 af 07/06/2006: Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, 

lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og 

amtskommuner og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter 
30 Basse, Ellen Margrethe, Miljøretten 6 (2008) side 479 
31 Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Forbrugerstyrelsen: Rapport, Information om frit valg (2005) side 27 
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skal til, for at der foreligger gennemsigtighed på blandt andet markedet for elektricitet. I 

henhold til rapporten forstås ved gennemsigtighed, at information skal være tilgængelig, 

overskuelig og sammenlignelig. De punkter der indgår under ”information om”, behandles 

indirekte igennem afhandlingen. Se herfor, figur 1: 

 

Figur 1: Gennemsigtighedsmåleren  

 

Note: Analysemodel til vurdering af gennemsigtighed på markeder. Analysemodellen skal forstås på den 

måde, at der først er opnået fuld gennemsigtighed, når man (fra toppen af pyramiden) kan gennemskue alle 

informationer og på dette grundlag foretage et kvalificeret valg. 

Kilde: Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Forbrugerstyrelsen: Rapport, Information om frit valg (2005) 

 

 Ved tilgængelighed forstås, at forbrugerne skal have nem adgang til relevant 

information. Eksempelvis til viden om alle indgange til information, såsom pjecer, 

internet, personlig vejledning og telefonisk kontakt mv. Herudover skal 

informationen være forståelig.
32

  

 

 Ved overskuelighed forstås, at forbrugerne skal opnå viden, hvor 

informationsmaterialet af god kvalitet skal danne et retvisende billede af markedet 

for elektricitet, som i sidste ende skal medføre, at forbrugerne opnår et indblik 

heri.
33

      

                                                 
32 Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Forbrugerstyrelsen: Rapport, Information om frit valg (2005) side 26 
33 Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Forbrugerstyrelsen: Rapport, Information om frit valg (2005) side 26 
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 Ved sammenlignelighed forstås, at forbrugerne på baggrund af den tilgængelige 

information på overskuelig vis, har mulighed for, at sammenligne deres viden, og 

på et reelt grundlag kan foretage kvalificerede valg. Informationsmaterialet skal 

omfatte alt og skal tilmed præsenteres på en ensartet måde, der muliggør 

sammenligning.
34

    

 

Begreberne tilgængelighed, overskuelighed og sammenlignelighed danner efter vores 

opfattelse et grundlag for forståelsen af gennemsigtighed, og skaber hermed et billede af, 

hvilke krav der skal være opfyldt for at kunne retfærdiggøre et gennemsigtigt marked. 

 

Vi konstaterer, at gennemsigtigheden på detailmarkedet for elektricitet langt fra er 

tilfredsstillende, hvilket blandt andet kommer til udtryk ved, at forbrugerne har svært ved 

at sammenligne priser og produkter
35

, på trods af, at myndighederne gennem kampagner 

har forsøgt at oplyse forbrugerne om det frie valg af el-leverandør.
36

  

 

Dette er blandt andet forsøgt tilvejebragt ved lanceringen af www.elpristavlen.dk (i det 

følgende benævnt Elpristavlen). Elpristavlen, som burde skabe et funktionelt redskab, der 

sikrer gennemsigtighed, er imidlertid blevet voldsomt kritiseret. Kritikken kommer blandt 

andet til udtryk i Energistyrelsens rapport (2007): ”Regulering af 

forsyningspligtselskaber”, idet det forklares, at:  

 

man på baggrund af en systematisk test af hjemmesiden gennem juli og august 2007, har 

konstateret, at oplysningerne om el-handelsselskaber er upræcise og Elpristavlen er 

vanskelig at overskue, idet det har vist sig nødvendigt, at skulle kontakte hvert enkelt el-

handelsselskab telefonisk eller på anden måde, hvis man vil vide, om konkrete produkter 

reelt er til rådighed.
37

 Efter vores opfattelse skal problemet ses i lyset af, at det for 

eksempel er el-handelsselskaberne, der har pligt til at opdatere oplysningerne på 

Elpristavlen.  

 

                                                 
34 Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Forbrugerstyrelsen: Rapport, Information om frit valg (2005) side 26 
35 Energistyrelsen, Regulering af forsyningspligtselskaber - Analyse af prisreguleringen (2007) side 4 
36 Forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.forbrug.dk 
37 Energistyrelsen, Regulering af forsyningspligtselskaber - Analyse af prisreguleringen (2007) side 7 

http://www.elpristavlen.dk/
http://www.forbrug.dk/
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Selvom internetbaserede informationsværktøjer generelt har vist sig at være nyttige, må 

man i højere grad promovere Elpristavlen.
38

 Undersøgelser har vist, at kun 24 % af 

forbrugerne har kendskab til Elpristavlen, hvilket betyder, at 76 % ikke kender til denne.
39

 

Dette indikerer endnu en gang, at Elpristavlen kan blive endnu mere gennemsigtig og 

brugervenlig.  

 

Kritikken har givet anledning til udarbejdelse af en forbedret Elpristavle
40

, hvilket vi anser 

som et skridt i den rigtige retning mod, at dække forbrugernes behov for information. 

Endvidere åbner den forbedrede Elpristavle op for, at el-handelsselskaberne på en 

nemmere og mere omkostningsbesparende måde, via markedsføring, kan komme i kontakt 

med forbrugerne. Den forbedrede udgave af Elpristavlen blev lanceret mandag d. 20. april 

2009, kl. 12. Efter vores opfattelse må formålet hermed være, at give forbrugerne et endnu 

bedre overblik over el-handelsselskabernes priser og produkter. Dette burde øge 

gennemsigtigheden på markedet for elektricitet.  

 

Michael Guldbæk Arentsen, Chefkonsulent i Dansk Energi, udtaler i denne sammenhæng: 

”Vi tager kritikken af den første version af Elpristavlen til os, og derfor lægger den nye 

version langt større vægt på brugervenligheden. Vi vil gerne aktivt sørge for, at kunden 

med få klik kan danne sig et markedsoverblik over alt fra produkter med faste eller 

variable elpriser til grønne strøm-produkter.”
41

 

 

Efter vores opfattelse er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at vurdere effekten af den 

nye Elpristavle, og det må derfor stå hen i det uvisse, om gennemsigtigheden hermed bliver 

forbedret. Uanset hvad er det væsentligt at øge kendskabet til Elpristavlen, idet en 

forbedret Elpristavle ingen virkning har, hvis forbrugerne ikke har det fornødne kendskab 

til den.   

 

Hvis forbrugerne i højere grad skal udnytte det frie valg af el-leverandør, er der behov for 

en endnu lettere tilgængelig og forståelig information samt bedre forbrugerservice. I denne 

                                                 
38 Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Forbrugerstyrelsen: Rapport, Information om frit valg (2005) side 7 
39 Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Forbrugerstyrelsen: Rapport, Information om frit valg (2005) side 19 
40 Dansk Energi: http://www.danskenergi.dk/Nyheder/Nyhedsoversigt/2009/09_04_20B.aspx 
41 Dansk Energi: http://www.danskenergi.dk/Nyheder/Nyhedsoversigt/2009/09_04_20B.aspx  

http://www.danskenergi.dk/Nyheder/Nyhedsoversigt/2009/09_04_20B.aspx
http://www.danskenergi.dk/Nyheder/Nyhedsoversigt/2009/09_04_20B.aspx
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forbindelse er det væsentligt, at el-handelsselskaberne i højere grad motiveres til at angive 

præcis og overskuelig information til forbrugerne.   

 

2.4.2.2.2 Forsyningssikkerhed 

LBK nr. 1115 af 08/11/2006 § 6, stk. 2 og § 34, stk. 1 beskytter forbrugerne mod 

foranstaltninger, der hindrer en afbrydelse af forsyningen. Foranstaltningerne skal 

opretholde og sikre, at alle forbrugere får leveret elektricitet af en vis kvalitet til rimelig, let 

og klart sammenlignelige og gennemsigtige priser.  

 

Forsyningspligten varetages af de forsyningspligtige el-handelsselskaber, hvorved der 

forstås en virksomhed med bevilling og pligt til at forsyne forbrugere med elektricitet, som 

ikke gør brug af muligheden for valg af anden el-leverandør, jf. LBK nr. 1115 af 

08/11/2006 § 5, stk. 1, nr. 7.  

 

Forsyningssikkerheden sikres ved den såkaldte tilslutningsret, benævnt ”Default Supplier - 

systemet”
42

, som har afgørende betydning for forsyningssikkerheden. Med ”Default 

Supplier - systemet” forsynes, for det første de forbrugere, der ikke aktivt har benyttet sig 

af det frie valg af el-leverandør. Dernæst fungerer systemet som et sikkerhedsnet, idet de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber fungerer som tilbagefaldsleverandører for de 

forbrugere, der fortryder deres valg og/eller har mistet sin distributør, eksempelvis på 

grund af et kontraktophør (konkurs). Dette foreskrives i LBK nr. 1115 af 08/11/2006 § 6, 

stk. 3, og skal endvidere ske i henhold til rimelige frister og til priser fastsat i 

overensstemmelse med § 72.
43

  

 

Forsyningssikkerheden opretholdes ved, at de forsyningspligtige el-handelsselskaber har 

fået bevilling til at levere elektricitet til disse forbrugere, jf. LBK nr. 1115 af 08/11/2006 

§§ 33 og 34. Bevillingerne gælder inden for hvert sit afgrænsede markedsområde (i det 

følgende benævnt lokale forsyningspligtområder), og forbrugerne, der er bosiddende i 

disse områder, bliver automatisk tilknyttet det inden for markedsområdet 

                                                 
42 Energistyrelsen, Regulering af forsyningspligtselskaber – Analyse af prisreguleringen (2007) side 16 
43 Basse, Ellen Margrethe, Miljøretten 6 (2008) side 469 
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forsyningspligtige el-handelsselskab, såfremt de ikke aktivt har benyttet sig af det frie 

valg.
44

  

 

At bevillingerne opdeles i lokale forsyningspligtområder bevirker, efter vores opfattelse, at 

de forsyningspligtige el-handelsselskaber får tildelt hver deres markedsområde, hvilket kan 

medføre en begrænsning af konkurrencen. Det foreskrives netop i Konkurrencestyrelsens 

konkurrenceredegørelse fra 2008, at såvel nye markedsaktører, som skal træde ind på 

markedet, som aktører, der allerede er på markedet i konkurrence med selskaber, der har 

forsyningspligtbevilling, har svære kår, idet de forsyningspligtige el-handelsselskaber 

gennem deres bevilling opnår en konkurrencemæssig fordel.
45

 Herudover begrænses den 

indbyrdes konkurrence mellem de forsyningspligtige el-handelsselskaber, idet de ingen 

interesse har i, at gå ind på hinandens markedsområder.  

 

Dette forstærkes endvidere af, at de kun i begrænset omfang, må have sideordnede 

aktiviteter udenfor deres tildelte forsyningspligtområde, der svarer til maksimalt 5 % af 

deres omsætning
46

.  

 

Efter vores opfattelse harmonerer ovennævnte situation ikke med udgangspunktet om, at 

reguleringen af markedet skal medvirke til at skabe ensartede konkurrenceforhold. Man 

kan tale for, at reguleringen i dette tilfælde beskytter aktørerne (de forsyningspligtige el-

handelsselskaber), hvor det i stedet burde være konkurrencen, der blev beskyttet. 

Virkningerne af forsyningspligtsystemet behandles nærmere nedenfor i afsnit 3.5 

”Afgrænsningen af det relevante detailmarked” og afsnit 3.6 ”Markedsopdeling og 

dominans”. 

 

Kommissionen har endvidere i sin meddelelse angivet, at forsyningspligten ikke må 

forvride markedet, men skal give leverandørerne lige adgang til forbrugerne.
47

 Dermed 

mener vi, at det er afgørende at finde en løsning på disse mulige konkurrencebegrænsende 

                                                 
44 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 179-180 
45 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 181 
46 Jf. elforsyningslovens § 47, stk. 4 og bekendtgørelse nr. 358 af 20. maj 2003 om undtagelse af anlæg og sideordnede 

aktiviteter fra elforsyningsloven § 2, stk. 1 
47 KOM(2004) 0863/F2 af den 03.03.2005, Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet, Årsrapport 

om realiseringen af det indre marked for gas og elektricitet, {SEK(2004) 1720} 
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foranstaltninger. Med andre ord er det væsentligt, at der skabes en balance mellem 

hensynene i reguleringen heraf, og konkurrencedygtigheden på detailmarkedet.  

 

 

2.4.2.2.3 Prisregulering  

De grundlæggende krav for prisfastsættelsen er baseret på, at priserne skal være objektive, 

rimelige og ikke-diskriminerende, jf. LBK nr. 1115 af 08/11/2006 § 6, stk. 4. LBK nr. 

1115 af 08/11/2006 § 73 omfatter i modsætning til bestemmelsen i LBK1115 § 6, stk. 4 

udelukkende de forsyningspligtige el-handelsselskaber.
48

 Herunder indeholder § 73 et 

forbud mod prisdifferentiering mellem forbrugergrupper i tilfælde af, at 

prisdifferentieringen begrundes i deres geografiske placering, for eksempel overfor 

forbrugere der er bosat i tyndt befolkede områder eller på de danske øer. § 73 indeholder 

endvidere en henvisning til §§ 69-72, som foreskriver bestemmelserne for prisregulering. 

Heri angives, at forbrugerne skal tilbydes elektricitet på rimelige vilkår og til 

konkurrencedygtige priser. De forsyningspligtige el-handelsselskaber er underlagt omtalte 

prisregulering, hvorunder de er forpligtede til at følge en række prisfastsættelsesprincipper. 

 

LBK nr. 1115 af 08/11/2006 § 72 angiver prisbestemmelserne for de forsyningspligtige el-

handelsselskaber. Bestemmelsen foreskriver, at de forsyningspligtige el-handelsselskaber 

skal levere elektricitet til forbrugerne til en pris, som modsvarer prisniveauet på markedet 

og som sikrer forbrugerne en balanceret pris.
49

  

 

På denne baggrund fastsætter Energitilsynet, hvert kvartal, en maksimumpris, der senest er 

reguleret i 2. kvartal 2009.
50

 Formålet med angivelsen af en sådan maksimumspris er, at de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber ikke pr. kWh, kan opnå et større overskud indenfor 

de tildelte lokale forsyningspligtområder, end på det ”frie marked” for elektricitet.
51

 De 

forsyningspligtige el-handelsselskaber er herudover forpligtede til at anmelde deres priser 

til Energitilsynet, inden de træder i kraft, i henhold til deres anmeldelsespligt ved LBK nr. 

1115 af 08/11/2006 § 76.
52

  

                                                 
48 Basse, Ellen Margrethe, Miljøretten 6 (2008) side 472 
49 Energistyrelsen, Regulering af forsyningspligtselskaber – Analyse af prisreguleringen (2007) side 3 
50 Energitilsynets hjemmeside: http://www.energitilsynet.dk/afgoerelser-mv/2/elektricitet/forsyningspligtpriser-2-kvartal-

2009  
51 Danskenergi, Dansk Elforsyning Statistik (2007) side 35 
52 Energistyrelsen, Regulering af forsyningspligtselskaber – Analyse af prisreguleringen (2007) side 12 

http://www.energitilsynet.dk/afgoerelser-mv/2/elektricitet/forsyningspligtpriser-2-kvartal-2009
http://www.energitilsynet.dk/afgoerelser-mv/2/elektricitet/forsyningspligtpriser-2-kvartal-2009
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På baggrund af de anmeldte priser foretager Energitilsynet en gennemsnitbetragtning 

(medianen), som en ”rettesnor” for de forsyningspligtige el-handelsselskaber i forhold til 

prisen på det forsyningspligtige produkt.
53

 I tilfælde af, at Energitilsynet fastslår at omtalte 

prisfastsættelse er i strid med loven, har de beføjelse til at give påbud om ændringer af 

priser og leveringsvilkår i henhold til LBK nr. 1115 af 08/11/2006 § 77, stk. 1 og 4. Dette 

er et led i forbrugerbeskyttelsen, som skal sikre, at forbrugerne stilles hensigtsmæssigt 

overfor de forsyningspligtige el-handelsselskaber, der ellers i højere grad ville have 

mulighed for at udnytte et marked under udvikling
54

, således at disse selskaber ikke opnår 

den fulde fortjeneste.
55

 Hensigten hermed er at opnå en bedre kontrol med markedet og 

skabe gennemsigtighed om forbrugernes priser på forbrugstidspunktet samt hurtigere 

regulering af priserne.
56

 

   

Hensigten med at liberalisere markedet for elektricitet har efter vores opfattelse blandt 

andet været at reducere priserne. Men vi stiller spørgsmålstegn ved, om liberaliseringen har 

haft den ønskede effekt, idet for eksempel prisudviklingen viser en generel stigning i årene 

2006-2009, jf. tabel 1
57

.  

 

Tabel 1: Udvikling i forsyningspligtprisen 

 

 

                                                 
53 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 193 
54 Energistyrelsen, Regulering af forsyningspligtselskaber - Analyse af prisreguleringen (2007) side 2 
55 Energistyrelsen, Regulering af forsyningspligtselskaber - Analyse af prisreguleringen (2007) side 2 
56 Energistyrelsen, Regulering af forsyningspligtselskaber - Analyse af prisreguleringen (2007) side 2-3 
57 Energitilsynet, Rapport: Resultater og udfordringer (2009) side 10 
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Her stiller vi endnu et spørgsmålstegn, om prisreguleringen i princippet er en hæmsko for 

de frie markedskræfter, idet en sådan regulering ofte griber ind i de markedsmekanismer, 

der skal være med til at påvirke prisen. Kommissionen har endvidere udtalt sig kritisk om 

den danske prisregulering, hvilket i et vist omfang understøtter vores påstand: 

 

Kommissionen har i sin rapport fra 10. januar 2007 ”Prospects for the internal gas and 

electricity market”
58

 udtalt sig om den danske forsyningspligtregulering. Kommissionen 

konkluderer i rapporten, at den danske prisregulering i henhold til de forsyningspligtige el-

handelsselskaber bør ophæves i takt med, at man fremmer et konkurrencedygtigt 

detailmarked.  

 

Med kendelse af 16. oktober 2007 har Energiklagenævnet behandlet spørgsmålet om 

prisregulering.
59

 I den forbindelse anlagde Dansk Energi på vegne af el-handelsselskaberne 

sag mod Energitilsynet med påstand om, at Energitilsynets udmøntning af prisregulering 

burde ændres. Påstanden fra Dansk Energi gik på, at prisregulering i henhold til andre 

aktører, var konkurrencehæmmende og uhensigtsmæssig samt at Dansk Energi mente, at 

forbrugerbeskyttelsen kunne varetages på en mindre indgribende måde indenfor de 

lovgivningsmæssige rammer, proportionalitetshensynet.
60

 Energiklagenævnet stadfæstede 

imidlertid Energitilsynets priskontrol af forsyningspligtprodukter og den 

markedsprismodel, der ligger til grund for den konkrete udmøntning af kontrollen. 

Klagenævnet afviste således alle Dansk Energis påstande i sagen.
61

  

 

På trods af ovennævnte kendelse, er det efter vores opfattelse, til stadighed et åbent 

spørgsmål, hvorvidt prisreguleringen har en negativ indvirkning på bestræbelserne om, at 

nå et konkurrencedygtigt detailmarked, hvor forbrugerne i højere grad udnytter det frie 

valg af el-leverandør. Dette er dog ikke ensbetydende med en underkendelse af, hvor 

vigtigt forbrugerbeskyttelsen er i forhold til at sikre et konkurrencedygtigt prisniveau.  

 

                                                 
58 KOM(2009) 115 final, Bruxelles, den 11.3.2009, Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet, 

Rapport om opbygningen af det indre marked for gas og elektricitet, {SEC(2009) 287} 
59 Energiklagenævnet, Energiklagenævnets afgørelse af 16. oktober 2007, J.nr.: 11-272, Eksp. nr.: 32253 HCH-EKN 
60 Energistyrelsen, Regulering af forsyningspligtselskaber – Analyse af prisreguleringen (2007) side 18 
61 Energiklagenævnet, Energiklagenævnets afgørelse af 16. oktober 2007, J.nr.: 11-272, Eksp. nr.: 32253 HCH-EKN 
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2.4.2.3 El-forbrugernes stilling, jf. elforsyningslovens § 6 a 

LBK nr. 1115 af 08/11/2006 § 6a, med supplerende bestemmelser ved BEK nr. 380 af 

25/05/2005
62

 om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning, skaber klarhed om 

minimumskravene for kontraktindgåelse, som har til formål at skabe en gennemsigtig 

kontraktstruktur, så forbrugerne bliver bedst muligt stillet ved aftaleindgåelsen med el-

handelsselskaberne. 

 

Minimumskravene for kontraktindgåelse skal hermed sikre, at forbrugerne får ret til at få 

leveret elektricitet af en bestemt kvalitet til rimelige, let og klart sammenlignelige og 

gennemsigtige priser. Forbrugerne sikres på denne måde oplysninger om gældende priser, 

tariffer, standardvilkår og betingelser for adgang til og brug af leverancer. Endvidere skal 

det klart og tydeligt fremgå, på hvilken måde oplysninger om gældende tariffer og 

vedligeholdelsesgebyrer kan indhentes.  

 

LBK nr. 1115 af 08/11/2006 § 6a, stk. 2, nr. 1 foreskriver netop, at ”Stk. 2. Regler efter stk. 

1 kan bl.a. omfatte bestemmelser om følgende: 1) Krav om forbrugerens ret til en kontrakt, 

krav til indholdet af kontrakten, underretning om kontraktens betingelser, varsling af pris- 

og vilkårsændringer samt gebyrforhøjelser, forbrugerens adgang til opsigelse af 

kontrakten, betalingsmetoder, betaling for leverandørskift samt opsigelse og afbrydelse, 

bl.a. i forbindelse med misligholdelse fra forbrugerens side. 2) Klagebehandling, herunder 

regler om adgang til at påklage tvister mellem en forbruger og en leverandør om forhold, 

som fastsættes i medfør af nr. 1. Stk. 3. Ved fastsættelsen af regler efter stk. 1 og 2 kan det 

bestemmes, at disse kun skal gælde for visse typer af aftaleforhold, herunder for aftaler 

med ikke-erhvervsdrivende forbrugere, og at reglerne ikke skal kunne fraviges ved aftale.”  

  

BEK nr. 380 af 25/05/2005 præciserer ovenstående regelsæt. Disse regler burde forstærke 

troværdigheden mellem forbrugerne og el-handelsselskaberne, og medføre en større 

udnyttelse af det frie valg af el-leverandør. Troværdigheden har som nævnt stor indflydelse 

på forbrugernes aktive indsats, idet en manglende troværdig ofte blokerer 

forbrugermobiliteten. Dette kommer blandt andet til udtryk i Energistyrelsens Rapport 

                                                 
62 BEK nr. 380 af 25/05/2005 om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning, i medfør af § 6 a i lov om 

elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005 
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(Forbedret konkurrence på el-detailmarkedet for små og mellemstore forbrugere, juni 

2008), hvor en parallel kan drages til den finansielle sektor. Det bliver her understreget: 

 

”at forbrugerne udviser skepsis over for hvor meget, man reelt kan spare ved at skifte 

pengeinstitut; at tillid og tryghed betyder meget i forbindelse med bankforretninger, 

hvorfor mange forbrugere foretrækker at blive i ”vante” omgivelser; at mange forbrugere 

ikke har overblik over, hvad de betaler for deres bankforretninger, hvilket umiddelbart gør 

det vanskeligt for dem at undersøge, hvad man kan spare ved at skifte pengeinstitut; at 

forbrugerne betragter penge- og realkreditinstitutmarkedet som uigennemsigtigt; at 

forbrugerne ikke undersøger markedet – bl.a. fordi de ikke mener, det er umagen værd 

samt, at de mange forskellige produktkombinationsmuligheder gør sammenligning af 

priser vanskelig.”
63

 

 

Af hensyn til restriktioner i forhold til afhandlingens omfang, har vi valgt ikke at behandle 

BEK nr. 380 af 25/05/2005 nærmere, men bekendtgørelsen er kort nævnt, grundet 

indholdets væsentlighed i forhold til forbrugernes troværdighed til el-handelsselskaberne.    

 

2.5 Det relevante marked 

En udledning af det relevante detailmarked for elektricitet er efter vores opfattelse et 

væsentligt element for at kunne vurdere de effekter som forsyningspligtsystemet medfører, 

hvilket gør det muligt at fastslå nogle af årsagerne til, at forbrugerne i Danmark ikke i 

højere grad har benyttet sig at det frie valg af el-leverandør. Afgrænsningen af det 

relevante detailmarked giver hermed et indblik i, om forbrugerne frit kan shoppe rundt 

mellem et bredt udbud af forskellige el-handelsselskaber og dermed sikres det bedste 

produkt til den billigste pris. 

 

Et marked, der ikke er konkurrencedygtigt, skaber ofte ugunstige markedsvilkår for nogle 

el-handelsselskaber og gunstige markedsvilkår for andre, hvilket i sidste ende udmønter sig 

i en markedstilstand, der ikke er ensartet - alt sammen til skade for forbrugerne. Vi 

                                                 
63 Energistyrelsen, Rapport: Forbedret konkurrence på el-detailmarkedet for små og mellemstore forbrugere (2008) side 

10 
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vurderer derfor, at det er væsentligt at skabe et konkurrencedygtigt detailmarked, såfremt 

forbrugerne i højere grad skal benytte sig af det frie valg af el-leverandør.  

 

Afgrænsningen af det relevante marked er som udgangspunkt baseret på økonomiske 

overvejelser.
64

 Alligevel har vi valgt at placere afgrænsningen af det relevante 

detailmarked for elektricitet under det juridiske kapitel, idet lovgivningen inden for vores 

emne har stor betydning for markedsafgrænsningen.
65

 Herudover har vi i forhold til 

nedenstående markedsafgrænsning, benyttet en række domme som fortolkningsgrundlag 

hertil. Markedsafgrænsningen vil tillige blive anvendt i kapitel 3 i relevant omfang, jf. 

kapitel 1, afsnit 1.5. 

 

2.5.1 Det relevante detailmarked 

Det relevante marked udgør en produktmæssig afgrænsning og en geografisk afgrænsning. 

”Der er megen domspraksis om den rette afgrænsning af det relevante marked, og 

markedsafgrænsningsspørgsmål spiller stedse en meget vigtig rolle i 

Fællesskabsdomstolenes praksis”.
66

  

 

Vi anvender ”Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked”
67

 som 

udgangspunkt for udledningen af det relevante detailmarked. Meddelelsen er velegnet, idet 

den er vejledende i forhold til Fællesskabsdomstolene, de nationale 

konkurrencemyndigheder og de nationale domstole. På trods af den kun vejledende status 

tillægges meddelelsen stor betydning, idet den svarer til Kommissionens opfattelse af, 

hvorledes det relevante marked bør afgrænses.  

 

2.5.1.1 Produktmarkedet  

Ved det relevante produktmarked forstår vi således markedet for alle de produkter og/eller 

tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres 

egenskaber, pris og anvendelsesformål. At afgrænsningen af det relevante produktmarked, 

                                                 
64 Christensen, Andreas, m.fl., Konkurrenceretten i EU (2005) side 36 
65 Fejø, Jens, EU-Konkurrenceret (2003) side 118 
66 Christensen, Andreas, m.fl. Konkurrenceretten i EU (2005) side 37 
67 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, 

EF-Tidende 97C 372/03 



Kandidatafhandling 2009  Copenhagen Business School  

 

30 

 

i det væsentligste er et spørgsmål om substitution, er blandt andre pointeret af EF-

Domstolen i sagen desangående United Brands, præmis 22:  

 

Domstolen anførte om markedsafgrænsningen: ”at for at bananer skulle kunne antages at 

have et marked, der er tilstrækkeligt adskilt fra markedet for andre frugter, må den kunne 

individualiseres ved særlige kendetegn, som adskiller den fra friske frugter i en sådan 

grad, at den kun i ringe omfang kan substitueres af disse andre friske frugter og kun i lidet 

mærkbart omfang udsættes for konkurrence fra disse frugter”
68

.   

 

Det relevante marked omfatter hermed 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.
69

  

 

I følge Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked pkt. 13
70

, er 

der angivet tre årsager til konkurrencebegrænsninger, som vi anvender i forhold til 

detailmarkedet:  

 

 Efterspørgselssubstitution  

 Udbudssubstitution  

 Potentiel konkurrence 

 

Markedsafgrænsning går dybest set ud på at fastslå, om forbrugerne i praksis har 

alternative forsyningskilder, og dette gælder både med hensyn til produkterne, 

tjenesteydelserne og leverandørernes geografiske beliggenhed. 

 

På nuværende tidspunkt modtager forbrugerne hovedsageligt et forsyningspligtprodukt 

leveret af de forsyningspligtige el-handelsselskaber, hvis de ikke selv yder en aktiv indsats. 

Hermed har forbrugerne et valg, men et valg som de til dato langt fra har taget til sig på 

                                                 
68 United Brands Company mod Kommissionen, sag 27/76, dom af 14.2.1978, sml. 1978, 207 
69 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 
70 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med fællesskabets konkurrenceret, 

EF-Tidende 97C 372/03 
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trods af, at der reelt set er tale om et homogent produkt
71

. Med andre ord er hovedparten af 

forbrugerne stadigvæk tilknyttet det el-handelsselskab, de havde før markedsåbningen. 

Forbrugerne kan på baggrund heraf opdeles i to grupper: Forbrugere, der aftager 

forsyningspligtprodukter, og forbrugere, som har valgt en alternativ leverandør af 

elektricitet.
72

  

 

2.5.1.1.1 Efterspørgselssubstitution  

El-handelsselskaber – herunder el-handelsselskaber med forsyningspligt og el-

handelsselskaber uden forsyningspligt – er markedets detailhandlere. Hermed har 

forbrugerne som udgangspunkt mulighed for at købe elektricitet hos de forsyningspligtige 

el-handelsselskaber eller hos el-handelsselskaber uden forsyningspligt. Herudover har 

forbrugerne mulighed for at købe elektricitet direkte via Nord Pool, som er den Nordiske 

El-børs.
73

 

 

Til trods for den mindre procentdel af forbrugerne, der har benyttet sig af det frie valg af 

el-leverandør, er det vores opfattelse, at de fleste får leveret et forsyningspligtprodukt. Det 

er på denne baggrund væsentligt at klarlægge, hvorvidt forbrugerne reelt anser 

forsyningspligtproduktet (elektricitet købt fra deres forsyningspligtige el-handelsselskaber) 

som et selvstændigt marked eller, om det indgår i det samlede marked for elektricitet.  

 

Vi tager herunder udgangspunkt i produkternes egenskaber, prisniveau og 

anvendelsesformål. Hertil tillægger vi sagen United Brands
74

, præmis 22, betydning for 

vurderingen. Som metode til at vurdere om produkterne anses for værende substituerbare, 

anvender vi SSNIP-testen
75

 (Small but Significant Non-transistory Increase in Price). Efter 

denne test er det afgørende ved afgrænsningen af produktmarkedet, om man må 

                                                 
71 Mortensen, Bent Ole Gram, Elforsyning – Afvejning af hensyn til en sektor på vej mod det indre marked (1998) side 

95 
72 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 184-185 
73 http://www.nordpool.dk/en/ : ”Nood Pool is Europe’s largest and most liquid marketplace for physical and financial 

power contracts, and among the largest exchanges within trading of European Union emission allowances (EUAs) and 

global certified emission reductions (CERs)” 
74 United Brands Company mod Kommissionen, sag 27/76, dom af 14/2 1978. Sml. 1978, 207 
75 SSNIP-testen er forklaret i Kommissionens Meddelelse om afgrænsningen af det relevante marked, EF-Tidende 97/C 

372/03, jf. punkt 15, og stammer fra amerikansk ret. Den har sin oprindelse i forbindelse med fusionskontrolreglerne. 

http://www.nordpool.dk/en/
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forudsætte, at en lille, varig stigning i de relative priser (omkring 5-10 %) vil betyde, at 

forbrugeren skifter til andre produkter eller leverandører
76

.  

 

Nedenfor analyseres det, hvorvidt en prisstigning på 5-10 % på elektricitet, leveret af et 

forsyningspligtigt el-handelsselskab, medfører, at forbrugerne skifter til dels et el-

handelsselskab uden forsyningspligt, dels Nord Pool. 

 

Mulige substituerende produkter 

Elektricitet købt hos et el-handelsselskab uden forsyningspligt udgør efter vores opfattelse 

umiddelbart en mulighed for substitution til elektricitet købt hos et forsyningspligtigt el-

handelsselskab, idet der som fastslået ovenfor, reelt set er tale om en homogen vare. 

Hermed burde en lille, varig stigning i de relative priser på 5-10 % på det 

forsyningspligtige produkt medføre, at mange flere forbrugere vil foretage et el-

leverandørskift. Dette er ikke tilfældet, hvilket skal ses i lyset af nedenstående 

argumentation. 

 

Energistyrelsens rapport fra juni 2008 vedrørende muligheder for at fremme konkurrencen 

på el-detailmarkedet for små og mellemstore forbrugere fastslår, at hovedincitamentet for 

udnyttelse af det frie valg af el-leverandør for syv ud af ti forbrugere er en økonomisk 

besparelse. Se herfor figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
76 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, 

EF-Tidende 97C 372/03, punkt 17 
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Figur 2: Grunde til eventuelt at skifte el-leverandør 

 

Kilde: Konkurrencestyrelsens konkurrenceredegørelse 2008, kapitel 5, figur 5.7.  

 

Det angives nærmere, at ca. 50 % af forbrugerne fordrer en økonomisk besparelse på mere 

end 750 kr. årligt, mens 38 % fordrer en besparelse, der overstiger 1000 kr. årligt. Dog 

anser en mindre del, 12 % af forbrugerne, at en økonomisk besparelse på mellem 0 – 500 

kr. årligt er tilstrækkelig.
77

 Den økonomiske besparelse er hermed altafgørende. 

 

Tabel 2: Den årlige besparelse, der skal til, før forbrugerne vil overveje at foretage el-

leverandørskift.  

Kilde: Konkurrencestyrelsens konkurrenceredegørelse 2008, kapitel 5, figur 5.2.  

 

I kapitel 3, afsnit 3.3.3.1 fastslår vi, at en 5-10 % stigning i prisen langt fra tilvejebringer 

den fornødne økonomiske besparelse, som forbrugerne forlanger. Det kan derfor 

                                                 
77 Energistyrelsen, Rapport: Forbedret konkurrence på el-detailmarkedet for små og mellemstore forbrugere (2008) side 6 
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fastlægges, at elektricitet købt fra el-handelsselskaber uden forsyningspligt ikke udgør en 

reel mulighed for substitution. Dette forekommer efter vores opfattelse besynderligt, idet 

der som tidligere nævnt er tale om et homogent produkt, der i teorien ville fremme et skift 

af el-leverandør, grundet en lille varig stigning i de relative priser. Dette understreger blot 

at den økonomiske besparelse som nævnt er altafgørende.  

 

Et andet alternativ til det forsyningspligtproduktet er som nævnt køb af elektricitet direkte 

hos Nord Pool, hvor der købes elektricitet til den til en hver tid gældende spotpris
78

. Her vil 

forbrugeren i princippet kunne spare bidrag til eksempelvis de forsyningspligtige el-

handelsselskabers avance samt det pristillæg, der betales for risikoafdækning ved 

prisaftaler med fastpriselementer.
79

 Efter vores opfattelse vil en given besparelse heraf, 

umiddelbart, ikke forårsage et skift af el-leverandør, da en 5-10 % stigning i prisen ikke 

matcher den ønskede økonomiske besparelse.  

 

Yderligere skal dette ses i lyset af, at det kræver en betydelig ekspertise og et ualmindeligt 

godt kendskab til markedsmekanismerne for at handle direkte på el-børsen. Dette kommer 

for eksempel til udtryk i form af betydelige ”balanceomkostninger” i forbindelse med 

handel på el-børsen, hvis forbrugeren angiver et for lavt forbrug eller et for højt forbrug.  

 

Eksempelvis: 

”Bud på den nordiske el-børs skal lægges ind for et helt driftsdøgn kl. 12 dagen forud for 

pågældende driftsdøgn. Viser det faktiske forbrug sig ikke at svare til det, som blev indkøbt 

på børsen, må pågældende handle sig i balance ved at sælge eventuel overskudsstrøm eller 

købe eventuel underskudsstrøm. Mens en enkelt forbruger på børsen vil have betydelige 

udgifter ved at handle sig i balance, vil et el-handelsselskab have forholdsvis lavere 

udgifter til balancering, da et handelsselskab kun skal handle sig selv i balance for 

nettoubalancen for hele sin kundeportefølje. Dvs. at hvis et handelsselskab har to kunder, 

og de er i ubalance i hver deres retning, så udlignes overskud og underskud med hinanden, 

således at handelsselskabet ikke får nogen balanceringsudgift”.
80

  

 

                                                 
78 Spotpris er den pris, der fastsættes time for time, dagen før driftsdøgnet, på baggrund af udbud og efterspørgsel. 
79 Konkurrencestyrelsen, Fusionen mellem Elsam og NESA (2004) side 164 
80 Konkurrencestyrelsen, Fusionen mellem Elsam og NESA (2004) side 164 
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I forlængelse af dette mener vi, at betydningen af tid, som den enkelte forbruger skal bruge 

på at sætte sig ind i markedet, for at kunne agere direkte på Nord Pool, er en særdeles 

vigtig faktor - ”tid er penge”. Med andre ord vil tiden (omregnet i kroner og øre), som den 

enkelte skal bruge for at gøre sig i stand til at handle direkte på el-børsen, formentlig være 

langt mere end den besparelse, der umiddelbart forekommer ved direkte handel.  

 

Som parallel til ovenstående udsagn om at ”tid er penge” - med andre ord, at den 

tidsmæssige omkostning har større betydning end en lille varig stigning i de relative priser, 

viser Energistyrelsen i sin undersøgelse, at 39 % af de adspurgte forbrugere ikke vil afsætte 

tid, at 40 % vil bruge under en time, mens 12 % vil bruge mellem 1 – 2 timer. Den 

resterende del, 9 %, af forbrugerne vil bruge mellem 2 -3 timer eller derover.
81

 Se herfor 

tabel 3: 

 

Tabel 3: Hvor lang tid er forbrugerne villige til at afsætte for at opnå en årlig 

besparelse på minimum 500 kr. 

 

Note: De 977 forbrugere, der endnu ikke har skiftet el-leverandør, er blevet spurgt om, hvor meget tid de 

ville være parate til at afsætte for en besparelse på minimum 500 kr. om året. Herefter har respondenterne 

fået til at vælge mellem de i tabellen opstillede intervaller. 

Kilde: Energitilsynets forbrugerundersøgelse af oktober 2007. 

 

Om dette vil ændre sig ved en større besparelse i forbindelse med et direkte køb på Nord 

Pool er uvist, men formentlig vil en større økonomisk besparelse bevirke, at forbrugerne 

vil bruge mere tid på at undersøge mulighederne for udnyttelse af det frie valg af el-

leverandør.  

 

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at direkte handel på Nord Pool, som produkt, ikke 

udgør en reel mulighed for substitution.  

 

 

 

                                                 
81 Energistyrelsen, Rapport: Forbedret konkurrence på el-detailmarkedet for små og mellemstore forbrugere (2008) side 7 
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2.5.1.1.2 Udbudssubstitution 

”Udbudssubstitution er et spørgsmål om, hvornår det er rentabelt for udbyderne at skifte 

fra en produktion til en anden, hvorved der opstår større konkurrence. Normalt vil 

efterspørgselssubstitutionen være det afgørende, men i de situationer, hvor 

udbudssubstitutionen har samme effektive og direkte virkninger som 

efterspørgselssubstitutionen, kan også udbudssubstitutionen tages i betragtning, jf. 

Meddelelsens punkt 20. Det vil den have, hvis konkurrerende virksomheder ved forholdsvis 

små og simple ændringer kan omstille deres produktion, således at forbrugerne kan få 

opfyldt deres behov via en således omstillet produktion”
82

. 

 

Elektricitet er grundlæggende den vare forbrugerne efterspørger. På udbudssiden sker salg 

af elektricitet til forbrugerne hovedsageligt fra de forsyningspligtige selskaber
83

 og i 

mindre omfang fra el-handelsselskaberne
84

. Nedenfor argumenterer vi for, om der 

foreligger udbudssubstitution på detailmarkedet for elektricitet. 

 

Efter vores opfattelse har de forsyningspligtige el-handelsselskaber en fordel, idet vi 

formoder, at de på forhånd må være i besiddelse af de nødvendige redskaber, der skal til 

for at kunne servicere og levere elektricitet til de forbrugere, der måtte ønske det.  

Eksempelvis kundehåndteringssystemet, der skal til, for at håndtere mange forbrugere på 

én gang, er en temmelig omkostningsfuld investering for el-handelsselskaberne uden 

forsyningspligt, der måtte forsøge sig på markedet.
85

 Hermed vurderer vi, at investeringen i 

dette kundehåndteringssystem bliver yderligere forringet, idet besparelsen for forbrugerne 

ved et skifte af el-leverandør, som ovenfor angivet, ikke er stor nok og derfor gør, at det er 

de færreste forbrugere, der vil foretage et sådan skifte. 

 

Herudover skal det understreges, at el-handelsselskaberne uden forsyningspligt efter vores 

opfattelse har begrænset mulighed for at markedsføre sig direkte i form af uanmodet 

personlig eller telefonisk henvendelse, jf. forbrugeraftalelovens § 6, stk. 1
86

, som i højere 

grad kunne skabe information om det frie valg af el-leverandør. Med andre ord mener vi 

                                                 
82 Christensen, Andreas, m.fl. Konkurrenceretten i EU (2005) side 43 
83 De forsyningspligtige selskaber sælger elektrisk strøm til slutkunder, der ikke har benyttet sig af det frie valg af el-

leverandør 
84 El-handelsselskaberne sælger elektrisk strøm til slutkunder, der har valgt at benytte sig af det frie valg af el-leverandør 
85 Konkurrencestyrelsen, Fusionen mellem Elsam og NESA (2004) side 162 
86

 Bekendtgørelse af lov om visse forbrugeraftaler, forbrugeraftaleloven, LOV nr. 451 af 09/06/2004 
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ikke, at kontaktomkostningerne ved overtagelse af forbrugerne vil stå mål med den 

potentielle indtjening i det omfang, det overhovedet ville kunne lykkes at få dem til at 

skifte el-leverandør, hvorfor man kan stille spørgsmålstegn til om el-handelsselskabernes 

markedsføring burde indgå i undtagelsesbestemmelserne til forbrugeraftalelovens § 6, stk. 

2. Da problemstillingen ligger uden for afhandlingen, behandles den ikke videre. 

 

El-handelsselskabernes (uden forsyningspligt) incitament til at sælge elektricitet til 

forbrugerne skulle efter vores opfattelse være en betydelig stigning i indtjeningen på 

elektriciteten og/eller et betydeligt fald i omkostningerne på de investeringer, der er 

nødvendige for at håndtere data vedrørende forbrugerne. En varig forøgelse af priserne på 

elektricitet vil på nuværende tidspunkt ikke få el-handelsselskaberne uden forsyningspligt 

til i større omfang at investere i det nødvendige system og/eller markedsføre elektricitet, 

idet det kræver megen tid og kræver store omkostninger. 

 

Ovenstående argument kan endvidere sættes i perspektiv jf. Michelin-dommen
87

 præmis 

41: ”hvor det blev antaget, at udbuddet af lastvognsdæk ikke blev påvirket af udbuddet af 

personvognsdæk, fordi de respektive produktionsmetoder, anlæg og maskiner er meget 

forskellige, og en omlægning af produktionsanlæggene fra tunge dæk til lette dæk ville tage 

lang tid og kræve store investeringer, dvs. en overvejelse over 

udbudssubstitutionsmuligheden”.   

 

På baggrund af overstående anser vi det for tvivlsomt, om udbudssubstitution vil have 

nogen afgørende betydning for de forsyningspligtige el-handelsselskaber i forhold til en 

eventuel stigning i priserne (5-10 %) på elektricitet - særligt på grund af den måde, som 

markedet er reguleret på i dag. 

 

2.5.1.1.3 Potentiel konkurrence 

Den potentielle konkurrence er et element, som jf. Meddelelsens punkt 23
88

 ikke indgår i 

afgrænsningen af det relevante marked. Dog vil vi tage det i betragtning som parallel til 

udbudssubstitution, såfremt der er potentielle konkurrenter, som på kort tid og uden særlige 

                                                 
87 Michelin NL mod Kommissionen, sag 322/81, dom af 9. november 1983, Sml.1983, 3461 
88 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, 

EF-Tidende 97C 372/03, punkt 23 
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omkostninger eller besvær kan omlægge deres produktion. Da dette ikke er tilfældet, som 

angivet ovenfor, vil dette ikke blive uddybet nærmere. 

 

2.5.1.1.4 Sammenfatning 

På baggrund af ovenstående analyser vurderer vi, at detailmarkedet produktmæssigt set er 

afgrænset til at være elektricitet købt hos de forsyningspligtige el-handelsselskaber 

(forsyningspligtproduktet), hvilket hæmmer forbrugernes frie valg af el-leverandør, idet 

andre el-handelsselskabers produkter ikke anses for værende substituerbare med 

forsyningspligtproduktet. Dette skal ses i lyset af, at den ønskede økonomiske besparelse 

ikke bliver tilvejebragt. 

 

2.5.1.2 Det geografiske marked 

Det geografiske marked indgår som en væsentlig del af det relevante marked. Dette skal 

ses i lyset af, at vi må konstatere, at el-handelsselskabernes markedsstyrke på et bredt 

marked ofte vil være mindre end på et smalt marked. Det geografiske marked anser vi 

derfor, for ligeså vigtigt, som det relevante produktmarked i forbindelse med om en 

ufordrejet konkurrence hæmmes. 

 

Kommissionens meddelelse har anført følgende definition af det relevante geografiske 

marked i punkt 8: ”som det område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i 

udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstrækkelig 

ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi 

konkurrencevilkårene der er meget anderledes”.
89

  

 

Vi anser det ikke for muligt at foretage en fuldstændig klar afgrænsning af det geografiske 

marked for elektricitet (det danske detailmarked), idet liberaliseringsprocessen af det 

”indre marked” for elektricitet på Fællesskabsniveau til stadighed er under udvikling. Dette 

betyder, at der er stor sandsynlighed for, at konkurrencevilkårene i forhold til 

detailmarkedet ændrer sig over tid. Vi tager derfor forbehold for dette, og der vil derfor 

kun være tale om en foreløbig afgrænsning af det geografiske marked. 

                                                 
89

 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, 

EF-Tidende 97C 372/03, punkt 8 
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I Danmark er det overordnede net, transmissionsnettet, som i henhold til 

elforsyningslovens § 5, nr. 15 forstås som et ”kollektivt elforsyningsnet, som har til formål 

at transportere elektricitet fra produktionssteder til et overordnet center i 

distributionsnettet eller at forbinde det med andre sammenhængende elforsyningsnet”.  

 

Eltransmissionsnettet i Danmark er på nuværende tidspunkt delt af Storebælt – herunder 

Øst Danmark og Vest Danmark, men vil i år 2010 blive sammenkoblet via 

Storebæltsforbindelsen.
90

 Af denne grund vurderer vi ikke, at 

sammenkoblingsproblematikken har nogen videre indflydelse på distributionen af 

elektricitet, hvorfor i afhandlingen anser detailmarkedet som et ”samlet” marked. 

 

På transmissionsnettet tilkobles distributionsnettet, der i henhold til elforsyningslovens § 5, 

nr. 3 forstås som et ”kollektivt elforsyningsnet, som har til formål at levere elektricitet til 

en ubestemt kreds af forbrugere, samt net, som ejes af en kollektiv elforsyningsvirksomhed, 

og som har til formål at forbinde en forbruger direkte med transmissionsnettet”. 

 

Som ovenfornævnt består distributionsnettet i Danmark af mange små distributionsnet, 

som alle kobles på transmissionsnettet. Dette bevirker efter vores opfattelse, at man kan 

tale for, at der sker en geografisk opdeling af detailmarkedet i lokale 

forsyningspligtområder.  

 

At markedet geografisk set består af lokale forsyningspligtområder forstærkes endvidere 

af, at der lovgivningsmæssigt sker en opdeling af markedet i forhold til de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber, der via deres forsyningspligtbevilling har fået 

tildelt hvert deres lokale forsyningspligtområde.
91

  Dette har efter vores opfattelse været en 

medvirkende årsag til, at kun ca. 2 % af forbrugerne, som tidligere nævnt, årligt har 

benyttet sig af det frie valg af el-leverandør.  

 

Yderligere mener vi, at de forsyningspligtige el-handelsselskaber begrænses i deres 

mulighed for at sælge deres produkter uden for deres lokale forsyningsområde. Argumentet 

herfor er, at de forsyningspligtige el-handelsselskaber, som tidligere nævnt, udelukkende 

                                                 
90 http://storebaelt.energinet.dk/da/menu/Forside.htm: I dag kan der ikke sendes strøm mellem Sjælland og Jylland-Fyn, 

men fra 2010 vil et stort elkabel skabe elektrisk forbindelse mellem de to dele af landet 
91 Energistyrelsen, Rapport: Forbedret konkurrence på el-detailmarkedet for små og mellemstore forbrugere (2008) side 3 

http://storebaelt.energinet.dk/da/menu/Forside.htm
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må have 5 % af deres omsætning fra sideordnede aktiviteter, hvilket gør, at der er 

begrænset mulighed for at substituere det lokale forsyningspligtige el-handelsselskab med 

et andet. Dette forstærker argumentationen for en geografisk opdeling af detailmarkedet. 

 

På nuværende tidspunkt er det efter vores opfattelse ikke muligt at betragte el-

handelsselskaber beliggende uden for Danmarks grænser som en alternativ 

forsyningskilde. Hvis alternativet skulle være troværdigt forudsætter det, at de 

konkurrerende el-handelsselskaber for det første sætter sig ind i den komplekse lovgivning. 

Dernæst, at de eksempelvis investerer i det omkostningsfulde kundehåndteringssystem, 

som gør det muligt at foretage elektroniske leverandørskift. Herudover skal leverandøren 

registreres i et leverandørregister. Disse etableringsomkostninger må betragtes som 

særdeles bekostelige og meget tidskrævende.  

 

2.5.1.2.1 Sammenfatning 

Det geografiske detailmarked for elektricitet afgrænses på baggrund af ovenstående til at 

være opdelt i lokale forsyningspligtområder, som kan karakteriseres som ”monopoler”, 

inden for Danmarks grænser, hvorunder de forsyningspligtige el-handelsselskaber 

opererer.  

 

2.6 Den danske konkurrenceret vs. EU-konkurrenceretten 

Konkurrenceloven foreskriver i § 1, at ”Loven har til formål at fremme en effektiv 

samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for 

virksomheder og forbrugere.”
92

 

 

Hermed skal konkurrencelovgivningen være med til at skabe et marked med virksom 

konkurrence, som er karakteriseret ved, en flerhed af markedsaktører, som er tilstrækkelig til, 

at der opnås et konkurrencepres, som herigennem fremmer en effektiv samfundsmæssig 

ressourceanvendelse. Enhver regulering er hermed en indgriben i de frie markedskræfter, 

som påvirker de markedsmæssige forhold, som strider imod den ideelle markedstanke, om 

                                                 
92 Bekendtgørelse af Konkurrenceloven, Konkurrenceloven, LBK nr. 1027 af 21/08/2007 
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en åben markedsøkonomi, der fremmes af den frie konkurrence.
93

 Konkurrencelovgivningen 

skal hermed sikre, at konkurrencen ikke fordrejes.
94

 

 

Konkurrenceloven regulerer såvel private som offentlige erhvervsvirksomheders ageren, jf. 

konkurrencelovens § 6 om forbud mod visse konkurrencebegrænsende aftaler og 

konkurrencelovens § 11 om misbrug af dominerende stilling. Konkurrenceloven skal 

anvendes samtidig med de EU-retlige forbudsbestemmelser, artikel 81 EF og 82 EF, jf. 

konkurrencelovens § 24, idet de er direkte anvendelige og har forrang i forhold til den 

nationale lovgivning, jf. artikel 4 - 6 i Rådets forordning 1/2003
95

, såfremt dette har en 

potentiel påvirkning på samhandelen.
96

 I forhold til anvendelsen af forbudsbestemmelserne 

i EF-Traktaten må man holde artikel 3 EF og 4 EF for øje. Artikel 3, stk. 1, litra g 

foreskriver, at konkurrencen indenfor det indre marked ikke må fordrejes, og artikel 4, stk. 

1 foreskriver, at der skal skabes en åben markedsøkonomi med fri konkurrence.  

 

Ovenstående tages in mente i nedenstående analyser, således at vi kan vurdere, hvorvidt 

detailmarkedet for elektricitet er konkurrencedygtigt og dermed skaber de rette betingelser 

for såvel el-handelsselskaberne og forbrugerne i bestræbelserne på at fremme 

forbrugermobiliteten i forhold til det frie valg af el-leverandør. 

 

2.7 Markedsopdeling og dominans 

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at der kan drages paralleller til de forbud, der 

foreskrives i den danske konkurrencelovgivning, herunder konkurrencelovens § 6 (Artikel 

81 EF) og konkurrencelovens § 11 (Artikel 82 EF). Dette skal ses i lyset af, at såvel 

lovgivningen som markedsudformningen begunstiger mulighederne for at udnytte den 

manglende konkurrence på detailmarkedet, på en sådan måde, der har karakter af 

”samarbejde” og ”dominans”. 

 

Dette forekommer særligt interessant i vurderingen af, om reguleringen begrænser 

forbrugernes frie valg af el-leverandør, jf. blandt andet Energistyrelsens rapport, der viser 

                                                 
93 Fejø, Jens, EU-Konkurrenceret (2003) side 169 
94 Fejø, Jens, EU-Konkurrenceret (2003) side 75 
95 Rfo 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i Traktatens artikel 81 og 82, EF-T 1/2003 

L 1/1 
96 Jf. Domstolens dom af 11. juli 1974, Dassonville, sag 8/74, Sml. s. 837 
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en meget begrænset udnyttelse af el-leverandørskift.
 97

 Rapporten angiver, at kun ca. 

330.000 forbrugere har skiftet el-leverandør siden 1. januar 2003, hvilket er under 10 % af 

forbrugerne.
98

 Se herfor i tabel 4: 

 

Tabel 4: El-leverandørskift 

 
 

Kilde: Dansk Energi, Dansk Elforsyning Statistik 2007.
99

  

 

Herudover er det interessant, at betragte den forskel, der er i forhold til el-leverandørskift 

ved de timeregistrerede kunder, jf. tabel 4, hvor det fremgår, at langt flere kunder har 

benyttet sig af det frie valg. 

                                                 
97 Energistyrelsen, Regulering af forsyningspligtselskaber – Analyse af prisreguleringen (2007) side 5: Der tages 

forbehold for, at det kan være samme forbruger, der i periode har skiftet el-leverandør gentagne gange 
98 Energistyrelsen, Rapport: Forbedret konkurrence på el-detailmarkedet for små og mellemstore forbrugere (2008) side 

5: Der tages forbehold for, at procentsatsen i forhold til afhandlingens fokusområde kan være mindre, idet rapporten ikke 

angiver, om det reelt er skabelon kunderne, husholdningskunderne eller de mindre virksomheder og institutter, som har 

benyttet sig af det frie valg af el-leverandør  
99 Skabelonkunder forstås i nærværende afhandling som forbrugerne 
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2.7.1 Markedsopdeling, jf. konkurrencelovens § 6 (Artikel 81 EF) 

Efter vores opfattelse består udfordringen i, at langt de fleste forbrugere (over 90 %) på 

trods af liberaliseringen stadigvæk er tilknyttet deres forsyningspligtige el-

handelsselskab
100

. Årsagen til dette er blandt andet, som nævnt, at måden, hvorpå 

udstedelsen af forsyningspligtbevillinger er blevet tildelt, har medført, at detailmarkedet 

for elektricitet er blevet opdelt i lokale forsyningspligtområder, hvorunder forbrugerne 

automatisk er blevet tilknyttet de enkelte forsyningspligtige el-handelsselskaber. I forhold 

til afgrænsningen af det relevante marked er det netop fastslået, at markedet geografisk set 

er opdelt i lokale forsyningspligtområder, der kan karakteriseres som ”monopoler”. 

 

Der er ingen tvivl om, at formålet med tildelingen af forsyningspligtbevillinger har været at 

opretholde forsyningssikkerheden, men den anvendte forsyningspligtsystem har skabt en 

markedssituation, der kan paralleliseres til Konkurrencelovens § 6, stk. 2, litra 3 (Artikel 

81, stk. 1, litra c EF), da det i vores øjne har medført en udelukkelse af konkurrencen. 

 

Konkurrencelovens § 6, stk. 2, litra 3 (Artikel 81, stk. 1, litra c EF) forbyder eksplicit 

”opdeling af markeder eller forsyningskilder”, da det begrænser inter-brand
101

 

konkurrencen. Dette skal ses i lyset af, at en opdeling af markedet eller kunder kan 

formindske forbrugernes valgmuligheder, og herigennem medføre højere priser.  

 

En effektiv markedsdelingsaftale indebærer efter vores opfattelse en udelukkelse af 

konkurrencen, idet der som nævnt kunstigt skabes lokale monopoler, der umiddelbart 

medfører, at aftaleparterne kan fastsætte deres priser uden at være underlagt et 

konkurrencepres – dog med forbehold for prisreguleringen. Der foreligger dog intet bevis 

på, at de agerende forsyningspligtige el-handelsselskaber har indgået en sådan aftale som 

den omtalte. Vi mener tværtimod, at der er tale om en lovgivnings skabt markedsopdeling, 

men en markedsopdeling, der medfører samme skadelige virkninger.  

 

De forsyningspligtige el-handelsselskaber er som nævnt underlagt prisregulering og har 

derfor, som udgangspunkt, ikke mulighed for at sætte en højere pris end den tilladte. 

Problemet er her, at maksimumprisen fastsættes på baggrund af el-handelsselskabernes 

                                                 
100 Energitilsynets Forbrugerundersøgelse GFK (2008) side 1, afsnit 5: http://www.energitilsynet.dk/information/diverse-

publikationer-og-artikler/  
101 Intra-Brand konkurrence (Konkurrence mellem forhandlere af samme producents produkter) 

http://www.energitilsynet.dk/information/diverse-publikationer-og-artikler/
http://www.energitilsynet.dk/information/diverse-publikationer-og-artikler/
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indberetninger, og der opstår herved en vis usikkerhed for, om disse priser reelt matcher 

det frie marked. Noget tyder på, at dette ikke er tilfældet, idet priserne, som fastslået i tabel 

1, er steget i årene 2006-2009. Der tages dog forbehold for engros-markedets påvirkning, 

da dette ligger uden for afhandlingens område. 

    

Den faktiske opdeling af forbrugere, der skabes ved forsyningspligtsystemet, modvirker på 

samme vis konkurrencen mellem de forsyningspligtige el-handelsselskaber, idet 

incitamentet for disse til at erobre større markedsandele på konkurrenternes bekostning 

nulstilles. Dette begrænses i yderligere omfang af den nævnte 5 % grænse, som de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber er underlagt i forhold til sideordnede aktiviteter. En 

sådan begrænsning kan tilmed medføre højere priser.
102

 

 

Det understreges endvidere i DG Competition Report on Energy Sector Inquiry 2007 

(SEC(2006) 1724), pkt. 952-996, at ”dårligt markedsdesign af balancemarkederne og 

adgangen til at erhverve balancekraft, der, blandt andet som følge af en tendens til at 

oprette og opstille små balancezoner og korte tidsfrister for at afbalancere, de facto 

begunstiger den og de etablerede aktører med en stor kundemasse”.
103

 

 

Vi vurderer hermed, at dette giver anledning til at genoverveje, om detailmarkedet reelt er 

reguleret på en måde, der hæmmer forbrugernes frie valg af el-leverandør.  

 

2.7.2 Dominans, jf. konkurrencelovens § 11 (Artikel 82 EF) 

En geografisk opdeling af markedet medfører efter vores opfattelse, at de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber opnår en kunstig markedsstyrke. Dette kommer til 

udtryk ved, at de opdelte forsyningspligtområder, som nævnt, fremstår som lokale 

monopolområder, hvilket giver anledning til at se nærmere på, om de forsyningspligtige el-

handelsselskaber indtager en dominerende stilling, og om muligt misbruger disse. Hertil 

tages sammenspillet mellem den danske konkurrenceret og EU-konkurrencen i betragtning, 

jf. afsnit 2.6. 

 

                                                 
102 Christensen, Andreas, m.fl., Konkurrenceretten i EU (2005) side 224 
103 Bergqvist, Christian, Mellem Regulering og Deregulering (2007) side 526-527 
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Hvorfor vi vurderer det for væsentligt, at analysere de forsyningspligtige el-

handelsselskabers mulige dominerende stilling begrundes i, at ”en økonomisk 

magtposition, som sætter en virksomhed i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv 

konkurrence på det relevante marked, idet den kan anlægge en i betydeligt omfang 

uafhængig adfærd over for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for 

forbrugerne”.
104

 

 

I tabel 6, i kapitel 3, afsnit 3.3.2.2 fastslår vi, at de forsyningspligtige el-handelsselskaber, 

indenfor hvert deres lokale forsyningspligtområde, har markedsandele på gennemsnitligt 

94 %. Vi kan hermed konstatere, at størstedelen af de forsyningspligtige el-

handelsselskaber indtager en dominerende stilling. Dette understøttes endvidere i sagen, 

Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, præmis 50-52: 

 

”I Hoffmann-La Roche fandt Domstolen, at en markedsandel på 47 % på A-

vitaminmarkedet, sammenholdt med at de øvrige producenters markedsandel kunne anslås 

til 27 %, 18 %, 7 % og 1 % og en række yderligere indicier for dominans, var tilstrækkelig 

til at fastslå, at Hoffmann-La Roche indtog en dominerende stilling.”
 105

  

 

Herudover fastslås i sagen, AKZO mod Kommissionen, præmis 60, at en markedsandel på 

50 % var tilstrækkelig i sig selv
106

: 

 

”For så vidt angår spørgsmålet om markedsandele fastslog Domstolen (dom af 13.2.1979, 

sag 85/76, Hoffmann-La Roche, Sml. s. 461, præmis 41), at meget store markedsandele i 

sig selv, medmindre der foreligger usædvanlige omstændigheder, udgør et bevis for, at der 

foreligger en dominerende stilling. Dette er tilfældet med hensyn til markedsandele på 50 

%, som konstateret i nærværende sag.”
107

 

 

Efter vores opfattelse er der ingen umiddelbare tegn på, at de forsyningspligtige el-

handelsselskaber misbruger deres dominerende stilling. Dette skal for det første ses i lyset 

af, at de prismæssigt er reguleret. For det andet, har de forsyningspligtige el-

                                                 
104 Dom af 9. november 1983 i sag 322/81, Michelin mod Kommissionen, præcis 30, sml. 1983, 3461 
105 Dom af 13. februar 1979 i sag 85/76, Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, præcis 50-52, sml. 1979, 461 
106 AKZO mod Kommissionen, sag C-62/86, dom af 3.7.1991, Sml. 1991, I-3359, præmis 60 
107 Fejø, Jens, EU-Konkurrenceret (2003) side 117 
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handelsselskaber via forsyningspligtsystemet fået tildelt forbrugerne, hvilket betyder, at det 

ikke er dem selv, der ud fra en given uacceptabel adfærd har erobret disse, jf. kapitel 2, 

afsnit 2.4.2.2.2. For det tredje har de forsyningspligtige el-handelsselskaber ikke mulighed 

for at agere uafhængigt, på grund af den givne konkurrencesituation mellem el-

handelsselskaberne, jf. kapitel 3, afsnit 3.3.3.2. 

 

For at understrege, at der ikke er tale om misbrug af dominerende stilling i nærværende 

situation, kan drages en parallel til, hvad der forstås som misbrug af dominerende stilling i 

henhold til sagen, Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, præcis 91
108

: 

 

”misbrugsbegrebet er et objektivt begreb, som omfatter en af en markedsdominerende 

virksomhed udvist adfærd, som efter sin art kan påvirke strukturen på et marked, hvor 

konkurrencen netop som følge af den pågældende virksomheds tilstedeværelse allerede er 

afsvækket, og som bevirker, at der lægges hindringer i vejen for at opretholde den endnu 

bestående konkurrence på markedet eller udviklingen af denne konkurrence som følge af, 

at der tages andre midler i brug end i den normale konkurrence om afsætningen af varer 

og tjenesteydelser, der udspiller sig på grundlag af de erhvervsdrivendes ydelser”.
109

 

 

Selvom de forsyningspligtige el-handelsselskaber ikke misbruger deres ”dominerende 

stillinger”, opstår der efter vores opfattelse en situation, der for så vidt har de samme 

virkninger, som hvis en eller flere el-handelsselskaber med forsyningspligt misbruger deres 

dominerende stillinger, som derigennem er en hæmsko for de frie markedskræfter. 

Lovgivningen favoriserer i form af forsyningspligtsystemet og den medfølgende 

kundetildeling de forsyningspligtige el-handelsselskaber, på en måde, hvor de har 

mulighed for at ”skumme fløden”, idet de ikke er udsat for et naturligt konkurrencepres, jf. 

kapitel 3, afsnit 3.3.3.2. 

 

Man kan i forhold til ovenstående få et indtryk af, at der foreligger en situation, som 

omfatter en klassisk form for misbrug af monopolmagt, hvilket omhandler den kunstige 

                                                 
108 Dom af 13. februar 1979 i sag 85/76, Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, præcis 91, sml. 1979, 461 
109 Fejø, Jens, EU-Konkurrenceret (2003) side 130 
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tilbageholdenhed fra monopolistens side, der gør det muligt for denne at øge prisen og 

fortjenesten.
110

 

 

En sådan virkning vurderer vi for ligeså skadelig, som hvis de forsyningspligtige el-

handelsselskaber reelt set misbrugte deres dominerende stillinger, og vi stiller derfor 

spørgsmålstegn til det nuværende forsyningspligtsystem. Det burde være muligt at indrette 

et sådan system, på en mindre indgribende måde, hvor både forsyningssikkerheden og 

konkurrencen opretholdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
110 Fejø, Jens, EU-Konkurrenceret (2003) side 154 
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2.8 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyser fastslår vi, at de juridiske, herunder 

konkurrenceretlige elementer, der påvirker forbrugernes frie valg af el-leverandør i forhold 

til den begrænsede udnyttelse heraf, er følgende: 

 

Der er primært tre årsager til, at forbrugerne kun i begrænset omfang har benyttet sig af det 

frie valg af el-leverandør. For det første er detailmarkedet for elektricitet svært 

uigennemsigtigt, hvilket betyder, at forbrugerne har vanskeligt ved at opnå adgang til 

tilgængelig, overskuelig og sammenlignelig information, der gør dem i stand til at træffe et 

kvalificeret valg. For det andet er forsyningssikkerheden for så vidt opretholdt, men der er 

mulighed for at tilvejebringe dette forbrugerhensyn på en mindre indgribende måde. Dette 

skal ses i lyset af, at det nuværende forsyningspligtsystem opretholder en markedstilstand, 

der ikke tilvejebringer en effektiv konkurrence. For det tredje er der flere indikationer på, 

at prisreguleringen i sig selv bør genovervejes, idet en sådan regulering hæmmer de frie 

markedskræfter.   

 

Herudover kommer ovenstående til udtryk i måden, hvorpå det relevante detailmarked for 

elektricitet afgrænses. Detailmarkedet er geografisk set fastslået til at være opdelt i lokale 

forsyningspligtområder. Produktmæssigt set er markedet afgrænset til 

forsyningspligtproduktet, hvilket udgør den elektricitet, der købes hos de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber. Dog har en mindre procentdel af forbrugerne købt 

elektricitet fra el-handelsselskaber uden forsyningspligt. 

 

At detailmarkedet for elektricitet er opdelt i lokale forsyningspligtområder bevirker, at der 

forekommer situationer, der kan paralleliseres til konkurrencelovens §§ 6 og 11, hvilket 

understreges af et detailmarked der dels ikke er konkurrencedygtigt, dels er underlagt en 

lovgivning, der gør det vanskeligt for de allerede etablerede el-handelsselskaber at 

konkurrere indbyrdes, hvilket i sidste ende er en hæmsko for forbrugerne. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at der er behov for tiltag, der i højere grad 

tilvejebringer de ønskede økonomiske besparelser, som for forbrugerne er altafgørende for, 

om de udnytter det frie valg af el-leverandør. 
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Kapitel 3  

3.1 Indledning 

Det danske detailmarked for elektricitet bærer efter vores opfattelse præg af at være 

imperfekt. Herunder tager vi, i den økonomiske analyse, afsæt i SCP-paradigmet, i 

spændingsfeltet mellem på den ene side regulering af markedet, og på den anden side de 

frie markedskræfter, for at afdække de markedsmekanismer, der er årsagen til den 

begrænsede forbrugermobilitet i forhold til det frie valg af el-leverandør. Vi anser det 

ideelle detailmarked, som et marked uden større barrierer således, at såvel de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber og el-handelsselskaberne uden forsyningspligt kan 

konkurrere frit om forbrugerne, hvilket vi mener, vil resultere i, at forbrugerne får adgang 

til et større antal el-leverandører.  

 

3.2 Historik: Fra oprindelig industriøkonomi til ny industriøkonomi  

Forinden den økonomiske analyse påbegyndes, er det efter vores opfattelse væsentligt at 

have et overordnet historisk overblik over den teori, som udgør omdrejningspunktet herfor. 

Dels fordi teorien har været udsat for kritik gennem tiden, dels fordi teorien gennem tiden 

har udviklet sig.    

 

3.2.1 Structure-Conduct-Performance paradigmet 

I tidernes morgen blev markedsanalyser ofte betragtet ud fra de neoklassiske teorier om 

fuldkommen konkurrence og monopol. Det er først i nyere tid, at duopolmodeller som 

Cournot (1838) og Bertrand (1883) har indvundet sig i praksis i takt med, at man er blevet 

mere bevidst om andre markedsformer mellem de to ekstremer. Nogle af de mest 

fremtrædende er Edvard H. Chamberlins (1933) Theory of Monopolistic Competition og 

Joan Robinsons (1933) Economics of imperfect Competition.
111

 

 

Udviklingen af det neoklassiske forskningsprogram har bestået i at analysere 

virksomheders og markeders struktur samt interaktion, hvor formålet har været at vurdere 

forskellige markedsformer (fuldkommen konkurrence, monopol, monopolistisk 

                                                 
111 Hjorth-Andersen, Chr., Udviklingslinjer i økonomisk teori (2000) kapitel 9 
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konkurrence, oligopol, m.m) ud fra et velfærdsperspektiv med henblik på at fremkomme 

med eventuelle konkurrencepolitiske anvisninger.
112

 I forlængelse heraf introducerede 

Edvard S. Mason (1939) Structure-Conduct-Performance paradigmet. Antagelsen er her, at 

markedsstrukturen bestemmer virksomhedernes markedsadfærd, som bestemmer 

markedsperformance.
113

 SCP-paradigmet er senere blevet videreudviklet af økonomer som 

Joe S. Bain (1959), Richard Caves (1972) og F. M. Scherer (1980).
114

      

 

SCP-paradigmet kan, i dets oprindelige form, karakteriseres som en 

”anvendelsesorienteret” pendant til det neoklassiske paradigme, idet man primært har 

været optaget af empirisk at teste, hvilke efficiens-egenskaber forskellige 

”markedsstrukturelle faktorer” havde.
115

 Dette med henblik på at identificere brancher med 

høj koncentration, hvilket som regel er en indikation på markedsmagt, der kan medføre 

højere priser og derigennem et dødvægtstab således, at man efterfølgende ved regulering 

kan reducere dette dødvægtstab.
116

 

 

Grundpointe: ”Det antages, at et koncentreret marked vil føre til et højt eller supranormalt 

profitniveau, fordi et marked med et begrænset antal virksomheder skaber mulighed for, at 

virksomhederne indskrænker produktionen for herved at forøge profitten. Harvard-skolen 

ser derfor meget skeptisk på koncentrerede markeder og dominerende virksomheder, og 

hovedideen har været, at man bør undgå disse koncentrerede markeder og 

adgangsbarrierer.”
117

 

 

3.2.2 Chicago-skolen 

Chicago-økonomerne, ved Chicago-skolen, er modstykket til Harvard-økonomerne, ved 

SCP-skolen. Chicago-skolen har gennem tiden kritiseret den konkurrencepolitiske strategi, 

der er tillagt SCP-paradigmet, med følgende udsagn: ”The position that the best thing a 

government can do to bring about desirable market performance is to stand back and let 

market forces work”.
118

     

                                                 
112 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi (1997) side 68 
113 Martin, Stephen, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy (1994) side 3 
114 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi (1997) side 68 
115 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi (1997) side 70 
116 Blomgren-Hansen, Niels & Møllgaard, Peter, Frie markedskræfter, regulering og markedsmagt (2004) 
117 Christensen, Andreas, m.fl., Konkurrenceretten i EU (2005) side 12 
118 Martin, Stephen, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy (1994) side 9 
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Argumentationen for dette udsagn stammer fra teorien om ”contestable markets”. 

Virksomheder kan være alene på markedet, uden at der derved opstår markedsmagt. Hvis 

forsøg på at etablere sig på markedet ikke er forbundet med Sunk Cost eller andre 

adgangsbarrierer, vil markedet blive udfordret af ”hit-and-run entrants”, så snart 

virksomheden sætter prisen højere end gennemsnitsomkostningerne og den derved opnår 

en overnormal profit. Chicago-økonomerne mener ikke, at der forekommer nogen 

adgangsbarriere, med mindre disse er et resultat af offentlig regulering.
119

 

 

Med andre ord anbefaler Chicago-økonomerne et gennemgribende laissez faire regime, 

hvorunder regulering skader mere end den gavner. Pointen er, at offentlig regulering med 

det ideelle formål at fremme konkurrencen, let udvikler sig til en konkurrencebegrænsning 

til fordel for de etablerede virksomheder.  

 

Grundpointe: ”Chicago-skolens tilhængere advokerer for, at økonomisk effektivitet er det 

eneste sande mål for konkurrencereglerne. Høj markedskoncentration er kun en naturlig 

følge af, at de mere effektive virksomheder med tiden udkonkurrerer de mindre effektive, 

og høj markedskoncentration er derfor ikke i sig selv udtryk for, at markedet ikke fungerer. 

Virksomhedsadfærd, som er udtryk for større effektivitet, skal man ikke gøre noget ved. 

Det, som konkurrencereglerne bør bekymre sig om, er først og fremmest pris- og 

markedsdelingsaftaler mellem konkurrerende virksomheder samt fusioner, der fører til 

monopol og duopol.”
120

 

 

3.2.3 Den nye industriøkonomi  

Den nye industriøkonomi er kendetegnet ved en række industriøkonomer, som på den ene 

side deler Chicago-skolens kritik af SCP-paradigmet, men på den anden side ikke er enige 

i Chicago-skolens laissez faire holdning til behovet for konkurrencelovgivning. 

 

”Det forenklede ”Structure-Conduct-Performance” paradigme med fokus på 

industristruktur og statisk efficiens er trængt i baggrunden til fordel for en mere kompleks 

approach, hvor nøgleordene er dynamisk efficiens, strategisk adfærd og barrierer mod 

                                                 
119 Blomgren-Hansen, Niels & Møllgaard, Peter, Frie markedskræfter, regulering og markedsmagt (2004)  
120 Christensen, Andreas, m.fl., Konkurrenceretten i EU (2005) side 12 
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potentiel såvel som aktuel konkurrence. Regeladministrationen har måttet vige for ”rule of 

reason” baseret på økonomisk analyse og vurdering”.
121

 

 

Den nye industriøkonomi fokuserer hermed på ”creative destruction”
122

, som er resultatet 

af dynamisk efficiens, skabt via konkurrence på pris og omkostninger. Her er det 

væsentligt, at en eventuel indgriben ikke hæmmer aktørernes ”creative destruction”, som 

ved eksempelvis prisregulering, hvorved muligheden for overnormal profit begrænses.
123

    

 

På den anden side må konkurrencelovgivningen opretholdes således, at barriere skabt i 

forbindelse med virksomhedernes strategiske adfærd via eksempelvis aftaler elimineres, så 

aktuelle og potentielle konkurrenter har mulighed for at udfordre disse virksomheders 

overnormale profit.  

 

Grundpointe: ”I forhold til den oprindelige SCP tankegang fokuserer den nye 

industriøkonomi i langt højere grad på markedsadgangen og de mekanismer, som kan 

forhindre, at der udøves et kompetitivt pres på eksisterende virksomheder. Den 

konkurrencepolitiske konklusion er, at konkurrencemyndighederne bør fokusere på at "rive 

barriererne ned". Til trods for denne nye tilgang, forekommer spørgsmålene til 

undersøgelserne af en given branche at være de samme som under den oprindelige SCP 

tilgang.”
124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
121 Blomgren-Hansen, Niels & Møllgaard, Peter, Frie markedskræfter, regulering og markedsmagt (2004) 
122 Schumpeter, Joseph, ”Capitalism, Socialism and Democracy (1942): Begrebet forekommer, når noget ”nyt” træder i 

stedet for det ”gamle” 
123 Blomgren-Hansen, Niels & Møllgaard, Peter, Frie markedskræfter, regulering og markedsmagt (2004) 
124 Blomgren-Hansen, Niels & Møllgaard, Peter, Frie markedskræfter, regulering og markedsmagt (2004) 



Kandidatafhandling 2009  Copenhagen Business School  

 

53 

 

Figur 3: Illustration af 

den kausale forbindelse i 

SCP-paradigmet 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

3.3 Detailmarkedet for elektricitet ved Structure – Conduct – 

Performance (SCP)     

SCP-paradigmet, som illustreret til højre ved figur 3, 

anvendes ud fra den direkte struktur i henhold til F. M. 

Scherer
125

. Anvendelsen af SCP-paradigmet sker med 

udgangspunkt i grundlæggende betingelser (Basic 

Conditions). Den overordnede tankegang ved SCP-

paradigmet er at skabe en kausal sammenhæng mellem 

Structure, Conduct og Performance
126

.  

 

Ud fra SCP-paradigmet formes strukturen (Structure) på 

detailmarkedet for elektricitet på baggrund af de 

indvirkninger, som ”Basic Conditions” medfører. Strukturen 

grundlægger adfærden (Conduct), det vil sige den måde, el-

handelsselskaberne agerer på markedet
127

. Ud fra adfærden 

opnås en samlet velfærdseffekt (Performance), som bliver 

behandlet med udgangspunkt i forskellige efficiens begreber. 

Performance medvirker hermed til at skabe en forståelse for, 

hvorledes lovgivningen påvirker forbrugernes frie valg af el-

leverandør og samfundet. 

 

3.3.1 Grundlæggende betingelser (Basic Conditions) 

El-handelsselskaberne er underlagt nogle ”spilleregler” for udøvelse af deres 

erhvervsvirksomhed - i særdeleshed de forsyningspligtige el-handelsselskaber, jf. kapitel 2, 

afsnit 2.4.2. Denne type lovgivning retter sig specifikt mod nærværende erhvervsområde, 

og sætter rammen for el-handelsselskabernes adgang til og adfærd på detailmarkedet for 

elektricitet.  

 

Formålet med reguleringen er, som tidligere nævnt, begrundet i specifikke forhold som 

forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi og forbrugerbeskyttelse, for derigennem at sikre 

                                                 
125 Scherer, F. M. Industrial market structure and economic performance (1970) side 3-7 
126 Scherer, F. M. Industrial market structure and economic performance (1970) side 3-7 
127 Scherer, F. M. Industrial market structure and economic performance (1970) side 3-7 
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forbrugerne billig og nem adgang til elektricitet. Dette sker i særdeleshed for at sikre en 

effektiv anvendelse af de økonomiske ressourcer og for at skabe konkurrence på 

detailmarkedet, hvilket gavner samfundet i sin helhed, jf. kapitel 2, afsnit 2.4.2.1. 

 

3.3.2 Markedsstruktur (Structure)  

Forudsætningen for en effektiv konkurrence på detailmarkedet for elektricitet vurderer vi 

er en markedsstruktur, hvorunder adgangsbarriererne er små således, at el-

handelsselskaberne har lige adgang til eksempelvis den markedsinformation, der 

foreligger. Dette gør det muligt for el-handelsselskaberne at etablere sig uden større 

omkostninger, hvilket resulterer i, at de eksisterende el-handelsselskaber underlægges et 

konkurrencepres. Vi anser det derfor for væsentlig at vurdere monopolets betydning i 

forhold til fuldkommen konkurrence – teoretisk set. 

 

Monopol 

En grundlæggende tanke bag konkurrencepolitikken er, at monopoler ikke er ønskværdige. 

Rationalet bag dette argument er, at monopoler skaber et ineffektivt marked, tager for høje 

priser og skaber alt for få produktinnovationer. Det skal ses i lyset af, at monopoler hviler i 

sig selv, og derfor ikke presses til at sænke priserne til gavn for samfundet.
128

 Dette 

illustreres ved figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
128 Motta, Massimo, Competion Policy (2007) side 39 
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Figur 4: Effekten ved monopol 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

 

Områderne A, B og C i figuren angiver ændringerne i ”consumer surplus” og ”producer 

surplus” i skiftet fra den konkurrencedygtige pris og mængde, Pfuldkommen konkurrence og 

Qfuldkommen konkurrence, til monopolistens pris og mængde, Pmonopol og Qmonopol. Den højere pris 

gør, at forbrugerne taber A + B og producenten tjener A – C. Dødvægtstabet udgør herefter 

B + C.  

 

 

Fuldkommen konkurrence 

Teoretisk set forekommer en effektiv konkurrence under markedsstrukturen fuldkommen 

konkurrence. Her eksisterer et stort antal virksomheder, der alle besidder en lille 

markedsandel. Det produkt virksomhederne udbyder er homogent, og alle virksomheder er 

i besiddelse af fuldkommen information. Dette udmønter sig i et samfundsmæssigt set 

efficient resultat, idet der ikke er mulighed for at tjene en overnormal profit på lang sigt. 

Det homogene produkt vil derfor blive solgt til en pris, hvor de marginale omkostninger er 

lig gennemsnitsomkostningerne. Dette vises i figur 5, som illustrerer den grundlæggende 

markedsmodel:  
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Figur 5: Effekten ved fuldkommen konkurrence 

 

Kilde: Martin, Stephen, Industrial Economics – Economic Analysis and Public Policy, side 17. 

 

På baggrund af ovenstående vurderer vi det for muligt at skildre de elementer, som 

adskiller sig fra betingelserne for fuldkommen konkurrence, og som derigennem resulterer 

i en imperfekt konkurrence på detailmarkedet for elektricitet, derigennem begrænser 

forbrugermobiliteten i forhold til det frie valg af el-leverandør.  

 

3.3.2.1 Antallet af og størrelsen på el-handelsselskaberne 

Vi anser det for væsentlig at se på antallet af el-handelsselskaber på detailmarkedet for 

elektricitet, idet denne parameter har stor indvirkning på de priser, som forbrugerne stilles 

over for i forbindelse med et eventuelt skifte af el-leverandør.  

 

Detailmarkedet for elektricitet er karakteriseret ved 62 el-handelsselskaber (leverandører i 

forhold til forbrugerne). Antallet af el-handelsselskaber uden forsyningspligt udgør 17. 

Antallet af el-handelsselskaber med forsyningspligt (forsyningspligtige selskaber) udgør 

45.
129

  

 

                                                 
129 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 208 
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3.3.2.2 Markedskoncentration 

Antallet af el-handelsselskaber på detailmarkedet giver efter vores opfattelse umiddelbart 

et indtryk af en relativ lav markedskoncentration. Koncentrationsgraden er et udtryk for 

graden af konkurrence på et givet marked eller indenfor en sektor. Jo færre udbydere, der 

er på et marked, desto højere vil koncentrationsgraden være. Det ene ekstrem, når man 

taler om koncentration, er monopol. Det andet ekstrem er fuldkommen konkurrence.”
130

  

 

Koncentrationsgraden beregnes i praksis ud fra en række indeks. Blandt de mest brugte er 

Herfindahl-indekset, også kaldet Herfindahl-Hirschmann indekset eller HHI. Det er et 

indeks til måling af koncentrationsgraden på et givet marked, hvor man angiver den 

enkelte virksomheds markedsandel. Ved fire virksomheder, der har 25 procent af markedet 

hver, er Herfindahl-indekset: 0,25
2
 x 4 = 0,25. Hvis én virksomhed forsyner hele markedet, 

har indekset en værdi på 1.
131

 

 

En lav koncentrationsgrad er en indikation af, at el-handelsselskaberne har få 

markedsandele. Dette forekommer også at være korrekt i forhold til detailmarkedet for 

elektricitet, hvor størstedelen af el-handelsselskaberne har en markedsandel på under 1 

procent. Dette angives i tabel 5 nedenfor, som er opgjort for ultimo 2006: 

 

Tabel 5: Fordelingen af el-leverandørernes markedsandele på det samlede danske 

marked
132

 

 

Note: Udredningen er foretaget af Dansk Energis opgørelse af markedsandelene for 67 el-leverandører med 

og uden for forsyningspligt. 

Kilde: Dansk Energi ”Statistik 2006”. 

 

                                                 
130 Martin Stephen, Industrial Economics – Economic Analysis and Public Policy (1994) side 113-116 
131 Martin Stephen, Industrial Economics – Economic Analysis and Public Policy (1994) side 113-116 
132 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 209 
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Som fastlagt i afgrænsningen af det relevante geografiske detailmarked, jf. kapitel 2, afsnit 

2.5.1.2, er detailmarkedet karakteriseret ved en markedsopdeling, hvor el-handelsselskaber 

uden forsyningspligt agerer under fri konkurrence, og de forsyningspligtige el-

handelsselskaber agerer under monopol i deres lokalt tildelte forsyningspligtområder. Figur 

6 illustrerer denne markedsopdeling, men er dog en forenklet illustration af detailmarkedet 

for elektricitet, idet der er tale om flere lokale forsyningspligtområder. 

 

Figur 6: Illustration af markedsopdelingen 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Da markederne i princippet udgør samme marked, vurderer vi at der skabes en gråzone i 

forhold til el-handelsselskaberne uden forsyningspligt, der agerer under fri konkurrence. 

Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at de forsyningspligtige el-handelsselskaber 

indenfor deres lokale forsyningspligtområder har en stor markedsandel, gennemsnitligt 94 

procent
133

, hvorfor kun ca. 6 procent af markedsområderne er underlagt fri konkurrence, 

hvilket karakteriseres som gråzonen. Dette understøttes af nedenstående tabel 6, som 

angiver markedsandelene for de forsyningspligtige el-handelsselskaber: 

                                                 
133 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 209 
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Tabel 6: Markedsandel for el-leverandører med forsyningspligt i det netområde, hvor 

bevillingen gælder.
134

 

 

 

Kilde: Dansk Energi 

 

Forsyningspligtområderne er hermed kendetegnet ved en høj koncentration, som efter 

vores opfattelse kan begrænse den indbyrdes konkurrence, hvilket strider mod den 

egentlige opfattelse af detailmarkedet, og dermed kan forårsage begrænset 

forbrugermobilitet i forhold til det frie valg af el-leverandør. 

 

Idet koncentrationsgraden er høj, er der efter vores vurdering, meget der tyder på, at de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber kan have stor markedsmagt. Markedsmagt medfører 

som udgangspunkt, at de forsyningspligtige el-handelsselskaber har mulighed for at 

udnytte en sådan position til at sætte en monopolpris. I hvilken grad disse el-

handelsselskaber har mulighed for at påvirke prisen angives ud fra 

efterspørgselspriselasticiteten, hvor en høj elasticitet resulterer i stor prisfølsomhed, og 

omvendt. Denne effekt begrænses i et vist omfang af prisreguleringen. 

 

3.3.2.3 Produkt differentiering 

Elektricitet er som tidligere nævnt et homogent produkt. Dette betyder efter vores 

opfattelse, at der umiddelbart ikke forekommer produktdifferentiering mellem el-

handelsselskaberne på detailmarkedet for elektricitet. Med andre ord burde forbrugerne 

være indifferente overfor, hvilket el-handelsselskab de er tilknyttet. 

 

Dog vil produkter altid være differentieret på en eller anden måde, eksempelvis i forhold til 

leverandørernes lokation.
135

 Dette forekommer også at være korrekt med hensyn til 

elektricitet. På trods af produktets homogene karakter, kan man adskille elektricitet købt 

                                                 
134 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 210 
135 Martin, Stephen, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy (1994) side 4 
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fra de forsyningspligtige el-handelsselskaber med elektricitet købt hos el-handelsselskaber 

uden forsyningspligt, jf. kapitel 2, afsnit 2.5.1.1. 

 

En forøget differentiering betyder, på baggrund af ovenstående, at de forsyningspligtige el-

handelsselskabers produkter bliver dårligere substitutter for elektricitet købt hos el-

handelsselskaberne uden forsyningspligt. 

 

3.3.2.4 Gennemsigtighed 

Produktdifferentieringen på detailmarkedet oppebæres i høj grad af et uigennemsigtigt 

marked, hvor forbrugerne har svært ved at gennemskue og sammenligne priserne på 

elektricitet, hvilket skal ses i lyset af de økonomiske besparelser, som forbrugerne kræver 

for at foretage et skifte af el-leverandør, jf. kapitel 2, afsnit 2.5.1.1.1. Dette forstærker de 

forsyningspligtige el-handelsselskabers omtalte monopoltilstand. Hermed vurderer vi, at 

uigennemsigtigheden på detailmarkedet medfører en vis produktdifferentiering, som er 

med til at begrænse en effektiv konkurrence. 

 

Et uigennemsigtigt detailmarked bevirker tillige, at el-handelsselskaberne ikke har fuld 

information, hvilket hæmmer og/eller styrker deres strategiske adfærd, jf. afsnit 3.3.3.2. 

Dette forhindrer forbrugerne i at udnytte den Bertrand-konkurrence, der kunne finde sted, 

såfremt el-handelsselskaberne agerede under fuldkommen konkurrence. 

 

Vi argumenterer i forhold til ovenstående for, at man i bestræbelserne på at fremme 

konkurrencen på detailmarkedet for elektricitet, for derigennem at skabe en øget 

forbrugermobilitet, i forhold til det frie valg af el-leverandør, at det er anbefalelsesværdigt, 

at forbedre informationen overfor forbrugerne, idet det gør forbrugerne i stand til at reagere 

på el-handelsselskabernes adfærd.  

 

3.3.2.5 Adgangsbarrierer 

Adgangsbarrierer påvirker markedsstrukturen og derigennem potentialet for en effektiv 

konkurrence mellem el-handelsselskaberne på detailmarkedet for elektricitet.  
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Hermed vurderer vi, at markedsadgangen i høj grad begrænses af de forsyningspligtige el-

handelsselskaber, idet de, som ovenfor nævnt, via forsyningspligtsystemet er blevet tildelt 

lokale forsyningspligtområder, hvilket har stor indflydelse på de udenforstående el-

handelsselskabers beslutningsproces om at indtræde på markedet, som forstærkes af de 

omkostninger, der er forbundet hermed. Dette giver de forsyningspligtige el-

handelsselskaber en stærk markedsposition, der er med til at gøre det vanskeligt for el-

handelsselskaber uden forsyningspligt at trænge ind på detailmarkedet. 

 

Eksempelvis har el-handelsselskaberne uden forsyningspligt, såvel nye som etablerede, 

svært ved at erobre kunderne fra de eksisterende forsyningspligtige el-handelsselskaber, 

idet forbrugere, som ikke har benyttet sig aktivt af det frie valg af el-leverandør, er blevet 

tildelt de forsyningspligtige el-handelsselskaber. Dette forstærkes endvidere af den 

begrænsede forbrugermobilitet, som for eksempel fremkommer på grund af den 

økonomiske besparelse, som forbrugerne fordrer for at skifte el-leverandør. Se herfor 

kapitel 2, afsnit 2.5.1.1.1.  

 

Manglende synergi med netselskaber 

Mange af de barrierer, der er på detailmarkedet for elektricitet, udspringer af det vertikale 

forhold mellem de forsyningspligtige el-handelsselskaber og netselskaberne. Dette være 

sig forhold som eksempelvis den favorisering af de forsyningspligtige el-handelsselskaber 

qua deres koncernforbundenhed med netselskabet, som udmønter sig i en nemmere adgang 

til infrastrukturfaciliteten.
136

 Da afhandlingen, jf. afgrænsningen i kapitel 1, afsnit 1.4 ikke 

tager sigte på det vertikale forhold selskaberne imellem, behandles dette ikke nærmere.  

 

Alt i alt burde strukturen på det samlede detailmarked for elektricitet indbyde til 

konkurrence. Dette vurderer vi ikke, at være tilfældet, idet de forsyningspligtige el-

handelsselskaber ikke udviser nogen særlig interesse for at erobre kunder. Den manglende 

konkurrence, hvor dels el-handelsselskaberne er passive, dels forbrugerne ikke i højere 

grad benytter sig af det frie valg af el-leverandør, analyseres nærmere nedenfor. 

 

                                                 
136 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 211-213 



Kandidatafhandling 2009  Copenhagen Business School  

 

62 

 

3.3.3 Markedsadfærd (Conduct) 

Under kategorien ”conduct” behandler vi forskellige beslutningsvariable, som de enkelte 

aktører har til rådighed. På udbudssiden fokuserer vi på el-handelsselskabernes 

prisstrategier og reklame- og marketingstrategier, idet disse strategier påvirkes af den 

nuværende regulering på detailmarkedet for elektricitet. På efterspørgselssiden fokuserer vi 

hovedsageligt på forbrugermobiliteten på detailmarkedet.  

 

Under imperfekt konkurrence kan de etablerede selskaber have mulighed for at afskrække 

andre selskaber i at indtræde på markedet, som resultat af strategisk adfærd. Dette behøver 

ikke nødvendigvis at have negative indvirkninger, samfundsmæssigt set, såfremt det fører 

til, at de mindre effektive selskaber holdes ude, således at forbrugerne drager nytte af 

eksempelvis lavere priser.
137

  

 

Problemet er snarere at strategisk adfærd, eller mangel på samme, kan udmønte sig i en 

adfærd, der ikke gavner samfundet, herunder forbrugerne.
138

  

 

Generelt vurderer vi, at konkurrencen på et marked kun kan fungere, hvis forbrugerne af et 

givent produkt kan reagere på prisforhøjelser hos en leverandør ved at søge hen til de 

billigere leverandører. Hvis leverandørerne ustraffet kan hæve prisen til over 

konkurrenternes niveau, altså kan hæve prisen uden, at kunderne vælger anden leverandør, 

fungerer konkurrencen ikke. I det følgende analyserer vi såvel el-handelsselskaberne 

strategiske adfærd som forbrugernes reaktioner på disse prissætninger.  

 

3.3.3.1 Markedsadfærd på udbudssiden 

For at kunne vurdere mulighederne for el-handelsselskabernes prisstrategier, er det 

væsentligt, at fastlægge, hvilken procentdel af den samlede pris, den rene el-pris på 

elektricitet udgør, idet den rene el-pris udgør den del af prisen, som el-handelsselskaberne 

kan konkurrere på.
139

 Dette skaber forudsætningerne for at kunne beregne den procentvise 

ændring, i forhold til den rene el-pris, der skal til for at tilvejebringe den ønskede 

                                                 
137 Martin, Stephen, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy (1994) side 5 
138 Eksempelvis: Vertikal Integration, Vertikale Indskrænkninger, Predatory Pricing 
139 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 198 
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økonomiske besparelse, der som nævnt i kapitel 2, afsnit 2.5.1.1.1 er afgørende for om 

forbrugermobiliteten påvirkes. 

 

Prissammensætning på elektricitet 

På detailmarkedet for elektricitet er prisen, overordnet set, sammensat af følgende tre dele, 

afgifter, net-tariffer og den rene el-pris.
140

 Under disse indgår følgende delkomponenter: 

 

 Afgifter udgør moms og el-afgifter til det offentlige via el-distributionsafgift, el-

sparebidrag og CO2 bidrag. Afgifterne beregnes som en pris pr. kWh. Samlet set 

udgør moms og el-afgifter gennemsnitligt 35 % af prisen på elektricitet. 

   

 Net-tariffer udgør betalingen for distribution af elektricitet inklusiv omkostninger 

til måling og abonnement, herunder målerbetaling, administration, kundeservice 

etc. Samlet set udgør net-tarifferne gennemsnitligt 45 % af prisen på elektricitet 

eksklusiv moms og afgifter. 

 

 Den rene el-pris udgør den pris, som el-handelsselskaberne kan konkurrere om, på 

detailmarkedet. Den rene el-pris udgør gennemsnitligt 20 % af den samlede pris på 

elektricitet. 

 

Hermed udgør afgifter og tariffer gennemsnitligt 80 % af prisen på elektricitet, hvorfor den 

rene el-pris udgør en mindre del, gennemsnitligt 20 %. Den rene el-pris svarer til 33,8 

øre/kWh (opgørelse for perioden januar 2006 til april 2009), jf. Energitilsynets el-

prisstatistik april 2009.”
141

  

 

Det gennemsnitlige forbrug af elektricitet for en dansk husstand er ca. 4.500 kWh årligt.
142

  

På denne baggrund har vi valgt at tage udgangspunkt i det årlige forbrug af kWh for 

henholdsvis en lejlighed: 2.000 kWh, en villa: 4.000 kWh og et hus med elvarme: 10.000 

kWh
143

, for at illustrere, hvad det er for mekanismer, der begrænser el-handelsselskaberne i 

at ændre prisen, med henblik på at skabe de besparelser, der skal til for at fremme 

                                                 
140 http://www.energitilsynet.dk/prisstatistik/elektricitet/statistik-efter-januar-2007/elprisstatistik-april-2009/ 
141 http://www.energitilsynet.dk/prisstatistik/elektricitet/statistik-efter-januar-2007/elprisstatistik-april-2009/ 
142 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 192 
143 www.elpristavlen.dk. 

http://www.energitilsynet.dk/prisstatistik/elektricitet/statistik-efter-januar-2007/elprisstatistik-april-2009/
http://www.energitilsynet.dk/prisstatistik/elektricitet/statistik-efter-januar-2007/elprisstatistik-april-2009/
http://www.elpristavlen.dk/
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forbrugermobiliteten. Vi foretager således en beregning af den procentvise ændring i den 

rene el-pris i forhold til de to mest fremtrædende besparelsesønsker, jf. kapitel 2, afsnit 

2.5.1.1.1, se herfor tabel 7. Beregningsgrundlaget er foretaget på baggrund af besparelsen i 

kroner og øre, årligt kWh-forbrug, kWh-pris og tillagt moms – eksempelvis: (750 x 

100)/(4.000 x 0,338 x 1,25) = 44 %.  

 

Tabel 7: Krævet ændring i den rene el-pris, hvis denne som udgangspunkt udgør  

33, 8 øre/kWh 

Cirka årligt forbrug 

(kWh) 

Nødvendig procentvis ændring 

i den rene el-pris for at opnå en 

besparelse på 750 kr. 

Nødvendig procentvis 

ændring i den rene el-pris for 

at opnå en besparelse på 1000 

kr. 

Lejlighed: 2.000 89 118 

Villa: 4.000  44 59 

Hus med elvarme: 

10.000 

18 24 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabellen viser, at en villa med et årligt forbrug på eksempelvis 4.000 kWh og en 

gennemsnitlig pris på 33,8 øre/kWh forudsætter, at den rene pris på elektricitet falder med 

henholdsvis 44 procent og 59 procent for at opnå en besparelse på 750 kr. og 1000 kr. om 

året. 

 

Tabellen viser hermed, at jo større forbrug forbrugerne har, desto større incitament har el-

handelsselskaberne til at foretage den prisændring, der skal til, for at påvirke 

forbrugermobiliteten i forhold til det frie valg af el-leverandør. Herudover vil forbrugere 

med et højt forbrug sandsynligvis være mere mobile, idet kravet til den reelle prisreduktion 

er lavere i forhold til forbrugere med et lavt forbrug.
144

 Dette sætter efter vores opfattelse 

spørgsmålstegn til el-handelsselskabernes prisstrategier i forhold til opbyggelsen af en 

lønsom kundemasse.  

 

                                                 
144 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 198 
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3.3.3.2 El-handelsselskabernes prisstrategier 

Vi vurderer at el-handelsselskabernes prisstrategier i høj grad afhænger af den måde, 

hvorpå detailmarkedet er struktureret. Et væsentligt element heri er det omtalte 

forsyningspligtsystem, som har skabt en opdeling af detailmarkedet i lokale 

forsyningspligtområder. Disse områder er, som nævnt i kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.3 underlagt 

prisregulering i form af en maksimumpris, som gør, at de forsyningspligtige el-

handelsselskaber ikke kan opnå et større overskud pr. kWh end det er tilfældet på det frie 

marked.
145

 

 

En forudsætning for, at el-handelsselskabernes prisstrategier fungerer i henhold til 

ovenstående, er efter vores mening, at detailmarkedet er gennemsigtigt således, at 

forbrugerne får den fornødne indsigt, og derigennem får mulighed for at reagere på de 

mulige prisændringer, der følger heraf. Som anført i kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.1 er der behov 

for, at detailmarkedet gøres endnu mere gennemsigtigt. 

 

På baggrund af ovenstående ser vi nærmere på forholdet mellem de enkelte 

forsyningspligtige el-handelsselskaber. Desuden ser vi på forholdet mellem de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber og el-handelsselskaber uden forsyningspligt i 

forhold til den adfærd, eller mangel på samme, de udøver i forsøget på at skabe de ønskede 

økonomiske besparelser, som hermed kan øge forbrugermobiliteten.  

  

Forsyningspligtige el-handelsselskaber vs. Forsyningspligtige el-handelsselskaber 

Som nævnt tidligere, er detailmarkedet for elektricitet kendetegnet ved en begrænset 

konkurrence mellem de forsyningspligtige el-handelsselskaber. Dette kommer blandt andet 

til udtryk ved den manglende interesse for at erobre kunder fra hinanden, da disse el-

handelsselskaber i vidt omfang har holdt sig til hver deres lokal tildelte 

forsyningspligtområde. 

 

Vi mener, at hovedårsagen til dette skyldes den markedsopdeling og kundetildeling der, 

qua forsyningspligtsystemet og prisreguleringen, er sket, jf. kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.3, idet 

denne lovgivning griber ind i de markedsmekanismer, der skal være med til at presse 

prisen ned i det rette leje og kanalisere investeringer i den rigtige retning. Hermed mener 

                                                 
145 Danskenergi, Dansk Elforsyning Statistik (2007) side 37 
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vi, at de forsyningspligtige el-handelsselskaber er ”sikret” profit som følge af de nævnte 

forsyningspligtsystem og kundetildeling.  

 

Hertil vurderer vi, at incitamentet for et forsyningspligtigt el-handelsselskab, til at træde 

ind på et andet forsyningspligtområde, end sit eget, er en forøget profit.  

 

At indtræde på en konkurrents forsyningspligtområde, i forsøget på at erobre kunder, 

vurderer vi, vil være forbundet med et direkte tab af den ”sikre” profit, og afskrækker 

derfor de forsyningspligtige el-handelsselskaber i at konkurrere indbyrdes. Nærmere 

forklaring følger i eksemplet nedenfor, og illustreres ved figur 7. 

 

Eksempel: 

Vi er klar over, at de forsyningspligtige el-handelsselskaber er underlagt prisregulering, jf. 

kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.3, hvorfor priserne skal være omkostningsægte, hvilket betyder, at 

prisen som udgangspunkt skal være lig de marginale omkostninger. For illustrationens 

skyld fremviser vi et teoretisk tænkt eksempel, som angiver årsagen til en begrænset 

indbyrdes konkurrence mellem de forsyningspligtige el-handelsselskaber.  

 

Det forsyningspligtige el-handelsselskab B er nødsaget til at reducere den rene el-pris med 

x-procent, jf. tabel 7, for at tilvejebringe de økonomiske besparelser, som forbrugerne 

ønsker, som incitament til at skifte fra det forsyningspligtige el-handelsselskab A til det 

forsyningspligtige el-handelsselskab B. Dette ved det forsyningspligtige el-handelsselskab 

A, og må forventes at reagere med en tilsvarende reduktion af prisen for ikke at miste 

kunder.  

 

Både det forsyningspligtige el-handelsselskab A og det forsyningspligtige el-

handelsselskab B taber deres ellers ”sikre” profit ved en sådan prisstrategi. Derfor vurderer 

vi, at de hver især vælger at blive på deres lokale forsyningspligtområde og ”skumme den 

fløde”, de har fået ”foræret” i form af den omtalte kundefordeling, og hermed leve det 

”stille liv”, hvilket resulterer i en begrænset forbrugermobilitet.  
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Figur 7: Eventuel prisændring og forventet efterfølgende reaktion 

 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående eksempel vurderer vi kan sammenlignes med Bertrand-konkurrencen, hvor 

virksomhederne opererer under duopol, men prissætter som under fuldkommen 

konkurrence. De forsyningspligtige el-handelsselskaber distribuerer et homogent produkt, 

hvilket betyder, at forbrugerne som udgangspunkt burde være indifferente overfor, om de 

køber elektricitet hos den ene eller den anden el-leverandør.  

 

Dette betyder, at en forskel i prisen hos de to el-handelsselskaber medfører, at el-

handelsselskabet med den laveste pris derfor får hele efterspørgslen.
146

 Der er kun en 

ligevægt, hvorunder denne underbydning stopper. Det sker, når prisen er lig de marginale 

omkostninger. Ingen af el-handelsselskaberne vil reducere prisen under de marginale 

omkostninger, da det vil betyde et tab ved hver enhed solgt herunder.
147

 Se herfor figur 8: 

 

 

                                                 
146 Martin, Stephen, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy (1994) side 132-133 
147 Martin, Stephen, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy (1994) side 134 
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Figur 8: Reaktionskurver ved Bertrand-konkurrence 

 

Kilde: Martin, Stephen, Industrial Economics – Economic Analysis and Public Policy (1994) side 137 

 

Figur 8 viser følgende: ”The products of the two firms are completely standardized. Here 

we have the result of the basic Bertrand model. In equilibrium, at the intersection of the 

two reaction curves, each firm charges the competitive price”.
148

 

 

Selvom der er tale om et homogent produkt, vil der som nævnt i afsnit 3.3.2.3 være en vis 

differentiering, hvilket betyder, at hele markedet ikke vil flytte sig fra én leverandør til en 

anden på baggrund af en lille prisændring. Dette forekommer efter vores vurdering også at 

være korrekt i forhold til forbrugernes ønskede besparelser, ved at kun x-procent vil flytte 

sig ved en besparelse på x-kroner. Herudover formodes det, at hvis to selskaber i et duopol 

sætter samme pris, vil disse to selskaber dele hele markedet ligeligt i mellem sig.
149

 Dette 

er præcis, hvad der sker på detailmarkedet for elektricitet, selvom markedet består af flere 

forsyningspligtige el-handelsselskaber. Hermed vurderer vi, at de forsyningspligtige el-

handelsselskaber fastholder forsyningspligt prisen, og herved undgår konkurrence, der i 

nuværende situation, som nævnt, ville medføre et tab af den ”sikre” profit.  

                                                 
148 Martin, Stephen, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy (1994) side 137 
149 Martin, Stephen, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy (1994) side 134 
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At de forsyningspligtige el-handelsselskaber ikke interagerer på hinandens 

forsyningspligtområder, forstærkes endvidere af den begrænsning, de er pålagt 

lovgivningsmæssigt i forhold til hvor stor en del af deres omsætning, de må hente på 

sideordnede aktiviteter, jf. kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.2. 

 

Med andre ord vil en sådan prisstrategi alene være gunstig, hvis der ikke på forhånd er sket 

en fordeling af kunderne, idet selskaberne ville blive presset til at konkurrere, hvilket ville 

medføre en øget konkurrence, og en derigennem øget forbrugermobilitet. 

 

Switching Costs 

Klemperer introducerer switching costs som: ”In many markets consumers who have 

previously purchased from one firm have (or perceive) costs of switching to a competitor’s 

product, even when the two firms’ products are functionally identical.”
150

  

 

Med andre ord, jo højere disse omkostninger er, desto sværere vil det være for forbrugeren 

at foretage et skifte til et andet el-handelsselskab til trods for, at det givne produkt er 

homogent. 

 

Som nævnt i eksemplet ovenfor, har de forsyningspligtige el-handelsselskaber ikke 

interesse i at agere aggressivt i forsøget på at erobre kunder udenfor deres lokale 

forsyningspligtområde, da dette som nævnt vil medføre et tab i den ”sikre profit”. På denne 

måde fastholder de deres stærke markedsposition, hvilket, vi vurderer, vil påføre 

forbrugerne switching costs.
151

  

 

Herudover foreligger der switching costs i form af ”transaction costs” og ”learning costs”. 

Transaction costs kan illustreres med et eksempel: ”Two banks may offer identical 

checking accounts, but there are high transaction costs in closing an account with one 

bank and opening another with a competitor”
152

. Learning costs indebærer for eksempel: 

”the cost of passing to a new software application, after having learned how to operate 

with a different one.”
153

  

                                                 
150 Klemperer, Paul, Competition when consumers have switching costs: An overview (1992) side 1 
151 Klemperer, Paul, Competition when consumers have switching costs: An overview (1992) side 1 
152 Klemperer, Paul, Competition when consumers have switching costs: An overview (1992) side 3 
153 Motta, Massimo, Competition Policy (2007) side 79 
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På detailmarkedet for elektricitet forekommer der umiddelbart ikke store ”transaction 

costs”, idet el-handelsselskaberne ikke må opkræve gebyr herfor, jf. kapitel 2, afsnit 

2.4.2.2. Til gengæld er der store ”learning costs”, idet detailmarkedet er svært 

uigennemsigtigt, jf. kapitel 3, afsnit 3.3.2.4. 

 

Vi vurderer, at dette betyder, at forbrugerne fastholdes hos de enkelte forsyningspligtige el-

handelsselskaber og kun vil skifte, såfremt de hos en anden el-leverandør kan opnå 

eksempelvis de ønskede økonomiske besparelser. Dette lader sig ikke på nuværende 

tidspunkt gøre, idet de forsyningspligtige el-handelsselskaber ikke har nogen incitamenter 

til at tilvejebringe disse økonomiske besparelser, idet det, jf. ovenstående eksempel, vil 

være forbundet med et tab af den ”sikre profit”.  

 

På baggrund af ovenstående, forårsager switching costs, at forbrugerne begrænses i at 

udnytte det frie valg af el-leverandør. Vi anser det derfor at være anbefalelsesværdigt, at 

tilvejebringe en række retningslinjer der sikrer ensartethed på detailmarkedet for 

elektricitet, idet det vil medføre en reduktion i switching costs.  

 

El-handelsselskaber uden forsyningspligt vs. De forsyningspligtige El-

handelsselskaber 

El-handelsselskaberne uden forsyningspligt har, som nævnt i kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.2, 

modsat de forsyningspligtige el-handelsselskaber ikke fået tildelt nogen områder. Med 

andre ord er de tvunget til at konkurrere om forbrugerne, såfremt de ønsker at distribuere 

elektricitet til denne type kunder. For at tiltrække forbrugerne er de nødsaget til at 

tilvejebringe samme økonomiske besparelser, som nævnt ovenfor. At skabe disse 

økonomiske besparelser forekommer måske nemt, men virkeligheden er en anden.  

 

Som nævnt i kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.2 er el-handelsselskaberne uden forsyningspligt ikke 

underlagt regulering, hvilket betyder, at de i princippet kan agere frit på markedet. Vi 

vurderer dog, at disse el-handelsselskaber er nødsaget til at lægge deres pris tæt på den 

regulerede pris for at skabe profit. Såfremt de ønsker at erobre nye kunder fra de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber, er de nødt til at skabe de fornødne økonomiske 

besparelser, som forbrugerne kræver for at overveje et skifte af el-leverandør, hvilket 

forekommer risikabelt, da el-handelsselskaberne uden forsyningspligt ikke alene er tvunget 
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til at sænke prisen, men også er nødsaget til at investere i de systemer m.v., der skal til for 

at håndtere og komme i kontakt med forbrugerne. Markedsstrukturen forårsager høje 

adgangsbarrierer, for såvel de etablerede el-handelsselskaber uden forsyningspligt, som 

nye indtrædere. Nye indtrædere behandles dog ikke nærmere i afhandlingen, men vil efter 

vores mening formentligt være stillet ligesådan.  

   

Vi argumenterer hermed for, at der er store omkostninger
154

 (Sunk Costs) forbundet med at 

træde ind på de forsyningspligtige el-handelsselskabers områder i forsøget på at erobre 

kunder. Dette betyder formentligt, at el-handelsselskaber uden forsyningspligt er nødsaget 

til at investere i eksempelvis kundehåndteringssystemer, reklame- og marketingstrategier. 

Dette fremgår endvidere i Konkurrencestyrelsen, Fusionen mellem Elsam og NESA 

2004
155

: 

 

”For profitabelt at håndtere kunder med lavt forbrug er det nødvendigt for el-

handelsselskaberne at investere i automatiserede kundehåndteringssystemer. Sådanne 

investeringer kræver en betydelig kundemasse for at være rentable. 

 

Udover håndtering af de små kunder kræver investering i automatiserede 

kundehåndteringssystemer, er der betydelige ”kontaktomkostninger” ved forsøg på at 

overtage forsyningsselskabernes kunder – f.eks. i form af udgifter til udsendelse af 

markedsføringsmateriale og løn til telefonsalgspersonale samt andet administrativt 

personale. 

 

I forhold til ikke-erhvervsmæssige forbrugere gælder forbuddet mod uanmodet personlig 

eller telefonisk henvendelse i § 2, stk. 1 i lov nr. 886 af 23. december 1987 om visse 

forbrugeraftaler. I forhold til almindelige husstandsforbrugere skal el-handelsselskaberne 

derfor markedsføre sig på en sådan måde, at forbrugerne selv henvender sig til el-

handelsselskaberne for at indgå en aftale.” 

 

                                                 
154 Martin, Stephen, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy (1994) side 71-72: ”Investments in 

tangible assets are likely to be sunk if the assets are specific to a single industry”. 
155 Konkurrencestyrelsen, Fusionen mellem Elsam og NESA (2004) side 162 
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På baggrund af ovenstående viser figur 9, hvorfor el-handelsselskaberne uden 

forsyningspligt ikke har nogen reel mulighed for at erobre kunder fra de forsyningspligtige 

el-handelsselskaber: 

 

Figur 9: Begrænsning i muligheden for at erobre kunder 

 

Kilde: Egen tilvirkning. 

 

Hermed vurderer vi, at såfremt et el-handelsselskab uden forsyningspligt vælger at træde 

ind på et markedsområde underlagt forsyningspligt, vil det formentligt medføre en højere 

MC, i forhold til det etablerede forsyningspligtige el-handelsselskab, grundet de 

investeringer, der som nævnt ovenfor, må foretages. Herefter vil et el-handelsselskab uden 

forsyningspligt være tvunget til at sænke prisen for at tilvejebringe den fornødne 

økonomiske besparelse, hvilket formentligt vil medføre, at det forsyningspligtige el-

handelsselskab vil reagere med en lignende prissænkning.  

 

Problemet er, at et el-handelsselskab uden forsyningspligt er nødsaget til at fortsætte denne 

reduktion af prisen for at blive ved med at tiltrække kunder, hvor det forsyningspligtige el-

handelsselskab må forventes fortsat at følge med. Dette vil til sidst resultere i et tab for el-

handelsselskabet uden forsyningspligt, idet el-handelsselskabet uden forsyningspligt 

forventeligt når under MC, før det forsyningspligtige el-handelsselskab når MC. Dette 

afskrækker el-handelsselskabet uden forsyningspligt i at forsøge sig på markedsområderne 

underlagt forsyningspligt.  
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Hermed vurderer vi, at el-handelsselskaberne uden forsyningspligt ikke har nogen reel 

mulighed for at lægge et konkurrencepres på de forsyningspligtige el-handelsselskaber, 

hvilket medfører mangel på strategisk adfærd. Såfremt forbrugerne ikke på forhånd var 

fordelt, ville alle el-handelsselskaber med og uden forsyningspligt fra start være på lige 

fod, og incitamentet til at konkurrere til gavn for forbrugerne ville være til stede, og 

dermed påvirke forbrugermobiliteten.  

 

3.3.3.3 Markedsadfærd på efterspørgselssiden 

Vi vurderer, at forbrugernes mobilitet har betydning for konkurrencen på detailmarkedet 

for elektricitet. Dette kommer også til udtryk i Konkurrenceredegørelsen 2008, hvor det 

udtrykkes, at ”konkurrencen på et marked kan kun fungere, hvis køberne af et givent 

produkt kan reagere på prisforhøjelser hos en leverandør ved at søge hen til de billigere 

leverandører”
156

. Dette kræver først og fremmest et gennemsigtigt marked, hvor 

forbrugerne har mulighed for, på en let og tilgængelig måde, at identificere og 

sammenligne slutbrugerpriserne.  

 

Som nævnt i kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.1, er detailmarkedet for elektricitet i særdeleshed 

uigennemsigtigt. Særligt Elpristavlen, som skulle udgøre omtalte sammenligningsgrundlag, 

er blevet kritiseret for ikke at være gennemsigtig. Dette bevirker, at det er svært for den 

enkelte forbruger at identificere prisændringer for derefter at reagere på dem.  

 

Som angivet ovenfor er det udsigten til en økonomisk besparelse, der udgør den 

væsentligste grund til at overveje et skifte af el-leverandør. Der er stor sandsynlighed for, 

at forbrugerne rent faktisk ville foretage skift af el-leverandør, såfremt detailmarkedet er 

gennemsigtigt, og hvis el-handelsselskaberne, som ovenfor nævnt, har incitament til at 

konkurrere mod hinanden. Som forklaret ud fra tabel 2 i kapitel 3, afsnit 3.5.1.1, vil 3 % af 

forbrugerne skifte el-leverandør ved en økonomisk besparelse mellem 0-250 kr., 9 % 

mellem 250-500 kr., 18 % mellem 500-750 kr., 9 % mellem 750-1000 kr., og 38 % ved en 

besparelse på over 1000 kr. Dette ville alt andet lige stå mål med målsætningen om, at en 

tocifret del af forbrugerne årligt gerne skulle skifte el-leverandør, jf. kapitel 1, afsnit 1.1. 

 

                                                 
156 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 195 
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At kun ca. 2 % 
157

 årligt har benyttet sig af det frie valg af el-leverandør, er hermed en klar 

indikation af, at forbrugermobiliteten ikke lever op til nævnte målsætning. Vi mener dog 

ikke, at den manglende forbrugermobilitet alene kan tilskrives el-handelsselskabernes 

adfærd og/eller manglende gennemsigtighed, idet vi, som forbrugere, selv har et 

medansvar for at skabe et konkurrencepres på el-handelsselskaberne, og herigennem opnå 

den ønskede økonomiske besparelse. Et ønske om en eventuel mindre økonomisk 

besparelse vurderer vi kan være med til at presse el-handelsselskaberne i højere grad.  

 

3.3.4 Markeds performance (Performance) 

Overordnet set indeholder ”performance” en række forskellige evaluerings mål for de 

resultater, som markedsstrukturen og samspillet mellem virksomhedernes adfærd giver 

ophav til.
158

 

 

Som nævnt i afsnit 3.1 bærer detailmarkedet for elektricitet præg af at være imperfekt, 

hvilket også bliver bekræftet i afsnit 3.3.2 og 3.3.3. Detailmarkedet er som bekendt 

”todelt” i et overordnet område underlagt fri konkurrence og en række lokale 

forsyningspligtområder, karakteriseret ved monopol, der er reguleret, jf. figur 6, afsnit 

3.3.2.2. På denne baggrund vurderer vi, om forbrugermobiliteten hæmmes af de lokale 

forsyningspligtområder, i forhold til den markedsadfærd, som såvel de forsyningspligtige 

el-handelsselskaber som el-handelsselskaber uden forsyningspligt udviser.  

 

En ofte citeret observation af Hicks (1935, p. 8) er, at ”The best of all monopoly profits is a 

quiet life.”
159

 En virksomhed, der er beskyttet mod konkurrence, kan være lidt 

langsommere til at reorganisere produktionen, når dette er en nødvendighed, fordi der ikke 

er nogen konkurrenter, ”der bider dem i hælene”. Mistanken om, at markedsmagt nogle 

gange viser sig at være spild af ressourcer – højere omkostninger og højere priser – 

bevirker, at vi udvælger efficiens som en indikator for performance.
160

 

 

I analysen har vi derfor valgt at anvende følgende performance indikatorer: Alloktiv 

efficiens, produktiv efficiens og dynamisk efficiens.   

                                                 
157 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 179 
158 Knudsen, Christian, Økonomisk metodologi (1997) side 69 
159 Hicks, J. R., Annual survey of economic theory: the theory of monopoly (1935) side 8 
160 Martin, Stephen, Industrial Economics - Economic Analysis and Public Policy (1994) side 6 
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3.3.4.1 Allokativ efficiens 

Allokativ efficiens omfatter en situation, hvori en virksomheds begrænsede ressourcer 

bliver fordelt i forhold til forbrugernes ønsker. En allokativ efficient økonomi producerer 

et ”optimalt mix” af varer. En virksomhed er allokativ efficient, når dets pris er lig med de 

marginale omkostninger, hvilket vil maksimere den samfundsmæssige velfærd. Allokativ 

efficiens vil medføre, at consumer surplus maksimeres, hvilket igen vil betyde en 

minimering af det samlede velfærdstab for samfundet. Med andre ord foreligger dette 

under fuldkommen konkurrence.
161

 

 

Den omvendte situation er et marked med monopol, hvor monopolisten besidder 

markedsmagt og derfor vil kunne sætte prisen højere end de marginale omkostninger. 

Dette vil medføre et fald i den samlede consumer surplus og et samlet velfærdstab for 

samfundet, idet en række forbrugere bliver afskåret fra at erhverve produktet. I økonomisk 

forstand vil en sådan situation blive karakteriseret som allokativ inefficiens
162

. Figur 10 

illustrerer allokativ inefficiens og det dertilhørende dødvægtstab ved monopol på 

markedet. 

 

Figur 10: Illustration af allokativ inefficiens 

 

Kilde: Motta, Massimo, Competition Policy, (2004, 42-44). 

                                                 
161 Motta, Massimo, Competition Policy (2004) side 39-44 
162 Motta, Massimo, Competition Policy (2004) side 40 
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På et marked med fuldkommen konkurrence vil producenterne være nødsaget til at sætte 

prisen lig med de marginale omkostninger (PC) og sælge mængden (QC), medens prisen 

kan sættes højere på monopolmarkedet grundet markedsmagt til (PM) og mængden, der 

produceres, er reduceret til (QM). Den samfundsmæssige velfærd i situationen fuldkommen 

konkurrence kan illustreres ved trekanten OPCS, som er consumer surplus, og i denne 

situation findes der ikke producer surplus, da PC = MC. 

 

Ved monopol på markedet er den samfundsmæssige velfærd illustreret ved arealet for 

PMPCTR, som er producer surplus samt arealet OPMR, som er consumer surplus. Den totale 

gevinst er derfor arealet for OPCTR. Det samfundsmæssige dødvægtstab illustreres af 

forskellen mellem arealet af OPCS og OPCTR, som er det skraverede felt i figur 10 A. På 

baggrund heraf konkluderer vi indledningsvis, at et marked karakteriseret ved monopol kan 

have en negativ påvirkning af velfærden i samfundet.  

 

Detailmarkedet er som nævnt opdelt i lokale forsyningspligtområder, som forvaltes af de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber. I kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.2 fastslås det endvidere, at 

disse el-handelsselskaber er prisreguleret, med henblik på at opnå omkostningsægte priser, 

hvor prisen er lig med de marginale omkostninger. En sådan situation burde tilvejebringe 

allokativ efficiente forsyningspligtige el-handelsselskaber, idet de forsyningspligtige el-

handelsselskaber, på grund af prisreguleringen, ikke har mulighed for at hæve prisen over 

MC.  

 

Vi stiller dog spørgsmålstegn ved, om de forsyningspligtige el-handelsselskaber rent 

faktisk er allokativ efficiente, idet der sker en form for overførsel af CS til PS via den 

indirekte kundetildeling, der sker qua forsyningspligtsystemet. Dette får i princippet 

samme virkning, som hvis de forsyningspligtige el-handelsselskaber hævede prisen over 

MC - altså en øget profit, uden konkurrence fra andre el-handelsselskaber. Hermed har de 

som tidligere nævnt større interesse i at leve ”det stille liv”, hvilket kan indikere, at disse 

el-handelsselskaber er inefficiente, idet de ikke forsøger at skabe de ønskede økonomiske 

besparelser, der skal til, for at forbrugerne vil overveje at skifte el-leverandør.  

 

De forsyningspligtige el-handelsselskaber foretager herved en form for ”rent-seeking”, idet 

de beskytter deres monopol, ved ikke at forsøge at konkurrere på andre markedsområder, 
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og er derigennem med til at forøge dødvægtstabet, som illustreret i figur 10 B. Med andre 

ord bruger de deres ressourcer på en inefficient måde, idet de er passive og lever det ”stille 

liv”.
163

 

 

På baggrund af ovenstående vurderer vi, at detailmarkedet for elektricitet ikke er allokativ 

efficient, idet de forsyningspligtige el-handelsselskaber, qua reguleringen stilles i en 

gunstig position overfor eventuelle konkurrenter på bekostning af forbrugerne. Med andre 

ord ”spiser de hele kagen” i stedet for, at der sker en ligelig fordeling af ressourcerne, som 

forventeligt måtte ske på et marked med fuldkommen konkurrence. De forsyningspligtige 

el-handelsselskaber har hermed ingen incitamenter til at fremme forbrugermobiliteten.   

 

3.3.4.2 Produktiv efficiens 

Produktiv efficiens forefindes, når et produkt udbydes til lavest mulige omkostninger. På et 

marked med fuldkommen konkurrence, som illustreret ved figur 11 A nedenfor, vil 

produktiv efficiens fremkomme, når der produceres til netop (MCFK), hvor MC = AC. 

Fordi monopolet ikke udsættes for konkurrence på markedet, som under fuldkommen 

konkurrence, vil det ikke have incitament til at producere til lavest mulige omkostninger, 

og monopolisten vil derfor producere til højere omkostninger end under fuldkommen 

konkurrence
164

. Dette skaber et lille consumer surplus samt et dødvægtstab på markedet, 

som illustreret i figur 11 B. Modsat vil der under fuldkommen konkurrence være høj 

consumer surplus og i teorien intet dødvægtstab, som illustreret i figur 11 C. 

 

Efter vores opfattelse burde liberaliseringen af markedet for elektricitet medføre, at de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber udsættes for et større konkurrencepres, hvorved el-

handelsselskabernes incitamenter til at skabe de ønskede økonomiske besparelser vil stige 

markant, hvilket vil medføre en stigning i consumer surplus. Dette illustreret ved figur 11, 

A-C.  

 

Ovennævnte situation forekommer ikke på nævnte tidspunkt, på grund af de lokale 

monopolers adfærd, hvilket udmønter sig i en begrænset forbrugermobilitet. 

 

                                                 
163 Motta, Massimo, Competition Policy (2004) side 44-45 
164 Massimo, Motta, Competition Policy (2004) side 46 
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Figur 11: Illustration af produktiv efficiens 

 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Der findes utallige argumenter for, hvorfor en markedstilstand karakteriseret ved monopol 

er ineffektiv i forhold til en markedstilstand, der er karakteriseret ved fuldkommen 

konkurrence. Som nævnt tidligere agerer el-handelsselskaberne med forsyningspligt på et 

marked uden konkurrence. Vi mener, at det bevirker, at disse el-handelsselskaber ingen 

vilje og incitament har til at skabe de ønskede økonomiske besparelser til gunst for 

forbrugerne. I økonomisk litteratur betegnes den manglende evne til at innovere og skabe 

en mere effektiv virksomhed som ”Managerial Slack”. 

 

”Managerial Slack” omhandler principal-agent problemstillinger mellem ledelsen og ejerne 

i en virksomhed. Det ligger dog udenfor afhandlingens område at kommentere dette 

komplekse område yderligere. Det bør alligevel nævnes, at problemstillingen skaber 

situationer, hvor ledelsen ikke træffer de beslutninger, som er mest omkostningseffektive, 

og dermed opstår produktiv inefficiens.
165

   

 

Et andet aspekt ved forskellen mellem monopol og fuldkommen konkurrence er en såkaldt 

Darwinian mekanisme, hvor konkurrence fører til, at kun den stærkeste virksomhed 

overlever. På et marked med flere aktører og fuldkommen konkurrence vil 

markedskræfterne kun tillade de stærkeste og mest omkostningsminimerende 

                                                 
165 Motta, Massimo, Competition Policy (2004) side 47-48 
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virksomheder at blive på markedet. Virksomheder, som producerer med for høje 

omkostninger, presses derfor ud af markedet. Eftersom denne mekanisme ikke findes ved 

en monopolsituation, vil monopolet ikke have incitament til at omkostningsminimere
166

.  

 

Disse problematikker vil dog ikke blive behandlet nærmere, på grund af restriktioner i 

forhold til afhandlingens omfang. 

 

3.3.4.3 Dynamisk efficiens 

Dynamisk efficiens henviser til den situation, hvor en virksomhed indfører nye produkter 

og produktionsprocesser.
167

 Nedenfor analyserer vi, om konkurrencen presser el-

handelsselskaberne til at flytte den efficiente grænse for ”produktion”. Dette afhænger af 

om profitten ved investeringen overstiger de omkostninger, der er forbundet med 

investeringen. Dette kan endvidere illustreres ved et teoretisk eksempel, der forklarer 

mekanismerne herfor:  

 

Monopolsituation 

De forsyningspligtige el-handelsselskaber på detailmarkedet har mulighed for at investere i 

eksempelvis ny teknologi, som vil reducere omkostningerne fra CH til CL, henholdsvis høje 

og lave omkostninger, i forbindelse med en eventuel indtræden på en konkurrents 

forsyningspligtområde. Ved lave omkostninger, CL, opnås profitten ΠH. Under denne 

forudsætning vil de kun vælge at investere i systemet, hvis: 

 

ΠL – ΠH > faste omkostninger forbundet med investeringen 

 

Grundet de lokale forsyningspligtområder, der karakteriseres som monopoerl, og 

kundetildelingen, vurderer vi, at en sådan investering efter vores opfattelse, medfører et tab 

i den ”sikre” profit, og er derfor på nuværende tidspunkt udelukket. 

 

Fuldkommen konkurrence situation 

Såfremt den samme beslutning skal tages under fuldkommen konkurrence, vil 

forudsætningen være en anden. Under fuldkommen konkurrence vil alle virksomheder 

                                                 
166 Motta, Massimo, Competition Policy (2004) side 50 
167 Motta, Massimo, Competition Policy (2004) side 55 
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producere til CH, men såfremt bare en virksomhed investerer i ny teknologi og dermed kan 

producere til CL, vil den kunne opnå profit som monopolisten lig med ΠL. Forudsætningen 

for at investere på et marked med fuldkommen konkurrence bliver altså mindre restriktiv 

end under monopolet, illustreret ved: 

 

ΠL > faste omkostninger forbundet med investeringen 

 

Dette simple eksempel illustrerer, hvorfor de forsyningspligtige el-handelsselskaber har 

færre incitamenter til at investere end aktørerne, der er underlagt konkurrence på 

markedet
168

. 

 

Selvom fuldkommen konkurrence vil øge incitamentet til at investere i innovation, kan det 

ikke konkluderes, at der nødvendigvis sker en øget innovation som i en monopolsituation. 

Hvis konkurrencen på markedet er så stærk, at ingen virksomhed kan tilegne sig sin 

innovation eller investering i omkostningsminimerende investeringer, vil disse ikke blive 

gennemført. Forventningen om at kunne tilegne sig et overskud ved en investering giver 

incitament til at gennemføre en sådan investering
169

. Når der investeres i forbedret 

teknologi, er det med en forventning om, at kunne tilegne sig et overskud ved disse 

investeringer. Såfremt enhver anden konkurrent på markedet vil kunne investere i den 

samme teknologi og dermed producere til samme omkostninger, for eksempel fordi 

investeringen ikke kan beskyttes gennem immaterial lovgivning, så vil de ikke have 

incitament til at gennemføre den. 

 

På baggrund af ovennævnte situationer, er der ingen tvivl om, at hvis, detailmarkedet for 

elektricitet ikke var karakteriseret ved lokale forsyningspligtområder, karakteriseret ved 

monopol, og kundetildeling, ville sandsynligheden for, at eksempelvis el-

handelsselskaberne uden forsyningspligt ville investere i de nødvendige 

kundehåndteringssystemer være større. Dette ville formentlig føre til et større 

konkurrencepres på de forsyningspligtige el-handelsselskaber, og i sidste ende øge 

forbrugermobiliteten i takt med at el-handelsselskaberne ville forsøge at skabe de ønskede 

økonomiske besparelser. 

                                                 
168 Motta, Massimo, Competition Policy 2004 side 55 
169 Motta, Massimo, Competition Policy 2004 side 58 
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På baggrund af ovenstående vurderer vi, at meget på, at reguleringen indirekte beskytter 

monopolernes tilstedeværelse, og derigennem begrænser konkurrencen, hvilket igen 

begrænser forbrugermobiliteten i forhold til det frie valg af el-leverandør. Dette står i 

fuldstændig kontrast til hvad Massimo Motta udtrykker, nemlig: 

 

Competition policy is not concerned with maximising the number of firms, and (2) 

competition policy is concerned with defending market competion in order to increase 

welfare, not defending competitors”.
170
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 Motta, Massimo, Competition Policy 2004 side 39 
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3.4 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyser fastslår vi, ud fra SCP-paradigmet - og med den nye 

industriøkonomi in mente, at konkurrencesituationen på detailmarkedet for elektricitet er 

kendetegnet ved følgende: 

 

Som udgangspunkt vurderer vi, at detailmarkedet for elektricitet er imperfekt. Vi 

begrunder dette med, at den nuværende regulering begrænser konkurrencen mellem el-

handelsselskaberne på detailmarkedet og dermed hæmmer den effektivitet og dynamik, 

som konkurrencen burde tilvejebringe, i form af en øget forbrugermobilitet, i forhold til det 

frie valg af el-leverandør. Dette skal endvidere ses i lyset af nedenstående. 

 

Markedsstrukturen på detailmarkedet er som udgangspunkt karakteriseret ved lav 

koncentration. De lokale forsyningspligtområder, der er karakteriseret ved monopol, gør, at 

der indenfor disse områder alligevel forekommer en høj koncentration.  

 

Markedsadfærden er karakteriseret ved, at de forsyningspligtige el-handelsselskaber lever 

”det stille liv” indenfor deres forsyningspligtområde, qua den ”beskyttelse” de indirekte 

opnår ved den nuværende lovgivning. Dette bevirker endvidere, at el-handelsselskaberne 

uden forsyningspligt, hverken har incitament eller mulighed for at udfordre de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber.  

 

Markedsperformance er karakteriseret ud fra el-handelsselskabernes markedsadfærd. Der 

skabes herunder en inefficient markedstilstand, idet el-handelsselskaberne ikke har 

incitamenter til at skabe de ønskede økonomiske besparelser, som er altafgørende for at 

fremme forbrugermobiliteten. Dog er det væsentligt, at forbrugerne selv aktivt medvirker 

til at presse el-handelsselskaberne.  

 

Ovenstående bevirker, at der udelukkende sker en begrænset forbrugermobilitet i forhold 

til det frie valg af el-leverandør. Der er derfor behov for tiltag, der i højere grad 

tilvejebringer et fundament, hvor el-handelsselskaberne har incitament til at konkurrere 

med i hinanden, som derigennem medvirker til, at forbrugerne i højere grad benytter sig af 

det frie valg af el-leverandør. 
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Kapitel 4 

4.1 Indledning 

På baggrund af ovenstående analyser af det danske detailmarked for elektricitet, har vi 

identificeret en række årsager til den begrænsede forbrugermobilitet i forhold til det frie 

valg af el-leverandør.   Som angivet, vurderer vi, at det hovedsageligt drejer sig om 

manglende gennemsigtighed, forsyningspligtsystemet og prisreguleringen. Dette kommer 

til udtryk ved en konkurrencesituation, der langt fra er effektiv og fremstår som imperfekt. 

Dette vurderer vi har medvirket til, at el-handelsselskaberne ikke har haft incitament til at 

konkurrere om forbrugerne, idet de hæmmes af en række ”barrierer”, der udmønter sig i en 

ineffektiv markedsstruktur.  

 

Det danske detailmarked for elektricitet er præget af offentlig indblanding. På den ene side 

kan offentlig indblanding være med til at opretholde et konkurrencedygtigt marked. På den 

anden side er det væsentligt, at den offentlige indblanding ikke sker med henblik på en 

beskyttelse af aktørerne på markedet, men derimod fremmer de frie markedskræfter og 

dermed konkurrencen. Med andre ord må man efter vores opfattelse sikre, at den offentlige 

indblanding sker på den mindst indgribende måde.  

 

Hermed ønsker vi at komme med forslag til tiltag, som vi vurderer, kan fremme 

konkurrencen på detailmarkedet for elektricitet. Dette skulle gerne medføre, at forbrugerne 

i højere grad tilskyndes til at ”shoppe rundt” mellem de forskellige el-handelsselskaber på 

et detailmarked, til konkurrencedygtige priser.  

 

Alt i alt er vores målsætning, at skabe incitamenter for el-handelsselskaberne til at 

konkurrere om forbrugerne samtidig med, at forbrugernes ønsker i højere grad tages i 

betragtning. Det er dog væsentligt, at forbrugerne tager et medansvar, og er interesserede i 

at udnytte det frie valg af el-leverandør.   
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4.2 Gennemsigtighed  

Nærværende afsnit indeholder vores forslag til tiltag, som vil skabe mere gennemsigtighed, 

og fremme forbrugernes udnyttelse af det frie valg af el-leverandør. Herudover angiver vi 

de forventelige økonomiske virkninger i afsnit 4.5. 

 

4.2.1 Forslag til offentlige tiltag 

På baggrund af analyserne vurderer vi, at gennemsigtigheden på detailmarkedet for 

elektricitet er altafgørende i bestræbelserne på, i højere grad at få forbrugerne til at udnytte 

det frie valg af el-leverandør. Som tidligere nævnt i kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.1 har 

forbrugerne på baggrund af LBK nr. 1115 af 08/11/2006, § 6, stk. 4, krav på, at: 

 

”de Kollektive elforsyningsvirksomheder samt forsyningspligtige virksomheder, for så vidt 

angår deres forsyningspligtydelse, skal stille deres ydelser til rådighed for forbrugerne på 

gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke diskriminerende vilkår.”
171

  

 

Formålet er hermed, som nævnt i kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.1, at tilvejebringe information til 

forbrugerne på en tilgængelig, overskuelig og sammenlignelig måde, jf. figur 1, således at 

forbrugerne får indsigt i det til dato uigennemsigtige detailmarked for elektricitet.  

 

Nedenfor kommer vi for det første med forslag til, hvorledes man kan gøre Elpristavlen 

mere gennemsigtig og synlig for forbrugerne, jf. afsnit 4.2.1.1. For det andet angiver vi en 

række andre forslag til tiltag, som vi vurderer, skabet mere gennemsigtighed om det frie 

valg af el-leverandør, jf. afsnit 4.2.1.2 og afsnit 4.2.1.3. 

 

4.2.1.1 Elpristavlen  

Elpristavlen har til formål at give forbrugerne et søgeinstrument til at opnå indsigt og 

informationer om detailmarkedet for elektricitet. Hermed skal forbrugerne nemt og 

problemfrit kunne få informationer om udbydere, produkter, priser og rettigheder. Den 

                                                 
171 Bekendtgørelse om lov om elforsyning, elforsyningsloven, LBK nr. 1115 af 08/11/2006 



Kandidatafhandling 2009  Copenhagen Business School  

 

85 

 

fornødne gennemsigtighed tilvejebringes ved tilgængelig, overskuelig og sammenlignelig 

information, så forbrugerne kan træffe et kvalificeret valg.
172

  

 

På nuværende tidspunkt har forbrugerne haft begrænsede muligheder for at træffe et 

kvalificeret valg, har været en af årsagerne til, at ikke flere forbrugere har benyttet sig af 

det frie valg af el-leverandør.  

 

Elpristavlen er som tidligere nævnt i kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.1 blevet kritiseret, hvorfor vi 

vurderer, at der er behov for bedre information om detailmarkedet og dets muligheder. 

Således opnår forbrugerne en tilstrækkelig gennemsigtighed, som er nødvendig, hvis 

forbrugerne i større grad skal udnytte det frie valg af el-leverandør. Vi har udformet 

nedenfor nævnte forslag til tiltag på en måde, der imødekommer såvel forbrugerne som el-

handelsselskabernes behov. 

 

Online chat-service 

Et forslag til tiltag, kunne være, at der på Elpristavlen blev oprettet en online chat-service. 

En online chat-service ville være et behjælpeligt redskab for de forbrugere, som måtte have 

spørgsmål til Elpristavlen og/eller forståelsesmæssige spørgsmål til el-leverandørskift. 

Funktionen vil hermed skabe en forbedret kommunikation mellem forbrugerne og el-

handelsselskaberne, med for eksempel Dansk Energi som mellemmand, idet de som nævnt 

administrerer Elpristavlen. Hermed kan Dansk Energi kontrollere, at de givne 

informationer er tidssvarende, hvilket, som tidligere nævnt har været et af 

problemområderne, jf. kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.1.  

 

Online chat-service funktionen vil medvirke til, at skabe troværdighed og tillid mellem 

forbrugerne og el-handelsselskaberne, hvilket er med til at øge gennemsigtigheden.  

 

Et sådan tiltag vil endvidere kunne forstærkes af Dansk Energis anvendelse af Datahub’en, 

i et forbrugerservice øjemed, da de hermed kan rådgive forbrugerne på bedst mulig vis. 

Datahub’en er, som nævnt nedenfor, et af de allerede vedtagne tiltag. 

  

                                                 
172 Energistyrelsen, Statens Byggeforskningsinstitut, Forbrugerstyrelsen: Rapport, Information om frit valg (2005) side 

25-27 
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Søgefunktion og prisudvikling 

På nuværende tidspunkt opnås der ved en enkelt søgning på Elpristavlen, en længere liste 

over el-handelsselskaber, sorteret efter eksempelvis prisen. Dette vil også være tilfældet, 

selvom man afgrænser sin søgning, til eksempelvis kun, at omfatte fastpris. Dette kan for 

den enkelte forbruger virke uoverskueligt. Et andet forslag til tiltag kan hermed være, at 

man reducerer antallet af ”hits”, på baggrund af de indtastede oplysninger i søgningen, 

således at eksempelvis kun de fem el-handelsselskaber med de mest konkurrencedygtige 

priser vises. Dette vil endvidere skabe incitamenter for el-handelsselskaberne til at 

konkurrere på priserne, såfremt disse er interesserede i at opnå en øget tilvækst af 

forbrugere.   

 

Vi vurderer, at Elpristavlen vil blive endnu mere gennemsigtig og brugervenlig, hvis 

forbrugerne fik mulighed for, at følge prisudviklingen, et år tilbage i tiden. Hermed vil 

forbrugerne opnå et bedre grundlag for at skifte el-leverandør, idet de over en længere 

tidsperiode kan se, om de reelt opnår den ønskede økonomiske besparelse.  

 

Kampagner 

Informationskampagner er efter vores opfattelse tillige et væsentligt element i forsøget på 

at fremme gennemsigtigheden på detailmarkedet for elektricitet. Uanset ovenfornævnte 

forslag til tiltag, hjælper det ikke nævneværdigt, hvis forbrugerne ikke har kendskab til 

Elpristavlen. Hermed vurderer vi, at der er behov for, at eksistensen af Elpristavlen bliver 

sat i fokus, så forbrugerne opnår viden om Elpristavlen tilstedeværelse. 

 

Sådanne informationskampagner kunne eksempelvis ske via TV-spots, Radio-spots, Avis-

artikler, Reklamebannere på Internet, Indstik i blade og aviser, m.v.  

 

Fremtidigt tiltag 

Når man på nuværende tidspunkt anvender Elpristavlen, får man oplysninger om 

eventuelle besparelser ved et givent skifte af el-leverandør. Men oplysningerne omfatter 

udelukkende indenlandske el-handelsselskaber.  

 

Formålet med skabelsen af et indre marked for elektricitet er blandt andet at skabe et så 

bredt udvalg af el-leverandører for forbrugerne, at dette vil medføre et større 
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konkurrencepres på prisen. Derfor burde Elpristavlen tillige omfatte udenlandske el-

handelsselskaber, selvom vi er bekendt med problematikken i forhold til 

transmissionsnettets kapacitet på tværs af medlemsstaterne, jf. kapitel 1, afsnit 1.4.  

 

Endvidere ville det være anbefalelsesværdigt at oprette en overordnet EU-portal i lighed 

med Elpristavlen. På grund af restriktioner i forhold til afhandlingens omfang og 

afgrænsning bliver disse tiltag ikke nærmere behandlet.  

 

4.2.1.2 El-flyttepakken 

På baggrund af ovenforstående, er det vores opfattelse, at der er behov for endnu et tiltag. 

Hermed vurderer vi, at der er behov for en standard informationspakke, som forbrugerne 

kan anskaffe på et kendt sted, eksempelvis på posthuset, hvor man tilsvarende kan hente en 

”Flyttepakke”.  

 

Vi vurderer, at det ville være interessant, hvis man i lighed med en ”Flyttepakke” 

vedrørende boligflytning, kunne udarbejde en tilsvarende ”El-flyttepakke”, som indeholder 

informationer om det frie valg af el-leverandør.  

El-flyttepakken skal blandt andet bestå af informationer, der på tilgængelig, overskuelig og 

sammenlignelig måde, forklarer om mulighederne for udnyttelse af det frie valg af el-

leverandør, og hvordan et sådan el-leverandørskift gennemføres. Hermed er der behov for, 

at El-flyttepakken indeholder informationer om eksempelvis:  

 

 Eksistensen af Elpristavlen 

 El-handelsselskaber  

 Eventuelle besparelser ved skifte af el-leverandør m.v. 

 Forsyningssikkerheden  

 

”El-flyttepakken” kunne endvidere indeholde en tilmeldingsblanket til en nyhedstjeneste, 

via e-mail, som eksempelvis Energitilsynet eller Dansk Energi opdaterer løbende ud fra 

Elpristavlen. I forlængelse heraf burde Energitilsynet eller Dansk Energi i højere grad 

udgøre en form for ”borgerservice”. 
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På baggrund af ovenstående, vil man hermed fremme gennemførelsen af el-leverandørskift 

på længere sigt, da forbrugerne, som skifter bopæl, hermed har mulighed for at indhente 

nem og tilgængelig information om det frie valg af el-leverandør.  

 

4.2.1.3 Regulerede retningslinjer for gennemsigtighed 

For at fremme gennemsigtigheden på detailmarkedet for elektricitet yderligere, vil det efter 

vores opfattelse være hensigtsmæssigt, at gøre brug af LBK1115 af 08/11/2006, idet 

ministeren, jf. § 84, stk. 2, har beføjelse til at fastsætte nærmere regler om el-

handelsselskabernes oplysningspligt
173

: 

 

”Transport- og energiministeren kan til sikring af prisgennemsigtighed og 

forsyningssikkerhed og til opfølgning af energi- og miljøpolitiske målsætninger, herunder 

til udarbejdelse af det nødvendige datagrundlag i forbindelse hermed, pålægge kollektive 

elforsyningsvirksomheder, elproduktionsvirksomheder og elhandelsvirksomheder at 

udarbejde og udlevere nærmere angivne oplysninger vedrørende virksomhedernes 

produktions- og driftsmæssige forhold samt om de i virksomheden købte og solgte ydelser. 

Det samme gælder oplysninger til brug for udarbejdelse af national og international 

energistatistik”
174

 

 

Vi foreslår her, at eksempelvis Energitilsynet i samarbejde med Dansk Energi, el-

handelsselskaberne og en række forbrugerrepræsentanter udarbejder retningslinjer for en 

øget gennemsigtighed på detailmarkedet for elektricitet, hvilket kan ske med udgangspunkt 

i LBK1115 af 08/11/2006 § 82, stk. 5, som foreskriver, at: 

 

”Energitilsynet tager fornødne skridt til i øvrigt at sikre gennemsigtighed omkring priser, 

tariffer, rabatter og vilkår. Energitilsynet fastsætter regler om, hvorledes sådanne forhold 

skal offentliggøres af virksomhederne, herunder også af elhandelsvirksomhederne, og 

regler om fakturering og specificering af omkostninger over for modtagere af transport- og 

energiydelser”
175

  

 

                                                 
173 Basse, Ellen Margrethe, Miljøretten 6, (2008) side 479 
174 Bekendtgørelse om lov om elforsyning, elforsyningsloven, LBK nr. 1115 af 08/11/2006 
175 Bekendtgørelse om lov om elforsyning, elforsyningsloven, LBK nr. 1115 af 08/11/2006 
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På baggrund af ovenstående vurderer vi, at man styrker gennemsigtigheden for 

forbrugerne, som hermed vil være i harmoni med LBK1115 af 08/11/2006 § 6, stk. 4. Med 

andre ord skaber dette indsigt, forståelse og viden om de markedsmæssige forhold, som 

herigennem øger forbrugernes incitamenter til at benytte det frie valg af el-leverandør. 

 

På længere sigt kunne man for eksempel overveje at inddrage ERGEG i et sådan 

samarbejde, med henblik på at skabe konvergens på tværs af medlemsstaterne, i 

bestræbelserne på at tilvejebringe et fuldendt indre marked for elektricitet. 

 

4.2.1.4 Vedtagne tiltag  

På nuværende tidspunkt er der gennemført en række tiltag med henblik på at fremme 

gennemsigtigheden på detailmarkedet for elektricitet. Nedenfor har vi angivet to vedtagne 

tiltag der, som vi vurderer, har stor betydning for forbrugerne. Disse vil ikke blive nærmere 

behandlet, grundet restriktioner i forhold til afhandlingens omfang. 

 

Datahub 

Datahub’en er et teknisk instrument der letter informationsudvekslingen af kundedata.
176

 

Datahub’en blev efter indstilling fra Klima- og Energiministeren vedtaget af Folketinget 

den 7. maj 2009, og vil henover efteråret 2009 blive udformet og implementeret.
177

  

 

Datahub’en udformes med henblik på at lette processen ved leverandørskift, understøtte 

gennemsigtigheden og fremme konkurrencen på slutbrugermarkedet, så forbrugerne på 

hurtigst mulig vis får gennemført deres ønskede leverandørskift, og ikke havner imellem to 

el-handelsselskaber.  

 

Smart meters 

Smart meters er et andet tiltag, som er vedtaget. Dette giver efter vores opfattelse mulighed 

for el-handelsselskaberne, at sende flere og bedre informationer, herunder prissignaler 

direkte ud til forbrugerne.  

 

                                                 
176 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 181 
177 http://www.energitilsynet.dk/information/10/energinyt-nr-14-juni-2009/ 

http://www.energitilsynet.dk/information/10/energinyt-nr-14-juni-2009/
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Uanset ovenstående forslag til tiltag til fremme af gennemsigtigheden for forbrugerne, vil 

en forbedret gennemsigtig efter vores opfattelse ikke være nok i sig selv, til skabe en 

forbedret konkurrencesituation, så der er derfor behov for yderligere tiltag som angivet 

nedenfor. Hvis der ikke forekommer incitamenter for el-handelsselskaberne, for eksempel i 

form af bedre konkurrencevilkår på detailmarkedet, og forbrugerne ikke kan opnå de 

ønskede økonomiske besvarelser, så vil ovenstående tiltag udelukkende have en begrænset 

og/eller ingen effekt i forhold til udnyttelsen af det frie valg af el-leverandør. 

 

4.2.1.5 Sammenfatning 

På baggrund af ovenstående forslag til tiltag vurderer vi, at gennemsigtigheden på 

detailmarkedet for elektricitet via disse tiltag kan forbedres markant, hvilket tillige, i højere 

grad, opfylder LBK1115 af 08/11/2006 § 6, stk. 4. 

 

 

4.3. Forsyningssikkerhed 

Nærværende afsnit indeholder en juridisk redegørelse. Redegørelsen indeholder vores 

forslag til tiltag til ændring af forsyningspligtsystemet, som på en mindre indgribende 

måde tillige opretholder forsyningssikkerheden. I afsnit 4.5 angiver vi de forventelige 

økonomiske virkninger heraf. 

 

4.3.1 Forslag til offentlige tiltag 

Vi vurderer, at man kan opretholde forsyningssikkerheden på en mindre indgribende måde, 

således at el-handelsselskaberne presses til at konkurrere, og forbrugerne i højere grad 

opnår incitamenter til at udnytte det frie valg af el-leverandør. Dette skal ses i lyset af, at 

den forbrugerbeskyttelse, der er baggrunden for forsyningspligtsystemet, er med til at 

fastholde forbrugerne hos deres oprindelige el-leverandør, jf. kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.2 og 

kapitel 3, afsnit 3.3.3. 

 

Med andre ord vurderer vi, at man med en ophævelse af det nuværende 

forsyningspligtsystem, og ved indførelsen af systemet ”supplier of last resort”, jf. afsnit 

4.3.1.2 tillige kan opretholde forpligtelsen i henhold til LBK nr. 1115 af 08/11/2006 § 6, 
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stk. 2 og § 34, stk. 1, der beskytter forbrugerne mod foranstaltninger, der hindrer en 

afbrydelse af forsyningen, samtidig med, at man tilvejebringer en ufordrejet konkurrence 

på detailmarkedet for elektricitet, idet ingen af el-handelsselskaberne herved får kunder 

tildelt, og på den måde bliver favoriseret. En sådan løsning anser vi som en motivation til, 

at forbrugerne i sidste ende, i højere grad, vil benytte sig af det frie valg af el-leverandør. 

 

4.3.1.1 Ændring af forsyningspligtsystemet 

Som Konkurrencestyrelsen redegør for i konkurrenceredegørelsen 2008
178

, vurderer vi 

tillige, at man bør ændre forsyningspligtsystemet. I kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.2, fastslår vi, at 

tildelingen af forsyningspligtbevillinger, under de nuværende markedsforhold er lig med 

en tildeling af kunder, idet størstedelen af forbrugerne på detailmarkedet for elektricitet 

modtager elektricitet fra et forsyningspligtigt el-handelsselskab. Endvidere fordi 

forsyningspligtsystemet er med til at forvride konkurrencen, idet systemet, som nævnt i 

kapitel 3, afsnit 3.3.3, begrænser de forsyningspligtige el-handelsselskabers incitamenter til 

at konkurrere og tilbyde elektricitet udenfor deres forsyningspligtområde. 

 

Man bør derfor ændre det nuværende forsyningspligtsystem fra at være et ”default 

supplier-system” til i stedet, at være et system der bygger på systemet ”supplier of last 

resort”. 

 

4.3.1.2 ”Supplier of last resort” 

”Supplier of last resort” er som udgangspunkt et system, der indebærer, at en myndighed 

eller anden udvalgt tilbagefaldsleverandør midlertidigt forsyner forbrugere, der af en given 

årsag ikke har en kontrakt med et af de mange el-handelsselskaber.
179

  

 

 

En måde at igangsætte dette system på kunne være den måde som Konkurrencestyrelsen i 

Konkurrenceredegørelsen 2008 foreslår, hvilket sker på baggrund af reel udbud i henhold 

til udbudsdirektivet. Man bør i stedet udpege en offentlig myndighed, der herefter udpeger 

et givent el-handelsselskab til, at forestå opgaven som tilbagefaldsleverandør. I denne 

forbindelse anser vi Energinet.dk som en særdeles kvalificeret kandidat, idet de allerede nu 

                                                 
178 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 219-220 
179 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 219-220 
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har til opgave, at opretholde den overordnede forsyningssikkerhed på markedet for 

elektricitet
180

. 

 

I bestræbelserne på at indføre det mest hensigtsmæssige forsyningspligtsystem har vi ladet 

os inspirere af de modeller, der anvendes i de nordiske lande og som beskrives nedenfor i 

afsnit 4.3.1.3. Man bør skæve til den Norske model, som tillige anvender ”supplier of last 

resort”-systemet, idet de fastholder en højere pris på elektricitet købt hos 

tilbagefaldsleverandøren, da dette bevirker, at forbrugerne i et vist omfang tvinges til 

aktivt, at benytte det frie valg af el-leverandør, såfremt de ønsker en lavere pris. For at 

dette skal have den ønskede effekt, er det selvfølgelig nødvendigt, at gennemsigtigheden 

på detailmarkedet forbedres, som vi tilmed påpeger i afsnit 4.2 ovenfor. 

 

I praksis skulle indførelsen af det nye ”supplier of last resort”-system foregå således, at de 

forsyningspligtige el-handelsselskaber, i forbindelse med udløbet af deres nuværende 

bevillinger ikke får forlænget disse. Dette vil indebære, at disse el-handelsselskaber 

fortsætter deres leverancer, ikke fordi de har pligt til det, men fordi de fortsat ønsker at 

afsætte deres produkter til disse forbrugere. Med hensyn til de forbrugere, der eventuelt 

skulle mangle en el-leverandør, skal disse automatisk tilknyttes nævnte 

tilbagefaldsleverandør. Indførelsen af dette nye forsyningspligtsystem indebærer tillige, at 

prisreguleringen ophæves, idet denne prisregulering udelukkende vedrører 

forsyningspligtproduktet.   

 

At prisreguleringen som følge af indførelsen af det nye ”supplier of last resort”-system 

ophæves, er i henhold til kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.3, ikke umiddelbart en negativ 

konsekvens, idet vi som nævnt har argumenteret for, at netop prisreguleringen er en af flere 

grunde til, at der er blevet lagt en dæmper på de forsyningspligtige el-handelsselskabers 

lyst til at konkurrere om forbrugerne. En holdning, som tillige deles af EU-

kommissionen
181

og ERGEG
182

, og som af Konkurrencestyrelsen i 

Konkurrenceredegørelsen 2008 forklares på følgende måde:  

 

                                                 
180 http://www.energinet.dk/da/menu/Om+os/Profil/Profil.htm 
181 Meddelelser fra Kommissionen til Rådet og Parlamentet. Udsigterne for det indre gas- og elmarked, SEK(2006) 1709 

med ledsagedokoment: Kommissionens arbejdspapir ”Implementation Report on Electricity and Gas EU Regulatory 

Framework: Country Reviews” 
182 End-User Energy Price Regulation. An ERGEG Position Paper. Ref: E07-CPR-10-03 18 July 2007 

http://www.energinet.dk/da/menu/Om+os/Profil/Profil.htm
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”ideen om at markedet for elektricitet skal overlades til de frie markedskræfter, hvorfor 

der skal arbejdes hen mod en markedstilstand, hvor prisreguleringen udfases. Et dansk 

detailmarked for elektricitet som udfaser prisreguleringen forudsætter, at 

markedstilstanden er moden til at prisreguleringen ophæves, hvis det ikke skal have 

utilsigtede konsekvenser for markedet, i særdeleshed priserne.”
 183

  

 

Indførelsen af ”supplier of last resort”-systemet vil blandt andet omfatte to forhold, (A) 

forholdet mellem forbrugeren, der på nuværende tidspunkt modtager et 

forsyningspligtprodukt og (B) konsekvenserne af kontraktophør i forbindelse med 

misligholdelse, konkurs, m.v.  

 

Forhold A 

På baggrund af vores argumentation bevirker det dels, at de nu tidligere forsyningspligtige 

el-handelsselskaber må tage stilling til om de ønsker at levere elektricitet til disse kunder 

dels, at forbrugerne må tage stilling til, om de ønsker at indgå en kontrakt med deres 

nuværende forsyningspligtige el-handelsselskab, eller om de ønsker at få elektricitet 

leveret af et alternativt el-handelsselskab. Dette skal ses i lyset af, at man ved indførelsen 

af det nye system eliminerer forsyningspligtproduktet.  

 

I tilfælde af, at de ikke indgår en kontrakt med deres nuværende forsyningspligtige el-

handelsselskab eller finder et alternativt el-handelsselskab, vil de automatisk blive 

tilknyttet tilbagefaldsleverandøren, men må her acceptere at betale en markant højere pris, 

som nævnt ovenfor.    

 

Forhold B 

I tilfælde af, at forbrugerne misligholder deres kontrakt med et givent el-handelsselskab, og 

kontrakten efterfølgende, som følge af kontraktbrud, bliver ophævet, vil forbrugeren 

automatisk blive tilknyttet tilbagefaldsleverandøren, som har pligt til at levere elektricitet 

til denne, men som nævnt, til en markant højere pris. Det er op til den enkelte forbruger 

selv at finde et nyt el-handelsselskab, der ønsker at levere elektricitet til 

konkurrencedygtige priser.  

 

                                                 
183 Konkurrencestyrelsen, Konkurrenceredegørelse (2008) side 217 
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En anden hændelse kunne eksempelvis være konkurs. I et sådan tilfælde vil den givne 

forbruger tillige automatisk blive tilknyttet tilbagefaldsleverandøren. Forbrugeren må også 

her betale den markante højere pris.   

 

4.3.1.3 Perspektivering 

Systemerne ”supplier of last resort” og ”default suppliers” anvendes i eksempelvis de 

nordiske lande. Disse har anvendt systemerne på følgende måde, hvor vi som nævnt 

ovenfor har tillagt den norske model stor betydning i vores forslag til tiltag:  

 

Den norske model 

”I Norge er det den lokale netoperatør, der agerer som ”supplier of last resort” for kunder 

uden kontrakt med et forsyningsselskab, fx når kunden er i færd med at skifte leverandør. 

Siden markedsåbningen har de oprindelige forsyningsselskaber ageret som ”default 

suppliers” for de kunder, der ikke skifter leverandør eller flytter. Netoperatørernes priser 

er normalt højere end forsyningsselskabernes priser for at give kunderne incitament til at 

aktivt at søge efter et forsyningsselskab. 

 

I Norge er forbrugerne støttet af hjemmesiden ”Kraftpriser”, der drives af 

Konkurransetilsynet, med omfattende informationer til både elkunder og leverandører.”
184

 

 

Den svenske model 

”I Sverige er slutbrugermarkedet fuldt ud et konkurrencemarked. Et system med 

forsyningspligt blev afskaffet i 1999. Der er imidlertid etableret et ”default suppliers”-

system, der indebærer, at kunder, som ikke aktivt har skiftet leverandør eller ikke har 

fornyet en aftale, forbliver kunder hos den seneste leverandør med en aftale om priser på 

betingede vilkår. Den mest almindelige situation, hvor ”default suppliers”-systemet træder 

i kraft, er den, at en kunde flytter til en ny adresse uden at indgå en ny aftale med en 

leverandør. I den situation udpeger netoperatøren en leverandør, der ofte vil være den 

oprindelige leverandør i lokalområdet. 

 

                                                 
184 Energistyrelsens hjemmeside: (forsyningspligt i de nordiske lande): 

http://193.88.185.141/Graphics/Publikationer/Forsyning/Prisregulering_Rap_nsovember07/html/kap07.htm 

http://193.88.185.141/Graphics/Publikationer/Forsyning/Prisregulering_Rap_nsovember07/html/kap07.htm
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Energimarknadsinspektionen oplyser, at siden 1999, hvor elmarkedet blev givet frit i 

Sverige, har omkring 50 % af kunderne aktivt ændret kontrakt. Der har ikke været muligt 

at få oplyst, hvor mange kunder, der i den forbindelse har skiftet selskab, men 

formodningen er, at det generelle billede viser en stor trofasthed over for 

elhandelsselskaber, der er tilknyttet kundens distributionsselskab; men at der er en 

stigende interesse for at skifte selskab. 

 

Udbuddet af produkter omhandler primært fastlåsning af elprisen i kortere eller længere 

perioder, hvor sikkerhed betales med en højere pris end usikkerhed. En del selskaber 

tilbyder bredbåndsforbindelser som led i el-aftalen. To selskaber skiller sig ud, idet det ene 

tilbyder kombinationen el-og-bøger, mens det andet tilbyder ”god el”, hvilket indebærer, 

at selskabets overskud går til godgørende formål. 

 

I Sverige er forbrugerne støttet i deres valg af produkt og leverandør af hjemmesiden 

”Jämför elpriser – personlig kalkyl”, der drives af Konsumentverket.”
185

 

 

Den finske model 

”I Finland udføres opgaverne vedrørende ”suppliers of last resort” og ”default suppliers” 

af det dominerende lokale handelsselskab. Udvælgelsen af dette handelsselskab baseres på 

fakta om, hvilket selskab der har den signifikante markedsstyrke og den største 

markedsandel i distributionsnetområdet. Dette såkaldte forsyningspligtsystem er begrænset 

til husholdninger og andre små forbrugere med en hovedsikring på 3 x 63 A og et 

årsforbrug på maksimalt 100.000 kWh. Der er uafhængig fastsættelse af tariffer, men 

tarifferne skal være rimelige, og de kan være genstand for undersøgelse af regulatoren 

eller konkurrencemyndigheden.”
186

 

 

 

4.3.1.4 Skepsis 

I henhold til indførelsen af det nye ”supplier of last ressort”-system anbefaler vi dog, at der 

i en given periode efter ændringen af forsyningspligtsystemet sker en skærpet overvågning 

                                                 
185 Energistyrelsens hjemmeside: (forsyningspligt i de nordiske lande): 

http://193.88.185.141/Graphics/Publikationer/Forsyning/Prisregulering_Rap_november07/html/kap07.htm 
186 Energistyrelsens hjemmeside: (forsyningspligt i de nordiske lande): 

http://193.88.185.141/Graphics/Publikationer/Forsyning/Prisregulering_Rap_november07/html/kap07.htm 

http://193.88.185.141/Graphics/Publikationer/Forsyning/Prisregulering_Rap_november07/html/kap07.htm
http://193.88.185.141/Graphics/Publikationer/Forsyning/Prisregulering_Rap_november07/html/kap07.htm
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af detailmarkedet for elektricitet med henblik på at vurdere, om eksempelvis 

incitamenterne for el-handelsselskaberne til at konkurrere er til stede, og om forbrugerne 

reagerer hensigtsmæssigt ved mulige prisændringer.  

 

Herudover skal overvågningen medvirke til at sikre, at de dominerende el-

handelsselskaber, som omtalt i kapitel 2, afsnit 2.7.2, ikke har misbruger deres 

dominerende stilling i forhold til markedsåbningen. 

 

Med andre ord overvåges og kontrolleres detailmarkedet for at sikre at konkurrencen 

fungerer. 

 

4.3.1.5 Sammenfatning 

På baggrund af ovenstående analyser vurderer vi, at man på en mindre indgribende måde 

kan tilvejebringe forsyningssikkerheden, hvilket samtidig medfører incitamenter for 

forbrugerne til at udnytte det frie valg af el-leverandør. 

 

Dette skal tillige ses i lyset af de økonomiske virkninger, der mere indgående analyseres 

nedenfor i afsnit 4.5. 

 

 

4.4 Forbrugernes medansvar 

Uanset ovenforstående forslag til tiltag, som efter vores opfattelse er altafgørende for at 

skabe et konkurrencedygtigt detailmarked for elektricitet, hvor forbrugerne i højere grad 

udnytter det frie valg af el-leverandør, er det af væsentlig betydning, at forbrugerne tager et 

medansvar, for at skabe et omvendt konkurrencepres på el-handelsselskaberne.  

 

Vi mener hermed, at forbrugerne må ændre holdning, og bruge den fornødne tid til 

informationssøgning, uanset om det medfører et el-leverandørskift eller ej. Med andre ord 

må forbrugerne indstille sig på at benytte Elpristavlen hyppigere, idet priserne som nævnt i 

kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.3 ændrer sig.   
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Sådanne reaktioner på prisændringer, vurderer vi, skaber konkurrence mellem el-

handelsselskaberne, da disse hermed bliver bevidste om, at forbrugerne er opmærksomme 

på prisudviklingen, og derigennem udnytter det frie valg af el-leverandør i forhold til de 

ønskede økonomiske besparelser, de kan opnå herved.    

 

At forbrugerne i højere grad bør tage et medansvar, vil efter en gennemførelse af 

ovenstående forslag til tiltag være muligt, idet gennemsigtigheden på detailmarkedet for 

elektricitet derigennem forbedres. Forbrugerne får herved nemmere ved at overskue og 

sammenligne den relevante information, samtidig med at tilgængeligheden lettes.  

 

4.5 Økonomiske virkninger 

Vi vurderer på baggrund af ovenstående forslag til tiltag, at man får elimineret flere af de 

elementer, der har en negativ indvirkning på konkurrencen mellem el-handelsselskaberne, 

hvilket betyder, at detailmarkedet for elektricitet nærmer sig en fuldkommen 

konkurrencesituation, hvorunder forbrugermobiliteten i forhold til det frie valg af el-

leverandør øges. Nedenfor argumenterer vi for denne markedstilstand. 

 

4.5.1 Forbedret gennemsigtighed 

En forbedret gennemsigtighed medfører, at forbrugerne, som nævnt ovenfor i afsnit 4.2, får 

nemmere ved at gennemskue og sammenligne priserne på elektricitet. Dette bevirker, at 

den omtalte produktdifferentiering, jf. kapitel 3, afsnit 3.3.2.3 mindskes, hvorved 

elektricitet, som homogent produkt, kommer til sin ret, idet forbrugerne på grund af et 

mere gennemsigtigt detailmarked vil anse elektricitet købt af el-handelsselskaberne som 

klare substitutter. 

 

At forbrugerne i højere grad har mulighed for at gennemskue og sammenligne priser på 

elektricitet, bevirker endvidere, at forbrugerne i langt højere grad får mulighed for at 

reagere på de prisændringer, der måtte tilvejebringe de ønskede økonomiske besparelser, 

som på nuværende tidspunkt er begrænset, jf. kapitel 3, afsnit 3.3.3.2. 
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På baggrund heraf vil de switching costs, der i kapitel 3, afsnit 3.3.3.2 omtales som 

”learning costs” bliver reduceret kraftigt, idet forbrugerne på detailmarkedet for elektricitet 

har nemmere adgang til tilgængelig, overskuelig og sammenlignelig information. Dette står 

også mål med, hvad Klemperer udtrykker: ”Public policy should seek to minimize 

switching costs”.
187

  

 

Ovenstående vil medføre en øget forbrugermobilitet, som via det medfølgende øgede antal 

af el-leverandørskift vil udsætte el-handelsselskaberne for et konkurrencepres, hvorefter el-

handelsselskaberne i højere grad presses til at konkurrere om forbrugerne, såfremt de vil 

fastholde og/eller forbedre deres markedsposition.  

 

4.5.2 Forsyningssikkerhed 

I kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.2 og 2.7.1 samt kapitel 3, afsnit 3.3.2 fastslår vi, at detailmarkedet 

for elektricitet er præget af monopoltilstand, i form af lokale forsyningspligtområder, 

hvorunder der tillige sker en kundetildeling.  

 

Indførelsen af ”supplier of last resort”-systemet bevirker, at det nuværende 

forsyningspligtsystem, hvorunder der sker en opdeling af markedet, ophæves. Dette 

medfører, at den utilsigtede kundetildeling, jf. kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.2 elimineres. 

Herigennem vil ”de forsyningspligtige el-handelsselskaber” i takt med, at de ikke får 

fornyet deres forsyningspligtbevilling, ikke længere være ”beskyttet” af deres monopol, 

hvilket betyder, at de ikke længere kan opnå den ”sikre profit”.  

 

Hermed elimineres de negative virkninger, som på nuværende tidspunkt begrænser den 

indbyrdes konkurrence mellem el-handelsselskaberne, jf. kapitel 3, afsnit 3.3.3, idet der 

sker en markedsåbning, hvor den omtalte gråzone, jf. figur 6 i kapitel 3, afsnit 3.3.2.2, 

elimineres. En øget konkurrence vil medføre konkurrencedygtige priser, hvorunder de 

ønskede økonomiske besparelser tilvejebringes, hvorfor forbrugermobiliteten øges.  

 

Som følge af det nye forsyningspligtsystem, ophæves prisreguleringen, som nævnt i 

ovenstående afsnit 4.3.1.2. Dette er positivt for konkurrencen, idet prisreguleringen griber 

                                                 
187 Klemperer, Paul, Competition when consumers have switching costs: An overview (1992): Non-Technical Summary. 
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ind i de frie markedskræfter, hvorved bestemte priser opretholdes, hvilket udelukker det 

ønskede konkurrencepres, jf. kapitel 2, afsnit 2.4.2.2.2.  

 

Prisreguleringen er hensigtsmæssig på umodne markedsområder, der ikke er udsat for 

konkurrence, idet forbrugerbeskyttelseshensynet opretholdes. Indførelsen af ”supplier of 

last resort”-systemet gør som ovenfor nævnt, at hele detailmarkedet udsættes for 

konkurrence, og derfor anser vi ikke prisreguleringen for nødvendig længere.  

 

4.5.3 Samlede økonomiske virkninger 

De angivne forslag til tiltag tilvejebringer, på baggrund af ovenstående argumentationer, 

forudsætningerne for fuldkommen konkurrence, jf. kapitel 3, afsnit 3.3.2. Dette bevirker: 

 

På kort sigt 

På kort sigt vil el-handelsselskaberne sætte prisen lig med AVC, idet den indbyrdes 

konkurrence vil presse prisen under MC, således at kun de mest omkostningsefficiente el-

handelsselskaber, der er i stand til at sætte den laveste pris, forbliver på markedet.
188

 Se 

herfor figur 11. 

 

På lang sigt 

På lang sigt, når detailmarkedet er faldet til ro, forekommer en effektiv konkurrence, 

hvorunder el-handelsselskaberne kan udbyde elektricitet uden større barrierer. Dette 

udmønter sig i et samfundsmæssigt set efficient resultat, idet der ikke er mulighed for at 

tjene en overnormal profit. Elektriciteten vil derfor blive solgt til en pris, hvor de marginale 

omkostninger er lig gennemsnitsomkostningerne, jf. figur 11. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
188 Martin, Stephen, Industrial Economics – Economic Analysis and Public Policy (1994) side 17-19 
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Figur 12: Effekten ved fuldkommen konkurrence 

 

Kilde: Martin, Stephen, Industrial Economics – Economic Analysis and Public Policy, side 17. 

 

Overordnet set vil den ændrede markedstilstand, fra monopol til fuldkommen konkurrence, 

medføre, at den inefficiente markedstilstand bliver til en efficient markedstilstand. Med 

andre ord går detailmarkedet fra at være allokativt inefficient til at være allokativt efficient; 

går fra at være produktivt inefficient til at være produktivt efficient; går fra at være 

dynamisk inefficient til at være dynamisk efficient. Dette skal ses i lyset af kapitel 3, afsnit 

3.3.4. Dette medfører, at forbrugerne i højere grad får incitament til at udnytte det frie valg 

af el-leverandør.  

 

Dog skal det understreges, at detailmarkedet for elektricitet aldrig når en tilstand, der 

tilvejebringer forudsætningerne for fuldkommen konkurrence endegyldigt, idet 

fuldkommen konkurrence som nævnt er et teoretisk udgangspunkt. De tidligere 

forsyningspligtige el-handelsselskaber vil blandt andet bevare en vis konkurrencemæssig 

fordel, idet forbrugerne hovedsageligt allerede er tilknyttet disse. 

 

4.5.4 Sammenfatning  

På baggrund af ovenstående argumentationer fastslår vi, at detailmarkedet for elektricitet 

bevæger sig fra en monopoltilstand til en tilstand, der nærmer sig fuldkommen 

konkurrence. Dette bevirker, at el-handelsselskaberne presses til at konkurrere indbydes, 
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hvilket medvirker til en øget forbrugermobilitet, idet de ønskede økonomiske besparelser 

tilvejebringes eller at forbrugeren forbliver hos sit nuværende el-handelsselskab til en mere 

konkurrencedygtig pris. 
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4.6 Delkonklusion  

På baggrund af ovenstående analyser i kapitel 2 og 3 er der behov for forslag til tiltag, der 

kan medføre en øget forbrugermobilitet i forhold til det frie valg af el-leverandør, hvilket 

udmønter sig i følgende:  

 

Gennemsigtigheden på detailmarkedet for elektricitet må forbedres, således at forbrugerne 

opnår tilgængelig, overskuelig og sammenlignelig information, der gør det muligt for dem 

at konstatere, om de ønskede økonomiske besparelser kan opnås. Gennemsigtigheden kan 

forbedres ved tiltag, hvor man for eksempel indfører en online chat-service til Elpristavlen 

og/eller en ”El-flyttepakke”, som medfører et bedre kendskab til det frie valg af el-

leverandør.    

 

Herudover bør det nuværende forsyningspligtsystem, herunder prisreguleringen, ophæves, 

idet dette system forfordeler de forsyningspligtige el-handelsselskaber, og skaber et 

imperfekt detailmarked for elektricitet. Dette anbefales erstattet af ”supplier of last resort”-

systemet, som tillige opretholder forsyningssikkerheden, men på en mindre indgribende 

måde.  

 

Uanset om gennemsigtigheden forbedres og forsyningspligtsystemet ændres, skal 

forbrugerne selv tage et medansvar og aktivt gøre en indsats for at presse el-

handelsselskaberne til at konkurrere, hvorunder der opnås en konkurrencedygtig pris.  

 

Disse forslag til tiltag vil i høj grad eliminere de negative virkninger, der har begrænset 

konkurrencen mellem el-handelsselskaberne. Dette bevirker, at detailmarkedet bevæger sig 

fra en monopoltilstand til en tilstand, der nærmer sig fuldkommen konkurrence.  

 

Alt i alt vil man på baggrund af ovenstående skabe en øget konkurrence, som derigennem 

gør det muligt for el-handelsselskaberne, at tilvejebringe de ønskede økonomiske 

besparelser, som er altafgørende for, om forbrugerne i højere grad vil benytte sig af det frie 

valg af el-leverandør. Med andre ord tilvejebringes fundamentet for en øget 

forbrugermobilitet. 
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Kapitel 5 

5.1 Konklusion 

Detailmarked for elektricitet er kendetegnet ved en imperfekt konkurrence. Kun ca. 2 

procent af forbrugerne har årligt benyttet sig af det frie valg af el-leverandør. Herudover 

har el-handelsselskaberne ingen incitamenter til at konkurrere, hvilket bevirker, at der ikke 

tilvejebringes et konkurrencedygtigt detailmarked. Det er derfor målsætningen at skabe et 

konkurrencedygtigt marked, som kan udgøre fundamentet for, at flere forbrugere ville 

skifte el-leverandør.  

 

Detailmarkedet er svært uigennemsigtigt og gør det vanskeligt for forbrugerne at opnå 

tilgængelig, overskuelig og sammenlignelig information via eksempelvis Elpristavlen. 

Dette har bevirket, at forbrugerne kun i begrænset omfang har benyttet sig af det frie valg 

af leverandør, idet de ikke umiddelbart har mulighed for at træffe et kvalificeret valg. På 

baggrund af dette vurderer vi, at gennemsigtigheden skal forbedres.  

 

Gennemsigtigheden kan forbedres ved tiltag som indførelsen af eksempelvis en online 

chat-service, som gør det muligt for forbrugerne at få direkte kontakt med en rådgiver. 

Herudover kan man med udarbejdelsen af en ”El-flyttepakke” udbrede kendskabet til det 

frie valg af el-leverandør og Elpristavlen.  

 

Forsyningspligtsystemet, der er indført for at opretholde forsyningssikkerheden, bør 

erstattes med et mindre indgribende system. Vi foreslår her, at man implementerer 

”supplier of last resort”-systemet, som udover at opretholde forsyningssikkerheden tillige 

ophæver prisreguleringen, som alt i alt vil fremme en effektiv konkurrence, idet de frie 

markedskræfter får frit spil. Dette skal endvidere ses i lyset af, at man med indførelsen af 

det nye forsyningspligtsystem ikke forfordeler de forsyningspligtige el-handelsselskaber i 

form af lokale forsyningspligtområder (monopoler) og tildeling af forbrugere. 

 

Ovenstående bevirker tilmed, at de forekommende situationer, der kan paralleliseres til 

konkurrencelovens §§ 6 og 11 fjernes, hvilket medfører, at det relevante detailmarked på 

sigt, i stedet for geografisk set at være opdelt i lokale monopoler og produktmæssigt set, at 
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være forsyningspligtproduktet, kan blive et samlet marked, hvor el-handelsselskaberne 

konkurrerer frit.  

 

Den nuværende konkurrencesituation på detailmarkedet for elektricitet er karakteriseret 

ved en markedsstruktur, der som udgangspunkt er karakteriseret ved monopol, hvor der 

forekommer en høj koncentration. Markedsstrukturen bevirker, at de forsyningspligtige el-

handelsselskaber lever ”det stille liv” indenfor deres forsyningspligtområde, qua den 

”beskyttelse”, de indirekte opnår ved den nuværende lovgivning. Dette bevirker endvidere, 

at el-handelsselskaberne uden forsyningspligt, hverken har incitament eller mulighed for at 

udfordre de forsyningspligtige el-handelsselskaber, idet de forsyningspligtige el-

handelsselskaber ved at undlade at konkurrere kan opretholde høje switching costs til 

ugunst for forbrugerne. Det er forbundet med et tab af den ”sikre profit”, såfremt de vælger 

at konkurrere udenfor deres forsyningspligtområde. 

 

Markedsadfærden udmønter sig i en markedsperformance, der skaber en inefficient 

markedstilstand, idet el-handelsselskaberne ikke har incitamenter til at skabe de ønskede 

økonomiske besparelser, som er altafgørende for at fremme forbrugermobiliteten.  

 

Med de ovenfor nævnte forslag til tiltag in mente ændres markedstilstanden fra en 

monopoltilstand til en tilstand, der nærmer sig fuldkommen konkurrence, idet lovgivningen 

ikke længere forfordeler de forsyningspligtige el-handelsselskaber, hvilket bevirker, at el-

handelsselskaberne får incitamenter til at konkurrere indbyrdes. Dette vil samtidig, med en 

forbedret gennemsigtighed, medføre en øget forbrugermobilitet i forhold til det frie valg af 

el-leverandør, idet de dels får mulighed for at reagere på mulige prisændringer, dels fordi 

el-handelsselskaberne kan tilvejebringe konkurrencedygtige priser.   
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5.2 Perspektivering  

På baggrund af ovenstående analyser og forslag til tiltag, anbefaler vi, at 

konkurrencesituationen på det danske detailmarked for elektricitet forbedres således, at 

forbrugerne i højere grad benytter sig af det frie valg af el-leverandør. I den forbindelse 

vurderer vi, at afhandlingen skaber et validt billede af, hvad der er årsagerne til, at ikke 

flere forbrugere har benyttet sig heraf, og hvad der skal til for at fremme konkurrencen, og 

derigennem øge forbrugermobiliteten. 

 

De ovenfor nævnte forslag til tiltag er ikke fremsat som en kortsigtet løsning. Derfor må 

man forvente, at de egentlige virkninger først vil vinde frem i tiden efter gennemførelsen af 

disse tiltag. 
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