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 Resumé 
Although the term ‘services of general economic interest’ (SGEI) is of vital importance within the 

European Union, the term has never been properly defined in any EU legislation or EU case law. 

This vague legal definition conflicts with the significant importance of the term, as it has the power 

to influence the societal development within the Union.  

Through an analysis of the current EU-law and case law on the matter, this thesis first of all strives 

to clarify which factors must be taken into consideration when defining services as SGEI. While 

article 106 (2) TFEU is considered to be the most significant provision relating to SGEI, it doesn’t 

provide any tangible guidelines designating which services that may constitute SGEI. Instead, an 

analysis of the case law relating to SGEI proved useful in this regard. The European Court of 

Justice and the Court of First Instance provide several general interests through case law, which 

have been given particular attention when defining SGEI. Thus the legal analysis concludes that 

services should not be defined as SGEI based on kind, but rather on an evaluation of whether or not 

the fulfillment of the service safeguards these general interests. 

Subsequent to the legal analysis the thesis turns towards the economic aspects of SGEI. Here it is 

examined whether SGEI can be used as a political tool by member states to remedy market failures 

within a market; the examination shows that this is the case when market failure is caused by a 

natural monopoly, pure public goods (partly) or mixed public goods, and negative or positive 

externalities. In this context it proves necessary to carry out a cost-benefit analysis, in order to make 

sure that this kind of public regulation in markets only happens when it is in the best interest of 

society. 

Finally a politico-legal analysis is carried out, evaluating different ways on how to improve the 

current legal position surrounding SGEI. This analysis illustrates the necessity to integrate the legal 

results and the economic results throughout the thesis, in order to ensure proportional public 

regulation from which society can prosper. 
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 Kapitel 1 – Mellem Stat og Union 

1.1 Indledning 

Siden sin dannelse i 1945 har det Europæiske Fællesskab haft til formål at skabe stærke 

økonomiske bånd mellem de enkelte medlemslande, først og fremmest for at skabe fred i et førhen 

krigshærget Europa.1 Siden da har den nu benævnte Europæiske Union (EU) gradvist skabt forøget 

økonomisk integration i Europa, bl.a. gennem internationalt samarbejde og gradvis frigørelse af 

bevægelse af varer, tjenesteydelser, arbejdskraft og kapital over landegrænser. 

EU har fra sin begyndelse lagt vægt på integration af de nationale markeder i EU for at fremme 

samhandelen mellem medlemslandende. At sikre ens konkurrencevilkår for alle virksomheder 

indenfor EU har vist sig at være et vigtigt element i arbejdet for at bevare denne økonomiske 

integration. Karteller, statsstøtte samt lignende konkurrenceforvridende markedsforhold er ,som 

følge af denne ideologiske fremgangsmåde, gjort ulovlige jf. Traktat om den Europæiske Unions 

Funktionsområde (TEUF).2 

Der foreligger i TEUF kun få undtagelser, der kan frigøre en virksomhed fra disse hovedregler, og 

en af disse er begrebet ’tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse’ (SGEI).3 En medlemsstat 

(MS) kan i vidt omfang selv definere, hvilke tjenesteydelser der udgør SGEI og herefter pålægge en 

given virksomhed at udbyde disse tjenesteydelser bl.a. ved at tildele denne eksklusive rettigheder 

samt yde den økonomisk støtte.4 Denne form for offentlig regulering af et givent marked tillader 

øjensynligt en forvridning af konkurrencen på det givne marked, men trods denne divergens fra 

konkurrencereglerne foreligger der ikke på nuværende tidspunkt i hverken TEUF eller retspraksis 

nogen entydig definition af SGEI, samt hvilke tjenesteydelser der konkret kan udgøre et sådant. 

Denne manglende begrebsdannelse står i slående kontrast til den betydning, som overdragelsen af 

SGEI kan have på konkurrencen i det indre marked, hvilket indikerer, at retstilstande ved SGEI på 

EU-rettens nuværende udviklingstrin ikke synes færdigudviklet. 

 

1.2 Afhandlingens formål 

Den manglende begrebsdannelse af SGEI var det, der vakte min interesse for emnet. Det kan virke 

uhensigtsmæssigt, at definitionen af dette begreb, som øjensynlig tillader en skævvridning af 
                                                 
1 ”Nielsen (2002), s. 24. 
2 Afsnit 7, kapitel 1, TEUF. 
3 Art. 106, stk. 2 TEUF. 
4 Forsyningspligtydelser i Europa, KOM(2000) 580 Endelig, pkt. 22. 
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 konkurrenceevnen indenfor fællesmarkedet, ikke er nærmere defineret i den gældende EU-ret, men 

i stedet er overladt til den enkelte MS. Denne manglende begrebsdannelse må anses for i værste fald 

at kunne lede til uproportionelle statslige indgreb i det enkelte marked og dermed for hyppig eller 

for sjælden offentlig interaktion. 

Formålet med afhandlingen er derfor at afdække begrebet SGEI ved hjælp af relevante økonomiske 

og juridiske analyser og opnå en grundlæggende forståelse for dets indhold. Her ønskes det især at 

kortlægge, hvilke juridiske og økonomiske karakteristika som bør foreligge, før det fra et 

samfundsmæssigt perspektiv kan anses for proportionalt at foretage denne slags offentlig 

regulering. Integrationen mellem økonomi og jura forekommer derfor oplagt inden for dette 

emnefelt og er således nødvendig for at kunne besvare nedenstående problemformulering. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Hovedspørgsmål 

Hvilket juridisk indhold har begrebet SGEI, og under hvilke forudsætninger må dette anses for at 

kunne bidrage positivt til samfundet? 

 

Delspørgsmål 

 

EU-retligt perspektiv 

- Hvordan er begrebet SGEI reguleret inden for EU-retten? Hvilke karakteristika kan 

retfærdiggøre definitionen af et SGEI fra dette EU-retlige perspektiv? 

 

Økonomiske rationaler 

- Hvilke økonomiske kriterier er afgørende for, om offentlig regulering i form af SGEI er 

gavnligt fra et samfundsmæssigt perspektiv? 

 

Integration af juridisk og økonomisk del 

- Hvordan bidrager besvarelsen af det juridiske og økonomiske delspørgsmål til den 

samlede forståelse af begrebet SGEI? Hvilke ændringsforslag til den nuværende 

lovgivning på området kan udledes herfra? 
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 1.4. Metode 

 

1.4.1. Problemformulering 

I problemformuleringen opstilles indledningsvis et hovedspørgsmål, der søges undersøgt via 

besvarelsen af tre delspørgsmål. Med hovedspørgsmålet indrammes afhandlingens overordnede 

tema, mens besvarelsen af hvert enkelt delspørgsmål efterfølgende tilvejebringer ny viden herom. 

Analysen af de enkelte delspørgsmål tiltænkes således at danne grundlag for den endelige 

besvarelse af afhandlingens hovedspørgsmål, da besvarelsen heraf kræver indsigt fra såvel den 

juridiske som den økonomiske side. 

 

1.4.2. Juridisk metode 

I kap. 3 analyseres gældende ret vedrørende SGEI via den retsdogmatiske metode, for at afdække 

de juridiske retskilder der danner grundlag for dette begrebs eksistens i EU. Denne de lege lata 

analyse vil indledningsvis beskæftige sig med de primære retskilder vedrørende SGEI. Her vil først 

de relevante bestemmelser i TEUF blive underkastet en objektiv formålsfortolkning, ligesom 

Servicedirektivets relevante punkter inddrages, da disse anses for at bidrage til den samlede 

forståelse af begrebet SGEI. I forbindelse med analysen af de primære retskilder vil sekundære 

retskilder i form af retspraksis blive inddraget, hvor det findes nødvendigt, for at underbygge 

fortolkningen af lovteksten. Selvom der her er tale om en ikke-bindende retskilde, har de medtagne 

domme anselig retskildeværdi, da udviklingen af dette retsområde især skabes via retspraksis. EU-

Kommissionens (Kommissionen) meddelelser på området samt dens hvid- og grønbøger inddrages 

ligeledes i gennemgangen af de primære retskilder, da denne sekundære retskilde indikerer hvilken 

retning udviklingen af SGEI formodes at gå. Endelig benyttes videnskabelige artikler og 

supplerende litteratur på området til at underbygge fortolkningen af lovteksten, hvor dette anses for 

hensigtsmæssigt. 

Efter gennemgangen af de primære retskilder vil de sekundære retskilder blive gennemgået, da 

udviklingen af SGEI indenfor EU-retten i høj grad synes at afhænge heraf. Det ønskes herigennem 

at undersøge, hvilke kriterier domstolene tidligere har tillagt vægt ved vurderingen af, om en 

national definition af SGEI var acceptabel. Desuden vil kommissionens grøn- og hvidbog også her 

blive inddraget, da disse giver indblik i Kommissionens opfattelse af begrebets mulige indhold. 

Videnskabelige artikler og øvrig litteratur vil ligeledes blive inddraget for at underbygge og uddybe 

de pointer, der gøres ved gennemgangen af de sekundære retskilder. 
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 1.4.3. Økonomisk metode 

I kap. 4 undersøges hvorvidt økonomisk teori begrunder offentlig regulering i form af SGEI på et 

givent marked, og dermed i hvilket omfang denne offentlige reguleringsform kan anses for at 

medføre en efficient allokering af ressourcer i samfundet. Til dette formål foretages en analyse af 

den mikroøkonomiske teori vedrørende markedsfejl. Her gennemgås fire generelle årsager til 

markedsfejl for at skildre, hvorvidt offentlig interaktion i et marked, i form af SGEI, kan anses for 

at kunne afhjælpe markedsfejl. Ifm. gennemgangen af offentlige goder anvendes teorien om 

’Fælledens tragedie’ samt ’Fangernes dilemma’ til at beskrive free-rider problematikken der er 

årsag til, at et marked med offentlige goder fejler. Endvidere anvendes teorien om cost-benefit 

analysen til at undersøge, om det ud fra et samfundsmæssigt synspunkt er muligt at sikre, at 

’anvendelsen af SGEI’5 kun forekommer, hvor dette må anses for at være i samfundets interesse. 

Endvidere vil der forekomme reference til det juridiske kriterium om økonomisk aktivitet beskrevet 

i afsnit 3.2.1., da dette anses for et nødvendigt supplement til den økonomiske gennemgang af 

offentlige goder. Der vil ligeledes blive henvist til Kommissionens hvidbog, da denne behandler 

relevante aspekter vedrørende spørgsmålet om offentlig forsyningspligt. 

 

1.4.4. Integreret metode 

I kap. 5 og 6 integreres de foreløbige resultater fra kap. 3 og 4, for at undersøge hvordan disse kan 

bidrage til den samlede forståelse af SGEI. 

I kap. 5 søges det via gennemgangen af en kort case at fremvise, hvordan de juridiske og 

økonomiske resultater tænkes at kunne interagere med hinanden for at sikre, at offentlig regulering i 

form af SGEI kun forekommer hvor dette er i samfundets interesse. 

I kap. 6 vil der på baggrund af de opnåede resultater gennem afhandlingen blive foretaget en 

retspolitisk analyse, der vil komme med forslag til hvordan retstilstanden vedrørende SGEI kan 

forbedres. Retspolitik de lega ferenda vil ske gennem forslag til lovændring af art. 106, stk. 2 

TEUF. Retspolitik de sententia ferenda vil efterfølgende udmønte sig i et forslag til, hvordan EU-

domstolen bør fortolke ordlyden i art. 106, stk. 2 TEUF, og hermed indsætte en SGEI-test i 

fremtidig retspraksis på området. Denne retspolitiske del søger dermed at sammenholde de 

resultater, der er blevet gjort igennem afhandlingen, for at danne grundlag for en analyse af, 

hvordan lovgiver kan tænkes at skabe en mere sikker retstilstand på dette område af EU-retten. 

 

                                                 
5 Denne terminologi, der anvendes ifm. det økonomiske kap. 4, vil blive forklaret nedenfor i afsnit 4.1. 
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 1.5. Afgrænsning 

I kap. 5 ses der i casen bort fra specifik EU-lovgivning på radio-tv området, da casen ikke forsøger 

at give et billede af retstilstanden i netop denne sektor, men blot tager sit udgangspunkt i denne 

sektor for at beskrive, hvordan de i afhandlingen gennemgåede juridiske og økonomiske kriterier 

forventes at kunne interagere. 
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 Kapitel 2 - Begrebsafklaring 
Indledningsvis vil to centrale begreber i afhandlingen kort blive defineret for at give en 

grundlæggende forståelse for disse. Herved ønskes det at synliggøre de to begrebers væsentligste 

karakteristika over for læseren, så læseren er bekendt med begreberne, når de fremgår i de 

efterfølgende kapitler. 

 

Tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse (SGEI): 

”SGEI defineres hverken i traktaten eller i den afledte ret. Men i forbindelse med Fællesskabets 

praksis hersker der bred enighed om, at udtrykket betegner tjenesteydelser af økonomisk art, som 

medlemsstaterne eller Fællesskabet underlægger specifikke offentlige tjenesteforpligtelser ud fra et 

kriterium om almen interesse.”6 

”(H)vis de offentlige myndigheder mener, at visse tjenesteydelser er af almen interesse, og at 

markedskræfterne ikke kan sikre en tilfredsstillende opfyldelse af de pågældende behov, kan de 

fastsætte specifikke krav til varetagelse af almene interesser i form af en forsyningspligt. Med 

henblik på opfyldelsen af en sådan pligt kan der indrømmes specielle eller eksklusive rettigheder, 

eller der kan etableres særlige finansieringsmekanismer.(…) Det klassiske eksempel er forpligtelse 

til at levere en bestemt ydelse på hele det pågældende territorium til en overkommelig pris og af 

ensartet kvalitet, uafhængigt af de enkelte aktiviteters lønsomhed.”7 

 

Offentlig tjenesteforpligtelse (PS): 

”Offentlige tjenesteforpligtelser henviser til specifikke krav, som de offentlige myndigheder 

pålægger tjenesteudbyderen for at sikre, at bestemte målsætninger af almen interesse opfyldes.”8 

”Det klassiske eksempel [på en offentlig tjenesteforpligtelse] er forpligtelsen til offentlig tjeneste, 

dvs. en forpligtelse til at levere en bestemt ydelse på hele det pågældende territorium til en 

overkommelig pris og af ensartet kvalitet uafhængigt af de enkelte aktiviteters lønsomhed.”9 

 

Efter denne korte introduktion vil afhandlingen nu fortsætte mod en grundlæggende juridisk 

forståelse af begrebet SGEI via gennemgang af den relevante EU-retlige regulering på området. 

                                                 
6 Hvidbog om forsyningspligtydelser, KOM(2004) 374 Endelig, s. 23. 
7 Forsyningspligtydelser i Europa, KOM(2000) 580 Endelig, pkt. 14. 
8 Hvidbog om forsyningspligtydelser, KOM(2004) 374 Endelig, s. 23. 
9 Forsyningspligtydelser i Europa, KOM(2000) 580 Endelig, pkt. 14. 
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 Kapitel 3 – SGEI i EU-retten 

3.1. Ved lov skal ’SGEI’ bygges 

Som nævnt har eksistensen af konkurrence alle dage udgjort en vigtig del af det indre marked. Via 

lovgivning og omfattende retspraksis på området har EU understreget vigtigheden af at komme alt 

fra ulovlig statsstøtte10, misbrug af dominerende virksomhed11 samt diverse 

konkurrencebegrænsende aftaler12 til livs. Alt dette for at skabe et indre marked med høj grad af 

konkurrence, som sikrer den europæiske forbruger kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. 

Tilstedeværelsen af konkurrence anses derfor for at bidrage positivt til velfærden i det indre 

marked, hvilket begrunder de begrænsede muligheder der findes i TEUF for at blive undtaget fra 

konkurrencereglerne. At der findes undtagelser herfra bekræfter imidlertid, at der forekommer visse 

hensyn, som fra tid til anden må vægtes højere end hensynet til konkurrencen på det indre marked. 

SGEI er en af disse undtagelser.13 

I modsætning til tjenesteydelser der udbydes på velfungerende markeder, anses SGEI for at udgøre 

en essentiel del af det eksisterende velfærdssamfund, selvom de frie markedskræfter ikke giver 

tilstrækkelige incitamenter til at udbyde disse tjenesteydelser. SGEI relaterer sig således til den 

grundlæggende afvejning mellem at sikre en høj grad af konkurrence i det indre marked og samtidig 

tilgodese de almene interesser, den enkelte MS måtte ønske at varetage.14 Müller udtrykker det 

således: 

 

”(...) SGEIs are matters which concern both the Community and the Member States (…) On the one hand, 

there is the concept of competition of market-making and integration by establishing an open economy with 

free competition (EC); on the other hand there is a concept of market correction, social welfare and 

redistribution especially by granting aids (Member States). Clearly, both concepts are not fully compatible, 

but in reality they are linked: EC competition law ‘spills over’ to nearly all Member States’ policies, thus 

                                                 
10 Se sag 78/76, Steinike & Weinlig, Sml. 1977, s. 595; C-53/00, Ferring SA vs. Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale; C-199/06, Centre d’exportation du livre français vs. Société international de diffusion et d’édition; C-
280/00, Altmark Trans GmbH vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH. 
11 Se sag 85/76, Hoffmann-La Roche vs. Kommissionen, Sml. 1979, s. 461; Sag 322/81, NV Nederlandsche Baden-
Industrie Michelin vs. Kommissionen, Sml. 1983, s. 3461; C-95/04 P, British Airways vs. Kommissionen. 
12 Sag 56 og 58/64, Grundig og Consten mod Kommissionen, Sml. 1966, s. 322; C-306/96, Javico International vs. 
Yves Saint Laurent Parafums SA; C-209/07, Competition Authority vs. Beef Industry Development Society Ltd. 
13 Art. 106, stk. 2 TEUF. 
14 Kommissionens meddelelse om tjenesteydelser af almen interesse i Europa, (86/C281/03), pkt. 19. 
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 restricting their autonomy, especially in establishing systems in economic areas which depart from the 

principle of open markets and free competition.”15 

 

Udover at belyse afvejningen mellem graden af konkurrence og diverse almene velfærdsinteresser 

understreger Müller, at selvstyret i MS bliver indskrænket pga. konkurrencereglernes stigende 

indflydelse på det indre marked. At MS er nødsaget til at afgive kompetence til EU er ikke noget 

nyt fænomen inden for EU-retten, men da afgivelse heraf ofte er blevet mødt med en sund skepsis 

fra de enkelte MS, må dette formodes at have medvirket til den stigende opmærksomhed, som SGEI 

har oplevet gennem de seneste 10-15 år.16 En periode hvor EU’s bestræbelser på at liberalisere det 

indre marked har dannet et stigende pres på de nationale foranstaltninger, som det enkelte MS har 

betroet specifikke virksomheder for at sikre udførelsen af et SGEI.17 Denne stigende liberalisering 

af flere sektorer inden for det indre marked har resulteret i en øget fokusering på SGEI, da der 

fortsat eksisterer et basalt behov for bevarelsen af disse almene interesser i det indre marked.18 

SGEI fremstår således som et begreb, der skaber modvægt til den fremherskende 

markedsøkonomiske ideologi, så ikke samtlige sociale tiltag, en given MS anser for vigtige at 

opretholde, går til pga. den stigende liberalisering på det indre marked. 

Det er imidlertid ikke enhver tjenesteydelse, som MS kan påstemple med betegnelsen SGEI, da der 

foreligger en række krav i den EU-retlige regulering på området, som skal overholdes. For at opnå 

forståelse for denne regulering, samt hvilken betydning denne har for begrebets indhold og 

praktiske funktion, vil de næste afsnit gennemgå de enkelte bestemmelser i TEUF, der vedrører 

SGEI. 

 

3.2. Art.  106, stk. 2 TEUF 

Art. 106, stk. 2 TEUF var oprindeligt den eneste bestemmelse, som medtog begrebet SGEI i 

traktatteksten. Bestemmelsen indeholder dog ingen principper eller vilkår, som karakteriserer 

indholdet af SGEI, og indeholder heller ikke nogen entydig definition heraf: 

 

”Virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, eller 

som har karakter af fiskale monopoler, er underkastet traktaternes bestemmelser, navnlig 

konkurrencereglerne, i det omfang anvendelsen af disse bestemmelser ikke retligt eller faktisk hindrer 
                                                 
15 Müller (2009), s. 1. 
16 Sauter (2008, Services of General Economic Interest and universal Service in EU Law), s. 167. 
17 Neergaard m.fl. (2009, s. 208-209. 
18 Bacon (2009), s. 129. 
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 opfyldelsen af de særlige opgaver, som er betroet dem. Udviklingen af samhandlen må ikke påvirkes i et 

sådant omfang, at det strider mod Unionens interesse.”19 

 

En objektiv ordlydsfortolkning af art. 106, stk. 2 TEUF gør det klart, at art. 106, stk. 2 TEUF er en 

undtagelsesbestemmelse, der som udgangspunkt kræver, at alle virksomheder overholder 

bestemmelserne i TEUF, i det omfang dette ikke hindre opfyldelsen af de særligt betroede opgaver, 

såkaldte PS, der er betroet en virksomhed for at sikre udførelsen af et overdraget SGEI. Dette 

betyder rent praktisk, at et betroet PS i udgangspunktet skal udføres uden at forbryde sig mod 

bestemmelserne i TEUF. Der vil imidlertid kunne opstå situationer, hvor et givent PS vil medføre så 

væsentlige fordele for virksomheden, at denne ved at udføre det betroede PS ikke vil kunne undgå 

at forbryde sig mod bestemmelserne i TEUF. Et eksempel herpå er MS, der definerer levering af 

post til samtlige husstande i hele landet som et SGEI. MS overdrager herefter dette SGEI til 

virksomhed A, hvorefter A skal forestå denne landsdækkende service. For at gøre A i stand til at 

udføre dette SGEI, betros A samtidig med et PS, der giver A eksklusiv rettighed til at levere post 

inden for det pågældende MS, samt specifikke krav til hvordan opgaven skal søges opfyldt.20 Denne 

overdragelse af eksklusive rettigheder er i sig selv ikke i strid med TEUF, men hvis dette medfører, 

at A efterfølgende ikke kan undgå at foretage misbrug heraf, bl.a. ved efterfølgende at medtage 

levering af pakker i sit sortiment pga. sit enestående forsyningsnetværk, umuliggør bestemmelsen 

om misbrug af dominerende stilling i art. 102 TEUF konkret A’s varetagelse af postleveringen. Det 

er i dette tilfælde, at MS, ved at kategorisere leveringen af post som SGEI, kan undtage A fra denne 

konkrete bestemmelse i TEUF for at sikre udførelsen af postlevering. 

Hvorvidt en pågældende tjenesteydelse i en konkret sag kan kategoriseres som et SGEI afhænger 

imidlertid af forskellige faktorer, som efterfølgende vil blive gennemgået. 

 

3.2.1. Økonomisk aktivitet 

Fra bestemmelsens ordlyd kan først og fremmest udledes, at det kun er ifm. erhvervsmæssig 

virksomhed,21 at undtagelsesbestemmelsen i art. 106, stk. 2 TEUF kan komme i spil, da 

                                                 
19 Art. 106, stk. 2 TEUF. 
20 Som nævnt i kap. 2, kan et betroet PS med henblik på udførelsen af SGEI bl.a. indrømme specielle eller eksklusive 
rettigheder til den pågældende virksomhed, samt specifikke krav, som de offentlige myndigheder pålægger 
tjenesteudbyderen for at sikre, at de konkrete tjenesteydelser af almen interesse udføres. 
21 I den engelske version bruges udtrykket ’undertaking’. Hermed forstås virksomheder, som køber og sælger varer osv. 
mod betaling, og afholder en økonomisk risici i denne forbindelse. Disse defineres som erhvervsmæssige virksomheder. 
Se i denne forbindelse sag 118/85, Kommissionen vs. Italien, Sml. S. 2599, præmis 7; C-35/96, Kommissionen mod 
Italien, Sml. I, s. 3851, præmis 36. 
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 konkurrencereglerne kun omfatter disse virksomheder.22 Dette fremgår desuden af selve begrebet 

’tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse’ samt det tilsvarende ordvalg i art. 14 TEUF. 

Dette medfører, at det primært er virksomheder med profit før øje, som udgør erhvervsmæssige 

virksomheder, og dermed kan udføre økonomisk aktivitet. Derimod udgør anliggender som hører 

ind under udøvelsen af offentlig myndighed, heriblandt opretholdelsen af et militærforsvar, 

retsvæsen, diplomati osv., ikke-økonomisk aktivitet.23 Udøvelsen af ikke-økonomisk aktivitet falder 

således uden for konkurrencereglernes anvendelsesområde. 

 

3.2.2. Overdragelse og definition af SGEI 

Før en virksomhed på baggrund af art. 106, stk. 2 TEUF kan blive undtaget fra diverse 

bestemmelser i TEUF, skal virksomheden først overdrages et SGEI via en retsakt fra en offentlig 

myndighed i den pågældende MS.24 Udformningen af denne retsakt kan fastlægges af MS selv, men 

Kommissionen har dog udfærdiget en skabelon hertil. Bl.a. skal arten og varigheden af det 

tilhørende PS beskrives, ligesom både det relevante geografiske område for udførelsen heraf samt 

de involverede virksomheder skal angives. Det samme gælder de eksklusive rettigheder, som de 

involverede virksomheder evt. får tildelt i denne forbindelse.25  

Før et SGEI kan overdrages til en virksomhed kræves desuden, at MS foretager en klar definition 

heraf.26 Denne definition skal formuleres så præcist som muligt, så den ikke skaber tvivl om, hvilke 

aktiviteter samt hvilke aktører den omfatter.27 Definitionen er med til at tydeliggøre, hvilke 

tjenesteydelser MS anser for at udgøre SGEI, og dermed hvilke services et betroet PS er tiltænkt at 

sikre udførelsen af. Efterfølgende har Kommissionen kompetence til at kontrollere denne definition 

for væsentlige fejl.28 Såfremt Kommissionen ikke har bemærkninger hertil, betyder dette, at den 

forelagte definition fra MS er acceptabel, og at den pågældende tjenesteydelse herefter udgør SGEI. 

Såfremt definitionen af et SGEI kan accepteres og herefter er blevet overdraget ved en særskilt 

                                                 
22 Tjenesteydelser af almen interesse, herunder sociale ydelser af almen interesse: Europas nye udfordring, KOM(2007) 
725 Final, s. 5 ff., hvor tjenesteydelsens økonomiske aspekt anses for at afhænge af den måde, hvorpå en given 
tjenesteydelse reelt leveres, tilrettelægges og finansieres. 
23 Forsyningspligtydelser i Europa, KOM(2000) 580 Endelig, pkt. 28-30. 
24 Se sag 127/73, BRT og Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, Sml. s. 313, præmis 20; T-106/95, FFSA 
m.fl. mod Kommissionen, Sml. II, s. 229, præmis 173. 
25 Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste, (2005/C 297/04), pkt. 
12. 
26 MS har kompetence hertil jf. art. 14 TEUF, hvilket vil blive uddybet nedenfor i afsnit 3.3.1. 
27 Forsyningspligtydelser i Europa (2001/C 17/04), pkt. 9-13. 
28 Forsyningspligtydelser i Europa (2001/C 17/04), pkt. 22. 
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 retsakt, påkræver art. 106, stk. 2 TEUF efterfølgende, at de betroede foranstaltninger i denne 

forbindelse er i overensstemmelse med den grundlæggende29 proportionalitetstest. 

 

3.2.3. Den grundlæggende proportionalitetstest 

Fra ordlyden i art. 106, stk. 2 TEUF forstås, at et PS der er betroet en virksomhed for at sikre 

udførelsen af et SGEI kun kan blive undtaget fra bestemmelserne i TEUF i det omfang opfyldelsen 

heraf retligt eller faktisk hindres af bestemmelserne i TEUF. Dermed kan det ikke anses for 

proportionalt at undtage et PS fra bestemmelserne i TEUF, når dets opfyldelse ikke hindres heraf 

eller kan sikres ved brug af mindre restriktive midler. Dette blev bl.a. understreget i Corbeau 

dommen,30 hvor EU-domstolen fandt, at det generelt er uproportionalt at udelukke konkurrencen på 

et marked ved at tildele en enkelt udbyder eksklusive rettigheder, såfremt denne konkurrence ikke 

kan anses for at hindre udførelsen af det betroede PS. Således fastslår den grundlæggende 

proportionalitetstest i art. 106, stk. 2 TEUF, at et givent nationalt PS kun kan undtages fra de 

enkelte bestemmelser i TEUF, når dette må anses for nødvendigt.31 Dette understreges i 

bestemmelsens 2. punktum, der gør det klart, at udviklingen af samhandlen i denne forbindelse ikke 

må påvirkes således, at det strider mod Unionens interesse. En tilføjelse der generelt anses for at 

understrege formålet med den grundlæggende proportionalitetstest, selvom det i visse dele af 

litteraturen dog diskuteres, hvorvidt der her er tale om en yderligere betingelse til denne test.32 

EU-domstolen har fundet, at det ikke er et nødvendigt kriterium for opfyldelse af 

proportionalitetstesten, at den respektive virksomhed er truet på sin økonomiske eksistens, men at 

det i stedet er tilstrækkeligt at bevise, at virksomheden ved at overholde bestemmelserne i TEUF 

ikke er i stand til at udføre de betroede opgaver der er nødvendige for at sikre leveringen af SGEI.33 

Ved vurderingen af hvorvidt der findes andre og mindre restriktive midler end det netop anvendte, 

fandt EU-domstolen samtidig, at MS for at opfylde betingelserne i art. 106, stk. 2 TEUF, ikke kan 

påkræves at skulle bevise, at der ikke findes nogen anden tænkelig foranstaltning der sikrer 

                                                 
29 Dette ordvalg er til for at undgå forvirring mellem den grundlæggende proportionalitetstest i art. 106, stk. 2 TEUF og 
den overordnede proportionalitetstest, som inddrages nedenfor i afsnit 3.1.5. De kursiverede ordvalg er selvvalgte, og er 
derfor ikke afledt fra litteraturen på området. 
30 C-320/91, Anklagemyndigheden mod Corbeau, Sml. I, s. 2533, præmis 19. 
31 Dette fastslog EU-domstolen bl.a. i følgende sager: C-320/91, Anklagemyndigheden mod Corbeau, præmis 14; C-
475/99, Firma Ambulanz Glöckner vs. Landkreis Südwestpfalz, præmis 56. 
32 Sierra har beskrevet dette problemfelt flere steder: Sierra (1999), s. 341-352; Faull & Nikpay (2007), s. 643. Sierra 
finder, at mens ordlyden i artiklen ikke synes at udelukke eksistensen af en yderligere betingelse, så gør domstolenes 
nuværende retspraksis på området netop dette. 
33 C-159/94, Kommissionen vs. Den franske republik, præmis 95 og 96. 
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 udførelsen af det pågældende SGEI ved brug af mindre restriktive midler.34 Dette synes at lempe 

den bevisbyrde, som kan afkræves MS ved opfyldelsen af betingelserne i art. 106, stk. 2 TEUF. Der 

var førhen tvivl om, hvorvidt EU-domstolen udelukkende accepterede en streng fortolkning af 

denne proportionalitetstest, men dette blev afklaret ved indsættelsen af art. 14 TEUF, der skabte 

balance til fordel for den sociale dimension, der er i fokus ved overdragelsen af SGEI.35 En streng 

fortolkning af den grundlæggende proportionalitetstest forekommer derfor som hovedregel kun i de 

sektorer, hvor der foreligger EU-harmoniseret lovgivning, mens en mere fleksibel test formodes at 

foreligge, hvor dette ikke er tilfældet.36 

Efter gennemgangen af de krav der gør sig gældende ifm. overdragelsen af SGEI, fremgår det 

tydeligt, at art. 106, stk. 2 TEUF udgør fundamentet for begrebet SGEI, foruden hvilken begrebet i 

praksis ikke ville kunne finde anvendelse. Imidlertid bidrager bestemmelsen ikke med svar på, 

hvilke tjenesteydelser der rent praktisk kan udgøre et SGEI. Derfor vendes fokus nu mod art. 14 

TEUF. 

 

3.3. Art. 14 TEUF  

Det øgede fokus på SGEI op gennem 1990’erne skabte et stigende behov for yderligere regulering 

af begrebet, og hermed en tydeliggørelse af begrebets indhold og korrekte anvendelse. Art. 14 

TEUF blev derfor indført i Amsterdamtraktaten i 1997, hvori SGEI på daværende tidspunkt fik en 

selvstændig bestemmelse i art. 7D EF (efterfølgende art. 16 EF, nuværende art. 14 TEUF). 

Bemærkelsesværdigt var det, at bestemmelsen blev placeret i den første del af traktaten 

indeholdende Unionens grundlæggende principper, hvilket var med til at understrege den tiltagende 

betydning af SGEI i Unionen. Ordlyden i art. 7D EF lagde vægt på den plads, som SGEI indtog i 

Unionens fælles værdinormer, samt den rolle som SGEI indtog med henblik på at fremme social og 

territoriel samhørighed i Unionen. Lige siden indsættelsen af artiklen er SGEI derfor blevet 

anerkendt for at udgøre en vigtig del af det traktatmæssige fundament, der tilsammen muliggør den 

fortsatte udvikling af det indre marked.37 

På trods af denne anerkendelse blev art. 7D EF i litteraturen kritiseret for at fremstå flertydig og 

uklar, ved ikke at være tilstrækkelig konkret omkring de objektive mål som kunne søges opfyldt 

                                                 
34 Ibid, præmis 101. 
35 Szyszczak (2007), s. 217-218. 
36 Faull & Nikpay (2007), s. 642. 
37 Neergaard m.fl. (2009), s. 202. 
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 med SGEI.38 Selvom art. 7D EF var den eneste traktatfæstede bestemmelse, der konkretiserede et 

værdimæssigt kodeks ifm. SGEI, så indeholdt den ikke nogen direkte principper eller vilkår, som 

MS kunne bruge som rettesnor i dets arbejde med at definere begrebet. Dette skyldtes formentlig de 

kompromisser, som blev indgået under vedtagelsen af artiklens ordlyd, der givetvis skyldes den 

ovennævnte afvejning mellem markedsøkonomiske og almene interesser hos hhv. EU og MS. At 

artiklen ikke bød på nyt i denne forbindelse, blev understreget af Deklaration 13 til art. 7D EF, der 

understregede behovet for at fortolke artiklen på baggrund af den forudgående retspraksis til art. 86, 

stk. 2 EF (nuværende art. 106, stk. 2 TEUF). Indførelsen af art. 7D EF formåede derfor ikke i 

tilstrækkelig grad at forbedre den usikre retstilstand på området, men formåede dog at understrege 

den stigende betydning, som SGEI havde fået op gennem 1990’erne. 

I forbindelse med den nylige ratifikation af Lissabon-traktaten i 2009 er der sket en mindre 

udvidelse af den nuværende art. 14 TEUF. Udvidelsen medfører bl.a., at Europa-Parlamentet og 

Rådet har fået indskrevet deres kompetence til at fastlægge forordninger vedrørende konkrete 

principper og vilkår, som skal følges ved definitionen af SGEI. Det må formodes, at dannelsen af 

sådanne principper og vilkår i fremtiden vil være med til at forme begrebet yderligere, og skal da 

sammenholdes med de principper og vilkår, der er blevet skabt over årene gennem EU-regulering 

og EU-retspraksis. Samtidig har udvidelsen af art. 14 TEUF medført en fremhævelse af, at navnlig 

økonomiske og finansielle principper og vilkår kan lægges til grund ved definitionen af SGEI. 

Tilføjelsen kan dog kun betragtes som en beskeden tilkendegivelse af, at begrebet SGEI fortsat er 

under udvikling, da denne ordlyd ikke anses for at bidrage med substantielt nyt på området. 

 

3.3.1. Medlemsstatens kompetence til at definere SGEI 

Mens art. 14 TEUF ikke nævner konkrete principper eller vilkår, som SGEI kan defineres på 

grundlag af, understreger bestemmelsen, hvem der har kompetence hertil, idet det fremhæves, at 

hhv. Unionen og den enkelte MS skal sørge for, at disse tjenesteydelser ydes på grundlag af 

principper og vilkår, der gør det muligt for dem at opfylde deres opgaver. Da det nuværende 

udviklingstrin i EU ikke tilbyder en entydig definition af SGEI, er det derfor overladt til den enkelte 

MS at definere, hvad dette begreb skal indeholde. MS har hermed vide beføjelser til at definere, 

hvad der udgør et SGEI på dets eget territorium, medmindre andet konkret følger af harmoniseret 

                                                 
38 Sauter (2008, Services of General Economic Interest and Universal Service in EU Law), s. 172. 
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 EU-lovgivning inden for en specifik sektor.39 Kommissionens kompetence består efterfølgende i at 

kontrollere, at den enkelte definition af SGEI fra MS ikke indeholder væsentlige fejl.40 

Denne kompetencefordeling muliggør i forening med den manglende definition af SGEI, at hvert 

MS kan tilgodese de særskilte almene interesser det måtte have uden at være bundet af 

Unionslovgivning i sin prioritering heraf. Dette må alt andet lige anses for at kunne medvirke til en 

dynamisk udvikling af SGEI som begreb, da MS således har mulighed for at definere SGEI i takt 

med bl.a. den sociale og teknologiske udvikling i samfundet. Den manglende terminologi 

understreger dog samtidig den retslige usikkerhed, der eksisterer ved definitionen af SGEI, da 

Kommissionen ikke har nogen entydig vejledning for, hvornår en sådan indeholder væsentlige fejl. 

Kommissionen har udgivet en grønbog,41 en hvidbog42 samt øvrige vejledninger43 på området, men 

ingen af disse ikke-bindende retskilder nævner, hvad der konkret kan udgøre en væsentlig fejl, 

hvorfor det generelt er usikkert, hvad der konkret kan forventes at blive lagt til grund ved 

Kommissionens vurdering at det enkelte SGEI. En grundlæggende kontrol af de ovenfor nævnte 

kriterier i art. 106, stk. 2 TEUF kan som minimum forventes at indgå i Kommissionens vurdering 

heraf. 

 

3.3.1.1. Domstolenes rolle 

Udover sin indskrevne kompetence i art. 14 TEUF, har Unionen via EU-domstolen en betydelig 

indflydelse på den dynamiske udvikling af SGEI, da EU-domstolen jf. art. 267 TEUF har 

kompetence til at fortolke både Traktaten om Den Europæiske Union og TEUF. Samtidig har 

Retten i 1. Instans jf. art. 256 TEUF tillige kompetence til at behandle de sager, som ikke direkte er 

forbeholdt EU-domstolen. Disse to domstole har således via deres retspraksis afgørende indflydelse 

på, hvordan SGEI skal søges defineret af MS, da denne praksis er med til at præge begrebets 

udvikling. Desuden har domstolene mulighed for at påvirke den ovenfor nævnte 

                                                 
39 Vesterdorf (2009), s. 355. 
40 Dette fremhæves bl.a. i T-289/03, British United Provident Association Ltd vs. Kommissionen, præmis 166, hvor 
Retten i 1. Instans nævner, at Kommissionen kun kan stille spørgsmål ved et af MS defineret SGEI, såfremt dette 
indeholder væsentlige fejl. Se endvidere T-17/02, Fred Olsen vs. Kommissionen, præmis 216, samt KOM(2000) 580 
Endelig, pkt. 22. 
41 Grønbog om forsyningspligtydelser, KOM(2003) 270 Endelig. 
42 Hvidbog om forsyningspligtydelser, KOM(2004) 374 Endelig. 
43 Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlige tjenester, 2005/C 297/04; 
Tjenesteydelser af almen interesse, herunder sociale ydelser af almen interesse: Europas nye udfordring, KOM(2007) 
725 Endelig; Forsyningspligtydelser i Europa, (2001/C 17/04); Kommissionens beslutning af 28. november 2005 om 
anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens art. 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste 
ydet til visse virksomheder, der har fået overdraget at udføre tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, 
(2005/842/EF). 
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 kompetencefordeling ved at tilse og evt. irettesætte Kommissionens beslutninger, hvor definitionen 

af SGEI er blevet ukorrekt afvist, ligesom den indirekte kan tilsidesætte den nationale kompetence 

til at definere et SGEI ved at finde de valgte foranstaltninger hertil uproportionale. Hvorvidt denne 

funktion er gavnlig er diskutabelt. Domstolenes funktion kan både virke som det tredje ben, der 

giver ’SGEI-skamlen’ den nødvendige støtte til at fungere mere stabilt, idet Domstolene kan 

forhindre en unødvendig forvridning af konkurrencen på det indre marked. Den kan imidlertid også 

betyde, at kompetencefordelingen mellem MS og Kommissionen bliver ignoreret, da de som nævnt 

kan tilsidesætte den nationale kompetence på området, og dermed overtage den nationale politiske 

beslutningsevne om, hvilke tjenesteydelser der kan udgøre SGEI i MS. Denne problematik kommer 

især til udtryk ved den grundlæggende proportionalitetstest i art. 106, stk. 2 TEUF, da domstolenes 

vurdering af denne test har afgørende betydning for, hvilke nationale interesser der kan blive 

tilgodeset i MS. Hermed understreges den centrale pointe om, at retstilstanden vedrørende SGEI er 

skrøbelig, idet udførelsen af SGEI kan blive forhindret via denne test, som domstolene i øvrigt har 

imødegået på en både uklar og tøvende facon.44 Dette må skyldes domstolenes manglende vilje til at 

agere lovgivere for hvert enkelt MS. Som nævnt er kompetencefordelingen i art. 14 TEUF klart 

opdelt mellem både MS og Unionen, og da MS har kompetence til at afgøre, hvilke tjenesteydelser 

der udgør SGEI i egen stat, er det forståeligt, at domstolenes retspraksis på dette punkt kan fremstå 

tøvende og uklar for at undgå at udgøre tungen på vægtskålen i en national politisk 

beslutningsproces om, hvilke tjenesteydelser der konkret skal defineres som SGEI. Såfremt dette 

var tilfældet, ville det betyde et markant indhug i MS’s kompetence, og dermed stride mod den 

nuværende kompetencefordeling i art. 14 TEUF, der med henvisning til subsidiaritetsprincippet 

støttes fra såvel Kommissionen som litteraturen på området.45 

Dette er derfor et kontroversielt retsområde, da domstolene på den ene side må og skal søge at 

forhindre uproportionale offentlige foranstaltninger, men uden unødigt at overtage det nationale 

politiske initiativ på området. Hvorvidt løsningen herpå er at skabe én entydig definition eller test af 

SGEI, er på nuværende stadie i afhandlingen for tidligt at konkludere på, men givet er det, at den 

nuværende terminologi på området må søges revurderet for at opnå en klarere forståelse af 

begrebets indhold samt praktiske funktionsområde i EU-retten. 

                                                 
44 Faull & Nikpay (2007), s. 634: “The legality or illegality of the majority of exclusive rights will depend on how this 
principle of proportionality is interpreted. This explains the hesitancy and the ambiguity of the two European courts as 
well as the seesaw nature of the case law. It also explains the Commission’s approach, the sudden academic attention 
and the intense political interest caused by an apparently simple legal question.” 
45 Grønbog om forsyningspligtydelser, KOM(2003) 270 Endelig, s. 9-12; Hvidbog om forsyningspligtydelser, 
KOM(2004) 374 Endelig, s. 7. Se endvidere Karayigit (2009), afsnit 2.1. 
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 3.4. Servicedirektivet 

For at fuldende gennemgangen af de primære retskilder der omhandler SGEI,46 medtages til slut 

Servicedirektivet.47 Direktivet fremstår som den primære retskilde, der giver det mest konkrete 

overblik over det mulige indhold af SGEI, samt i hvilke sektorer af det indre marked det især kan 

forekomme. Direktivet understreger således, at kun tjenesteydelser, der udføres for at varetage 

særlige opgaver af almen interesse samt opgaver i forbindelse med social og territorial 

samhørighed, kan betragtes som SGEI.48 Endvidere oplister direktivets art. 17 en række sektorer, 

hvis tjenesteydelser tidligere er blevet anset for at udgøre SGEI, nemlig postsektoren, elektricitets- 

og gassektoren, tjenesteydelser i forbindelse med vanddistribution og vandforsyning samt 

tjenesteydelser inden for affaldshåndtering. Der er ikke tale om en udtømmende liste af samtlige 

sektorer, eftersom artiklen benytter udtrykket ’herunder’ i sin indledning. Det er her værd at 

bemærke, at de fremhævede sektorer alle er med til at sikre en vis levestandard for den generelle 

befolkning i en MS. Dette indikerer, at SGEI har til formål at sikrer den almene interesse i MS og 

dermed bidrage med øget nytte i samfundet. 

 

3.5. Den overordnede proportionalitetstest 

Med beskrivelsen af de relevante punkter i servicedirektivet fuldendtes gennemgangen af de 

primære retskilder, der omhandler SGEI. Før de sekundære retskilder tages under behandling 

nedenfor i afsnit 3.8., findes det relevant at knytte en kommentar til spørgsmålet om, hvorvidt en 

undtagelse fra TEUF via art. 106, stk. 2 TEUF er proportional og mere konkret, hvilke 

samfundsmæssige faktorer der i denne forbindelse bør tages i betragtning. For mens den 

grundlæggede proportionalitetstest beskrevet i afsnit 3.2.3. fokuserer på den grundlæggende 

vurdering af, hvorvidt udførelsen af et PS retligt eller faktisk forhindres af bestemmelserne i TEUF, 

synes litteraturen samtidig at fokusere på en mere overordnet samfundsmæssig tilgang til, hvilke 

kriterier der skal forelægge, før det er proportionalt at foretage undtagelse fra TEUF. F.eks. 

understreger Szyszczak,49 at offentlig regulering af markeder hovedsagligt forekommer, hvor der 

foreligger markedsfejl, og hvor private virksomheder altså ikke formår at tilvejebringe de 

                                                 
46 For fuldstændighedens skyld skal her nævnes, at også ’Protokol om tjenesteydelser af almen interesse’ vedlagt 
Lissabontraktaten understreger betydningen af SGEI, ligesom art. 36 i ’Den Europæiske Unions Charter om 
grundlæggende rettigheder’, (2000/C 364/01), understreger vigtigheden af begrebet. 
47 Europaparlamentets og Rådets direktiv 2006/123/EF af 12. december 2006 om tjenesteydelser i det indre marked 
(Servicedirektivet). 
48 Servicedirektivet pkt. 70 og 72. 
49 Szyszczak (2007), s. 248. 
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 pågældende tjenesteydelser tilfredsstillende. Ligeledes nævnes det i Kommissionens grønbog,50 at 

MS udgør en vigtig aktør i arbejdet med at sikre tilvejebringelsen af offentlige goder og desuden 

varetage befolkningens væsentligste interesser, hvor markedskræfterne ikke er i stand til dette. 

Fokus rettes altså her mod et markedsøkonomisk aspekt ved overdragelsen af SGEI, som ikke 

umiddelbart synes reflekteret i den grundlæggende proportionalitetstest. Sauter udtrykker sig 

således om interaktionen mellem SGEI og markedsfejl: 

 

“(I)f a Member State finds the market alone does not ensure the provision of the relevant public goods, i.e. 

market failure occurs, EU law allows the Member State to designate (one or several) universal service 

providers as provider(s) of last resort and to compensate them. (…) This will ensure both legitimacy (the rule 

of law) and overall welfare (the social dimension). Remarkably enough, so far the definition of SGEI under 

Community law has not systematically or explicitly been connected with instances of “market failure”. At 

the same time the proportionality standard for SGEI remains undecided: it therefore appears logical to 

introduce the concept of market failure and the consequences thereof as a guiding principle in formulating 

the scope of SGEI and in deciding proportionality issues. If market forces left to themselves would suffice to 

provide the public good at stake there is little point in intervening.”51 

 

Igen understreges et markeds evne til at sikre udbuddet af en tjenesteydelse, som en faktor der bør 

undersøges separat, før en konkret undtagelse fra TEUF kan anses for proportional fra et overordnet 

samfundsmæssigt synspunkt. Dette indikerer et behov for en proportionalitetstest, der også tager 

højde for disse økonomiske faktorer. Nødvendigheden af en økonomisk analyse er i denne 

sammenhæng blevet fremført af Sierra,52 der med reference til domstolenes praksis53 understreger 

behovet for at foretage en økonomisk analyse af de nyttefordele og omkostninger, der opstår i 

samfundet i forbindelse med denne form for offentlig regulering, for at kunne afgøre, hvorvidt 

fordelene herved overstiger omkostningerne og dermed kan anses for overordnet proportional. 

Denne form for økonomisk analyse vil yderligere blive gennemgået nedenfor i afsnit 4.4. 

omhandlende cost-benefit analysen. 

På denne baggrund synes det nødvendigt at inddrage dette samfundsmæssige perspektiv i afgørelsen 

af, hvornår en undtagelse fra TEUF via SGEI er proportional, da dette anses for at tegne et mere 

helstøbt billede af den samlede effekt, som denne offentlige reguleringsform har på samfundet. Da 

                                                 
50 Grønbog om forsyningspligtydelser, KOM (2003) 270 Endelig, pkt. 4. 
51 Sauter (2008, Services of general economic interest and universal service in EU law), s. 11. 
52 Faull & Nikpay (2007), s. 641. 
53 T-260/94, Air Inter, præmis 138-140; C-334/03, Kommissionen vs. Portugal, præmis 33. 
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 dette fokus på nuværende tidspunkt synes at adskille sig fra det, der gør sig gældende ved den 

grundlæggende proportionalitetstest, vil dette efterfølgende blive refereret til som den overordnede 

proportionalitetstest.54 Vurderingen af hvorvidt den overordnede proportionalitetstest kan anses for 

opfyldt skal med henvisning til Sierra afhænge af en konkret afvejning af de omkostninger og 

fordele, som den offentlige indblanding på et marked fører med sig, og om disse samlet kan anses 

for at skabe yderligere nytte i samfundet. Der er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt belæg for 

at behandle denne test ud fra en juridisk betragtning alene, da det primært er økonomiske faktorer i 

den konkrete sag, der her har afgørende betydning. Denne test vil derfor blive inddraget ifm. 

gennemgangen af de økonomiske rationaler nedenfor i kap. 4. 

 

3.6 Revurdering af begrebsafklaring 

Før opmærksomheden rettes mod de sekundære retskilder, vendes der for en kort stund tilbage til 

begrebsafklaringen i kap. 2. De to begreber, SGEI og PS, blev her defineret separat, og de er derfor 

indtil nu blevet anvendt separat i afhandlingen. På baggrund af den anvendte definition i kap. 2 er 

de to begreber anvendt, så læseren forstår forholdet mellem begreberne således, at PS er en række 

tildelte rettigheder og dertil hørende forpligtelser, som betros en virksomhed af MS for at sikre 

udbuddet af SGEI. Gennemgangen af de primære retskilder har imidlertid berørt forskellig lovtekst, 

som ikke nødvendigvis synes at bekræfte denne opdeling af begreberne fuldt ud. Da dette juridiske 

kap. 3 har til opgave at afdække det retslige indhold af begrebet SGEI jf. problemformulering i 

afsnit 1.3. findes det efterfølgende nødvendigt at afdække, hvorvidt disse to begreber er ens. 

I første ombæring er det interessant at bemærke den anvendte terminologi vedrørende begreberne 

SGEI og PS i art. 106, stk. 2 TEUF. Her synes ordlyden at indikere en grundlæggende forskel 

mellem disse to begreber, da PS betegnes som ’særlige opgaver’, der er betroet en virksomhed, 

mens SGEI nævnes som et begreb, der overdrages til en virksomhed. Når bestemmelsens ordlyd 

differentierer mellem udsagnsordene ’overdrage’ og ’betro’, i den engelske version ’entrust’ og 

’assign’, synes dette at indikere en forskel mellem de to begreber. For som beskrevet ovenfor i 

afsnit 3.2.2. foreligger der klare retningslinjer for, hvornår et SGEI kan anses for at være overdraget 

til en virksomhed, mens der ikke findes nogen tilsvarende regler for, hvornår et PS er betroet en 

virksomhed. Dette efterlader øjensynligt MS med en bredere kompetence til at definere omfanget af 

et PS i modsætning til definitionen af et SGEI. Selvom ordene ’overdrage’ og ’betro’ rent 

                                                 
54 Hermed siges ikke, at dette fokus ikke i fremtiden kan indføjes under den grundlæggende proportionalitetstest, men 
blot at dette ikke synes at være tilfældet i den nuværende fortolkning af princippet om proportionalitet i art. 106, stk. 2 
TEUF. For ikke at forvirre de to former for fokus med hinanden, vælges det at referere til disse som to forskellige tests. 
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 betydningsmæssigt ligger tæt på hinanden, synes dette distinkte ordvalg i bestemmelsen imidlertid 

at indikere en forskel mellem begreberne PS og SGEI, hvilket kan anses for at understøtte den 

oprindelige opfattelse af forholdet mellem de to begreber. 

Hvor ordlyden i art. 106, stk. 2 TEUF synes at differentiere mellem begrebernes betydning, 

indeholder servicedirektivets pkt. 70 imidlertid en ordlyd som sår tvivl ved denne opfattelse, da pkt. 

70 anvender ordet ’overdragelse’ uniformt ved begge begreber. Endvidere forstås ved ordlyden i 

pkt. 70, at overdragelsen af et PS nu også skal ske ved en retsakt, ligesom det var tilfældet med 

SGEI. Dette ordvalg synes ikke at bekræfte den førnævnte opfattelse af forholdet mellem 

begreberne, men snarere at modsætte sig en sådan tankegang. Dette tyder på, at forskellen mellem 

SGEI og PS ikke nødvendigvis er så stor som tidligere antaget, såfremt denne forskel overhovedet 

eksisterer. At de to begreber til forveksling udgør den samme basis underbygges endvidere i 

litteraturen55 samt i Domstolenes retspraksis.56 

Usikkerheden om hvorvidt de to begreber reelt udgør samme indhold skyldes ganske givet, at SGEI 

er et Unionsbegreb, som er medtaget i TEUF, mens PS er opstået i praksis, da visse MS begyndte at 

benyttet dette begreb ifm. sager omhandlende SGEI.57  De to begreber har således forskellig 

oprindelse, hvilket besværliggør diagnosticeringen af begrebernes grundlæggende relation til 

hinanden. Fundamentalt må et begrebs betydning samtidig anses for at kunne udvikle sig over tid, 

og fordi PS er opstået i praksis, kan den praktiske anvendelse heraf godt tænkes at have ændret sig 

gennem årene, og dermed gradvist have nærmet sig betydningen af SGEI eller omvendt.58 Om end 

det virker komplekst ud fra denne ordlyd at udlede, hvorvidt de to begreber er ens eller ej, så er 

disse overvejelser dog endnu et klart bevis på, at den retslige terminologi ifm. SGEI også på dette 

punkt fremstår noget uklar. For at undgå tvivl, vil begreberne i afhandlingens videre forløb fortsat 

blive betragtet som to særskilte begreber, da der ikke synes at være noget endegyldigt bevis for, at 

de to begreber er ens. 

                                                 
55 Faull & Nikpay (2007), s. 628 – “It follows that the concept of [SGEI] roughly corresponds to the concept of [PS] 
used by certain member states.”; Krajewski (2008), s. 377. 
56 T 289/03, BUPA vs. Kommissionen, præmis 162, hvor det fremgår at PS og SGEI er samme begreb; C-393/92, 
Almelo vs. NV Energiebedrijf, præmis 47 og 49, hvor de oprindelige begreber i art. 106, stk. 2 TEUF ikke konsekvent 
bliver anvendt på samme måde; C-475/99, Ambulanz Glöckner vs. Landkreis Südwestpfalz, præmis 56, hvor de tildelte 
eksklusive rettigheder bliver adskilt fra at kunne betyde enten SGEI eller PS. 
57 Faull & Nikpay (2007), 628, hvor det medtages at benyttelsen af PS i forbindelse med SGEI skulle være fransk 
inspireret. 
58 Dette underbygges af den generelle usikkerhed der er på dette område i litteraturen, hvor forholdet mellem SGEI og 
PS ikke synes at være endeligt fastlagt. Hvorvidt SGEI og PS findes at udgøre samme substans synes at afhænge af, 
hvilken opfattelse der formår at blive generelt anerkendt i litteraturen, og dermed hvad der vil blive anvendt hyppigst i 
praksis. 
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 3.7. Så langt så godt 

Efter gennemgangen af de EU-retlige bestemmelser, der omhandler SGEI, står det klart, at der i 

TEUF ikke findes nogen entydig definition af begrebet, eller en evt. liste over hvilke former for 

tjenesteydelser der konkret kan udgøre SGEI. Mens en grundlæggende viden om begrebets stigende 

betydning i det indre marked er blevet fremlagt samt en begyndende forståelse for afvejningen 

mellem sociale og markedsorienterede interesser som SGEI er tilknyttet, er det samtidig gjort klart, 

at det ikke alene ud fra TEUF er muligt at opnå en fuld forståelse for SGEI og dets natur. Derfor 

dykker det efterfølgende afsnit ned i de sekundære retskilder for at undersøge, hvorvidt disse 

yderligere kan bidrage til en øget forståelse af begrebet. 

 

3.8. Alt godt fra retspraksis 

Begrebet SGEI er gennem en omfattende retspraksis fra hhv. EU-domstolen samt Retten i 1. Instans 

blevet behandlet over en længere årrække. Dette materiale danner grundlag for en dyberegående 

undersøgelse af begrebets indhold og her især hvilke sociale interesser, der tidligere er blevet anset 

for at kunne tilgodeses via udførelsen af SGEI. Den efterfølgende gennemgang søger dermed at 

udlede hvilke foranstaltninger der fra en juridisk synsvinkel kan anses at retfærdiggøre en 

undtagelse fra TEUF via art. 106, stk. 2 TEUF. 

Som bekendt eksisterer der på nuværende tidspunkt ingen entydig definition af begrebet SGEI, 

hvilket Retten i 1. Instans bl.a. mindede om i BUPA dommen.59 Kommissionen har kommenteret på 

denne diffuse retstilstand i sin hvidbog: 

 

”Under høringen om grønbogen blev der gjort opmærksom på, at fællesskabsreglernes anvendelse på 

forsyningspligtydelser (...) ikke er tilstrækkelig tydelig. (...) Kommissionen er klar over, at det kan være 

kompliceret at anvende fællesskabslovgivningen på forsyningspligtydelser. Den vil derfor løbende forsøge at 

forbedre retssikkerheden på dette område, uden at dette berører retspraksis fra De Europæiske Fællesskabers 

Domstol og Retten i Første Instans.”60 

 

Kommissionen understreger her, at reglerne på området kan være besværlige at anvende korrekt, 

hvilket tillige blev fremhævet i afsnit 3.3.1., hvor den nationale definition af SGEI blev kompliceret 

ved den uforudsigelighed, der eksisterer ifm. Kommissionens vurdering af, hvorvidt denne 

indeholder væsentlige fejl. 
                                                 
59 T-289/03, BUPA vs. Kommissionen, præmis 165. 
60 Hvidbog om forsyningspligtydelser, KOM(2004) 374 Endelig, s. 11. 
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 Den manglende terminologi, mener Kommissionen dog, er en naturlig konsekvens af det faktum, at 

SGEI er et dynamisk begreb, som påvirkes af teknologiske, økonomiske og samfundsmæssige 

ændringer og dermed er med til at ændre begrebets indhold over tid.61 Denne løbende proces anses 

samtidig for at umuliggøre udarbejdelsen af en endelig liste over alle de tjenesteydelser der, aktuelt 

eller potentielt, vil kunne udgøre et SGEI. Dette synspunkt støttes i litteraturen, hvor Sierra62 finder, 

at denne dynamiske udvikling endvidere kan påvirkes af Unionens øjeblikkelige integrationsevne 

samt variationer i samfundets opfattelse af hvilke behov, der bør dækkes af staten. Dette kan være 

årsagen til, at EU-domstolen og Kommissionen i videst muligt omfang har undgået at fastslå, 

hvorvidt en specifik form for tjenesteydelser per definition udgør et SGEI. Ifølge Neergaard63 

understreger dette, hvorfor EU-domstolen synes at foretrække en ad hoc tilgang i dens afgørelse af, 

hvorvidt en given tjenesteydelse udgør SGEI, da dette øjensynligt tillader en mere fleksibel 

behandling af begrebets indhold fra sag til sag. 

Da det ikke synes gavnligt at skabe én fælles, entydig definition af SGEI, vil de næste par afsnit 

forsøge at skabe et overblik over, hvad MS især bør fokusere på, når denne skal definere dette 

begreb. I det efterfølgende afsnit søges det således at komme nærmere en forståelse af SGEI’s 

natur, i første omgang ved at betragte en af de markedsøkonomiske interesser, der ses bort fra ifm. 

SGEI. 

 

3.8.1. SGEI vs. efficiens 

I afsnit 3.1. blev det understreget, at SGEI relaterer sig til den grundlæggende afvejning mellem at 

sikre en høj grad af konkurrence i det indre marked, og samtidig tilgodese de almene interesser den 

enkelte MS måtte ønske at varetage. Undtagelsesbestemmelsen i art. 106, stk. 2 TEUF udgør 

dermed en modvægt til konkurrencereglernes dominerende fokus på en høj grad af konkurrence i 

det indre marked, ved at tillade inddragelsen af andre faktorer i afvejningen af hvilke 

foranstaltninger, der anses nødvendige for at sikre udførelsen af et SGEI. Dette fremgår f.eks. ved 

den måde, hvorpå en virksomhed tildeles statsstøtte jf. art. 107 TEUF. Ved tilstedeværelsen af et 

SGEI opstår der nemlig en anderledes prioritering af interesser i denne fremgangsmåde, og dermed 

en mere lempelig tilgang til den konkurrenceforvridende effekt, som tildelingen af statsstøtte kan 

medføre, da kriteriet om efficiens her synes udeladt fra den nuværende fremgangsmåde i art. 107 

TEUF. 

                                                 
61 Grønbog om forsyningspligtydelser, KOM(2003) 270 Endelig, pkt. 45. 
62 Faull & Nikpay (2007), s. 630. 
63 Neergaard m.fl. (2008), s. 82. 
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 Art. 107 TEUF bestemmer som udgangspunkt, at der er tale om statsstøtte, såfremt betingelserne i 

art. 107, stk. 1 TEUF er opfyldt.64 Såfremt dette ikke er tilfældet, vil der ikke være behov for 

undtagelse fra TEUF via art. 106, stk. 2 TEUF, da der ikke er nogen uoverensstemmelse med 

TEUF. Såfremt et betroet PS jf. art. 107, stk. 1 TEUF skønnes at indebære tildelingen af statsstøtte, 

vil støttens forenelighed med TEUF herefter oftest blive afprøvet via den såkaldte Altmark test.65 

Testen indebærer fire punkter, og såfremt disse alle opfyldes, vil der ikke foreligge statsstøtte i den 

konkrete sag, idet der ikke vil være tale om nogen økonomisk fordel for den pågældende 

virksomhed.66 Disse 4 punkter stemmer tilnærmelsesvis overens med de førnævnte punkter i art. 

106, stk.2 TEUF, på nær det fjerde punkt, der indeholder krav om efficiens hos den pågældende 

virksomhed. 

Denne forskel er bemærkelsesværdig, da dette illustrere en anderledes prioritering ved 

tilstedeværelsen af et SGEI. Mens et statsligt tilskud efter Altmark testen kan anses for at udgøre 

statsstøtte, såfremt det ikke er tilstrækkeligt bevist, at den valgte virksomhed kan garantere et vist 

efficiens niveau, så eksisterer dette krav imidlertid ikke, når man efterfølgende i art. 106, stk. 2 

TEUF tager stilling til, om den samme kompensation kan anses for at sikre udførelsen af et SGEI. 

Dette understreger, at mens der efter de almindelige statsstøtteregler i TEUF er en interesse i at 

udelukke de foranstaltninger, som ikke er tilstrækkeligt efficiente ift. markedsforholdene, så er dette 

imidlertid ikke et synspunkt, der får indflydelse ved udførelsen af SGEI.67 

I tilknytning til det her nævnte fokus på andre værdier end de rent markedsorienterede ved 

tilstedeværelsen af SGEI, synes der generelt ved ratificeringen af Lissabon traktaten at være skabt 

øget fokus på sociale tiltag. Bl.a. fremhæver art. 3 i Traktat om den Europæiske Union nu, at 

Unionen bl.a. arbejder for at sikre en ’social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne’. 

Neergaard68 finder, at denne anerkendelse af det sociale element i fremtiden kan komme til at 

betyde en øget balance mellem de sociale og markedsorienterede elementer, skønt det 

markedsorienterede element på nuværende tidspunkt anses for dominerende. Dette sociale fokus 

stemmer fint overens med det netop beskrevet lempeligere krav om efficiens i art. 106, stk. 2 TEUF. 
                                                 
64 Her findes støtte uforeneligt med det indre marked når denne: 1) ydes via statsmidler, 2) fordrejer eller truer med at 
fordreje konkurrencevilkårene, 3) begunstiger visse virksomheder, 4) påvirker samhandlen mellem MS. 
65 C-280/00, Altmark Trans GmbH vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, præmis 95. 
66 Ibid. (1) et PS skal være tildelt en virksomhed samt tydeligt defineret, (2) kompensationens størrelse skal være 
beregnet på baggrund af objektive og gennemskuelige kriterier, (3) der må ikke foreligge overkompensation (4) den 
virksomhed der modtager tilskuddet skal påvise at den er efficient ift. det øvrige marked. 
67 EU-domstolen gjorde i C-475/99, Ambulanz Glöckner vs. Landkreis Südwestpfalz, præmis 62, klart, at art. 106, stk. 
2 TEUF kun kan finde anvendelse, såfremt den givne virksomhed kan bevise et vist min. af efficiens. Dette synes ikke 
at underminere den ovenfor nævnte pointe, da EU-domstolen blot kræver, at den valgte virksomhed rent praktisk er i 
stand til at udføre den betroede opgave. 
68 Neergaard m.fl. (2009), s. 223. 
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 Efter at have synliggjort forskellen mellem de interesser, der søges opfyldt ved hhv. 

statsstøttereglerne i TEUF samt undtagelsesbestemmelsen i art. 106, stk. 2 TEUF, ligger det fast, at 

der ifm. SGEI ønskes at tilgodese andre interesser end de rent markedsorienterede, såsom sikring af 

efficiens i markedet. I det efterfølgende afsnit vil det derfor blive undersøgt hvilke interesser der 

konkret kan søges tilgodeset ved definitionen af SGEI, via en gennemgang af Domstolenes 

retspraksis på området. 

 

3.8.2. Den almene interesse 

For at tydeliggøre hvilke interesser art. 106, stk. 2 TEUF hovedsagligt er tiltænkt at tilgodese, har 

Domstolene via sin retspraksis især lagt vægt på begrebet almen interesse. For at klargøre hvad 

dette begreb dækker over, har Domstolene i sine tidligere domme fremhævet en række 

kerneværdier, der alle fandtes at udgøre en almen interesse, såsom universalitet, gennemsigtighed, 

kontinuitet samt let tilgængelighed af den pågældende tjenesteydelse.69 I Kommissionens materiale 

på området fremgår supplerende kerneværdier såsom forsyningspligt, tjenesteydelsens kvalitet, 

prisoverkommelighed samt forbrugerbeskyttelse, som Kommissionen anser for at udgøre almene 

interesser.70 Bemærkelsesværdigt er det her, at såvel Domstolene som Kommission fremdrager 

interesser, der alle synes at være af en social og ikke-profitorienteret karakter. 

Denne opfattelse af den almene interesse underbygges af Corbeau dommen,71 hvor de specifikke 

kriterier forbundet med udøvelsen af den pågældende tjenesteydelse relaterer sig til de førnævnte 

kerneværdier. EU-domstolen fandt her, at varetagelsen af postuddeling på et lands territorium, der 

sikrede indsamling og omdeling af post til ensartede takster og kvalitetskrav, kunne udgøre SGEI. 

Samtidig understregede EU-domstolen i Almelo dommen,72 at en virksomhed, der har fået 

overdraget at udføre SGEI, er påkrævet at sikre forsyning til samtlige forbrugere i de til enhver tid 

ønskede mængder, til ensartede priser og på betingelser, som kun kan variere på grundlag af 

objektive kriterier, der gælder for samtlige kunder. EU-domstolen fandt endvidere i Ambulanz 

Glöckner dommen,73 at opgaven bestående i at sikre udrykningskørsel med syge eller 

tilskadekomne personer på hele det berørte område til ensartede takster og efter ensartede 

kvalitetskrav uden hensyntagen til lønsomheden ved hver enkel kørsel, udgjorde SGEI. Disse 
                                                 
69 Disse kriterier oplistes bl.a. i følgende domme: C-393/92, Almelo vs. NV Energiebedrijf, præmis 48-49; T-289/03, 
BUPA vs. Kommissionen, præmis 175. 
70 Grønbog om forsyningspligtydelser, KOM(2003) 270 Endelig, pkt. 49. 
71 C-320/91, Anklagemyndigheden mod Corbeau, hvor EU-domstolen ud fra de kursiverede kriterier godtog, at denne 
tjenesteydelse udgjorde SGEI. 
72 C-393/92, Almelo vs. NV Energiebedrijf, præmis 48. 
73 C-475/99, Ambulanz Glöckner vs. Landkreis Südwestphalz, præmis 55. 
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 kursiverede kriterier synes dermed at udgøre kernen ved de tjenesteydelser, der hidtil har udgjort 

SGEI, og dermed fremhæve nødvendigheden af tilstedeværelsen af den almene interesse i denne 

forbindelse. 

Vigtigheden af den almene interesse understreges endvidere ved at betragte de sektorer, hvori 

tjenesteydelser hyppigt er blevet anset for at udgøre SGEI. Det er særligt indenfor de store 

forsyningssektorer såsom el-sektoren, post-sektoren, vandforsyning, telekommunikation, 

transportsektoren samt radio og tv-virksomhed, at tjenesteydelser er blevet fundet at udgøre SGEI.74 

Alle er de sektorer, som bidrager med nødvendige elementer til opretholdelsen af en vis almen 

levestandard. Med services såsom infrastruktur, forsyning af gas og vand, vidensdeling via radio og 

tv osv. er disse sektorer med til at sikre opretholdelsen samt udviklingen af et moderne samfund. 

Bl.a. understregede Retten i 1. Instans i TV 2 dommen,75 at radio og tv-virksomhed bidrog til 

almenvellet grundet mediets kulturelle, sociale og demokratiske funktioner. Denne sektor blev 

derfor anset for at have afgørende betydning for en nations bevarelse af demokrati, pluralisme, 

social samhørighed samt kulturel og sproglig mangfoldighed.76 Desuden understreger alene tanken 

om hvorledes en nation vil reagere, såfremt simple foranstaltninger som kontinuerlig gas og 

vandforsyninger ikke længere var tilgængelige, at disse sektorer udgør en livsnødvendig del af et 

moderne samfund. 

I den samlede vurdering af hvad definitionen af et SGEI kan baseres på, anses et væsentligt element 

i denne forbindelse derfor at være, hvorvidt den interesse der ønskes tilgodeset udgør en almen 

karakter. Definitionen af SGEI synes dermed at afhænge af den almene interesse, som udførelsen af 

en given tjenesteydelse fører med sig og ikke af selve tjenesteydelsens art. Dette betyder, at den 

samme type tjenesteydelse i visse tilfælde kan blive anset for at udgøre SGEI, mens dette andre 

gange ikke vil være udfaldet.77 Som nævnt udfører visse sektorer ganske vist tjenesteydelser, som er 

af en grundlæggende nødvendighed i et almindeligt samfund. Tjenesteydelser som el, gas og vand 

forsyning må dog ikke til enhver tid anses for at kunne udgøre SGEI, da dette bør afhænge af, 

hvorvidt det i det enkelte tilfælde kan anses for at tjene den almene interesse.78 På denne baggrund 

                                                 
74 Krajewski m.fl. (2009) s. 22. 
75 Forenede sager T-309/04, T-317/04, T-329/04 og T-336/04, TV 2/Danmark A/S vs. Kommissionen, præmis 105-106. 
76 Ibid. 
77 Dette var bl.a. tilfældet i dommene C-10/71, Port of Mertert, og C-179/90, Port of Genoa. I den første dom fandt EU-
domstolen, at forvaltningen af en havn udgjorde SGEI, mens dette ikke fandtes at være tilfældet i den anden dom. På 
trods af at den pågældende tjenesteydelse i de to domme var ens, blev udfaldet af de to domme forskellige. 
78 Hermed ikke sagt at tjenesteydelser der tidligere er blevet defineret som SGEI, ikke kan anvendes som retningslinje 
for, hvad der kan udgøre SGEI i fremtiden. Denne praksis anses stadig for at udgøre en vigtig del af 
fortolkningsbidraget på dette område af EU-retten. I stedet tænkes her på, at forsyningen af disse ressourcer kan blive så 
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 må det derfor udelukkes, at det i fremtiden er muligt for Domstolene at opliste en række 

tjenesteydelser, som altid vil kunne anses for at udgøre et SGEI. Derimod åbner denne fortolkning 

op for en mulig opsamling af de interesser, som tidligere har udgjort en almen interesse, hvilket vil 

blive beskrevet nedenfor i kap. 6. 

 

3.9. Juridisk delkonklusion 

I dette kapitel er det blevet beskrevet hvorledes SGEI indtager en væsentlig rolle i den 

samfundsmæssige udvikling hos hver enkelt MS. Art. 106, stk. 2 TEUF tillader, at visse nationale 

interesser bliver tilgodeset og skaber dermed balance til de markedsøkonomiske interesser, der 

varetages af bestemmelserne i TEUF. Trods denne vigtige funktion fremstår terminologien på 

området diffus, hvorfor der til stadighed opstår tvivl om, hvilke tjenesteydelser der konkret kan 

udgøre SGEI. 

Ved gennemgangen af TEUF blev det gjort klart, at der ikke findes nogen entydig definition af 

SGEI. Art. 106, stk. 2 TEUF indeholder derimod visse krav der skal opfyldes, før et SGEI kan 

overdrages til en given virksomhed. For at overdrage et SGEI korrekt, skal dette således ske ved en 

retsakt fra en offentlig myndighed, der samtidig skal indeholde en klar definition af det pågældende 

SGEI. Her fandtes MS at have kompetence til at definere begrebet, skønt det blev understreget, at 

Domstolene via deres retspraksis ligeledes besidder en markant kompetence på dette punkt. 

Derudover blev den grundlæggende og den overordnede proportionalitetstest fremhævet som 

vigtige faktorer, da disse begge skal opfyldes, før en undtagelse fra TEUF via SGEI kan anses at 

være i samfundets interesse. 

Endvidere opstod der ud fra de primære retskilders ordlyd tvivl om, hvorvidt begreberne SGEI og 

PS var et og samme begreb. Der fandtes ikke at være belæg for endeligt at kunne be- eller afkræfte 

denne hypotese, hvorfor forholdet mellem begreberne i stedet understreger den usikre terminologi, 

der hersker på dette område af EU-retten. 

I den efterfølgende gennemgang af retspraksis blev det undersøgt, hvilke karakteristika der skal 

foreligge, før en tjenesteydelse kan defineres som SGEI. Her blev det først understreget, at SGEI er 

et dynamisk begreb, hvis indhold anses for at ændre sig i takt med bl.a. den sociale og teknologiske 

udvikling i et samfund. Det blev på denne baggrund fundet uhensigtsmæssigt at danne én fælles, 

entydig definition af SGEI på Unionsplan. Efterfølgende fandtes der ifm. SGEI ikke at være noget 

                                                                                                                                                                  
fokuseret på profit, at det ikke længere kan anses for at tilgodese den almene interesse i samfundet. Tjenesteydelsen bør 
da ikke defineres som SGEI. 
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 krav om en vis grad af efficiens hos den pågældende virksomhed som overdrages SGEI, da dette 

grundlæggende krav, der bl.a. nævnes i Altmark dommen, ikke er inkluderet i de krav, der skal 

opfyldes efter art. 106, stk. 2 TEUF. Derimod fandtes en afgørende faktor for, hvilke tjenesteydelser 

der kan udgøre SGEI, at være hvorvidt udførelsen af den pågældende tjenesteydelse tilgodeser en 

almen interesse i samfundet. Kriterier såsom ensartede priser, forsyning til samtlige forbrugere og 

opretholdelse af ens kvalitet uden hensyn til lønsomheden, er alle eksempler på interesser, som 

domstolene tidligere har anset at udgøre en almen karakter. Denne almene interesse anses dermed 

for at udgøre selve kernen i begrebet, og det blev efterfølgende godtgjort, at det er en 

tjenesteydelses evne til at varetage denne almene interesse, og ikke selve tjenesteydelsens art, som 

er afgørende for, om denne kan defineres som SGEI. 
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 Kap. 4 – SGEI og Økonomi 

4.1. SGEI – Et offentligt middel mod fejlende markeder? 

Efter at have behandlet begrebet SGEI fra en juridisk optik i kap. 3 søges begrebets rolle i 

samfundet nu undersøgt via et økonomisk perspektiv. Dette skift i fokus tillader, at undersøgelsen af 

SGEI flyttes fra en fortolkning af begrebets juridiske indhold og over mod en mere funktionel 

beskrivelse af begrebets rolle i det indre marked. Dette kapitel søger således at synliggøre den 

praktiske funktion, som SGEI kan have på det enkelte marked. 

For at være i stand til at betragte SGEI som et politisk værktøj, vil begrebet efterfølgende blive 

anvendt uden at uddybe, hvorvidt de ovenfor nævnte kriterier i kap. 3 specifikt er opfyldt, da dette 

blot antages at være tilfældet. Når der i det efterfølgende henvises til, at ’anvendelsen af SGEI’ kan 

være en mulig løsning på et givent problem, forstås hermed, at SGEI vil sikre den nødvendige 

undtagelse fra de bestemmelser i TEUF, der konkret forhindrer udførelsen heraf. Det antages derfor 

i denne forbindelse, at samtlige kriterier beskrevet i kap. 3 er opfyldt.79 Dermed er tanken at gøre 

SGEI til en del af begrebet offentlig regulering,80 således at SGEI her agerer politisk værktøj, som 

kan bruges af MS i den offentlige regulering af et givent marked. 

Når der i de efterfølgende afsnit diskuteres, hvorvidt anvendelsen af SGEI på et givet marked kan 

anses for proportional, tænkes der udelukkende på den overordnede proportionalitetstest nævnt i 

afsnit 3.6. Hermed menes en afvejning af, hvorvidt en undtagelse fra TEUF via SGEI samlet set 

medfører en nyttegevinst for samfundet. Da alle juridiske kriterier i kap. 3 som nævnt anses for 

opfyldt, er udfaldet af den overordnede proportionalitetstest således afgørende for, om anvendelsen 

af SGEI er proportional og dermed gavnlig for samfundet som helhed.  

Efter at have gjort disse indledende øvelser, vil det efterfølgende afsnit tage sit udgangspunkt i 

begrebet markedsfejl, da fejlende markeder anses for at være den primære årsag til behovet for 

offentlig regulering.81 

 

                                                 
79 Med undtagelse af den overordnede proportionalitetstest. 
80 Med begrebet ’offentlig regulering’ tænkes der ikke på retlig regulering i ordets juridiske forstand, men derimod på 
de tiltag som staten foretager når det griber ind i et marked. Til sammenligning kan nævnes de aktioner som en 
politibetjent foretager, når hun reguler trafik. 
81 Hillman (2009), s. 16-19; Bruce (2001), s. 40-44; Hagen (2005), s. 61; Pindyck & Rubinfeld (2005), s. 607-609. 
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 4.2. Markedsfejl 

Som nævnt er SGEI et politisk værktøj, der kan tillade en adfærd på markedet, der strider mod de 

generelle bestemmelser i TEUF. Dermed har MS bl.a. mulighed for at overdrage eksklusive 

rettigheder samt allokere finansielle ressourcer til udvalgte virksomheder og dermed ændre de 

gældende markedsforhold, hvor dette findes nødvendigt. Sådanne indgreb kan i visse tilfælde have 

afgørende betydning for konkurrencen på et marked, hvorfor det er nødvendigt at begrænse sådanne 

statslige indgreb til de situationer, hvor dette må anses for proportionalt. 

Markeder fungerer som udgangspunkt bedst på egen hånd, da de via udbud og efterspørgsel formår 

at sikre en efficient fordeling af diverse goder mellem køber og sælger. Et marked under 

fuldkommen konkurrence82 vil derfor helt naturligt befinde sig i en pareto-optimal ligevægt,83 da 

individuelle aktører kun forhandler, såfremt dette er med til at maksimere deres personlige nytte. 

Hvorvidt anvendelsen af SGEI kan betegnes som proportional afhænger derfor af de karakteristika, 

der gør sig gældende på det enkelte marked, da det ikke er ønskværdigt at fortage indgriben i et 

marked, der i forvejen befinder sig i en efficient ligevægt. Statslig indgriben giver derfor 

udelukkende mening i markeder, der ikke selv formår at allokere sine ressourcer efficient, hvilket er 

tilfældet i markeder, der indeholder fejl. 

Grundlæggende for diverse årsager til markedsfejl er, at de forårsager en inefficient tilstand på det 

pågældende marked, som markedet efterfølgende ikke er i stand til at afhjælpe. Dette betyder, at 

markedet ikke har en reel chance for at lande i en efficient ligevægt, hvilket i langt de fleste tilfælde 

vil resultere i en inefficient over- eller underproduktion ift. den efficiente ligevægt på det 

pågældende marked.84 I disse situationer er det derfor nødvendigt for MS at undersøge hvilke 

faktorer, der er årsag til, at et givent marked ikke på egen hånd er i stand til at lande i en efficient 

ligevægt, samt hvorfor det efterfølgende ikke formår at rette op herpå. Dette vil give MS mulighed 

for at afdække den faktiske årsag til markedsfejlens opståen, så det kan afgøres, hvorvidt 

markedsfejlen vil kunne afhjælpes via anvendelsen af SGEI. 

Et marked afviger som udgangspunkt kun fra dets efficiente ligevægt og er dermed kun mulig 

genstand for offentlig regulering, når en eller flere af følgende årsager til markedsfejl gør sig 

                                                 
82 Et marked med 1) købere og sælgere som pristagere, 2) udbud af homogene goder, 3) ingen entry-exit barrierer, 4) 
perfekt information. Den optimale ligevægt ligger altid i punktet, hvor markedsprisen er lig de marginale omkostninger. 
83 Hillman (2009), s. 24. 
84 Der er altid en praktisk mulighed for, at et marked med markedsfejl ender i en efficient ligevægt. Da markedet pga. 
dets fejl ikke selv er i stand til at afgøre hvor denne efficiente ligevægt ligger, vil dette scenarie dog udelukkende 
skyldes held eller tilfældigheder. Udgangspunktet er derfor, at markedsfejl leder til en inefficient ligevægt. 
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 gældende: 1) markedsmagt, 2) naturligt monopol, 3) offentlige goder og 4) eksternaliteter.85 Dette 

leder i første omgang til den konklusion, at offentlig regulering og dermed anvendelsen af SGEI 

kun kan anses for proportional i de tilfælde, hvor et marked indeholder markedsfejl. Dette er dog 

ikke nødvendigvis ensbetydende med, at samtlige markedsfejl kan reguleres via anvendelsen af et 

SGEI. I de efterfølgende afsnit vil de nævnte årsager til markedsfejl derfor blive gennemgået for at 

undersøge, hvorvidt anvendelsen af SGEI kan afhjælpe disse. 

 

4.2.1. Markedsmagt og monopoldannelse 

Markeder der er præget af imperfekt konkurrence86 vil hovedsagligt befinde sig i en inefficient 

ligevægt, da øget markedsmagt hos en eller flere producenter angiveligt vil føre til en gradvis 

fravigelse fra den optimale markedsligevægt.87 Et eksempel herpå er en monopolist, der via sin 

markedsmagt øger markedsprisen ved at sænke den udbudte mængde, og hermed optimere sin egen 

profit ved at producere indtil det punkt, hvor monopolistens marginale omkostninger er lig dennes 

marginale indtægt. Denne afvigelse fra markedets efficiente ligevægt under fuldkommen 

konkurrence skaber derfor et vist dødvægtstab.88 Markedsfejlen er i dette scenarie enkel at 

observere89 og kan bl.a. minimeres ved at liberalisere det givne marked, hvilket tidligere er sket 

inden for det indre marked som beskrevet ovenfor i afsnit 3.1. Offentlig regulering kan derfor 

afhjælpe denne markedsfejl, men her er SGEI ikke anvendelig, da anvendelse heraf tværtimod har 

karakter af at samle markedsmagt omkring en enkelt producent. Denne effekt kommer bl.a. til 

udtryk ved næste markedsfejl, hvor anvendelsen af SGEI kan være med til at skabe en 

monopollignende situation. Der tænkes her på et naturligt monopol. 

Denne form for monopol opstår i modsætning til det ovenfor nævnte unaturligt konstruerede 

monopol på markeder med konkurrence. Dannelsen heraf er ’naturlig’, fordi der eksisterer så store 

                                                 
85 Hillman (2009), s. 16-19; Bruce (2001), s. 40-44; Hagen (2005), s. 61; Pindyck & Rubinfeld (2005), s. 607-609. 
Endvidere er asymmetrisk information en væsentlig faktor for opståelsen af markedsfejl, men da denne faktor i højere 
grad anses for at være en del af flere af de nævnte markedsfejl, og ikke en selvstændig faktor, nævnes den ikke særskilt 
her. Begrebet vil blive inddraget i det omfang, den anses for at udgøre en relevant faktor. 
86 Hermed menes et marked, der diverger fra et eller flere af kriterierne under fuldkommen konkurrence, og dermed 
tillader, at markedsmagt kan opstå. Monopolisten tilegner sig således markedsmagt, hvorfor markedets 
tilpasningsmekanisme under fuldkommen konkurrence ikke kan bringe markedet tilbage i en efficient ligevægt. 
87 Se Fig. 4.1., hvor Qm er monopolistens profitoptimerende mængde. Denne mængde er som vist lavere end mængden 
Qfk under fuldkommen konkurrence, der er den optimale markedsligevægt fra et samfundsmæssigt perspektiv. 
88 Omkostningen ved monopolistens profitoptimering. Forbrugere der før købte godet under fuldkommen konkurrence 
prisen, har ikke længere råd til at købe godet under monopolprisen, og deres nytte går derfor tabt sammen med en del af 
det tidligere producentoverskud. 
89 Lerner indekset kan give MS en god forståelse for, hvor meget markedsmagt en given producent har. I eksemplet med 
monopolisten vil Lerner indekset give resultatet 1, hvilket indikerer, at monopolisten egenrådigt kontrollerer det 
pågældende marked. Lerner-indekset spænder i resultat fra 0-1. 
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 skalaøkonomier på markedet,90 at det bedst kan betale sig for flere producenter at slå sig sammen 

om denne opgave, da den samlede efterspurgte mængde på markedet bedst udbydes af én 

producent, da dette medfører de lavest mulige omkostninger. Naturlige monopoler opstår primært 

på markeder for store netværksindustrier såsom forsyning af vand og el, hvor der er store 

etableringsomkostninger forbundet med at udlægge forsyningsnettet hertil. I erkendelse heraf er et 

naturligt monopol ofte skabt på baggrund af offentlig regulering, da MS i denne type situation er 

bevidst om stordriftsfordelene på markedet og dermed ofte vælger at foregribe begivenhedernes 

gang. Det er derfor bl.a. på baggrund af overdragelsen af et SGEI, at et naturligt monopol via 

tildelingen af eksklusive rettigheder kan opstå. Det er dog ikke via denne offentlige regulering alene 

muligt at nå den efficiente ligevægt i markedet, da dette medføre så lav en markedspris, at 

monopolisten ikke vil kunne dække sine gennemsnitlige omkostninger.91 Monopolistens break-even 

punkt ligger i stedet, hvor dennes gennemsnitlige omkostninger krydser efterspørgselskurven, og 

derfor medfører den offentlige regulering ikke en optimal markedsligevægt, da Qac er mindre end 

udbuddet under fuldkommen konkurrence, Qfk i fig. 4.1. Den offentlige regulering bevirker derfor, 

at den udbudte mængde ganske vist øges fra den traditionelle monopolligevægt (Qm, Pm) men 

stadig ender med et dødvægtstab på markedet. For at afhjælpe denne markedsfejl er MS nødt til at 

yde et tilskud til producenten, så 

denne kan producere den 

efficiente mængde i markedet og 

samtidig få dækket sine 

omkostninger herved. Hvorvidt 

dette er en holdbar løsning må 

afhænge af den konkrete 

situation, deriblandt hvorvidt MS 

kan stole på, at den private 

producent gør sig umage for at 

nedbringe sine omkostninger og i 

øvrigt er sandfærdig omkring 

                                                 
90 De gennemsnitlige omkostninger for et naturligt monopol er konstant faldende, da et stigende udbud spreder de faste 
omkostninger ud over et større antal enheder. 
91 Dette ses i fig. 4.1., hvor mængden Qfk medfører prisen Pfk, der er lavere end producentens gennemsnitlige 
omkostninger. Denne pris og mængde vil derfor samlet give producenten et underskud. 
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 størrelsen på disse.92 Denne principal-agent problematik93 kan til dels undgås ved at lade en 

offentlig virksomhed stå for produktionen, men tilskuddet skal under alle omstændigheder 

finansieres via skattemidler, hvilket vil betyde en øget excess-burden.94 Disse faktorer må alle 

opvejes mod den ekstra nytte, som det vil medføre at sikre en efficient udbudt mængde på 

markedet, når det skal afgøres, hvorvidt tildelingen af dette tilskud kan anses for proportionalt. 

Dette må konkret gøres via en cost-benefit analyse,95 og såfremt denne analyse anbefaler at yde det 

ekstra tilskud, vil det betyde, at det her, i modsætning til monopolet under imperfekt konkurrence, 

vil være muligt at løse markedsfejlen ved at anvende SGEI, da overdragelsen heraf giver mulighed 

for at finansiere tilskuddet via statsstøtte. I denne forbindelse er det værd at gentage, at naturlige 

monopoler hovedsagligt opstår via anvendelsen af SGEI, hvilket rejser spørgsmålet om, hvorvidt 

yderligere offentlig regulering af markedet er hensigtsmæssigt, når anvendelsen heraf i første 

omgang ikke var tilstrækkelig til at nå den efficiente ligevægt. Såfremt monopolisten havde 

mulighed for at udføre perfekt prisdiskrimination på markedet, ville dette betyde, at markedet ville 

ende i en efficient ligevægt, da monopolisten her vil kunne udbyde godet til forbrugere med en 

MWTP større end de marginale omkostninger. Denne metode ville da betyde en mindre restriktiv 

løsning af problemet, fordi brugen af offentlig regulering ville være unødvendig. 

Efter gennemgangen af markedsfejl, der opstår som følge af markedsmagt og monopoldannelse, vil 

næste afsnit behandle en anden kilde til markedsfejl, offentlige goder. 

 

4.2.2. Offentlige goder 

For at give et overordnet indtryk af kendetegnene ved offentlige goder indledes her med en 

beskrivelse af dets direkte modsætning, nemlig private goder. Private goder kender de fleste 

forbrugere fra deres hverdag. Der er her tale om almindelige forbrugsgoder såsom flødeis, smør, 

champagne og jordbær, som forbrugere kan nyde godt af, i det omfang de er i stand til at betale 

markedsprisen, så længe lager haves. Et marked med private goder reguleres udelukkende af udbud 

og efterspørgsel, og ender derfor i en pareto-optimal ligevægt under fuldkommen konkurrence, da 

private goder vil blive handlet indtil det punkt, hvor købers marginale betalingsvillighed (MWTP)96 

for godet er lig sælgers marginale omkostninger (MC) ved at producere godet. Et privat gode 
                                                 
92 Hillman (2009), s. 118-119. Den naturlige monopolist vil i dette tilfælde have incitament til at give usande 
oplysninger om omk. ved den ekstra produktion, for dermed at opnå så stort et tilskud som muligt. 
93 Problemfelt hvor information er kendt af agenten, men ikke af principalen. 
94 Bruce (2001), s. 354-355. Excess-burden er tabt efficiens på et marked, der skyldes skatteopkrævningens forvridende 
effekt. 
95 Se afsnit 4.4. 
96 Ved at sammenlægge alle forbrugeres MWTP for et gode, findes markedets efterspørgselskurve for dette gode. 



Kandidatafhandling - Cand.Merc.Jur, 2010 – Copenhagen Business School 
Niels Brandt-Jørgensen 

37 
 

 handles derfor kun, når dette er i begge parters interesse, hvilket gør offentlig regulering af 

markedet unødvendigt. 

Ved offentlige goder forstås derimod et gode, som ikke kan afskæres fra nogen forbruger, og som 

aldrig kan blive udsolgt. Disse goder er altså ikke-ekskluderende samt ikke-rivaliserende, og vil 

derfor altid være tilgængelige for forbrugere, uanset hvor mange der benytter sig af dem. Dette 

betyder, at den marginale omkostning ved en ekstra forbrugers anvendelse af godet altid er lig nul. 

Et fyrtårn er et klassisk eksempel på et offentligt gode, da alle skibe kan benytte sig af det, uden at 

fyrtårnet som følge heraf bliver dyrere i drift. Det er derfor omsonst at forsøge at opkræve betaling 

fra de skibe, der nyder godt af fyrtårnet, eftersom det i sidste ende er umuligt at afskære disse fra at 

sætte kurs efter fyrtårnets lys om natten. 

Fordi der ikke kan opkræves betaling for et offentlig gode, betyder dette at forbrugere, ligesom 

skibene, kan undgå at betale herfor, men stadig drage nytte heraf. Denne free-rider problematik 

medfører, at færre vil indvilge i at betale for at få dette gode stillet til rådighed, da forbrugerne i 

stigende grad vil se deres snit til at lade andre betale i stedet. Dermed fjerner denne free-rider 

mentalitet det finansielle fundament for udbuddet af det pågældende gode, hvilket betyder, at en 

privat virksomhed som udgangspunkt ikke vil være i stand til at sikre et rentabelt udbud heraf. 

Endvidere opstår der asymmetrisk information i markedet, da de ikke-betalende forbrugere tegner et 

misvisende billede af, hvor stor nytte udbuddet af et givent offentligt gode reelt bidrager til den 

samlede velfærd på markedet. Hvorfor forbrugere vælger at free-ride kan bl.a. ses i det klassiske 

eksempel fra spilteori, ’Fælledens tragedie’, hvor individer hver for sig vælger at maksimere deres 

egen nytte via forbrug af et fælles gode, f.eks. fiskeri. Fordi hvert individ ikke medtager andre 

individers forbrug af det samme gode, men kun maksimerer sin private nytte, vil dette lede til et 

overforbrug og i sidste ende udtømning af det fælles gode, en såkaldt tragedie. Dette sker, fordi de 

enkelte individer ikke formår at samarbejde, og dermed ikke maksimerer deres private nytte ud fra 

et samfundsmæssigt synspunkt, hvilket havde betydet en lavere kvote per individ og dermed 

bevarelse af fiskebestanden. Fordi bestanden ikke beskyttes mistes den fremtidige nytte heraf. Et 

andet eksempel inden for spilteorien er ’Fangernes Dilemma’,97 hvor hver enkelt fange vælger at 

maksimere sin egen nytte uden at tage hensyn til, at den optimale ligevægt kan nås, såfremt begge 

fanger vælger at samarbejde. De to eksempler er forenet illustreret i tabel 4.1. 

                                                 
97 I ‘Fangernes Dilemma’ beskrives, hvorledes to fanger ikke har incitament til at foretage handlinger, der maksimerer 
deres samlede velfærd. Da hver fange handler på baggrund af den anden persons formodede handlinger, vil de ikke 
vælge at samarbejde, og spillet ender derfor i en Nash-ligevægt, som ikke er en pareto-optimal ligevægt. 
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Det samme gør sig gældende i markeder med offentlige goder, hvor de forbrugere der free-rider 

ikke indser, at den optimale ligevægt kun nås, når samtlige forbrugere vælger at betale og hermed 

støtter den grundlæggende finansiering af godet. Samlet betyder denne free-rider problematik, at der 

ved offentlige goder vil blive udbudt en inefficient mængde på markedet, fordi forbrugernes 

vertikalt sammenlagte totale betalingsvillighed (TWTP),98 der udvises på markedet, vil divergere 

fra den TWTP, som forbrugerne i virkeligheden besidder. Et sådant marked vil derfor ikke selv nå 

til en efficient ligevægt, da forbrugernes free-rider mentalitet skjuler efterspørgslens reelle størrelse. 

Derfor leder udbuddet af et offentligt gode til markedsfejl, der efterfølgende må håndteres via 

offentlig regulering. For at forstå hvorfor MS i denne situation har de bedste muligheder for at 

regulere markedet, vil de væsentlige faktorer i det offentliges forvaltning af forsyningsansvaret nu 

blive gennemgået. 

 

4.2.2.1. Offentligt forsyningsansvar ved offentlige goder 

Da private virksomheder som vist ikke er i stand til at sikre et rentabelt udbud af offentlige goder på 

almindelige markedsvilkår, er det nødvendigt at overlade forsyningsansvaret heraf til MS, da MS i 

modsætning til private virksomheder bedre er i stand til at sikre en efficient forsyning af sådanne 

goder. MS kan i første omgang sikre finansieringsgrundlaget for forsyningen af det offentlige gode 

via skatteopkrævning. Denne finansieringsform medfører dog en vis excess-burden, som er en 

omkostning, der skal medtages i de samlede politiske overvejelser. 

På trods af at MS bliver overladt forsyningsansvaret af et offentligt gode, er dette ikke ensbetydende 

med, at det efterfølgende er denne, som bør stå for produktionen heraf.99 Ved at sikre finansieringen 

                                                 
98Bruce (2001), s. 68. TWTP på et marked beregnes ved at addere samtlige forbrugeres MWTP vertikalt. 
99 Grundet manglende harmonisering på Unionsplan kan MS i høj grad selv bestemme, om det på egen hånd vil levere 
det pågældende SGEI, jf. Hvidbog om forsyningspligtydelser, KOM(2004) 374 Endelig, afsnit 4.3. 
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 af det offentlige gode har MS skabt et nødvendigt grundlag herfor, men såfremt en privat 

virksomhed kan producere billigere og bedre, vil det selvsagt være hensigtsmæssigt at lade denne 

stå for produktionen. Eksempelvis umuliggør et offentligt ansvar for opførelse og efterfølgende 

vedligeholdelse af et fyrtårn ikke, at dette rent praktisk bliver varetaget af en privat 

entreprenørvirksomhed. Inden for visse vitale samfundsmæssige goder, hvor profitmotiveret 

interaktion ikke accepteres, er det dog sandsynligt at det offentlige med rette vil kunne kræve fuld 

kontrol med produktionen heraf bl.a. ved opretholdelsen af retsvæsen og uddannelsessektoren.100 

Afgørelsen af, hvornår hhv. det offentlige og det private erhvervsliv bør forestå produktionen af et 

offentligt gode, afhænger derfor dels af evnen til at producere effektivt dels af det offentlige godes 

specifikke natur. Samtidig afhænger dette valg endvidere af, i hvilken grad overdragelsen af 

produktionen til en privat virksomhed vil lede til omfattende principal-agent problemer. Eftersom 

overdragelsen af produktionen til en privat virksomhed vil gøre produktionen mere orienteret mod 

profitskabelse frem for samfundsmæssig værdiskabelse, er dette en faktor som bør inddrages i den 

samlede vurdering.101 

Når MS har sikret finansieringsgrundlaget for udbuddet af et offentligt gode og efterfølgende har 

vurderet, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at lade en offentlig eller privat enhed producere dette, er 

det afslutningsvis nødvendigt for MS at afgøre hvilken forsyningsmængde, der er nødvendig, for at 

et marked kan ende i en efficient ligevægt. Som nævnt er det generelle problem ved markedsfejl, at 

et marked ikke selv vil være i stand til at afgøre, hvilken udbudt mængde, som bringer markedet i 

ligevægt. For at offentlig regulering i et givent marked kan anses for proportionalt, er det ikke blot 

nødvendigt, at MS kan bevise, at der foreligger en markedsfejl, men desuden nødvendigt, at MS har 

mulighed for at udlede, hvad den optimalt udbudte mængde på markedet er. 

Dette problem relaterer sig bl.a. til udbuddet af offentlige goder, da godets natur som ovenfor 

beskrevet medfører asymmetrisk information om, hvor stor efterspørgslen heraf reelt er. 

Grundlæggende er der her vished om, at et markeds oprindelige udbud af det offentlige gode vil 

ligge under den optimalt udbudte mængde, da free-rider mentaliteten på markedet vil lede til en 

nedsat udbudt mængde. Dette betyder dog ikke, at MS blot via tildelingen af finansielle midler til en 

given producent kan øge udbuddet af godet, da dette ikke garanterer, at der ikke vil blive udbudt for 

store mængder heraf, hvilket ligeledes vil være uproportionalt. MS er derfor nødt til at indsamle den 

                                                 
100 Disse to specifikke typer goder har karakter af blandede offentlige goder, da de begge er rivaliserende goder, men er 
medtaget i dette afsnit som illustration for afvejningen mellem offentlig og privat produktion. Mere om blandede goder 
nedenfor i afsnit 4.2.3. 
101 Hagen (2005), s. 116-126. 
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 nødvendige information om den samfundsmæssigt efficiente forsyningsmængde på et givent 

marked, før den kan afgøre hvilke tiltag, der bør anvendes for at skabe en efficient 

markedsligevægt. Herefter vil MS kunne estimere den ekstra nytte, som vil kunne opnås ved at 

udbyde denne optimale mængde. 

Afdækningen af den efficiente forsyningsmængde samt afvejelsen af omkostninger og fordele ved 

en given form for offentlig regulering kan foretages via cost-benefit analysen. Udførelsen af denne 

analyse kan afgøre, hvorvidt offentlig regulering, og dermed anvendelsen af SGEI, overordnet set er 

proportional på et givent marked.102 Dette vil da ikke blot gælde ved offentlige goder, men også ved 

reguleringen af det naturlige monopol, hvor cost-benefit analysen også blev nævnt, samt nedenfor i 

afsnit 4.2.4. omhandlende eksternaliteter. Cost-benefit analysen vil derfor blive gennemgået i afsnit 

4.4. for at undersøge, hvordan den i praksis muliggør udledningen af den efficiente 

forsyningsmængde, og dermed sikrer, at anvendelsen af SGEI på baggrund af denne analyse kun vil 

finde sted, hvor dette er proportionalt. Her vil der især blive fokuseret på, hvorvidt det konkret er 

muligt for MS at afdække tilstrækkelig information om samfundets reelle behov for det givne gode, 

da denne information øjensynligt er skjult ved markedsfejl. 

Efter denne gennemgang af den offentlige regulerings fordele rettes fokus nu igen mod, hvorvidt 

anvendelsen af SGEI kan afhjælpe den inefficiente markedstilstand, som opstår ifm. offentlige 

goder. Som nævnt ovenfor vil der som udgangspunkt blive udbudt for lille en mængde af det 

offentlige gode, fordi free-rider problemet medfører asymmetrisk information om det reelle behov 

herfor, hvilket da medfører et lavere udbud. I den udstrækning MS er i stand til at udlede den 

efficiente forsyningsmængde på markedet, vil omkostningerne ved dette forøgede udbud kunne 

finansieres via statsstøtte til den givne producent.103 Således vil SGEI kunne genskabe en efficient 

ligevægt på markedet, da anvendelsen heraf som bekendt kan sikre undtagelse fra statsstøttereglerne 

i TEUF. Hvorvidt denne løsningsmodel er proportional, kan konkret afgøres via den før nævnte 

cost-benefit analyse. 

Hvorvidt der ifm. offentlige goder eksisterer et reelt behov for anvendelsen af SGEI er imidlertid 

uvist, da udbuddet af flere offentlige goder vil have karakter af en ikke-økonomisk aktivitet i 

juridisk forstand som beskrevet ovenfor i afsnit 3.2.1. Bl.a. vil offentlige goder såsom et nationalt 

                                                 
102 Hillman (2009), s. 209: ”When governments in jurisdictions choose taxation and public spending on public goods, 
cost-benefit analysis is required to evaluate the costs and benefits of public spending on the public goods that a 
jurisdiction offers.” 
103 ‘Services of general economic interest – Opinion prepared by the state aid group of EAGCP’, 29 juni, 2006, s. 1, 
hvor statsstøtte anses for et legitimt middel til at afhjælpe markedsfejl såsom offentlige goder og eksternaliteter, når det 
ikke unødigt forvrider konkurrencen på markedet. 



Kandidatafhandling - Cand.Merc.Jur, 2010 – Copenhagen Business School 
Niels Brandt-Jørgensen 

41 
 

 forsvar eller ren luft anses for at udgøre ikke-økonomisk aktivitet ud fra et juridisk synspunkt.104 

Dette betyder, at anvendelsen af SGEI bliver irrelevant, da disse goder da ikke falder ind under 

konkurrencereglerne i TEUF. Domstolenes vurdering af, hvad der udgør økonomisk aktivitet, kan 

dog aldrig forudsiges fuldstændig, hvorfor udbuddet af enkelte offentlige goder ikke kategorisk kan 

afvises at udgøre økonomisk aktivitet. Denne sondring er derfor nødvendig i vurderingen af, 

hvorvidt anvendelsen af SGEI er relevant ifm. offentlige goder,105 da ikke-økonomisk aktivitet vil 

betyde, at MS kan give tilskud til udbuddet af det givne gode, uden at skulle undtage dette fra 

konkurrencereglerne i TEUF. 

Anvendelsen af SGEI er straks mere relevant, når der afviges fra det offentlige godes karakteristika. 

Såfremt et gode f.eks. er ikke-rivaliserende men ekskluderbart, vil der i højere grad være tale om 

økonomisk aktivitet. Dette er tilfældet ved blandede offentlige goder. 

 

4.2.3. Blandede offentlige goder 

Blandede offentlige goder har visse fællestræk med offentlige goder. Det ses dog i fig. 4.2. at de 

afviger på visse områder, og det gør dem interessante i denne kontekst, da de fortsat vil medføre 

inefficiens på et givent marked, men i højere grad end ved rene offentlige goder kan afhjælpes via 

anvendelsen af SGEI, da de grundet deres karakteristika må antages at udgøre økonomisk aktivitet 

fra en juridisk betragtning. 

Blandede offentlige goder findes især inden for centrale forsyningssektorer såsom el-sektoren, tele-

kommunikation samt tv-virksomhed, og som beskrevet ovenfor i afsnit 3.8.2. er det især i disse 

sektorer, at SGEI finder 

anvendelse. Årsagen til at 

SGEI er særligt anvendt 

ved disse sektorer er, at de 

frie markedskræfter ikke 

formår at udbyde en 

efficient mængde ud fra 

                                                 
104 At goder såsom et nationalt forsvar eller ren luft ikke udgør økonomisk aktivitet i et juridisk perspektiv, vil stride 
mod mange økonomers forståelse for, hvad der udgør økonomisk aktivitet, da opretholdelsen heraf med rette må 
antages at indebærer økonomiske incitamenter. Denne juridiske sondring er imidlertid til for at sikre, at varetagelsen af 
visse nationale goder ikke bliver medtaget under konkurrencereglerne i TEUF, således at den enkelte stat på disse 
områder har enekompetence. Denne sondring søger altså sikre national suverænitet, særligt indenfor den offentlige 
sektor. 
105 Szyszczak (2007), s. 212. 
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 en samfundsmæssigt betragtning. Selvom de private markedskræfter her, i modsætning til 

eksemplet ved offentlige goder, vil være i stand til at opretholde et vist forsyningsniveau, skaber 

dette dog ikke et efficient udbud. Et eksempel herpå er TV producenten CBS, som sender VM 

finalen i fodbold mellem Holland og Spanien. Selve udsendelsen er ikke-rivaliserende, da signalet 

kan sendes ud til samtlige fodboldfans, uden at dette fratager andre tv-seere muligheden for også at 

kunne se kampen. Marginalomkostningen ved en ekstra tv-seer er derfor nul. En betingelse for at 

modtage tv-signalet er imidlertid, at man skal betale herfor, da det er muligt for CBS at afbryde 

signalet. Udsendelsen er altså ekskluderende, hvilket udelukker den førnævnte free-rider 

problematik under rene offentlige goder, så det ikke længere er muligt at følge kampen uden at 

betale. Dette vil dermed udelukke de forbrugere, hvis positive MWTP for at se kampen er lavere 

end markedsprisen. Disse forbrugere taber dermed den nytte, de ville have fået ved at se kampen, 

og dette nytte tab er inefficient, da marginalomkostningen herved som sagt er nul. For CBS er det 

dog ikke profitabelt at sætte prisen så lavt, så alle med en positiv MWTP kan se kampen, selvom 

dette ville være den efficiente løsning.106 

Den optimale løsning for CBS ville være at udføre perfekt prisdiskrimination, men dette anses som 

tidligere nævnt for praktisk umuligt. I stedet kan MS yde et tilskud til CBS i form af statsstøtte og 

dermed få sænket eller helt fjernet prisen for at kunne se kampen.107 Dette vil lede til en pareto-

forbedring i samfundet,108 såfremt forbrugernes ekstra nytte overstiger størrelsen på det finansielle 

tilskud. Hvor stort tilskuddet bør være, afhænger direkte af den nyttemaksimering, som opnås 

herved, hvilket er muligt at afveje i en cost-benefit analyse. Denne analyse må også her anses for 

nødvendig for at sikre en proportional anvendelse af SGEI, da det ikke kan anses for proportionalt 

at tildele statsstøtte til CBS, hvis dette skaber større omkostninger end nytte for samfundet. 

Overordnet viser dette eksempel, at SGEI kan anvendes til at minimere eller helt udelukke den 

inefficiente ligevægt, som markedet med blandede goder leder til. 

Andre eksempler på blandede offentlige goder med ekskluderende virkning er f.eks. el- og vand 

forsyning. MS har her en væsentlig interesse i at sikre et tilstrækkeligt udbud heraf på ethvert givent 

tidspunkt, og derfor kan anvendelsen af SGEI i disse tilfælde anvendes til at sikre eksklusive 

                                                 
106 Bruce (2001), s. 69-70. 
107 Dette eksempel bunder i virkeligheden, da danskerne for år tilbage krævede landsdækkende visning af det danske 
fodboldlandsholds kampe. TV3 havde på dette tidspunkt rettighederne til at vise Danmarks udebane kampe, som ikke 
kan ses af samtlige husstande i Danmark. Sagen blev taget op til debat i folketinget, hvor man overvejede at købe disse 
rettigheder fra TV3, og efterfølgende sende kampene på en landsdækkende kanal. Lignende sager er flere gange blevet 
behandlet af Konkurrencerådet, hvor prisforhandling af tv-rettighederne har været i fokus. 
108 Hvorvidt der opnås en pareto-optimal tilstand er mere usikkert. Her må afvejelsen mellem de former for offentlig 
regulering der er til stede anses for at sikre den størst mulige pareto-forbedring. 
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 rettigheder til en given producent, for derved at skabe øget forsyningssikkerhed på det givne 

marked.109 Samtidig vil dette også føre til kontrol af markedspriser, således at færre forbrugere 

bliver afskåret pga. for lav MWTP, som det var tilfældet i eksemplet med fodboldkampen. Såfremt 

disse tjenester udelukkende blev overladt til private virksomheder, og denne produktion skulle 

ophøre med at være profitable, kunne dette betyde, at virksomheden ophørte med at forsyne 

borgerne med vand og el og dermed skabe et øjeblikkeligt underudbud af disse vitale ressourcer. 

Derfor virker det som sund fornuft, at der ved disse sektorer er et vist kontrolelement fra det 

offentlige, hvilket kan skabes via anvendelsen af SGEI. 

En anden form for blandede offentlige goder, er goder, der er rivaliserende men ikke-

ekskluderende, såsom en offentlig park. Parken er gratis at benytte, men problemet her er, at den 

kan blive så fyldt med mennesker, at nogen må gå forgæves. Parken er altså et eksempel på et 

blandet offentligt gode som er rivaliserende, idet de første gæsters anvendelse af parken udelukker 

andre borgere fra at få nytte af en tur i parken. Dermed mister de afviste gæster nytte, selvom de 

måske værdsætter en tur i parken mere, end dem som kom først. En mulig løsning ville være at tage 

entré i parken, og dermed gøre det muligt at ekskludere gæster med lav MWTP. Dette vil i første 

omgang medføre, at gæster med lav MWTP udebliver, men dette nyttetab kan opvejes af 

tilstrømningen af gæster med større MWTP.110 Det skal dog nævnes, at parken kun kan anses for et 

rivaliserende gode, på de dage hvor antallet af besøgende er så stort, at andre udelukkes herfra. 

Mens entré således kan være proportionalt i weekenden, vil det givetvis ikke være tilfældet på 

hverdagene, da det lavere besøgstal ikke vil udelukke gæster fra at besøge parken. At tage entré på 

disse dage vil da betyde et samlet nyttetab, da dette vil udelukke gæster med lav MWTP, selvom 

den marginale omkostning ved at give dem adgang til parken ville være nul. Overordnet set synes 

problemet ved denne form for offentlig gode at kunne løses ved at kræve entré på udvalgte dage. 

Det blandede offentlige gode får dermed karakter af et privat gode, hvilket da gør yderligere 

offentlig regulering unødvendig, da markedet efterfølgende selv vil kunne lande i en efficient 

ligevægt. 

På baggrund af denne gennemgang ses, at SGEI især kan anvendes til at regulere et marked med 

blandede offentlige goder, når disse er ekskluderende samt ikke-rivaliserende ved at muliggøre 

tildelingen af statsstøtte samt eksklusive rettigheder. Dette begrunder, hvorfor SGEI især er blevet 

anvendt indenfor centrale netværksindustrier, da MS herved kan sikre, at udbuddet af elektricitet 

                                                 
109 Dette kunne skabe et naturligt monopol som beskrevet ovenfor i afsnit. 4.2.1. 
110 Bruce (2001), s. 71. 



Kandidatafhandling - Cand.Merc.Jur, 2010 – Copenhagen Business School 
Niels Brandt-Jørgensen 

44 
 

 eller vand altid svarer til forbrugernes øjeblikkelige behov. Efter at have klargjort denne pointe vil 

næste afsnit behandle den sidste kilde til markedsfejl, de såkaldte eksternaliteter. 

 

4.2.4. Eksternaliteter 

Denne kilde til markedsfejl leder til en inefficient markedsligevægt, fordi visse omkostninger eller 

fordele ved en given handling ikke medtages i de samlede overvejelser om, hvor stor 

forsyningsmængde der er efficient ud fra et samfundsmæssigt perspektiv. Et eksempel herpå er den 

hårdtarbejdende specialestuderende, som bor i en lejlighed på 3. sal, hvor han studerer hele dagen. 

Han går altid tidligt i seng, så han kan stå tidligt op den næste dag for at fortsætte sine studier, men 

en ny beboer flytter ind nedenunder og holder ofte så larmende fester, at den studerende ikke 

længere kan falde i søvn om aftenen. Underboen påfører dermed den studerende en negativ 

eksternalitet, da det store antal fester påfører den studerende et søvnunderskud, så han ikke kan 

koncentrere sig om sit specialearbejde. Markedsfejlen opstår, fordi underboen fastsætter antallet af 

afholdte fester ud fra sin egen personlige nytte uden at medregne de omkostninger, som det 

opståede søvnunderskud påfører den flittige studerende. Dermed bliver det afholdte antal fester for 

stort ud fra en samlet vurdering af begge parters nytte og omkostninger herved. Underboen ville 

derimod have påført den studerende en positiv eksternalitet, hvis hans aktiviteter tilførte den 

studerende en øget arbejdsro såsom at lydisolere sin lejlighed fuldstændig. 

Da eksemplet her kun berører to personer, er det i teorien muligt at løse problemet via forhandling. 

Ifølge Coase teoremet111 vil den studerende kunne betale underboen for at skære ned i antallet af 

                                                 
111 Hagen (2005), s. 231. 
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 fester i det omfang den studerende værdsætter sin nattesøvn mere, end underboen værdsætter sine 

fester. Denne forhandling vil dermed føre til en nedsættelse i antallet af fester og samlet set til en 

pareto-optimal tilstand som vist under negativ eksternalitet i fig. 4.3. Dette gælder under antagelse 

af, at underboen har lov til at holde fester i opgangen. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil problemet i 

stedet kunne løses ved, at underboen betaler den studerende for at få lov til at holde fester. Igen vil 

resultatet af disse forhandlinger lede til en pareto-optimal tilstand. Denne forhandlingsmulighed er 

dog ifølge Coase kun mulig, når der ikke eksisterer asymmetrisk information samt væsentlige 

transaktionsomkostninger. Derfor bliver Coase teoremet som løsningsmodel mindre relevant, når 

fokus rettes mod eksternaliteter, der omhandler mere end to personer, da dette vil kunne medføre 

både asymmetrisk information samt øgede transaktionsomkostninger. Selvom en person er villig til 

f.eks. at betale sig fra at blive udsat for passiv rygning på en bar eller fra at skulle høre på daglig 

trafikstøj fra den nærtliggende motorvej, så findes der ikke markeder for disse forhandlinger, da 

omkostningerne ved at forhandle med hver enkelt ryger/bilist ville være uoverskuelige. Samtidig 

ville asymmetrisk information give samtlige rygere/bilister mulighed for at kræve mere i erstatning, 

end hvad det reelt koster dem i nytte at ophøre med den chikanerende adfærd, da dette er privat 

information. Ligesom ved offentlige goder er der altså her et incitament til at misinformere om sin 

reelle nytte. Samtidig skal det tages i betragtning, at anvendelsen af SGEI kun forekommer, hvor 

dette har en almen interesse og dermed berører et større antal personer. Da fokus i denne opgave er 

at beskrive, i hvilke tilfælde SGEI kan afhjælpe diverse markedsfejl, er Coase teoremet som 

løsningsforslag derfor ikke relevant i den videre gennemgang af denne type markedsfejl. 

 

4.2.4.1. Offentlig regulering af eksternaliteter 

Når eksternaliteter påvirker en større befolkningsgruppe, overgår opgaven med at løse dette 

problem derfor til MS. Når eksternaliteter påvirker mange mennesker, betyder dette samtidig, at der 

også er et offentligt gode involveret,112 hvilket understreger kompetencen som MS har til at løse 

dette problem.113 Løsningsmodellen for eksternaliteter vil derfor også have visse fællestræk med 

gennemgangen af offentlige goder. Da fejlen ved eksternaliteter skyldes markedets manglende evne 

til at internalisere de omkostninger og fordele, som hhv. positive og negative eksternaliteter 

medfører, vil opgaven for MS være at afdække og efterfølgende internalisere disse eksternaliteter i 

                                                 
112 Hillman (2009), s. 311. 
113 Bruce (2001), s. 114. Begrebet ’offentligt gode’ anses for mere snævert defineret end begrebet ’eksternalitet’, da 
fokus ved et offentligt gode er på godets egenskaber, mens fokus ved eksternaliteter er på markeder og institutioners 
egenskaber. 
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 markedet. For at muliggøre dette, er MS i første omgang nødt til at indsamle information om disse 

eksternaliteter, som markedet ikke selv er i stand til, for herefter at vurdere hvor den efficiente 

markedsligevægt ligger. MS skal derfor indledningsvis skabe sig et overblik over de eksisterende 

eksternaliteter på markedet. Dette gøres via en cost-benefit analyse, da den indledende del heraf 

som tidligere nævnt består af at afdække privat information på et givent marked. Denne analyse 

anses for en nødvendig del af MS indledende undersøgelse af markedet for at kunne vurdere, 

hvorvidt offentlig regulering er proportional.114 Denne analyseform vil som nævnt blive 

gennemgået separat nedenfor i afsnit 4.4. Analysen antages her blot at give MS fuld information om 

de omkostninger og fordele, som markedet ikke selv har kunnet internalisere. MS vil da være bevist 

om markedets efficiente ligevægt og vil efterfølgende være i stand til at udvælge den form for 

offentlig regulering, der bedst bibringer en proportional løsning af markedsfejlen. Når den optimale 

reguleringsform er valgt, kan fordele og ulemper herved samlet gøres op i cost-benefit analysen for 

dermed at afgøre, hvorvidt den ønskede reguleringsform samlet set vil bidrage med en øget 

samfundsmæssig nytte. 

Skønt der ved eksternaliteter findes en række mulige reguleringsformer,115 vil der her blive 

fokuseret på pigovianske skatter og tilskud116 samt dannelsen af monopol, da disse relaterer sig til 

anvendelsen af SGEI. Via anvendelse af pigovianske skatter og tilskud har MS mulighed for at 

internalisere den givne eksternalitet og dermed sikre en efficient markedsligevægt. I fig. 4.3. ses, at 

der ved negativ eksternalitet produceres mængden Qp. Denne mængde er inefficient, da 

eksternaliteten her ikke er medregnet som en del af omkostningerne. Jf. teorien om pigovianske 

skatter og tilskud kan MS regulere markedet over i ligevægt ved enten at indkræve skatter for den 

mængde, der udbydes over Qs, eller ved at give tilskud for den mængde der ikke produceres.117 

Begge løsningsmodeller medfører, at den lavere mængde Qs vil blive produceret, og ligevægten vil 

dermed flytte sig, således at efficienstabet ABC på markedet undgås. Det samme gør sig gældende 

ved eksemplet med positiv eksternalitet. Her kan tilskud øge den efterspurgte mængde fra Qp til Qs, 

således at efficienstabet ABC undgås. SGEI er i denne sammenhæng et relevant værktøj, når MS vil 

yde tilskud til en given producent, da dette kan sikres via tildeling af statstøtte. Endvidere er det en 

mulighed at mindske udbuddet ved negative eksternaliteter ved at tildele eksklusive rettigheder til 

                                                 
114 Hillman (2009), s. 314 ff. 
115 Hillman (2009), s. 344-349. Foruden pigovianske skatter og tilskud er det endvidere muligt at skabe en efficient 
ligevægt via lovændringer samt ved at tildele kvoter. 
116 Hillman (2009), s. 337 ff. 
117 Hillman (2009), s. 339. Hvorvidt markedsfejlen søges løst via skatter eller tilskud, afhænger af, hvorvidt staten har 
ret til at pålægge skatter eller ej. Såfremt dette er tilfældet vil producenten blive pålagt skatter og vice versa. 
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 en enkelt producent på markedet. Denne monopolist vil da helt naturligt sænke udbudsmængden på 

et givent marked. MS vil her kunne kontrollere monopolisten, så denne kun vil mindske den 

producerede mængde til Qs. Hvorvidt det kan anses for proportionalt at tildele eksklusive 

rettigheder frem for at tildele statsstøtte må vurderes i den enkelte situation. Tildelingen af 

eksklusive rettigheder vil givetvis betyde en betragtelig minimering af den eksisterende 

konkurrence på markedet, men denne metode udelukker til gengæld de skatteforvridende 

omkostninger, som opstår, når statsstøtten finansieres via opkrævning af ekstra skatter. Disse 

overvejelser bør medtages i en cost-benefit analyse, hvor samtlige omkostninger og fordele ved 

anvendelsen af SGEI skal afvejes, for at konkludere om MS indgriben vil medføre en 

samfundsmæssig gevinst. Ligesom ved blandede offentlige goder udgør cost-benefit analysen her 

en afgørende faktor, da denne analyse både indledningsvis anvendes til at indsamle den nødvendige 

information om markedet og i sidste ende afvejer, hvorvidt den valgte reguleringsform medfører en 

samlet velfærdsgevinst. 

 

4.3. Markedsfejl og SGEI 

Gennemgangen af de fire kilder til markedsfejl, markedsmagt, naturligt monopol, offentlige goder 

og eksternaliteter, er hermed nået til ende. Herigennem er det blevet dokumenteret, at anvendelsen 

af SGEI kan begrundes fra et økonomisk synspunkt i forbindelse med offentlig regulering af visse 

årsager til markedsfejl, nemlig naturligt monopol, offentlige goder i en vis udstrækning, blandede 

offentlige goder der er ikke-rivaliserende og ekskluderende samt positive og negative 

eksternaliteter. Dette resultat er interessant at bemærke, da det senere i kap. 6 vil blive undersøgt, 

om begrebet markedsfejl bør søges inkorporeret i lovgivningen omhandlende SGEI. Resultatet 

indikerer i denne forbindelse, at der bør foretages en selektion af de typer markedsfejl, der reelt 

knytter sig til SGEI, såfremt en sådan inkorporering i lovteksten vil være hensigtsmæssig. 

Resultatet er endvidere interessant, da den juridiske litteratur omhandlende SGEI alene synes at 

referere til begrebet markedsfejl ifm. SGEI uden at skelne mellem de mulige årsager hertil.118  

Denne økonomiske gennemgang synes derfor at opfordre til en mere præcis terminologi i denne del 

af den juridiske litteratur. 

                                                 
118 Sauter (2008, Services of General Economic Interest and Universal Service in EU law), s. 11; ‘Services of general 
economic interest – Opinion prepared by the state aid group of EAGCP’, 29 juni, 2006, s. 1. Se endvidere Krajewski 
m.fl. (2009), s. 49, hvor Neergaard her fokusere på offentlige goder, der som ovenfor beskrevet anses at falde uden for 
konkurrencereglerne i TEUF pga. manglende økonomisk aktivitet. Se endelig anvendt litteratur i afsnit 3.6., samt 
Grønbog om forsyningspligtydelser, KOM(200) 270 Endelig, s. 3.  
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 En yderligere faktor som har vist sig nødvendig i forbindelse med anvendelsen af SGEI, er cost-

benefit analysen. Udførelsen heraf anses for nødvendig, før det er muligt at vurdere, hvorvidt 

anvendelsen af SGEI kan anses for proportional. Derfor vil det efterfølgende afsnit nu kigge 

nærmere på denne analyseform. 

 

4.4. Cost-benefit analysen 

Som det tidligere er blevet understreget, bør MS som udgangspunkt aldrig gennemføre offentlig 

regulering, når dette påfører samfundet større omkostninger end fordele. Ideen med offentlige 

indgreb er netop at sikre en efficient allokering af ressourcer i samfundet, og det er derfor 

nødvendigt at påvise proportionaliteten ved sådanne indgreb via cost-benefit analysen, før en given 

reguleringsform bliver ført ud i livet. 

Det er sjældent muligt at foretage offentlig regulering, som ikke medfører omkostninger for visse 

individer, og det er derfor ud fra et Kaldor Hicks synspunkt den samlede nytte, som bør være 

rettesnor for, hvorvidt en given form for regulering skal foretages.119 For at afgøre hvilken form for 

offentlig regulering der sikre samfundet den største nytte, er det derfor indledningsvis nødvendigt at 

indsamle relevant information om et givent marked for at kunne afveje hvilke fordele og ulemper, 

der skabes ved gennemførelsen af en given reguleringsform. MS bør altså afklare, hvorvidt 

omkostningerne ved et givent indgreb er så små som mulige, og om fordelene herved overstiger 

disse omkostninger. Kun på dette grundlag vil det være muligt at afgøre, hvilke reguleringsformer 

MS skal gennemføre for at optimere den overordnede samfundsmæssige nytte. Denne 

fremgangsmetode understreges ikke blot i den økonomiske litteratur, men underbygges bl.a. også i 

Statsstøttegruppen EAGCP’s argumentation af, hvornår statsstøtte kan anvendes som et middel mod 

markedsfejl: 

 

”Intervention is warranted only if it’s expected benefits, in terms of improving market outcomes, outweighs the 

expected cost of intervention. As a consequence, state aid should only be used as a remedy for market failures, if it is 

the best feasible remedy. While this is uncontroversial as a matter of general principle, its application in concrete cases 

may not be straightforward.”120 

 

Denne økonomiske analyse blev ligeledes fremhævet af Sierra i afsnit 3.5 som en nødvendig 

foranstaltning i forbindelse med anvendelsen af SGEI. I det efterfølgende vil det blive beskrevet, 

                                                 
119 Bruce (2001), s. 166. Dette synspunkt støttes her af kompensationsprincippet. 
120 ‘Services of general economic interest – Opinion prepared by the state aid group of EAGCP’, 29 juni, 2006, s. 1. 
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 hvordan cost-benefit analysen gør MS i stand til at afveje mulige reguleringsformer mod hinanden. 

Dette vil specifikt gøre MS i stand til at afgøre, hvorvidt det er proportionalt at anvende SGEI i et 

givent marked. 

 

4.4.1. Analysens formål 

Cost-benefit analysen fik sit gennembrud i 1930’erne, hvor USA’s regering anvendte den i sine 

politiske beslutningsprocesser.121 I begyndelsen fokuserede analysen på den effekt, politiske 

beslutninger havde på en nations bruttonationalprodukt, men er senere blevet modificeret til at 

inddrage ikke-økonomiske faktorer. Analysen fokuserer således i dag på den samlede 

samfundsmæssige velfærd, hvilket går hånd i hånd med den almene interesse, der ønskes tilgodeset 

ved anvendelsen af SGEI. 

Som nævnt ovenfor er analysen et redskab til at afveje flere alternative reguleringsformer og 

dermed finde frem til den type, der optimerer nytten i samfundet. Dette er skitseret i Fig. 4.4., hvor 

fordele og omkostninger ved nedsættelse af forurening af en sø er vist. Det ses her, at så længe den 

valgte mængde af en given ressource til at nedsætte forureningen er mindre end Qm, vil fordelene 

være større end omkostningerne, og dermed vil en given regulering skabe øget nytte. Det er dog kun 

mængden Q* der leder til det optimale valg, da forskellen mellem fordele og omkostninger her er 

størst. Har MS flere valgmuligheder, 

bør den derfor vælge den 

reguleringsform, der medfører en 

mængde tættest på Q*. Såfremt 

anvendelsen af SGEI ligger tættest 

på Q*, vil analysen da have bevist, 

at anvendelsen heraf er proportional 

og vice versa.122 

Fig. 4.4. er samtidig en grafisk 

illustration af analysens endelige 

resultat, og altså det svar den formår 

at give videre til den politiske 

beslutningstager. For at nå frem til 

                                                 
121 Bruce (2001), s. 159 ff. 
122 Rent praktisk vil dette foregå ved, at analysen bliver foretaget for hver slags reguleringsform, hvorefter resultaterne 
heraf sammenlignes. 
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 dette resultat er det nødvendigt at gennemgå de processer i analysen, som alle bidrager til den 

endelige konklusion herpå. Dette indebærer i første omgang en afdækning af de konkrete mål, som 

søges opnået med den offentlige regulering, samt en estimering af de omkostninger og 

nyttegevinster som opnåelsen af disse mål vil skabe i samfundet. Herefter skal den 

samfundsmæssige værdi af de anvendte ressourcer og opnåede fordele opgøres, før det til slut er 

muligt at vurdere, hvorvidt en given regulering kan anses for proportional. 

 

4.4.2. Mål, ressourceforbrug og nyttegevinst 

Forud for al offentlig regulering bør foreligge grundige overvejelser om, hvilke mål som søges 

opnået herved, samt hvilke ressourcer som må forventes at skulle investeres i denne forbindelse. 

Efterfølgende er det nødvendigt at danne et overblik over, hvilke fordele som opnåelsen af målet vil 

bidrage med til samfundet. Et eksempel herpå er opførelsen af en bro mellem Sjælland og 

Bornholm, som finansieres via offentlige statsstøtte kroner. Målet er her at sikre opførelsen af 

broen, mens estimeringen af omkostningerne ved byggeriet vil udgøre det forventede 

ressourceforbrug. Dette forventede ressourceforbrug udgør en vigtig del af den videre analyse, 

hvorfor vurderingen heraf har stor betydning. For at vurdere om det ud fra et samfundsmæssigt 

perspektiv er ønskværdigt at bygge denne bro, skal MS endvidere anslå den samlede nyttegevinst, 

som broen bidrager med. 
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 Udregningen af nyttegevinst og ressourceforbrug ved brobyggeriet kan udledes via forbrugernes 

MWTP for at benytte broen, samt MS marginale alternativ omkostning (MOC)123 ved at anvende de 

pågældende ressourcer. Dette er skitseret i fig. 4.5. Her anvendes MWTP i fig. 4.5.a. til at udregne 

forbrugeroverskuddet eller nyttegevinsten, som vil opstå, efter broen er opført, når prisen for at 

krydse broen er lig T, ligesom MWTP estimerer mængden af ture over broen til Qt. I fig. 4.5.b. 

findes de omkostninger, som MS har ved at anvende en given ressource til at bygge broen, f.eks. 

cement. Disse omkostninger ligger under MOC og er de alternative omkostninger, som MS har ved 

ikke at kunne anvende cementen andet steds. Disse samlede omkostninger og nyttegevinster er basis 

for den videre analyse, og det er derfor vigtigt at disse estimeres så præcist som muligt. MWTP og 

MOC kaldes også for skyggepriser.124 

Skyggepriser anvendes i stedet for markedspriser, da de muliggør beregningen af den 

samfundsmæssige værdi af de omkostninger og nyttegevinster, som offentlig regulering medfører. 

Skyggepriser reflekterer således de sociale omkostninger og fordele, som opstår ved forskellige 

former for markedsfejl, hvilke som bekendt ikke er tilfældet i markedsprisen. Da det er divergensen 

mellem skyggeprisen og markedsprisen, som skaber inefficiens på markedet i første omgang, er det 

derfor altafgørende, at MS udleder og dernæst anvender skyggeprisen i sin beregning af de 

omkostninger og nyttegevinster, som opstår ved offentlig regulering, da dette giver viden om, hvor 

den efficiente markedsligevægt reelt ligger. Efterfølgende er det derfor interessant at undersøge, 

hvordan MS i praksis udleder disse skyggepriser. 

 

4.4.3. Afdækning af skyggepriser 

I et marked med fuldkommen konkurrence bestemmes markedsprisen efter almindeligt udbud og 

efterspørgsel, hvorfor alle handler som nævnt er efficiente. Markedsprisen vil derfor være lig med 

skyggeprisen, da de relative priser i markedsligevægten vil reflektere parternes 

alternativomkostninger.125 I de tilfælde hvor markedet ikke længere formår at sikre en effektiv 

ressourceallokering, vil der opstå en difference mellem skyggepriser og markedspriser, da den 

øjeblikkelige markedsligevægt her divergerer fra den efficiente markedsligevægt, hvilket som 

beskrevet i afsnit 4.2. kan skyldes flere faktorer. MS har efterfølgende til opgave at afdække 

                                                 
123 I fig. 4.3. under negativ eksternalitet blev MOC faktisk anvendt, men her kaldt for ’ægte omkostninger’, da MOC 
indeholder både privat omkostninger for producenten samt omkostninger for samfundet. 
124 Begrebet ’skyggepris’ referer til det faktum, at MWTP og MOC på markeder med fejl er skjult information, som 
derfor ikke umiddelbart er synlig. 
125 Hagen (2005), s. 298. MWTP og MOC afspejler netop hhv. forbrugerens og producentens alternativomkostninger 
ved at afholde de respektive udgifter og omkostninger i markedsligevægten. 
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 årsagen til denne difference, for dermed at være i stand til at vurdere, hvor den efficiente 

markedsligevægt reelt ligger, og efterfølgende afgøre, hvordan dette punkt bedst nås. At afdække 

skyggeprisen er afgørende for at sikre anvendeligheden af analysens resultat, men samtidig også 

den sværeste del af den, da der er mange kendte og ukendte faktorer, der kan have betydning. Dette 

er en betydelig risikofaktor ved denne analyseform. 

Hvordan skyggepriser udledes afhænger af, om det pågældende gode omsættes på et marked eller 

ej. Ved et rent offentligt gode, der som udgangspunkt ikke omsættes på et marked, foretages 

beregningen af skyggeprisen alene på baggrund af forbrugernes MWTP, da der i sagens natur ikke 

foreligger nogen markedspris. Det er derfor nødvendigt at anvende den metode, som i det givne 

tilfælde formår at få så troværdig information om forbrugernes MWTP som muligt, så MS 

efterfølgende ved, hvor højt forbrugerne samlet set værdisætter udbuddet af det givne gode. 

Eksempelvis vil det ved opførelsen af broen mellem Sjælland og Bornholm være nødvendigt at 

undersøge hvor mange, der vil benytte sig heraf, samt hvor meget de er villige til at betale for at 

bruge broen, før det kan afgøres, om denne nytte vil overgå omkostningerne ved at bygge broen. 

Værdisætningen af det offentlige gode er dermed teoretisk set den samlede sum af alle potentielle 

forbrugeres MWTP herfor, som vist i fig. 4.5.a. Indhentelsen af denne information kan enten ske 

ved at spørge folk direkte om deres værdisættelse heraf eller indirekte ved at aflæse forbrugernes 

nytte gennem de handlinger, de fortager sig. 

Den direkte metode indebærer interviews af forbrugere, hvorigennem det forsøges at få svar på, 

hvorvidt de vil benytte broen til Bornholm, når de skal på ferie. Eftersom denne metode alene 

formår at skaffe et hypotetisk svar fra forbrugeren, er der i teorien en vis skepsis over for denne 

metode.126 Andre metoder der i teorien anses for at bidrage med et mere reelt svar på forbrugerens 

MWTP, er indirekte metoder, der i højere grad lægger forbrugerens hidtidige handlinger til grund 

for dennes værdisættelse af det offentlige gode. Bl.a. kan MS estimere, hvor mange danskere der 

hvert år rejser på ferie til Bornholm, og hvor meget denne rejse koster hver bil i færge og benzin-

omkostninger.127 Dette beløb kan bruges til at udregne forbrugerens MWTP for brugen af broen. En 

anden metode er at prøve at isolere samfundets nytte af broen ud fra ejendomspriserne på 

Bornholm.128 Hvis et sommerhus på solskinsøen før broen bliver bygget er værdsat til 1 million kr., 

men dets værdi stiger til 1,2 million kr. efter broen er bygget, så er dette alt andet lige et udslag for, 

                                                 
126 Bruce (2001), s. 174-175. 
127 Hagen (2005), s. 300 ff. Denne metode kaldes populært for ’rejse-omkostnings metoden’. 
128 Ibid. Dette er et eksempel på hedoniske priser, hvor et huskøb anses for at udgøre køb af et bundt af goder, 
heriblandt offentlige goder som indirekte værdisættes gennem ejendommens pris, bl.a. værdien af ren luft og rolige 
omgivelser. 
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 hvor stor nytte broen bibringer med til samfundet. Markedsprisen for et hus anvendes altså her til at 

give en idé om forbrugernes MWTP for at benytte broen, da ejendomsprisen bl.a. reflekterer 

værdien af gode til – og frakørselsmuligheder til ejendommen. 

Når goder omsættes på markeder, kan markedsprisen her anvendes som basis til at finde 

skyggeprisen, da denne indeholder den privatøkonomiske del af skyggeprisen. Det er da nødvendigt 

at værdisætte de samfundsmæssige omkostninger og fordele, som ikke medtages i markedsprisen, 

og efterfølgende internalisere disse heri for at finde skyggeprisen. Medfører broen til Bornholm 

f.eks. at de nuværende sildeforekomster ved øen formindskes, er dette en negativ eksternalitet, som 

skal internaliseres i de samlede omkostninger, så den korrekte MOC udledes, som set i fig. 4.3. 

Værdisættelsen af sådanne omkostninger eller tilsvarende fordele, som ikke er medtaget i 

markedsprisen, kan efterfølgende ske på samme måde som ved offentlige goder.129 Her er det igen 

forbrugernes MWTP for at bevare sildebestanden eller for at slippe for den forurening og støj, som 

broen medfører, der skal vurderes, før det er muligt at fastsætte den korrekte skyggepris. 

Når skyggepriserne er udledt, er det da muligt for MS som vist i fig. 4.5. at fastsætte størrelsen på 

omkostninger og nyttegevinster ved et givent projekt. Det er herefter nødvendigt at behandle disse 

tal, før det er muligt at nå til analysens konklusion. 

 

4.4.4. Afvejelsen af omkostninger og fordele 

For at vurdere hvorvidt en given offentlig regulering er proportional eller ej, er det til slut 

nødvendigt at undersøge, om denne interaktion i markedet samlet set bidrager positivt til samfundet. 

Dette gøres ved at udregne nutidsværdien af både omkostninger (PVC) og fordele (PVB) herved130 

og derefter trække disse fra hinanden for at finde netto nutidsværdien (NPV) af projektet. Det er 

vigtigt at udregne PVC og PVB, da omkostninger og fordele ikke kun finder sted på et tidspunkt, 

men ofte er spredt ud over en given årrække. Opførelsen af Bornholmerbroen vil f.eks. medføre 

konstant nytte til de bilister som i al fremtid benytter broen, mens omkostninger til fremtidig 

vedligeholdelse af broen ligeledes skal tages i betragtning. I denne forbindelse er valget af 

diskonteringsfaktor af stor betydning.131 De største omkostninger ligger i selve processen med at 

bygge broen, mens fordelene ved broen derimod spreder sig ud over længere tid, da disse ikke på 

                                                 
129 Hagen (2005), s. 302. 
130 Dette gøres konkret ved at tilbagediskontere fremtidige omkostninger og fordele til år nul, med en given 
diskonteringsfaktor. Således fås værdien heraf i dag, så fremtidige omkostninger og fordele kan sammenlignes i dag. 
Nutidsværdien af 1 kr. modtaget om t år, med diskonteringsfaktor i, er givet ved formlen: (1 / 1 + i)^t. 
131 Desuden er det vigtigt at beslutte, hvorvidt der bruges en reel eller nominel rente. Den reelle rente findes ved at 
fratrække inflationen fra den nominelle rente. Da den reelle rente tager højde for inflation, anvendes denne oftest. 
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 samme måde realiseres ved broens færdiggørelse. Dette betyder, at jo større diskonteringsfaktoren 

er, jo mindre vil PVB blive relativt til PVC, og dermed vil der være større chance for, at PVC vil 

overstige PVB, når NPV udregnes til slut. Der er intet endegyldigt svar på, hvor stor 

diskonteringsfaktoren bør være, men såfremt MS ikke er villig til at tage for store risici i sine 

investeringer, bør den ikke anvende for lav en diskonteringsfaktor, da dette kan lede til anbefalingen 

af et projekt, hvor usikkerheden omkring de fremtidige fordele herved er betragtelig. Når en 

diskonteringsfaktor er valgt, kan PVB og PVC da udregnes, hvorefter disse fratrækkes hinanden for 

at finde NPV af projektet. Såfremt denne er positiv, er det ensbetydende med, at projektet bør 

gennemføres og vice versa. Hvis der er flere alternative løsningsmodeller, vælges det alternativ, der 

skaber det største spænd mellem PVB og PVC, som vist i fig. 4.4. 

Således var det muligt at nå til den endelige konklusion på analysen. Gennemgangen har dog vist 

visse usikkerhedsmomenter ved analyseformen, hvorfor der afslutningsvis skal knyttes et par 

kommentarer hertil. 

 

4.4.5. Usikkerhed ved cost-benefit analysen 

Meningen med gennemgangen af denne analyseform var at undersøge, om det på denne baggrund 

er muligt at afgøre, hvorvidt en given form for offentlig regulering kan siges at skabe nytte i 

samfundet eller ej. Mere konkret var det ideen at undersøge, om analyseformen kan afgøre, hvornår 

anvendelsen af SGEI er proportional, således at anvendelsen heraf i fremtiden kun vil finde sted, 

når omkostningerne ved at fravige bestemmelserne i TEUF bliver overgået af de fordele, som dette 

bidrager med til samfundet. Ud fra gennemgangen synes dette at være muligt, da analysen som 

udgangspunkt kun vil anbefale anvendelsen af SGEI, når dette samlet set fører til et positivt NPV. 

Gennemgangen af analysen har dog også vist, at der her ikke er tale om et mirakelmiddel, som altid 

vil give de politiske beslutningstagere et fuldstændigt realistisk billede af, hvordan fremtiden vil 

forme sig. Tværtimod indeholder denne analyseform betragtelige usikkerhedsmomenter, som i 

sidste ende har betydning for analysens endelige udfald, og varsomhed bør derfor udøves under 

selve gennemgangen af analysen, samt ved fortolkningen af dennes resultat. Dette skyldes ikke 

mindst, at grundlaget for analysen primært består af indhentelse af privat information, der som 

beskrevet i afsnit 4.2. er selve årsagen til at markeder fejler. Metoderne, hvormed MS kan forsøge at 

afdække skyggepriser, vil aldrig kunne skabe et komplet billede af forbrugernes nytte for et givent 

gode, hvilket skaber usikkerhed omkring den måde omkostninger og fordele udfindes i analysen, 

som nævnt i afsnit 4.4.3. At tro at MS vil være i stand til at indsamle al denne information er utopi, 
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 da faktorer fra forbrugernes nuværende forbrugsmønster til fremtidige hændelsesforløb altid vil 

være omgæret af en vis usikkerhed. En cost-benefit analytiker vil derfor ofte være nødsaget til at 

foretage kvalificerede gæt om værdien af visse variabler. Under opførelsen af Storebæltsbroen 

opstod der f.eks. både brand samt oversvømmelse under boringen af storebæltstunnelen, hvilket 

forsinkede og fordyrede projektet.132 Det estimerede beløb for opførelsen af broen på 13 mia. kr. i 

1986 priser133 blev desuden overskredet betragteligt, da broen endte med at koste 21,4 mia. kr. i 

1988 priser.134 De endelige omkostninger forbundet med denne type projekt indebærer altså en vis 

risikofaktor, som er besværlig at indkalkulere forud for byggeriets start. Desuden spiller 

diskonteringsfaktoren som nævnt en afgørende rolle, og såfremt denne sættes for lavt, vil dette 

medføre en kunstig forøgelse af de samlede fordele. Det er derfor vigtigt, at man ved 

gennemførelsen af analysen er opmærksom på disse usikkerhedsmomenter, så der opstår vished om 

størrelsen på risikofaktorerne i det enkelte projekt. 

På trods af disse usikkerheder er denne analyseform dog den mest foretrukne blandt mange 

økonomer, når det skal afgøres, hvilke reguleringsformer der er til størst nytte for samfundet.135 

Samlet set vurderes det, at denne analyse kan indhente tilstrækkelig information, som gør MS i 

stand til at observere og efterfølgende regulere markedsfejl. Hvorvidt det er muligt præcist at 

ramme den efficiente ligevægt må afhænge af de nævnte risikofaktorer i det givne eksempel, men 

der er dog tiltro til, at analysen i det mindste er i stand til at anbefale den reguleringsform, som kan 

skabe en pareto-forbedring på det pågældende marked. Usikkerhed omkring de samlede 

omkostninger og fordele behøver nødvendigvis ikke at gøre projektet urentabelt. På trods af at 

byggeriet af Storebæltsbroen overskred sit estimerede budget med ca. 8 mia. kr., så har broen haft et 

større antal brugere end forventet, hvilket har betydet, at den danske stat forventer at have 

tilbagebetalt samtlige omkostninger ifm. med byggeriet af broen 4-5 år før tid.136 

Baseret på disse overvejelser om analysens formåen skal det konkluderes, at cost-benefit analysen 

bør indgå som en fast del af en hver national beslutning om, hvorvidt det kan anses for proportionalt 

at anvende SGEI, da denne analyse skaber de bedst mulige forudsætninger for at afgøre, om 

anvendelsen af SGEI vil skabe øget nytte i samfundet. 

 

                                                 
132 Jørgensen (2001), s. 447. 
133 A/S Storebæltsforbindelsen: Østbro. Resumé af dispositionsforslag. Oktober 1987, citat s. 3. 
134 www.storebaeltsbroen.dk 
135 Bruce (2001), s. 189. 
136 www.berlingske.dk/danmark/storebaeltsbroen-bliver-en-pengemaskine 
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 4.5. Økonomisk delkonklusion 

I dette kapitel er SGEI blevet betragtet fra en økonomisk synsvinkel, for at undersøge hvilke 

økonomiske kriterier der er afgørende for, om anvendelsen heraf kan anses for gavnlig fra et 

samfundsmæssigt perspektiv. 

Indledningsvis blev det gjort klart, at anvendelsen af SGEI og offentlig regulering generelt kun er 

nødvendig i det omfang et marked indeholder fejl. Såfremt der ikke forefindes markedsfejl, er der 

ikke behov for offentlig regulering, da markedet selv er i stand til at lande i en efficient ligevægt. 

Det blev samtidig gjort klart, at SGEI ikke bør anvendes til at regulere alle former for markedsfejl, 

da SGEI f.eks. ikke blev anset for et brugbart værktøj ved monopoldannelse på markeder med 

imperfekt konkurrence. Endvidere betød den juridiske definition af begrebet ’økonomisk aktivitet’, 

at det er uvist, om det er muligt at anvende SGEI ved offentlige goder, da dette må afhænge af en 

konkret vurdering fra sag til sag. Såfremt dette var nødvendigt fandtes SGEI dog at kunne finde 

anvendelse i denne forbindelse. Begrebet fandtes imidlertid ikke at være en nødvendig del af 

reguleringen ved blandede offentlige goder, der var rivaliserende og ikke-ekskluderende, da det her 

fandtes mindre restriktivt at give godet karakter af et privat gode ved at gøre dette ekskluderende. 

Derimod fandtes SGEI ud fra en økonomisk betragtning at kunne afhjælpe markeder med fejl, når 

fejlen enten skyldtes et naturligt monopol, som nævnt til dels offentlige goder samt blandede 

offentlige goder, der er ekskluderende og ikke-rivaliserende, samt positive såvel som negative 

eksternaliteter. I disse tilfælde blev det godtgjort, at de undtagelser fra TEUF, som muliggøres via 

SGEI, kan skabe de forudsætninger der kræves for at regulere disse årsager til markedsfejl, således 

at markedet kan lande i en efficient ligevægt. 

Afslutningsvis blev det undersøgt, hvorvidt udførelsen af den såkaldte cost-benefit analyse kunne 

være med til at sikre, at anvendelsen af SGEI kun vil finde sted, hvor dette er proportionalt fra et 

samfundsmæssigt perspektiv. På trods af visse usikkerhedsmomenter ved denne analyseform, blev 

det konkluderet, at gennemførelsen af denne analyse altid bør foretages forud for anvendelsen af 

SGEI, for at sikre at statslige indgreb ikke medfører større omkostninger end fordele for samfundet. 
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 Kapitel 5 – En case 
Efter at have gennemgået de centrale juridiske og økonomiske aspekter vedrørende SGEI i kap. 3 

og kap. 4, er det nu muligt at afprøve disses praktiske anvendelighed i en kort case. Det ønskes her 

at give indtryk af, hvordan disse juridiske og økonomiske værktøjer forestilles at kunne interagere 

ved det offentliges interaktion på et marked med fejl, og dermed understrege nødvendigheden af 

både juridiske og økonomiske kriterier i denne sammenhæng. 

I kap. 4 blev det dokumenteret, at anvendelsen af SGEI kun bør finde sted på et marked, der 

indeholder visse former for markedsfejl.137 Denne case vil derfor tage sit udgangspunkt på et 

marked med et blandet offentligt gode, der er ekskluderende og ikke-rivaliserende, nemlig tv-

udsendelser, da det som tidligere nævnt især er denne kilde til markedsfejl som SGEI anses for at 

kunne afhjælpe. Det nævnte eksempel i afsnit 4.2.3. omhandlende visning af det danske landsholds 

fodboldkampe på landsdækkende tv vil her blive gennemgået nærmere. 

Som bekendt handler denne sag om muligheden for at se det danske fodboldlandholds kampe på en 

landsdækkende tv-kanal, da rettighederne hertil i udgangspunktet ejes af den kommercielle tv-kanal 

TV3, der kun modtages af denne kanals betalende seere. Markedsfejlen i dette eksempel består i, at 

seere med en positiv MWTP for at se kampen ikke kan realisere denne nytte, da deres MWTP er 

lavere end prisen for at kunne modtage TV3. Disse seere er derfor afskåret fra at se kampen, til 

trods for at marginalomkostningerne ved at vise landskampen i alle husstande er lig nul, eftersom 

der her er tale om et ikke-rivaliserende gode. Dette udgangspunkt er dermed inefficient, da ekstra 

nytte i samfundet kan opnås uden ekstra omkostninger. Det er imidlertid ikke rentabelt for TV3 at 

udbyde kampene gratis til samtlige husstande, da dette på længere sigt vil underminere TV3’s 

finansiering af tv-rettighederne.  

Som beskrevet i afsnit 4.2.3. vil den danske stat bl.a. kunne afhjælpe denne markedsfejl ved at yde 

finansiel støtte til opkøb af tv-rettighederne, ved at definere visning af fodboldlandskampene på 

landsdækkende tv som SGEI.138 Efterfølgende vil casen derfor undersøge, hvorvidt MS bør 

afhjælpe markedsfejlen på denne facon, og dermed samlet vurdere, om denne løsning kan anses for 

overordnet proportional. For at komme frem til en afgørelse på denne problemstilling bør MS,139 

                                                 
137 Naturligt monopol, til dels offentlige goder, blandede offentlige goder af ekskluderende og ikke-rivaliserende art, 
samt positive og negative eksternaliteter. 
138 I denne case antages der at være tale om opkøb af tv-rettigheder til samtlige landsholdskampe i en toårig periode. 
139 Som nævnt i afsnit 3.3.1. har MS kompetence til at definere SGEI, hvorfor MS egenhændigt forventes at foretage 
samtlige analyser i casen. 
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 efter at have fastslået, at der foreligger en given form for markedsfejl, som SGEI kan afhjælpe, sikre 

at de juridiske aspekter ifm. definitionen af SGEI er opfyldt.140 

 

5.1. Økonomisk aktivitet 

Først bør staten afgøre, hvorvidt der er tale om en erhvervsmæssig virksomhed, der beskæftiger sig 

med økonomisk aktivitet, da konkurrencereglerne i TEUF som beskrevet i afsnit 3.2.1 kun finder 

anvendelse i dette tilfælde. Som nævnt i afsnit 4.2.3. vil blandede offentlige goder som 

udgangspunkt altid udgøre økonomisk aktivitet, og dette må også anses for at være tilfældet i denne 

sag, da TV3 som kommerciel aktør uden tvivl driver profitorienteret virksomhed og i den 

forbindelse afholder diverse økonomiske risici ved køb og salg af diverse tv-rettigheder. 

Konkurrencereglerne i TEUF finder dermed anvendelse i denne sag, hvorfor det efterfølgende er 

relevant at undersøge, om landsdækkende fremvisning af det danske fodboldlandsholds kan anses 

for at udgøre SGEI. 

 

5.2. Definition og overdragelse af SGEI 

Som nævnt i afsnit 3.2.2. er det ikke selve tjenesteydelsens karakter, men derimod den almene 

interesse, som denne varetager, der er afgørende for, om denne kan udgøre SGEI. Det er derfor 

nødvendigt for staten at vurdere, hvorvidt det tjener den almene interesse at sikre landsdækkende 

fremvisning af det danske fodboldlandsholds kampe. Argumenter der taler for dette er bl.a., at 

udførelsen af denne tjenesteydelse vil sikre landsdækkende fremvisning af denne danske 

nationalsport, hvilket vil ske via overkommelige ensartede priser i form af licensbetaling.141 Som 

nævnt i TV 2 dommen142 anses radio og tv-virksomhed af Retten i 1. instans endvidere for at kunne 

bidrage til almenvellet og øge social samhørighed pga. mediets kulturelle, sociale og demokratiske 

funktioner. Dette understøttes af den kulturelle samhørighed, som visningen af en 

fodboldlandskamp har tendens til at forøge blandt den danske befolkning, hvilket bl.a. kunne 

observeres under den netop overståede VM-slutrunde i Sydafrika i juni måned i år. Den almene 

’borgerlige’ interesse ved en fodboldlandskamp kan samtidig observeres via den betragtelige fokus, 

der er på det danske fodboldlandshold i de øvrige landsdækkende medier op til en kamp. Det vil 

                                                 
140 Da det juridiske og det økonomiske aspekt begge anses for nødvendige i denne forbindelse for at nå til et samlet svar 
på SGEI’s anvendelighed i en given sag, er rækkefølgen hvorpå de juridiske og økonomiske analyser bliver foretaget 
ikke afgørende for det endelige resultat af den overordnede proportionalitetstest. 
141 De nævnte interesser stemmer overens med de ovenfor nævnte i afsnit 3.8.2. fra domstolenes retspraksis. 
142 Forenede sager T-309/04, T-317/04, T-329/04 og T-336/04, TV 2/Danmark A/S vs. Kommissionen, præmis 105-
106. 
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 derfor her blive anset for plausibelt, at landsdækkende fremvisning af landskampe kan udgøre en 

almen interesse i Danmark.143 

Herefter skal staten definere det pågældende SGEI. Som nævnt i afsnit 3.2.2. er det i denne 

forbindelse vigtigt, at staten er så præcis som mulig, så der ikke hersker nogen tvivl om, hvilken 

tjenesteydelse der anses for at udgøre et SGEI, samt hvilke almene interesser der anses for at blive 

varetaget i denne forbindelse. 

Efter at have defineret det pågældende SGEI, kan MS da overdrage dette via en retsakt til den 

pågældende virksomhed. Det antages her, at MS overdrager udførelsen af SGEI til DR, der som 

bekendt er en landsdækkende tv-kanal. For at sikre udførelsen heraf antages staten samtidig at betro 

DR med et PS. Udover at indeholde forpligtelsen til at levere den givne tjenesteydelse på hele det 

pågældende territorium til en overkommelig pris, antages dette PS også at indeholde overførslen af 

de nødvendige finansielle midler til opkøb af tv-rettighederne fra TV3.144 Før behovet for 

anvendelsen af SGEI opstår, er det som tidligere nævnt nødvendigt, at dette finansielle tilskud til 

DR ikke opfylder samtlige krav i Altmark testen og således udgør statsstøtte jf. art. 107 TEUF. 

Grundet den begrænsede længde af denne case, antages det her blot at være tilfældet.145 

 

5.3. Grundlæggende proportionalitet 

Som nævnt i afsnit 3.2.3. er denne test det sidste punkt i art. 106, stk. 2 TEUF, som skal opfyldes, 

før overdragelsen af et SGEI er acceptabel fra en juridisk betragtning. Det skal her undersøges, 

hvorvidt bestemmelserne om statsstøtte i art. 107 TEUF retligt eller faktisk forhindrer DR i at 

modtage den nævnte statsstøtte, som betros DR for at sikre opkøbet af de nødvendige tv-rettigheder. 

Såfremt det antages at art. 107 TEUF finder, at der i dette tilfælde er tale om statsstøtte, er det givet, 

at DR ikke vil kunne sikre landsdækkende visning af det danske fodboldlandsholds kampe, da DR 

da ikke har de finansielle midler til at sikre sig tv-rettighederne. Art. 107 TEUF hindre dermed DR i 

at kunne udføre det pågældende SGEI. Dette medfører, at DR kun kan udføre denne overdragne 

opgave, såfremt der sker undtagelse fra art. 107 TEUF. Dermed anses det for grundlæggende 

proportionalt at undtage fra art. 107 TEUF, og således danne et finansielt grundlag for DR’s opkøb 

samt fremvisning af det danske fodboldlandsholds kampe. 

                                                 
143 Dette understøttes bl.a. af C-155/73, Sacchi, Sml. s.409, præmis 14-15, hvor tv-udsendelser uden diskussion blev 
antaget at udgøre SGEI. 
144 Disse antagelser understøttes af begrebsafklaringen i kap. 2. 
145 Se afsnit 3.8.1. for beskrivelse af Altmark testen og dens 4 punkter. 
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 Vigtigt er det her at bemærke, at enhver form for finansiel støtte ikke kan anses for grundlæggende 

proportional. Dette gjorde EU-domstolen klart i Ferring dommen,146 hvor den fandt, at 

overkompensation umuliggjorde undtagelse fra de øvrige bestemmelser i TEUF via art. 106, stk. 2 

TEUF. Således bør den finansielle støtte til DR i denne sammenhæng søges opgjort på en objektiv 

og gennemskuelig vis. I denne case antages kompensationen at være lig prisen for opkøbet af 

diverse tv-rettigheder, hvilket dermed udelukker muligheden for overkompensation. 

Samtlige juridiske kriterier synes hermed at være opfyldt, hvorefter det er nødvendigt at foretage en 

cost-benefit analyse for at afgøre, hvorvidt denne form for offentlig regulering af markedet for tv-

rettigheder kan anses for overordnet proportional. 

 

5.4. Cost-benefit analysen 

Cost-benefit analysens formål i denne case er at estimere de samlede fordele og omkostninger, som 

den offentlige regulering af markedet for tv-rettighederne til det danske fodboldlandsholds kampe 

vil påføre samfundet. MS vil herefter kunne vurdere, om denne offentlige interaktion er overordnet 

proportional. Dette kræver en analyse af skyggepriserne på markedet, da markedsfejl som nævnt i 

afsnit 4.4.3. medfører en divergens mellem markedsprisen og skyggeprisen på markedet, eftersom 

sociale omkostninger og fordele pga. markedsfejlen ikke medtages i markedsprisen. Før staten kan 

vurdere, om det offentlige indgreb vil skabe øget nytte i samfundet, er det derfor nødvendigt at 

udlede denne skyggepris eller MWTP, da dette som anført i fig. 4.5.a. vil give information om den 

samfundsmæssige nyttegevinst ved forøgelsen af det samlede forbrugeroverskud og dermed gøre 

staten bevidst om, hvorvidt offentlig regulering er nødvendig. Som nævnt i afsnit 4.4.5. indebærer 

beregningen af skyggepriser væsentlige usikkerhedsmomenter, hvorfor den efterfølgende 

estimering heraf kun skal opfattes som et eksempel på, hvordan cost-benefit analysen kan tænkes at 

blive gennemført. 

Indledningsvis skal det gøres klart, at der i denne case ikke vil blive udregnet nogen specifik pris og 

mængde for en given markedsligevægt. Dette skyldes, at der kun er tale om to priser på markedet 

for fremvisning af landskampe, nemlig prisen for at kunne se TV3 og den pris, det koster at betale 

sin licens.147  

I fig. 4.6. ses hvordan opkøbet af tv-rettigheder forventes at skabe et øget forbrugeroverskud, da alle 

forbrugere vil få mulighed for at se kampen. Prisen for at se hhv. TV3 og DR er kendt, ligesom 

                                                 
146 C-53/00, Ferring SA vs. Agence centrale des organismes de sécurité sociale, præmis 32. 
147 Det antages, at det ikke vil være muligt for DR at opkræve en ekstra betaling fra forbrugerne for at kunne se netop 
disse kampe, da et lignende scenarie ikke tidligere er hændt. 
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 antallet af forbrugere, der kan se TV3 og DR, er det. Disse priser og mængder viser dermed 

forbrugernes MWTP for at se alle fjernsynsudsendelser, der sendes på disse kanaler. Hvor meget 

den enkelte forbruger værdsætter muligheden for netop at se landskampene er imidlertid stadig 

uvist. Efterfølgende består opgaven derfor i at estimere den samfundsmæssige nytte af det ekstra 

forbrugeroverskud i fig. 4.6.148 

 

 
Til dette formål er det i første omgang muligt at benytte en direkte metode til at udlede den enkelte 

forbrugers nytte af at kunne se kampen, hvilket bl.a. kan være i form af interviews eller 

spørgeskemaer. Her kan MS opnå en indikation af, hvor meget det er værd for den enkelte forbruger 

at kunne se fodboldlandskampene. Da denne metode kun formår at fremdrage et hypotetisk svar fra 

forbrugeren, er denne metode som tidligere nævnt ikke den foretrukne i teorien. Den enkelte 

forbruger vil bl.a. have incitament til at overdrive sin formodede nyttegevinst, da dette alt andet lige 

vil øge chancerne for, at kampene vil blive vist på landsdækkende tv. Denne direkte metode synes 

derfor ikke at stå stærkt alene, men kan i stedet anses for et godt supplement til andre mere indirekte 

fremgangsmetoder. F.eks. kan prisforskellen på reklametid hos TV3 på en almindelig hverdagsaften 

og reklametid op til en landskamp benyttes til at vise, hvor meget virksomheder er villige til at 

betale ekstra for at få vist netop deres reklamer før en landskamp begynder, da denne primetime 

udsendelse generelt tiltrækker et større publikum foran skærmene end normalt. Dette eksempel 

refererer til teorien om hedoniske priser som omtalt i afsnit 4.4.3. 

                                                 
148 Det eksisterende forbrugeroverskud skal ikke medtages i denne del af analysen, da dette allerede eksisterer forud for 
den offentlige regulering, og dermed ikke kan tilskrives som en fordel ved statens tiltag. 
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 En anden mulighed vil være at benytte gennemsnittet af sidste års seertal ved landsholdets kampe 

på en landsdækkende kanal til at estimere antallet af husstande, der i første omgang forventes at se 

kampene på en landsdækkende kanal. Det antages her, at den sidste fodboldlandskamp, på en 

landsdækkende kanal, tiltrak 2.000.000 seere, og at der i gennemsnit bor 4 seere pr. husstand, der 

årligt betaler en licens på 2.500 kr. Tilsvarende antages, at den sidste fodboldkamp der blev vist på 

TV3 tiltrak 750.000 betalende TV3 seere, og at hver husstand betaler 5.000. kr. årligt for at 

modtage TV3. Endvidere antages det, at MS foretog en række indledende interviews af forbrugerne 

og herigennem fik det indtryk, at 1/5 af samtlige licensbetalere vil være villige til at betale licens 

alene for at kunne se fodboldlandskampene.149 Efterfølgende kan det ekstra forbrugeroverskud i fig. 

4.6. findes, ved at udregne den samfundsmæssige værdi af trekant (a,b,c), og efterfølgende firkant 

(Ptv3,a,c,P-licens) i fig. 4.6., og derefter addere disse to tal.  

 

Trekant (a,b,c) udregnes via formlen:  

Forbrugeroverskud = (½ (Ptv3 – P-licens) * ((Q-licens – Qtv3) / 4150)) * 1/5 

ó Forbrugeroverskud = (½ (5.000 – 2.500) * ((2.000.000 – 750.000) / 4)) * 1/5 = 78.125.000 kr. 

Firkant (Ptv3,a,c,P-licens) udregnes via formlen:  

Forbrugeroverskud = ((Ptv3 – P-licens) * (Qtv3 / 4)) * 1/5 

ó Forbrugeroverskud = ((5.000 – 2.500) * (750.000 / 4)) * 1/5 = 93.750.000 kr. 

 

Dermed beløber det ekstra forbrugeroverskud sig til: 78.125.000 + 93.750.000 = 171.875.000 kr. 

Herefter skal omkostningerne ved den offentlige regulering vurderes. De direkte omkostninger i 

denne forbindelse er markedsprisen for indkøb af tv-rettigheder. Disse estimeres skønsmæssigt til at 

udgøre 140.000.000 kr. for rettighederne til at vise samtlige af landsholdets fodboldkampe over en 

toårig periode. Nedgang i reklameindtægter hos TV3 bør i dette tilfælde ikke medregnes som en 

omkostning, da dette blot er en allokering af allerede eksisterende ressourcer i samfundet. Til 

gengæld bør man medtage den excess burden, der opstår ved opkrævning af de skatter, der er 

nødvendige for at finansiere statsstøtten til DR, da denne omkostning er et direkte udslag af den 

offentlige regulering. Denne omkostning anses at udgøre 15.000.000 kr. Samtidig skal de omk. som 

de TV3-kunder, der udelukkende har betalt for TV3 for at kunne se landskampene medregnes, da 

                                                 
149 Hermed forstås, at 1/5 af licensprisen er det beløb, som den gennemsnitlige licensbetaler er villig til at betale, for at 
kunne se fodboldlandskampene. Dette tal anvendes derfor efterfølgende som et vejet gennemsnit af samtlige 
licensbetaleres nytte ved at se landskampene. 
150 Dette repræsenterer de 4 tv-seere pr. husstand. 



Kandidatafhandling - Cand.Merc.Jur, 2010 – Copenhagen Business School 
Niels Brandt-Jørgensen 

63 
 

 denne investering efter salget af tv-rettigheder til DR er nyttesløs. Dette beløb antages at løbe op i 

500.000 kr. Efter at fordele og omkostningerne ved den offentlige regulering er fundet, skal disse 

omregnes til nutidsværdier, så de herefter kan sammenlignes. 

Samtlige omkostninger antages at blive realiseret ved opkøbet af tv-rettigheder. Nutidsværdien 

heraf er derfor 155.500.000 kr. Fordelene ved opkøbet antages forsimplet at forekomme en gang om 

året. Da tv-rettighederne løber over to år, vil den samlede nytte pr. år derfor beløbe sig til 

85.937.500 kr.151 Dette er illustreret i fig. 4.7. 

 
 

Ved en diskonteringsfaktor på 2 % kan nutidsværdien af fordelene efterfølgende udregnes til 

166.852.893,12 kr.152, hvilket betyder en positiv NPV på 11.352.893,12 kr.153 Benyttes derimod en 

diskonteringsfaktor på 10 % udgør fordelene kun 149.147.727,27 kr., hvilket medfører en negativ 

NPV på -6.352.272,73 kr. Dette eksempel understreger vigtigheden af at anvende en 

diskonteringsfaktor, der ikke tillader unødig risici i analysens resultat. Såfremt denne faktor bliver 

sat til 2% må opkøbet af tv-rettigheder altså anses for at bidrage positivt til samfundet, hvorfor 

staten i dette tilfælde bør overdrage et SGEI til DR, og herefter sikre finansiel støtte via tildelingen 

af statsstøtte, da dette kan anses for overordnet proportionalt. Dette vil som vist ikke være tilfældet, 

såfremt diskonteringsfaktoren sættes til 10 %. 

Dette var afslutningen på casen. Det er her forsøgt at illustrere hvorledes de juridiske og 

økonomiske faktorer, der er blevet gennemgået i de sidste par kapitler, tænkes at kunne integreres i 

bedømmelsen af, hvorvidt overdragelsen af et SGEI ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt er 

ønskværdig. Efterfølgende vil kap. 6 gøre sig nogle grundlæggende overvejelser omkring den 

fremgangsmåde, der gør sig gældende ved vurderingen af anvendeligheden af SGEI i dag, og 

hvorvidt denne bør ændres på baggrund af de resultater, som er nået gennem de foregående kapitler. 
                                                 
151 85.937.500 kr. = 171.875.000 kr. / 2 år 
152 166.852.893,12 kr. = (85.937.500 / 1 + 0,02)^1 + (85.937.500 / 1 + 0,02)^2; Se diskonteringsformel i afsnit 4.4.4. 
153 NPV= PVB - PVC: 11.352.893,12 kr. = 166.852.893,12 – 155.500.000 
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 Kapitel 6 – Retspolitisk analyse 
Efter gennemgangen af de relevante juridiske og økonomiske kriterier ifm. SGEI i kap. 3, 4 og 5, 

findes det nu muligt at bidrage med forslag til, hvilke tiltag der på denne baggrund bør foretages 

indenfor dette område af EU-retten. 

Som det fremgik i kap. 3, er SGEI et værktøj, der tillader en afvejning mellem markedsorienterede 

og samfundsorienterede interesser i MS. Selvom MS jf. art. 14 TEUF som udgangspunkt har 

kompetence til at definere, hvilke tjenesteydelser der udgør et SGEI, fremgik det af afsnit 3.3.1.1., 

at også domstolene har betydelig kompetence i denne forbindelse.  Ligeledes spiller Kommissionen 

en afgørende rolle, da den kan tilsidesætte en national definition af et SGEI som ugyldig, såfremt 

den finder, at definitionen indeholder en væsentlig fejl. I denne forbindelse blev det gjort klart, at 

der ikke findes nogen beskrivelse af, hvad der konkret kan udgøre en væsentlig fejl. Tilsvarende 

usikkerhed kunne anes i domstolenes retspraksis, der på retsområdets nuværende udviklingstrin 

ikke har formået at skabe en klar fremgangsmåde for, hvad der konkret skal foreligge, før en 

tjenesteydelse kan defineres som et SGEI. Denne usikre retstilstand er bl.a. blevet kritiseret af 

Neergaard: 

 

” (…) at present we are left with a terminology that lacks legal clarity and thereby fails in providing a 

reasonable degree of legal certainty. In other words, it may be classified as a conceptual disaster. (…) On this 

background, a rethinking of the terminology seems to be needed. One possible way to go about this 

rethinking could be to consider that central in a definition of what constitutes a SGEI should be the nature of 

the service rather than, for instance, who provides it, or how it is financed.”154 

 

Neergaard åbner således op for en revision af den nuværende retstilstand på området, hvilket tillige 

synes begrundet på baggrund af de konklusioner, der indtil nu er blevet gjort i denne afhandling. 

Fokus rettes derfor nu mod en konkret stillingtagen til, hvordan man fra EU’s side kan konkretisere 

indholdet af SGEI yderligere, og dermed skabe større retslig sikkerhed omkring SGEI, uden 

samtidig at fratage den enkelte MS den nationale kompetence til selv at vurdere, hvilke 

tjenesteydelser der nationalt og lokalt kan udgøre SGEI. 

I kap. 3 blev det nævnt, at én fælles, generel europæisk definition af SGEI kan skabe øget 

retssikkerhed vedrørende anvendelsen af SGEI. Det blev dog i afsnit 3.8. gjort klart, at dette ikke 

                                                 
154 Krajewski m.fl. (2009), s. 49. 
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 kan anses for en optimal løsning, da dette vil stride imod begrebets dynamiske natur, og dermed vil 

få negative konsekvenser for den samfundsmæssige udvikling i EU, bl.a. fordi tjenesteydelser der 

anses for at udgøre SGEI i et MS ikke nødvendigvis kan anses for at udgøre SGEI i et andet. 

Samtidig vil dette kunne fravriste MS kompetencen til selv at foretage denne vurdering jf. den 

nævnte kompetencefordeling i art. 14 TEUF. Det findes derfor umiddelbart mere hensigtsmæssigt at 

skabe retningslinjer, der i højere grad guider MS i denne vurderingssag, i stedet for at diktere en 

given forståelse af begrebets indhold. Som nævnt i afsnit 3.8.2. har interesser såsom 

forsyningspligt, kontinuitet, kvalitetskrav, ensartet prisniveau samt generel beskyttelse af 

forbrugerne tidligere være anset for at udgøre almene interesser. Disse interesser burde derfor få en 

fremtrædende rolle i udarbejdelsen af sådanne retningslinjer, som MS da kan støtte sig til. En sådan 

oplistning af almene interesser må anses for fortsat at efterlade en mindre klar retssikkerhed på dette 

område af EU-retten, ift. hvad én fælles, generel europæisk definition af SGEI ville kunne have 

betydet herfor. Til gengæld værner denne i højere grad om den nationale kompetence til at definere 

SGEI, hvilket efter gennemgangen i de foregående kapitler vurderes at være vigtigere i denne 

sammenhæng. Den usikre retstilstand anses samtidig ikke for at lede til uhensigtsmæssige former 

for offentlig regulering, såfremt de gennemgåede økonomiske aspekter i denne afhandling tages i 

betragtning. 

I kap. 4 blev det netop beskrevet, at offentlig regulering af et givent marked kun bør forekomme, 

når dette indeholder fejl. Det fandtes endvidere nødvendigt at foretage en cost-benefit analyse af 

den påtænkte offentlige regulering, for at sikre dennes overordnede proportionalitet. En konsekvent 

udførelse af cost-benefit analysen vil bl.a. sikre, at den nævnte uklare retstilstand ifm. SGEI som 

udgangspunkt ikke vil føre til en overordnet uproportional løsning, eftersom analysen, trods dennes 

usikkerhedsmomenter, findes at ville afvise sådanne forslag. På baggrund af disse resultater, samt 

med støtte i den supplerende litteratur,155 findes det derfor oplagt at medtage disse økonomiske 

aspekter i lovgivningen vedrørende SGEI. 

Der er flere mulige løsninger til, hvordan denne integration praktisk kan implementeres i EU-retten. 

En mulighed er at foretage en ændring af ordlyden i art. 106, stk. 2 TEUF, således at begreberne 

’markedsfejl’ og ’cost-benefit analyse’ indsættes direkte i denne bestemmelse. Disse kunne som 

illustration indsættes i bestemmelsens 2. punktum, og dermed konkretisere, hvilke undersøgelser, 

der skal foretages af og på det givne marked, for at denne form for offentlig regulering ikke anses at 

stride mod Unionens interesse. Som nævnt i afsnit 4.3. er det i denne forbindelse relevant at 
                                                 
155 Faull & Nikpay (2007), s. 641; Szyszczak (2007), s. 248; Sauter (2008, Services of General Economic Interest and 
Universal Service in EU law), s. 11. 
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 understrege, at der her kun er tale om de årsager til markedsfejl, der reelt kan afhjælpes via SGEI. 

Dette kan rent praktisk ske via en oplistning af de relevante typer markedsfejl, sådan som det bl.a. 

er gjort med forskellige former for konkurrencebegrænsende aftaler i art. 101 TEUF, samt ved 

forskellige former for misbrug af dominerende stilling i art. 102 TEUF. Efterfølgende kan de 

nævnte almene interesser indsættes i bestemmelsens 1. punktum, alternativt i en ny tredje sætning, 

og dermed konkretisere, hvilke formål, der især kan lægges til grund ved definitionen af SGEI. 

Et andet løsningsforslag er at foretage en ny fortolkning af den nuværende ordlyd i art. 106, stk. 2 

TEUF via retspraksis og her indsætte en SGEI-test. Hermed foreslås en fortsat udvikling af 

retsområdet via en konkret dom, sådan som det bl.a. tidligere er sket ved Altmark dommen,156 hvori 

EU-domstolen opstillede Altmark-testen,157 og dermed skabte en ny test, og til dels en klarere 

retssikkerhed158 på statsstøtteområdet. Domstolene bør i denne SGEI-test understrege, at der skal 

foreligge en af de nævnte årsager til markedsfejl, at der skal foretages en cost-benefit analyse, samt 

at tjenesteydelser kun kan defineres som SGEI såfremt udførelsen heraf tilgodeser en eller flere af 

de tidligere nævnte almene interesser i MS. Udtrykket ’Unionens interesse’ bør i denne forbindelse 

søges revurderet af domstolene, for at tillægge dette udtryk samme betydning, som forstås ved den 

overordnede proportionalitetstest. Således påtænkes offentlig regulering via SGEI kun at være i 

Unionens interesse, når denne er overordnet proportional. Dette kan muligvis skabe klarhed 

omkring udtrykkets betydning i art. 106, stk. 2 TEUF og samtidig inddrage det samfundsmæssige 

fokus fra den overordnede proportionalitetstest i bestemmelsens samlede fokus, som det i afsnit 3.6. 

blev argumenteret for ikke var tilfældet. Dette vil supplere det føromtalte fokus ved den 

grundlæggende proportionalitetstest i 1. punktum, således at disse to tests fokus samles, og 

fremover vil kunne understøtte SGEI-testen i kun at tillade undtagelser fra bestemmelserne i TEUF 

via SGEI, når dette er i samfundets interesse. 

Hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt, at inkorporere de juridiske og økonomiske kriterier direkte i 

TEUF, eller om disse i stedet skal søges fremlagt via retspraksis, er uvist. Det vigtigste i denne 

henseende er at bemærke, at begge løsningsforslag opfordrer til at integrere disse forskellige 

kriterier. Denne integration anses samlet set for at kunne styrke den endnu svage retstilstand på 

området, og det kan forundre, at denne sammenkædning af juridiske og økonomiske faktorer ikke 

tidligere er blevet omsat til lovgivning eller retspraksis i EU.  

                                                 
156 C-280/00, Altmark Trans GmbH vs. Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH. 
157 Se afsnit 3.8.1. for beskrivelse af Altmark testen og dens 4 punkter. 
158 På trods af at Altmark-testen fremsatte konkrete punkter der skulle opfyldes ifm. hvilke finansielle foranstaltninger 
som udgør statsstøtte jf. art. 107 TEUF, blev testen i litteraturen efterfølgende kritiseret for bl.a. at være uspecifik og 
uklar mhp. dens praktiske og juridiske konsekvenser. Se bl.a. Nicolaides (2003); Renzulli (2008). 
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 Kapitel 7 – Samlet konklusion 
Denne afhandling har søgt at tydeliggøre indholdet af begrebet SGEI, samt undersøge, hvilke 

kriterier der bør foreligge i et givent marked, før det fra et samfundsmæssigt perspektiv kan anses 

for ønskværdigt at vægte visse almene interesser i MS højere end konkurrencen på det frie marked. 

I kap. 3 blev de relevante retskilder ifm. begrebet SGEI gennemgået for at udlede gældende ret på 

området. Det blev her gjort klart, at der ikke findes nogen entydig definition af SGEI i EU-retten. 

Undtagelsesbestemmelsen i art. 106, stk. 2 TEUF fandtes at udgøre den væsentligste bestemmelse 

ifm. SGEI, da denne regulerer, hvorledes begrebet skal søges defineret og overdraget, samt om den 

grundlæggende proportionalitetstest heri er opfyldt. Endvidere blev kompetencefordelingen ang. 

definitionen af SGEI undersøgt i art. 14 TEUF, hvor MS, trods Domstolenes betydelige indflydelse, 

fandtes at have kompetence til at definere, hvilke tjenesteydelser der udgør SGEI indenfor egne 

grænser. Begrebet fandtes endvidere at have en dynamisk karakter, der udvikles i takt med bl.a. den 

sociale og teknologiske udvikling i MS, hvorfor det fandtes uhensigtsmæssig at skabe én fælles, 

generel definition af SGEI på Unionsplan. Endelig fandtes definitionen af SGEI, på baggrund af en 

gennemgang af domstolenes retspraksis, at afhænge af, hvorvidt den pågældende tjenesteydelse 

tilgodeser almene interesser i samfundet. 

I kap. 4 blev den økonomiske teori ifm. markedsfejl og cost-benefit analysen gennemgået, for at 

undersøge, hvorvidt offentlig regulering i form af SGEI er gavnlig fra et samfundsmæssigt 

perspektiv. Mhp. SGEI, som politisk værktøj, fandtes denne form for offentlig regulering, at kunne 

afhjælpe markedsfejl, såfremt fejlen skyldes et naturligt monopol, offentlige goder til dels, blandede 

offentlige goder der er ekskluderende og ikke-rivaliserende især, samt positive og negative 

eksternaliteter. Ifm. denne type regulering fandtes det nødvendigt, at foretage en cost-benefit 

analyse, da denne analyse anses for at kunne vurdere, hvorvidt offentlig regulering er overordnet 

proportional, og dermed gavnlig for samfundet. 

I kap. 5 blev de foregående resultater samlet i en kort case, for at afbillede den mulige integration af 

disse juridiske og økonomiske aspekter ifm. SGEI. Kap. 6 foretog herefter en retspolitisk analyse på 

baggrund af afhandlingens del-resultater, hvilket ledte til forslag om, hvordan retssikkerheden ifm. 

SGEI bør søges forbedret, enten via en lovændring eller via indførelsen af en SGEI-test i 

retspraksis. Integrationen af de juridiske og økonomiske kriterier fandtes her, at være af en essentiel 

karakter, da dette anses for at kunne sikre, at offentlig regulering i form af SGEI kun finder sted, når 

dette er overordnet proportionalt og dermed i samfundets interesse.  
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