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Information	om	survey	ifm.	myndighedernes	konkurrenceanalyse	Importance:	High	
		
Til Elhandelsdirektører	
 	
Myndighederne har som mange bekendt igangsat en analyse af eventuelle konkurrenceudfordringer ved 
koncernforbundne netselskaber, benævnt Konkurrenceanalysen. Analysen blev oprindeligt vedtaget af energi-
forligskredsen i 2015 som opfølgning på El-reguleringsudvalgets anbefalinger om bl.a. den fremtidige 
organisering af sektoren. JPs ”elkonge-sag” i eftersommeren 2017 gav øget fokus på organiseringen af 
sektoren, betød en fremrykning af analysen, og fremhævelse af  eventuelle tiltag til at sikre tilstrækkelig 
adskillelse mellem kommercielle forretninger og monopolaktiviteter i elnetkoncerner. Formål med analysen at 
vise, om der er behov for yderligere konkret politisk og lovgivningsmæssig opfølgning. Konkurrenceanalysen 
blev indledt i efteråret 2018, men reelt har myndighederne først igangsat arbejdet omkring nytår. 
Kommissoriet for analysen er vedlagt til yderligere orientering.	
 	
Analysen gennemføres af en tværministeriel arbejdsgruppe, bestående af Energistyrelsen som projektleder 
samt Forsyningstilsynet, Konkurrencestyrelsen og Finansministeriet. Dansk Energi er medlem af en 
følgegruppe til analysen, hvor også Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, Forbrugerrådet, 
Foreningen af Slutbrugere af Energi og De Frie Energiselskaber er medlem. De tre sidstnævnte aktører 
argumenterer kraftigt for ejermæssig unbundling af netselskaber, og særligt er De Frie Energiselskaber 
særdeles aktiv på sociale medier med denne agenda.	
 	
Analysen skal i hovedsagen danne grundlag for at vurdere, om reguleringen sikrer tilstrækkeligt vandtætte 
skotter – både økonomisk og organisatorisk – mellem kommercielle forretninger og monopolaktiviteter i 
elnetkoncerner således, at der ikke sker urimelig begunstigelse af koncernforbundne elhandels- og 
energisparevirksomheder via koncernforbindelsen til elnetvirksomheder.	
 	
Hovedspørgsmålene i analysen er således grundlæggende, om:	

• Elnetselskabernes koncerninterne indkøb af services og ydelser sker på markedsmæssige vilkår (jf. 
elforsyningslovens § 46) – her fokuseres specielt på indkøb af administrative ydelser, IT og øvrigt 
ressourceindkøb fra koncernen samt på indkøb af el til nettab og energibesparelser.	

• Elnetselskabernes interne overvågningsprocedurer og øvrig regulering af den funktionelle adskillelse 
er tilstrækkelige til at sikre netselskabets neutralitet i markedet (jf. bl.a. elforsyningslovens §§ 20 b og 
24) samt om personsammenfald i ledelse eller organisation mellem koncernforbundne selskaber 
udgør et problem ift. netselskabets neutralitet og uafhængige beslutningstagen (jf. § 45).	

 	
Survey til elnetkoncerner, elnetvirksomheder og elhandelsvirksomheder	
Implement Consulting Group har for Forsyningstilsynet i går udsendt et survey til brug for at belyse særligt 
pkt. 3 i konkurrenceanalysen, som lyder:	
 	
En analyse af, i hvilken grad de nuværende regler sikrer vandtætte skotter mellem monopolaktiviteter og 
konkurrenceudsatte aktiviteter i koncernforbundne netvirksomheder, samt om reglerne sikrer åbenhed og 
transparens om koncernforbundne elskabers aktiviteter. Herunder skal der udarbejdes en analyse af, om der 
er udfordringer og barrierer i snitfladen mellem detail- og distributionsleddet, som hæmmer konkurrencen og 
markedsmæssigheden. Forsyningstilsynets erfaringer og løbende tilsyn med reglerne vil blive inddraget i 
analysen.	
 	
Implement har på denne baggrund sammen med Forsyningstilsynet designet survey’et ud fra en gruppering af 
temaer og opstillede hypoteser, som survey’et skal give input til og medvirke til at belyse, nemlig følgende:	
 	

• Positiv særbehandling	
o Handelsselskabet kan opnå prioriteret adgang eller positiv særbehandling fra det 

koncernforbundne netselskab.	
• Informationsdeling	

o Handelsselskaber kan opnå adgang til information og data fra det koncernforbundne 
netselskab	

• Vandtætte skotter mellem ledere/ medarbejdere	
o Medarbejdere i koncernen udfylder flere ledelsesposter, hvis mål kan være i konflikt med 



hinanden	
o Medarbejdere, som udfører opgaver både for monopol- og kommercielle selskaber kan have 

adgang til information, som kan give de kommercielle selskaber fordele	
• Selvstændig beslutningstagning	

o Reglerne, som skal sikre netselskabernes uafhængige beslutningstagen, er utilstrækkelige	
o Beslutningsgange, beslutninger og ansvar er beskrevet utilstrækkeligt, så det ikke er 

tydeligt for omverdenen hvordan netselskabet træffer uafhængige beslutninger	
• Direkte og indirekte krydssubsidiering	

o Handelsselskabet kan opnå fordele ved fælles markedsføring med det koncernforbundne 
netselskab	

o Der sker krydssubsidiering af de koncernforbundne aktiviteter ved at netselskabet betaler for 
høje, koncerninterne priser	

o Koncernen fastlægger et ydelsesniveau, som netselskabet ikke har behov for, men som 
alligevel delvis betales af dette	

o Konkurrenceudsatte, koncernforbundne selskaber opnår lave finansieringsomkostninger 
på bekostning af netselskabets finansieringsomkostninger	

 	
Survey’et skal altså bruges til at undersøge, om der er tilstrækkelig adskillelse, neutralitet og 
markedsmæssighed mellem net, handel og den øvrige koncern, og om ikke-koncernforbundne 
elhandelsvirksomheder virksomheder oplever særlige konkurrencebarrierer i markedet som følge af 
konkurrenters koncernforbindelse til elnetselskaber. Det er tydeligt, at de opstillede hypoteser viser en vis 
forudindtagethed fra myndighedernes side, men så meget desto vigtigere er det at branchen leverer 
information, der kan bidrage til en saglig og balanceret afvisning af de opstillede hypoteser.	
 	
Det er derfor særdeles vigtigt, at alle selskaber leverer de informationer Implement, på vegne af 
Forsyningstilsynet, efterspørger i dette survey og at der svares fyldestgørende. Ultimativt kan 
Forsyningstilsynet med hjemmel i elforsyningslovens § 84 give såvel elnetselskaber som kommercielle 
selskaber pålæg om at svare.	
 	
Vi er i følgegruppen til konkurrenceanalysen blevet præsenteret for et udkast til survey’et. Dette er bestemt 
ikke ensbetydende med, at det endelige survey er tilstrækkeligt balanceret og indholdsmæssigt meningsfuldt 
efter branchens smag, men survey’et skal imidlertid også tilfredsstille og afspejle input fra andre aktører i 
følgegruppen.	
 	
Der er udsendt et særskilt survey til koncerner (dvs. moderselskaber), elnetselskaber og til 
elhandelsselskaber. I besvarelserne er det vigtigt at sikre konsistens og kvalitet i besvarelserne på tværs af 
hele koncernen samt at dedikere de nødvendige ressourcer til at give fyldestgørende svar på de stillede 
spørgsmål.	
 	
Fristen for besvarelsen af survey’et den 17/2 er ramt meget ved siden af, set i lyset af omfanget, men ikke 
mindst at jeres medarbejdere er reserveret til andre opgaver. Vi har kraftigt påpeget over for myndighederne, 
at relevante medarbejdere er dybt optagede med årsafslutning og regnskabsaflæggelse og at uge 7/8 er i 
øvrigt er et vanskeligt tidspunkt for besvarelse. Forsyningstilsynet har valgt at fastholde tidspunktet, og en 
deadline på ca. 2 uger.	
 	
Hvis der er problemer med at nå besvarelsen opfordrer vi kraftigt til at meddele konsulenterne dette og bede 
om fristforlængelse. Vi vil forsætte med at sige til Forsyningstilsynet at deadline for besvarelse er helt 
uproportional og bør rykkes.	
 	
Vi står i Dansk Energi til rådighed for hjælp i forbindelse med besvarelsen af survey’et. I er velkommen til at 
kontakte undertegnede med eventuelle spørgsmål.	
 	
Tilsvarende orientering er dags dato udsendt til netdirektører og koncerndirektører.	
 
Med venlig hilsen			
 
 
Kamilla Thingvad  
Afdelingschef +45 22 75 04 39 	


