
2006-01-27: Elsam A/S ctr. Konkurrencerådet 

(delkendelse) 

K E N D E L S E 

afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. januar 2006 i sagen 2005-0004688  

Elsam A/S 

(advokat Michael Meyer)  

mod  

Konkurrencerådet 

(fuldmægtig Line Kornerup Flittner)  

1.0 Sagsfremstilling  

1.1 Den 23. december 2005 traf Konkurrenceankenævnet sålydende foreløbige afgørelse 

vedrørende Elsam A/S’ anmodning om opsættende virkning:  

”Ved foreløbigt klageskrift af 20. december 2005 har Elsam A/S indbragt Konkurrencerådets 

afgørelse af 30. november 2005 i en sag, hvor Konkurrencerådet fandt, at Elsam A/S har misbrugt 

sin dominerende stilling på markedet for engros-salg af el i Danmark vest for Storebælt ved at sælge 

el til overpriser på spotmarkedet på elbørsen Nord Pool. Det hedder i Konkurrencerådets afgørelse 

bl.a.:  

”18. Det meddeles Elsam A/S, 

 at selskabet har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i 

form af OTC og spot i Vestdanmark ved i 4. kvartal 2003 og hele året 2004 at anvende en 

strategi for indmeldelse på Nord Pool, der resulterer i urimelige salgspriser i strid med EFT 

art. 82, stk. 1, jf. art. 82, stk. 1, litra a og konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. § 11, stk. 3, nr. 

1, og  

 at selskabet har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i 

form af OTC og spot i Vestdanmark ved i 3. kvartal 2003 at anvende en strategi for 

indmeldelse på Nord Pool, der dels resulterer i urimelige salgspriser i strid med EFT art. 82, 

stk. 1, jf. art. 82, stk. 1, litra a og konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. § 11, stk. 3, nr. 1, dels 

resulterer i priser, som er i strid med tilsagn, som Elsam har afgivet overfor 

Konkurrencerådet. 

19. Det meddeles Elsam A/S, at Konkurrencerådet i medfør af konkurrencelovens § 23 a og § 11, 

stk. 4, jf. § 16, stk. 1, nr. 2 påbyder Elsam A/S:  

ikke at melde priser (målt som DKK pr. MWh) ind på Nord Pools spotmarked hvis gennemsnit 



 i tre sammenhængende timer overstiger gennemsnittet af N1 

 i ti sammenhængende timer overstiger gennemsnittet af N2, hvor 

 N1 = ([FC] + AVC)*[1,4 – 1,6] 

 N2 = ([FC] + AVC)*[1,2 – 1,4] 

og AVC (Average Variable Costs / gennemsnitlige variable omkostninger) opgøres for hver time 

som den mængdevægtede maksimale marginale omkostning (inkl. afholdte omkostninger til CO2 - 

udledning) ved elproduktion for Elsams centrale kraftværker. [FC er faste omkostninger pr. MWh]  

De anvendte mark-up værdier på hhv. [1,4 – 1,6] og [1,2 – 1,4] er gældende til og med 31. 

december 2006. Derefter fastsættes nye mark-up værdier efter samme normer som anvendt til 

fastsættelse af de gældende mark-up værdier gældende for perioden 1. januar 2007 til 31. december 

2008. Det samme gælder for de faste omkostninger, som pt. er fastsat til [FC] kr./MWh.  

20. Påbudet løber til den 31. december 2008 eller til et sådant tidligere tidspunkt, hvor forholdene 

på markedet har ændret sig så væsentligt, at Elsam ikke længere kan anses som dominerende. 

Påbudet træder i kraft den 29. december 2005.”  

Elsam A/S har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning, jf. konkurrencelovens § 19, 

stk. 4.  

Konkurrencerådet har i brev af 22. december 2005 udtalt sig imod, at der meddeles opsættende 

virkning. Konkurrencerådet har samtidig meddelt ankenævnet, at den fortrolige udgave af rådets 

afgørelse overbringes til ankenævnet primo januar 2006.  

Konkurrenceankenævnet skal udtale:  

Det af Konkurrencerådet meddelte påbud træder i kraft torsdag den 29. december 2005. 

Ankenævnet har ikke fra Konkurrencerådet modtaget det fulde grundlag for den påklagede 

afgørelse og vil først modtage det efter påbuddets ikrafttræden. Det er endvidere ikke muligt at 

indhente yderligere bemærkninger fra Konkurrencerådet, der holder lukket mellem jul og nytår.  

På denne baggrund tillægges klagen foreløbigt opsættende virkning indtil Konkurrenceankenævnet 

træffer endelig afgørelse om spørgsmålet om opsættende virkning.  

Afgørelsen er truffet af ankenævnets formand, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 481 af 15. juni 2005.”  

1.2 Konkurrenceankenævnet har efterfølgende modtaget den fortrolige udgave af rådets afgørelse af 

30. november 2005, ligesom nævnet har modtaget anmodning om biintervention – med 

bemærkninger til spørgsmålet om opsættende virkning – fra advokat Torben Brøgger på vegne af 

Energi Danmark A/S, Nordjysk Elhandel A/S, Scan Energi A/S, OK A.m.b.a., Energi Randers, 

Assens Fjernvarme, Agri-Nordcold A/S, Cearelia A/S, Rosa Danica A/S, Coldstar A/S, Dania A/S, 

Abena Produktion A/S, Ulfoss Plastic A/S, Schur A/S, Stenhøj Autolift A/S, C.M Jernvarer A/S, 

Aage Østergaard A/S, Kvik Produktion A/S, DS SM A/S, Århus Karshamn A/S, Unibake A/S, 

Gartneriet Tvillingegården A/S, Amcor Flexibles A/S, Dalum Papir A/S og Air Liquide A/S. 

Ankenævnet har endvidere modtaget endeligt klageskrift af 17. januar 2006.  

2.0 Anmodningen om biintervention 



2.1 Energi Danmark A/S, Nordjysk Elhandel A/S, Scan Energi A/S, OK A.m.b.a., Energi Randers, 

Assens Fjernvarme, Agri-Nordcold A/S, Cearelia A/S, Rosa Danica A/S, Coldstar A/S, Dania A/S, 

Abena Produktion A/S, Ulfoss Plastic A/S, Schur A/S, Stenhøj Autolift A/S, C. M Jernvarer A/S, 

Aage Østergaard A/S, Kvik Produktion A/S, DS SM A/S, Århus Karshamn A/S, Unibake A/S, 

Gartneriet Tvillingegården A/S, Amcor Flexibles A/S, Dalum Papir A/S og Air Liquide A/S har 

under henvisning til § 9, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 481 af 15. juni 2005, anmodet om tilladelse til 

at indtræde som biintervenient i sagen til støtte for Konkurrencerådet.  

Til støtte for anmodningen har Energi Danmark A/S m.fl. anført, at selskaberne har en retlig 

interesse i at indtræde i sagen. I anmodningen om biintervention er videre anført:  

”Energi Danmark A/S, Nordjysk Elhandel A/S og Scan Energi A/S er nogle af Danmarks største el-

handelsselskaber. OK a.m.b.a. driver også virksomhed indenfor el-handel.  

Selskaberne driver fortrinsvis virksomhed med salg af el til offentlige institutioner og kunder inden 

for erhvervslivet. Selskaberne driver også direkte og indirekte virksomhed med salg af el til private 

forbrugere blandt andet via salg af el til selskabernes aktionærers forsyningspligtselskaber. Energi 

Danmark A/S er for eksempel et indirekte forbrugerejet selskab. Aktionærerne i Energi Danmark 

A/S er Energi Nord A/S (ejet af HEF, ESV og ENV), NRGi, Energi Horsens, Tre-For, ESS, Elgas 

A/S (ejet af Odense Energi, Faaborg – Nyborg – Langeland forsyningsvirksomheder), SEAS-NVE 

og SEAS-NVE Forsyning. Alle aktionærerne er tilsammen ejet af ca. 1.000.000 privatkunder, 

erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner.  

Selskaberne har ikke selv egenproduktion af el, men køber el på den Nordiske Elbørs Nord Pool og 

direkte fra el-producenter i ind - og udland. Selskaberne er væsentlige kunder hos Klager.  

Energi Danmark A/S, Nordjysk Elhandel A/S og Scan Energi A/S har alle lidt og lider stadig 

dagligt betydelige økonomiske tab som følge af, at Elsam opkræver urimeligt høje priser i strid med 

Traktatens artikel 82 og konkurrencelovens § 11.  

Det bemærkes, at blandt andet Energi Danmark A/S, som er Danmarks største elhandelsselskab, 

løbende har været i dialog med Konkurrencestyrelsen under sagens behandling og har i mange år 

søgt at få en administrativ afgørelse om at Elsam handlede i strid med konkurrencelovens § 11 ved 

at opkræve urimeligt høje priser.  

Den 1. maj 2000 indgav Energi Danmark A/S og Nordjysk Elhandel A/S sammen med en række 

andre klagere en klage til Konkurrencestyrelsen med påstand om, at Elsam i 2000 på el-markedet 

vest for Storebælt handlede i strid med konkurrencelovens § 11 ved at misbruge sin dominerende 

stilling til at opkræve urimeligt høje engros el-priser. Konkurrencestyrelsen tog klagen op og 

udvidede den af egen drift til også at omfatte 2001.  

Energi Danmark A/S og Scan Energi A/S har så sent som i 2005 indgivet klage til 

Konkurrencestyrelsen over Klagers adfærd i 2005, som af biintervenienterne betragtes som langt 

mere alvorlig end hidtil.  

Energi Danmark A/S, Nordjysk Elhandel A/S, Scan Energi A/S, Energi Randers og OK a.m.b.a har 

på baggrund heraf alle en væsentlig retlig interesse i udfaldet af ovennævnte sag, herunder i 



spørgsmålet, om klagen bliver tillagt opsættende virkning. Begæringen om biintervention bør derfor 

imødekommes.  

De øvrige klagere er tunge produktionsvirksomheder, der alle er store strømforbrugere og for hvilke 

elektricitet således er en stor udgiftspost. Disse klagere har en umiddelbar retlig interesse i sagens 

udfald, da de alle har lidt og stadig dagligt lider store økonomiske tab, som følge af, at Klager i strid 

med konkurrencelovens § 11/Traktatens artikel 82 har misbrugt og stadig misbruger sin 

dominerende stilling ved at opkræve urimeligt høje priser.  

Biintervenienterne vurderer samlet Elsams adfærd i 2005 som langt mere alvorlig end i de 

forudgående år.”  

2.2 Konkurrencerådet har udtalt, at de ikke vil modsætte sig anmodningen om biintervention.  

2.3 Elsam A/S har vedrørende spørgsmålet om biintervention udtalt:  

”Det er Elsams opfattelse, at tilladelse til biintervention kan medføre væsentlige praktiske 

problemer for sagens videre behandling, idet en tilladelse til Virksomhederne på det foreliggende 

grundlag til at biintervenere medfører, at principielt enhver slutbruger eller mellemhandler vil 

kunne biintervenere.  

Elsam vil dog ikke, såfremt Konkurrenceankenævnet måtte være af den opfattelse, at biintervention 

skal tillades, modsætte sig biinterventionen.”  

3.0 Konkurrenceankenævnet skal vedrørende anmodningen om biintervention 

udtale: 

Ankenævnet finder, at det til sagens belysning kan være hensigtsmæssigt med bidrag fra en 

brugerrepræsentation, og at gruppen af virksomheder kan gøre det ud for en sådan. Det kan 

endvidere ved ankenævnets tilrettelæggelse af sagen sikres, at biintervention ikke kommer til at 

medføre væsentlige praktiske problemer. Ankenævnet tillader derfor virksomhederne – Energi 

Danmark A/S, Nordjysk Elhandel A/S, Scan Energi A/S, OK A.m.b.a., Energi Randers, Assens 

Fjernvarme, Agri-Nordcold A/S, Cearelia A/S, Rosa Danica A/S, Coldstar A/S, Dania A/S, Abena 

Produktion A/S, Ulfoss Plastic A/S, Schur A/S, Stenhøj Autolift A/S, C.M Jernvarer A/S, Aage 

Østergaard A/S, Kvik Produktion A/S, DS SM A/S, Århus Karshamn A/S, Unibake A/S, Gartneriet 

Tvillingegården A/S, Amcor Flexibles A/S, Dalum Papir A/S og Air Liquide A/S – som en samlet 

gruppe, der ytrer sig i fællesskab gennem en og samme repræsentant, at indtræde som biintervenient 

i sagen, jf. bekendtgørelse nr. 481 af 15. juni 2005, § 9, stk. 1.  

Det bemærkes, at biinterventionen sker til støtte for Konkurrencerådet, og at det alene tillades 

biintervenienterne at fremkomme med argumenter, der falder inden for rammerne af den afgørelse, 

der er indbragt, herunder den periode, sagen angår.  

4.0 Parternes og biintervenienternes argumentation vedrørende spørgsmålet om 

opsættende virkning 

4.1 Elsam A/S har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning, jf. konkurrencelovens § 

19, stk. 4.  



Til støtte herfor har Elsam anført, at klagen ikke er åbenbart grundløs, at Elsam vil lide varig og 

irreversibel skade ved påbuddets ikrafttræden forinden klagens behandling, og at hensynet til Elsam 

vejer tungere end hensynet til påbuddets ikrafttræden.  

Det er vedrørende anmodningen om opsættende virkning i Elsams foreløbige klageskrift anført 

bl.a.:  

”Det fremgår af artikel 2 i forordning 1/2003 om gennemførsel af konkurrencereglerne i EF 

Traktatens artikler 81 og 82, at  

”I samtlige medlemsstaters og Fællesskabets procedurer vedrørende anvendelsen af traktatens 

artikel 81 og 82 påhviler bevisbyrden for overtrædelse af traktatens artikel 81, stk. 1, eller artikel 82 

den part eller myndighed, der gør overtrædelsen gældende.”  

Det fremgår af forarbejderne til konkurrencelovens § 11 at ”[U]dformningen af § 11 er inspireret 

dels af EF-traktatens artikel 82, dels af EU-praksis, som også vil være vejledende ved fortolkningen 

heraf�” [note: Bemærkninger til lovforslag 242 pkt. 8-10 i Folketingets samling 199/2000]. Det 

følger heraf, at Kommissionens og EF-domstolens praksis i henhold til EU konkurrencereglerne 

skal inddrages ved fortolkning af bestemmelsen i § 11. Bevisbyrdereglen i EU lovgivningen er i 

overensstemmelse med almindelige danske forvaltningsretlige retsprincipper, hvorfor en tilsvarende 

bevisbyrderegel som i forordning 1/2003 art. 2 finder anvendelse i relation til konkurrencelovens § 

11.  

Offentlige myndigheders bevisbedømmelse er som udgangspunkt fri, dog således at en afgørelse 

skal udgøre en objektiv bedømmelse af almindeligt kommunikerbare bevisdata, samt at 

proportionalitetshensyn inddrages ved denne bevisbedømmelse. Kravene til bevisets sikkerhed øges 

således sammen med afgørelsens betydning for adressaten [note: Gammeltoft-Hansen m.fl. 

Forvaltningsret 2. udg. s. 542 f.].  

Det bemærkes, at en tilsvarende grad af sikkerhed er fornøden i relation til EU konkurrencereglerne, 

jf. betragtning 5 in fine til forordning 1/2003:  

”...[ ]…Denne forordning berører hverken de nationale regler om krav til bevisstyrken eller den 

forpligtelse, der måtte påhvile medlemsstaternes konkurrencemyndigheder og domstole til at 

bidrage til oplysninger af de relevante faktiske omstændigheder i en sag…[ ]”.  

I relation til sager om misbrug af dominans i form af urimeligt høje priser gælder i forhold til det 

ovenfor beskrevne udgangspunkt et yderligere skærpet beviskrav. Af præmis 264f. i EF-

Domstolens afgørelse i United Brands-sagen [note: Sag 27/76 United Brands mod Kommissionen], 

der er EF-Domstolens ledende dom vedrørende urimeligt høje priser, fremgår,  

”... uanset hvilke forbehold, der må tages overfor det af UBC oplyste[..] er det ikke desto mindre 

Kommissionen, der skal bevise, at sagsøger har taget urimelige priser;”  

" på grund af UBC’s benægtelse som Kommissionen ikke har imødegået i fornødent omfang, må 

det antages, at det beregningsgrundlag, som Kommissionen har anvendt til at påvise for høje priser, 

kan kritiseres, og at der vedrørende dette punkt består en tvivl, som må komme sagsøger til 

gode[..]”  



EF-Domstolen finder herefter, at Kommissionen ikke har ført tilstrækkeligt bevis for den påståede 

krænkelse.  

Tilsvarende fremgår det af lovbemærkningerne til konkurrencelovens § 11 stk. 1 nr. 3 [note: FT 

1996/1997, tillæg A s. 3668 v. sp.], at:  

”Efter EF-Domstolens praksis kræves der imidlertid detaljeret bevis for, at der kan statueres 

urimeligt høje priser…[..]”  

Der er således både i henhold til EU konkurrencereglerne og efter konkurrenceloven et skærpet krav 

til bevisets styrke i sager om urimeligt høje priser.  

Det er klagers opfattelse, at Konkurrencerådet ikke har løftet denne bevisbyrde ...  

Som det implicit fremgår af præmis 310 i Konkurrencerådets afgørelse, er der på EU-plan 

gennemført meget få sager om excessive pricing. En stor del af disse sager vedrører endvidere 

primært spørgsmålet om opretholdelse af det fælleseuropæiske marked, ligesom en stor del af 

sagerne er præjudicielle forelæggelser, hvor der ikke er fortaget en tilbundsgående prøvelse af 

spørgsmålet om beregning af pris.  

Baggrunden for det begrænsede antal sager om urimeligt høje priser og det endnu mere begrænsede 

antal dømmende afgørelser er antageligt, at begrebet urimeligt høje priser indeholder et subjektivt 

skønselement, det er vanskeligt at operere med. Hertil kommer, at gennemførelse af priskontrol 

skaber usikkerhed om nye investeringer, hvilket kan være med til at fastholde en virksomhed i en 

dominerende stilling. Dette anerkendes da også af Konkurrencerådet i afgørelsens præmis 13.  

Fra Kommissionens side har man også være tilbageholdende med at indføre priskontrol jf. således 

bemærkningerne i Kommissionens XXIV Beretning om Konkurrencepolitikken-1994: I sin 

beslutningspraksis kontrollerer eller fordømmer Kommissionen [..] normalt ikke høje priser som 

sådanne. Den undersøger snarere, om den dominerende virksomhed gør sig anstrengelser for at 

bevare sin dominerende stilling ved at lægge hindringer i vejen for eksisterende konkurrenter eller 

nye virksomheder, der normalt vil kunne bidrage til at skabe en effektiv konkurrence og sikre et 

lavere prisniveau” [note: Kommissionens XXIV Beretning om Konkurrencepolitikken – 1994, s. 

134f].  

Ovennævnte viser med al tydelighed, at det generelt er forbundet med vanskeligheder at bevise og 

gennemføre sager om misbrug af dominerende stilling i form af urimeligt høje priser. Det er klagers 

opfattelse, at klagen [bl.a.] på denne baggrund … ikke er åbenbart grundløs.  

Klager vil lide varig og irreversibel skade, såfremt den påbudte prisregulering af klagers 

indmeldinger på Nord Pool iværksættes, forinden Konkurrenceankenævnets afgørelse i klagesagen 

foreligger.  

Konkurrencerådet har med henblik på at beskytte klagers fortrolige oplysninger om omkostninger 

mv. ved offentliggørelse af afgørelsen angivet N1 og N2 som intervaller:  

 N1 = ([FC] + AVC)*[1,4 – 1,6] 

 N2 = ([FC] + AVC)*[1,2 – 1,4] 



Det følger direkte af Nord Pools indmeldingsregler, at en aktør ikke må indbyde priser, såfremt 

aktøren har prisindvirkende viden, der ikke er alment tilgængelig i markedet. … Såfremt en aktør 

gør dette, er der tale om insider trading, hvilket – som på alle andre børser - er forbudt. 

Konkurrencerådets påbud har utvivlsomt indvirkning på prisen, hvorfor klager, såfremt påbuddet 

ikke offentliggøres i sin helhed, særligt ved handel på Nord Pools finansielle marked risikerer at 

gøre sig skyldig i insider trading, ligesom den blotte mistanke om insider trading vil virke 

undergravende for tilliden til markedet …  

Såfremt klager tvinges til at offentliggøre oplysninger om klagers omkostninger vil dette medføre, 

at de øvrige aktører på markedet vil få indsigt i klagers omkostningsstruktur, hvilket sammenholdt 

med markedets viden om kraftværkernes produktion mv. vil medføre en meget betydelig viden om 

klagers omkostningsstruktur og -niveau. Henset til at klagers produktionsapparat ikke umiddelbart 

står for at skulle fornyes, vil markedet uanset udfaldet af Konkurrenceankenævnets afgørelse have 

fået indsigt i forhold, der kan udnyttes til skade for klager i mange år fremover og altså også efter en 

eventuel ophævelse af påbuddet.  

Klager sættes dermed i den umulige situation enten at skulle offentliggøre oplysninger, der i en lang 

årrække fremover vil være skadelige for klager og som erkendt af Konkurrencerådet er fortrolige og 

derfor må hemmeligholdes, eller helt undlade at handle på Nord Pools finansielle marked for at 

undgå anmeldelse om insider trading. Dette medfører, at klager fratages muligheden for at foretage 

sædvanlig prissikring af stillede købs- og salgspriser, hvilket gør klager udsat særligt i perioder med 

volatile elpriser.  

En række markedsaktørers høringssvar på en af Konkurrencestyrelsen iværksat markedstest af 

påbuddet har endvidere på linie med Nord Pool henvist til, at prisreguleringsformlen ville medføre 

øget spekulationsmulighed mod klager. Konkurrencerådet har ikke analyseret denne risiko 

nærmere.  

Der ses ikke at være grundlag for at sætte et så vidtgående indgreb som Konkurrencerådets påbud i 

kraft for en begrænset en periode henset til de varige og irreversible skadevirkninger, påbuddet vil 

få for klager.  

Det bemærkes, at ovennævnte skadevirkninger ligeledes vil kunne få betydning for Vattenfall, 

såfremt det aftalte salg af to af klagers centrale kraftvarmeværker godkendes af Kommissionen jf. 

nedenfor.  

Ved afvejningen af hvorvidt hensynet til ikrafttræden af påbuddet pr. 29. december 2005 eller 

hensynet til klagers mulighed for at agere på lige fod med de øvrige aktører på el-engrosmarkedet, 

samt dette markeds fortsatte status som fuldt liberaliseret marked, må hensynet til klagers 

muligheder for at agere som andre markedsaktører, indtil Konkurrenceankenævnets afgørelse i 

sagen foreligger, veje tungest.  

Konkurrencesagens karakter og forløb 

Konkurrencestyrelsen har som anført i Konkurrencerådets afgørelse præmis 21 behandlet 

prissætningen siden sommeren 2003 og har gentagne gange forvarslet klager om, at udkast til 

afgørelse ville blive fremsendt forinden det endeligt modtoges hos klager fredag den 7. juli 2005. 



Efterfølgende blev revideret udkast til afgørelse sendt i høring hos klager fredag den 14. oktober 

2005.  

Hertil kommer, at Konkurrencerådets afgørelse anerkender, at det reelt alene er prisniveauet i 3. 

kvartal 2003, herunder særligt prisniveauet den 2. september 2003, der begrunder 

Konkurrencerådets afgørelse. Der er ikke observeret tilsvarende prisspiser i 4. kvartal 2003 – 4. 

kvartal 2004.  

Sagen er således ikke på noget tidspunkt anset og behandlet som en hastesag, der kan retfærdiggøre 

ikrafttræden af påbuddet inden Konkurrenceankenævnets afgørelse foreligger.  

Ændringer i markedet 

Klager har som følge af de tilsagn, der blev afgivet i forbindelse med klagers overtagelse af Nesa 

A/S, den 22. november 2005 afholdt den første auktion over 250MW såkaldt virtuel kapacitet. 

Køberne af kapaciteten kan disponere over denne kapacitet fra den 1. januar 2006. Fra den 1. januar 

2006 vil der således være yderligere 250MW produktionskapacitet i Vestdanmark i direkte 

konkurrence med klager.  

Yderligere bemærkes, at Kommissionen i øjeblikket vurderer to fusionssager vedrørende klager. 

Senest den 3. januar 2006 vil Kommissionen skulle afgøre, hvorvidt Vattenfalls overtagelse af to af 

klagers centrale kraftvarmeværker godkendes i fase I eller overgår til fase II behandling.  

Herudover vil Kommissionens afgørelse i sagen vedrørende DONG A/S’ køb af klager forventeligt 

foreligge senest den 6. marts 2006 (udløb af fase II behandlingen).  

De konkurrencemæssige virkninger på markedet af ovennævnte særdeles omfattende ændringer er 

ikke analyseret i Konkurrencerådets afgørelse.  

Hensynet til markedet 

Kommissionens direktorat for transport og energi fremhæver gang på gang det nordiske el-marked 

som det bedst fungerende regionale el-marked, senest i dets foreløbige rapport om fremskridt i 

etableringen af et indre gas- og elektricitetsmarked offentliggjort den 15. november 2005. … Det er 

derfor også på den baggrund opsigtsvækkende, at Konkurrencerådet påbyder en enkelt aktør i dette 

marked en prisregulering, når ingen andre aktører er underlagt tilsvarende begrænsninger. Dette 

taler ligeledes mod at iværksætte et påbud, der griber ind i det marked, der vurderes at være et af de 

bedst fungerende regionale markeder i EU.  

Nord Pool udtrykker … stor bekymring over prisreguleringens betydning for den fri prisdannelse og 

aktørernes tiltro til prissætningen ved påbuddets implementering.  

En række markedsaktørers høringssvar på en af Konkurrencestyrelsen iværksat markedstest af 

påbuddet har på linie med Nord Pool tilkendegivet, at en prisregulering må anses som et indgreb i 

den fri prisdannelse på el-markedet og bekræftet, at prisreguleringsformlen ville medføre øget 

spekulationsmulighed mod klager og til skade for markedet. Konkurrencerådet har heller ikke 

analyseret dette aspekt nærmere.  



Ifølge økonomisk teori kan selv en kortvarig prisregulering medføre, at investorernes incitament til 

at følge de sædvanlige signaler i et liberaliseret marked om nødvendigheden af nye investeringer 

[note: Kydland, F. and E. Prescott (1977), “Rules rather than discretion: The inconsistency of 

optimal plans”, Journal of Political Economy, 85, 473-490. Forfatterne har gennem deres arbejde 

med politiske institutioners troværdighed bidraget betydeligt til forståelsen af vigtigheden af 

offentlige myndigheders troværdige og konsekvente adfærd for markedsaktørernes forventninger og 

indflydelse på [den] generelle økonomiske præstation. Eksempelvis viser forfatterne, at såfremt 

politiske institutioner ikke forpligter sig til ikke at intervenere, vil de personer, der træffer 

økonomiske dispositioner indregne muligheden for intervention i deres beslutninger] – altså 

prisstigninger – svækkes betydeligt. Konkurrencerådet har ikke undersøgt dette forhold, herunder 

har Konkurrencerådet ikke analyseret prisreguleringens indflydelse på forsyningssikkerheden. 

Særligt henset til de nyere erfaringer med prisregulering af el-priserne fra Californien og 

prisreguleringens påvirkning af forsyningssikkerheden, må dette spørgsmål nødvendigvis 

undersøges.  

Påbuddet begrænser den fri prisdannelse i det liberaliserede el-engrosmarked og der vil således ikke 

længere være tale om, at der i overensstemmelse med formålet bag liberaliseringen sættes en 

markedspris i henhold til udbud og efterspørgsel med lige muligheder for alle markedsaktører.  

Også af disse grunde forekommer ikrafttræden af påbuddet at måtte afvente 

Konkurrenceankenævnets endelige afgørelse i sagen.  

Påbuddets virkning og indhold 

Konkurrencerådets afgørelse indeholder ikke en tilstrækkelig analyse af påbuddets forventede 

virkning for markedet og dermed for klager. Det er derfor ikke undersøgt, hvorvidt prisreguleringen 

med den i afgørelsen anførte formel er egnet eller nødvendig til at opnå formålet med påbuddet, 

nemlig lavere forbrugerpriser, eller om dette formål kunne opnås med andre og mindre indgribende 

midler end en prisregulering  

Påbuddets implementering kræver udarbejdelse af en række styringsværktøjer. Ud over at det er 

tids- og ressourcekrævende at udarbejde disse værktøjer er det endvidere ud fra påbuddets tekst ikke 

entydigt, hvorledes dette skal gøres. Klager har indledt dialog med Konkurrencestyrelsen om 

forståelsen af påbuddet, herunder ved afholdelse af møde den 13. december 2005. Der er ikke 

opnået enighed mellem Konkurrencestyrelsen og klager om implementeringen af påbuddet.  

Samlet er der efter klagers opfattelse tale om et særdeles væsentligt indgreb mod klager og mod 

markedet, hvor hverken implementering eller effekten af påbuddet er analyseret i 

Konkurrencerådets afgørelse. Nødvendigheden og virkningen af påbuddet må være utvivlsom, for 

at dette kan sættes i kraft, inden en endelig afgørelse foreligger, i lyset af de meget betydelige 

skadevirkninger, påbuddet vil have for klager.  

Efter klagers opfattelse er samtlige betingelser for at tillægge klagen opsættende virkning derfor til 

stede.  

Konkurrencerådet forsømmer i afgørelsen ligeledes at analysere, hvorvidt prisernes udsving kan 

skyldes udefrakommende og af klager ikke-kontrollerbare forhold.”  



4.2 Konkurrencerådet, der har udtalt sig imod, at der meddeles opsættende virkning, har herom 

anført:  

”Det følger af § 19, stk. 4 i konkurrenceloven, at en klage over Konkurrencerådets afgørelse til 

Konkurrenceankenævnet som hovedregel ikke tillægges opsættende virkning.  

Konkurrencestyrelsen finder ikke, at der er grundlag for at antage, at en efterlevelse af 

Konkurrencerådets afgørelse i tiden, indtil Konkurrenceankenævnets afgørelse foreligger, vil 

medføre sådanne skadevirkninger for Elsam, som kan begrunde, at der tillægges klagen opsættende 

virkning.  

Hertil kommer hensynet til de aktører i markedet, som har været berørt af Elsams adfærd, der af 

Konkurrencerådet er kendt ulovmedholdelig.  

Konkurrencerådet har ved afgørelsen fundet, at Elsam i 900 timer har opkrævet urimelige priser. 

Rådet har endvidere fundet, at markedets aktører og sidste ende forbrugerne (såvel virksomheder 

som private) har lidt et tab i størrelsesordenen 187 mio. kr. som følge af Elsams adfærd.  

Elsams adfærd på spotmarkedet har væsentlige økonomiske følgevirkninger specielt for de af 

markedets aktører, som opkøber elektricitet på spotmarkedet til en høj pris, og som er 

kontraktretligt bundet til at videresælge elektriciteten til en fast pris. Det er derfor væsentligt for 

disse aktører, at Konkurrencerådets prisregulering får virkning også i tiden indtil 

Konkurrenceankenævnets afgørelse foreligger.  

Konkurrencestyrelsen er indstillet på at fremskynde ankesagens behandling i det omfang, 

Konkurrenceankenævnet måtte finde grundlag herfor.”  

4.3 Biintervenienterne har udtalt sig imod, at der meddeles opsættende virkning.  

Til støtte herfor har biintervenienterne anført bl.a.:  

”Betingelserne  

Klager over Konkurrencerådets afgørelser har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, jf. 

konkurrencelovens § 19, stk. 4, 1. pkt. modsætningsvis.  

Den mulighed, som Konkurrenceankenævnet (og Konkurrencerådet) har efter konkurrencelovens § 

19, stk. 4, 2. pkt. til at tillægge en klage opsættende virkning, bør ikke anvendes i denne sag.  

Det fremgår af Højesterets kendelser af 14. august 1994, (UfR 1994, side 823) og 23. februar 2000 

(UfR 2000, side 1203) og senest også af Østre Landsrets kendelse af 18. maj 2005 (UfR 2005, side 

2650), at spørgsmålet, om hvorvidt en administrativ afgørelse bør tillægges opsættende virkning, 

beror på en afvejning af det offentliges interesse i at gennemførelsen af afgørelsen ikke udsættes, 

over for arten og omfanget af den skade, klageren kan blive påført, herunder om skaden er alvorlig 

og muligvis uoprettelig, samt om der efter en foreløbig vurdering foreligger et rimeligt grundlag for 

klagerens påstand.  



Dansk retspraksis er på linie med den praksis, som har udviklet sig ved Fællesskabets domstole i 

relation til de respektive procesreglementer: (i) der skal være en vis sandsynlighed for, eller det må i 

hvert fald ikke anses for udelukket, at klageren får medhold [note: Fx sag C-149/95, Atlantic 

Container Line AB]; (ii) opsættende virkning skal være nødvendig for at forhindre, at klageren lider 

et alvorligt og uopretteligt tab før den materielle afgørelse i sagen foreligger [note: Fx sag T-

288/02, AIT mod Kommissionen]; (iii) efter en afvejning af samtlige berørte interesser skal 

opsættende virkning forekomme rimelig [note: Fx sag C-6/94, Descom Scales Manufacturing]; og 

(iv) den materielle afgørelse i hovedsagen må ikke foregribes [note: Fx sag C-149/95, Atlantic 

Container Line AB].  

Klager har ikke på nogen måde sandsynliggjort, at Klager vil få medhold i klagen 

Klager anfører i sit foreløbige klageskrift, at klagen ikke er åbenbart grundløs og redegør i den 

forbindelse for den bevisbedømmelse og de bevisbyrderegler, som gælder for Konkurrencerådet.  

Endvidere konstaterer Klageren under henvisning til blandt andet Domstolens afgørelse i United 

Brands-sagen [note: Sag 27/76, United Brands mod Kommissionen], at der er et skærpet krav til 

bevisets styrke i sager om urimeligt høje priser.  

Det forhold, at der er skærpede beviskrav for at påvise en overtrædelse af forbudene i Traktatens 

artikel 82, stk. 2, litra a, henholdsvis konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 1, er ikke i sig selv noget 

argument for, at klagen skal tillægges opsættende virkning. Det må derimod være afgørende, om 

Klager kan sandsynliggøre, at Klager vil få medhold i sit krav om hel eller delvis ophævelse af den 

afgørelse, som Konkurrencerådet konkret har truffet, hvilket Klager ikke har sandsynliggjort.  

Dertil kommer, at årsagen til, at der har været relativt få afgørelser om misbrug af dominerende 

stilling i form af urimeligt høje priser skyldes, at der ved vurderingen af, om en pris er urimelig, 

ofte ikke er et sammenligningsgrundlag med andre priser, hvorfor vurderingen vanskeliggøres.  

Den samme usikkerhed gør sig ikke gældende i denne sag, idet der blandt andet netop findes et 

sammenligningsgrundlag i form af Klagers egen prissætning i de timer af døgnet, hvor Klager ikke 

er dominerende. I den forbindelse kan det konstateres, at priserne ofte er mere end 100 % højere i 

de timer af døgnet, hvor Klager er dominerende (”kritiske timer), end i de timer af døgnet, hvor 

Klager ikke er dominerende (”ikke-kritiske timer”).  

Endelig bemærkes, at Konkurrencerådets afgørelse er slutstenen på et langstrakt 

sagsbehandlingsforløb siden 2003, hvorunder såvel dominans som misbrug er blevet undersøgt og 

vurderet nøje og har udmøntet sig i en 47 sider lang afgørelse indeholdende omfattende juridiske og 

økonomiske analyser. Dertil kommer, at Konkurrencestyrelsen gennem mange år – siden 1999 – har 

undersøgt og overvåget dette marked og har således opbygget et solidt markedskendskab.  

Klager har kun ganske kursorisk påpeget, hvilke elementer i Konkurrencerådets analyse Klager 

mener, er mangelfuld, og Klager har ikke i tilstrækkelig grad konkretiseret, hvori mangelfuldheden 

består eller hvilken indvirkning dette måtte have på analysen.  

Under den materielle påstand fremsætter Klager nogle meget generelle betragtninger om dominans 

og misbrug:  



...  

Vedrørende dominans bemærker Klager i meget generelle vendinger, at markedet er afgrænset 

forkert. Det fremgår imidlertid ikke nærmere, hvilke konkrete indvendinger Klager har imod 

markedsafgrænsningen.  

Den i afgørelsen foretagne markedsafgrænsning er i overensstemmelse med fast praksis.  

Konkurrencerådet undersøgte således det relevante marked i Elsam/NESA fusionen [note: 

Konkurrencerådets afgørelse af 24. marts 2004], hvor omfattende markedsanalyser viste, at 

markedet skal afgrænses som sket i den foreliggende afgørelse. Endvidere har 

Konkurrencestyrelsen løbende behandlet sager om dette marked siden den første klage mod Elsam i 

sommeren 2000 og har derfor foretaget en grundig vurdering af markedsafgrænsningen, og har altid 

afgrænset det relevante marked som sket i den foreliggende afgørelse.  

Markedsafgrænsningen er således et resultat af omfattende markedsanalyser, hvorfor det må anses 

for tilstrækkeligt godtgjort, at afgørelsens markedsafgrænsning er korrekt.  

Klager indtager utvivlsomt en dominerende stilling på det vestdanske marked i visse timer af 

døgnet.  

Klager påpeger, at det ikke analyseres, hvorvidt Klagers position, herunder markedsandel på det af 

Konkurrencerådet afgrænsede marked er stabilt over en vis mindste-periode på ca. 12 måneder.  

Hertil skal anføres, at der ifølge praksis ikke skal være en generel minimumsperiode, hvor en 

virksomheds markedsandel skal have været stabil, førend virksomheden kan anses for dominerende. 

Det afgørende er, om virksomheden er i stand til at fastholde sin markedsmagt i en periode, der er 

tilstrækkelig lang til, at den kan opnå en økonomisk fordel som følge af sin evne til at optræde 

uafhængigt af konkurrenter og kunder. Dette er netop tilfældet i denne sag, hvor Klager har været i 

stand til i kritiske timer at opkræve priser, der er mere end 100% højere, end priserne i de ikke-

kritiske timer, jf. nærmere nedenfor.  

Dette spørgsmål hænger i vidt omgang også sammen med spørgsmålet om den tidsmæssige 

markedsafgrænsning af et marked. I den forbindelse er det alment antaget, at netop på el-markedet 

er det velbegrundet at afgrænse markedet for en kortere tidsmæssig periode [note: jf. for eksempel 

OFTs guideline Market Definition]. Dette skyldes den grundlæggende egenskab ved elektricitet, at 

elektricitet ikke kan lagres, og der ikke er substitutionsmulighed mellem elektricitet leveret i én 

periode med elektricitet leveret i en anden periode.  

Endelig gør Klager gældende, at det ikke analyseres, om Klager i betydeligt omfang kan agere 

uafhængigt af konkurrenter og kunder på de afgrænsede relevante markeder. Hertil skal blot 

bemærkes, at prisforskellen mellem el-prisen i de timer af døgnet, hvor Klager ikke er dominerende 

og i de timer, hvor Klager er dominerende, ofte er over 100 %, hvilket tydeligt dokumenterer, at 

Klager er i stand til at handle uafhængigt af de øvrige markedsdeltagere som en konsekvens af sin 

betydelige markedsdominans, jf. nærmere nedenfor.  

...  



Vedrørende misbrug gør Klager gældende, at Konkurrencerådet ikke har gennemført den to-leddede 

misbrugstest som fastlagt af EF-domstolen i sag 27/76 United Brands. Hertil bemærkes, at 

Konkurrencerådet i punkt 316 netop beskriver, hvordan test a og test b skal anvendes til at foretage 

misbrugstesten som fastlagt i sag 27/76 United Brands. Endvidere beskrives de to test i punkt 317 

og 318, og herefter anvendes disse to test fra henholdsvis punkt 325 og frem og punkt 383 og frem. 

Konkurrencerådet har således gennemført den to-leddede misbrugstest.  

Hvad angår Klagers anbringende om, at Konkurrencerådet anvender et regnskabsmæssigt i stedet 

for et økonomisk omkostningsprincip i den første del af testen fra United Brands bemærkes blot, at 

Konkurrencerådet netop imødegår eventuelle betænkeligheder herved blandt andet i afgørelsens 

punkt 347.  

Konkurrencerådet har som grundlag for misbrugsvurderingen blandt andet foretaget en 

sammenligning af Elsams priser i kritiske timer med Elsams priser i ikke-kritiske timer med henblik 

på at undersøge, om prisen i sig selv er urimelig i de kritiske timer. Det fremgår af punkt 388, at 

denne prisforskel har været langt over 100%, hvilket er udtryk for, at Elsams priser i sig selv i de 

kritiske timer har været urimelige. På grundlag heraf må Klagers anbringende om, at dette ikke er 

undersøgt afvises.  

Konkurrencerådet har foretaget en særdeles grundig analyse af om Elsams adfærd udgør et misbrug, 

og det er i høj grad påvist og dokumenteret, at de urimelige høje priser er en direkte følge af Elsams 

misbrug af sin markedsdominans.  

...  

Vedrørende sanktionen bemærker Klager, at Konkurrencerådet ikke har analyseret virkningen af 

sanktionen, herunder, hvorvidt sanktionen er nødvendig (proportional) og egnet til at opnå det 

angivne formål at få lavere forbrugerpriser.  

Det skal understreges, at Konkurrencestyrelsen har behandlet spørgsmålet om Elsams misbrug af 

dominerende stilling i en tidligere sag, som blev afsluttet på en for Elsam særdeles fordelagtig måde 

ved at Konkurrencerådet undlod at udstede et påbud mod, at Elsam afgav en række tilsagn. Elsam 

har imidlertid ikke overholdt denne tilsagnsaftale, hvorfor Konkurrencestyrelsen har opsagt aftalen 

ved brev af 23. juni 2005. Konkurrencerådet har således tidligere uden tilfredsstillende virkning 

forsøgt sig med en mindre indgribende sanktion. Påbuddet må således på den baggrund anses for 

nødvendigt og proportionalt.  

Det øvrige marked har således lidt under Elsams ulovlige adfærd i tiden indtil tilsagnsaftalens 

opsigelse, hvilket yderligere understreger det øvrige markeds interesse i at Konkurrencerådets 

påbud træder i kraft hurtigst muligt, hvorfor Klagen ikke skal tillægges opsættende virkning.  

Klager kan ikke anses for på nogen måde at have sandsynliggjort, at Klager vil få medhold i sit krav 

om hel eller delvis ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse, og begæringen om opsættende 

virkning bør derfor allerede af denne grund ikke imødekommes.  

Opsættende virkning er ikke nødvendig for at forhindre et alvorligt og uopretteligt 

tab for Klager 



Klager gør gældende, at hvis påbuddet skal følges, vil Klager blive tvunget til enten at overtræde 

forbuddet mod insider trading på Nord Pool eller offentliggøre fortrolige oplysninger om Klagers 

virksomhed, hvilket vil medføre varig og uoprettelig skade for Klager.  

Insider trading:  

For så vidt angår indmeldingen til Nord Pool er situationen på det vestdanske elmarked i dag den, at 

Klager alene er vidende om, hvilken udbudskurve, og dermed hvilken pris Klager vil bruge i 

spotmarkedet den næste dag. Dette har altid været tilfældet, og viden om hvilken udbudskurve, og 

dermed den pris, som Klager vil fastsætte den næste dag er ikke alment tilgængelig i markedet.  

Ved insider trading må efter biintervenienternes opfattelse forstås misbrug af viden om, hvor meget 

produktionskapacitet, der er til rådighed i markedet. Dette var netop hvad der skete den 19. oktober 

2005, hvor Klager blev idømt en bøde på NOK 100.000 for brud på reglerne om informationspligt 

om den til rådighed værende produktionskapacitet.  

Angivelsen af et prisloft for prisindmelding efter N1 og N2 vil efter biintervenienternes opfattelse 

ikke ændre Klagers fortsatte anvendelse af vandrette udbudskurver (dvs. fastsættelse af en fast høj 

pris uanset den udbudte mængde), men alene sætte en begrænsning for hvor højt prisen kan gå op.  

Klager vil ikke ved at efterleve Konkurrencerådets påbud komme i konflikt med forbudet mod 

insider trading på Nord Pools finansielle marked.  

Biintervenienterne er grundlæggende uenige i, at indførelsen af et prisloft vil virke undergravende 

for markedet, da prisloftet vil mindske sandsynligheden for de urimeligt høje priser i Vestdanmark 

og dermed øge tilliden til en fair prisfastsættelse set i forhold til Klagers faktiske 

produktionsomkostninger samt Klagers position på markedet.  

Oplysninger om Klagers virksomhed:  

Klager anfører, at Klager vil blive tvunget til at offentliggøre oplysninger om sin 

omkostningsstruktur, som vil medføre, at de øvrige aktører på markedet vil få indsigt i Klagers 

omkostningsstruktur og -niveau. Hertil bemærkes, at omkostninger og omkostningsstruktur fra 

Konkurrencerådets side hovedsageligt er baseret på offentliggjort regnskabsmateriale, som allerede 

er tilgængeligt for offentligheden, hvorfor dette argument må afvises.  

Det er videre biintervenienternes klare opfattelse, at påbudet ikke som hævdet af Klager vil medføre 

en øget spekulationsmulighed mod Klager. Kun Klager ved, hvor meget Klager ønsker at producere 

til de udmeldte priser, og kablerne mod syd og nord er begrænset af det fysisk mulige flow. 

Endvidere er Klager ikke forpligtet til at købe eller sælge mere el end Klager ønsker, og hvis nogle 

markedsaktører køber eller sælger til Klager finansielt, sker afregning til spot DK1. Spekulation kan 

kun finde sted, såfremt Klager ønsker dette. Klager er så vidt det er biintervenienterne bekendt kun 

bundet af sine market maker-forpligtigelser på Nord Pool, så længe Klager ønsker det, og kan som 

alle andre markedsaktører opsige denne aftale.  

Klager fremhæver selv vigtigheden af, at kunne foretage afdækning i markedet. Dette kunne fx 

løses ved, at Klager kun viste salgspriser på Børs og OTC-markedet ligesom det var tilfældet før 

2002, hvor Klagers handelsafdeling kun stillede salgspriser.  



Det bestrides, at skadevirkningerne af Konkurrencerådets påbud også vil få betydning for 

Vattenfall, hvis salget af to af Klagers centrale kraftvarmeværker godkendes af Kommissionen. 

Påbudet er alene rettet mod Klager, og Vattenfall vil selv indmelde deres produktion til en pris, som 

de selv fastsætter.  

Det er op til Klager at godtgøre faktiske omstændigheder, der med nogen grad af sikkerhed kan 

udgøre grundlaget for, at Klager vil lide et alvorligt og uopretteligt tab som følge af, at opsættende 

virkning nægtes [note: Sag C-39/03, Artegodan mod Kommissionen]. Efter biintervenienternes 

opfattelse har Klager ikke tilnærmelsesvis opfyldt dette krav.  

Klager har ikke gjort gældende, at Klager vil lide noget alvorligt og uopretteligt økonomisk tab som 

følge af, at prisloftet påbydes respekteret, hvilket formentlig hænger sammen med, at påbuddet 

sikrer Klager en meget høj afkastningsgrad i forhold til andre industrielle virksomheder, uanset 

prisloftet. Opmærksomheden henledes på, at Elsam har opjusteret forventningen til resultatet for 

2005 med ca. 900 millioner kr. med henvisning til blandt andet højere elpriser.  

Det er sammenfattende biintervenienternes opfattelse, at opsættende virkning ikke er nødvendig for 

at forhindre et alvorligt og uopretteligt tab for Klager, og at begæringen om opsættende virkning 

derfor ikke bør imødekommes.  

Risiko for at markedet vil lide uoprettelige tab hvis påbuddet ikke træder i kraft 

straks 

Elsams adfærd i 2005 tyder på, at Elsam vil fortsætte med at misbruge sin dominerende stilling, og 

at markedet vil lide uoprettelige tab, hvis klagen tillægges opsættende virkning.  

...  

Som nævnt lider markedet dagligt betydelige økonomiske tab som følge af Elsams adfærd.  

Energi Danmark har anslået sit tab som følge af Elsams prisfastsættelse for november 2005 til ca. 

40 millioner kr.  

Energi Danmark anslår, at det samlede tab for markedet for 2006 vil udgøre minimum 500 millioner 

kr., hvis påbuddet ikke træder i kraft og Elsam dermed kan/vil fortsætte sin adfærd på markedet.  

Forsyningspligtselskabet Scan Energi Elsalg A/S frygter en konkurssituation, såfremt klagen 

tillægges opsættende virkning og Klager dermed kan/vil fortsætte sin hidtidige adfærd på markedet. 

OK a.m.b.a, som er en relativt ny aktør på elhandelmarkedet, har meddelt, at man forventer at 

indstille sine aktiviteter på el-handelsmarkedet, da konkurrencesituationen er uholdbar. 

Konkurrencen på elhandelmarkedet forventes således at blive markant svækket i tilfælde af, at 

klagen tillægges opsættende virkning.  

De øvrige biintervenienter som ikke er elhandelselskaber eller aktører på elmarkedet har estimeret 

et samlet årligt fremtidigt tab på minimum 20 millioner kr., hvis klagen tillægges opsættende 

virkning.  



Dertil kommer den usikkerhed det skaber i markedet, at priserne svinger så voldsomt. Dette har 

betydelige konsekvenser for særligt el-handelsselskaberne, der har vanskeligt ved at vurdere og 

estimere omfanget af behovet for risikoafdækning.  

Effekten af påbuddet vil som nævnt være, at der fastsættes et loft for Elsams priser. Dette prisloft 

sikrer som nævnt Elsam stadig en meget høj afkastningsgrad i forhold til andre industrielle 

virksomheder.  

Effekten af påbuddet for markedsaktørerne vil være, at markedet bliver mere stabilt og 

gennemsigtigt samtidig med, at der fastsættes et maksimum for de priser Elsam kan opkræve. Dette 

vil reducere de økonomiske tab som følge af Elsams adfærd og vil formentlig sikre flere 

markedsaktørers fortsatte overlevelse, hvilket vil gavne konkurrencesituationen på 

elhandelmarkedet.  

Opsættende virkning er ikke efter en samlet vurdering rimelig 

Klager gør gældende, at sagen ikke på noget tidspunkt har været anset og behandlet som en 

hastesag, og at der derfor bør tillægges klagen opsættende virkning.  

Konkurrencestyrelsens sagsbehandling har involveret ressourcekrævende og grundige analyser og 

undersøgelser, hvilket er baggrunden for, at afgørelsen har været undervejs i et stykke tid.  

Det forhold, at sagen ikke har været gennemført på kortere tid, kan ikke i sig selv begrunde, at 

påklage af afgørelsen tillægges opsættende virkning. Tværtimod gør det forhold, at markedet i lang 

tid har afventet denne afgørelse, at det er presserende, at påbudet træder i kraft.  

Klager er ikke fremkommet med oplysninger, der sandsynliggør, at Konkurrencestyrelsen har valgt 

at give mindre prioritet til sagen. Tværtimod viser Konkurrencestyrelsens opsigelse af 

tilsagnsaftalen med Klager den 23. juni 2005, at Konkurrencestyrelsen til stadighed har fulgt 

udviklingen på markedet og har reageret på den udvikling, der har fundet sted.  

Ved en afvejning af, om opsættende virkning samlet set er rimelig, må hensynet til at sikre 

overholdelsen og effektiviteten af konkurrencereglerne veje tungt. Netop som følge af, at 

Konkurrencerådets afgørelse er afslutningen på en forholdsvis langvarig undersøgelses- og 

analysefase, er det ikke rimeligt, at fuldbyrdelsen af afgørelsen udsættes, indtil 

Konkurrenceankenævnets afgørelse foreligger.  

Det fremhæves i den forbindelse, at imødekommelse af begæringen om opsættende virkning vil 

forlænge Klagers mulighed for fortsat at udøve spekulation og markedsmisbrug mod alle andre 

markedsdeltagere på det vestdanske marked. Klager har i kraft af sin dominerende stilling helt frie 

hænder uden nogen form for regulering til selv at bestemme prisen for el i Vestdanmark, uden 

nogen hensyntagen til deres faktiske omkostninger for elproduktion. En sådan åbning for fortsat 

misbrugsadfærd vil være helt urimelig.  

I afvejningen bør det også indgå med betydelig vægt, at biintervenienterne vil lide betydelige og 

uoprettelige tab, såfremt klagen tillægges opsættende virkning, og Klager dermed får lov at 

fortsætte med at opkræve urimeligt høje priser …  



Endelig må der ved den samlede afvejning tages hensyn til det sandsynlige udfald af klagesagen 

[note: Sag C-208/03, Le Pen mod EP samt Per Walsøes kommentar i UfR 1995B, side 128 ff]. Som 

anført ovenfor … kan Klager ikke anses for at have sandsynliggjort, at man vil få medhold i sit krav 

om hel eller delvis ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse.  

Det er således biintervenienternes opfattelse, at en samlet afvejning af de involverede hensyn ikke 

taler for at tillægge klagen opsættende virkning, og at begæringen også af denne baggrund bør 

afvises.”  

5.0 Konkurrenceankenævnet skal vedrørende opsættende virkning udtale: 

Påbuddet om at overholde et prisloft er begrundet i Elsams adfærd på markedet i 2003 og 2004. Det 

er udstedt den 30. november 2005 til ikrafttræden den 29. december 2005. Det er meddelt med 

henblik på at have virkning på markedet frem til 31. december 2008 eller til et sådant tidligere 

tidspunkt, hvor forholdene på markedet har ændret sig så væsentligt, at Elsam ikke længere kan 

anses som dominerende.  

Direkte prisindgreb er forbundet med en sådan risiko for afgørende skadevirkninger på markedet, at 

beslutning herom stiller særlige krav til konkurrencemyndighedernes undersøgelse af de virkninger, 

som et sådant indgreb må forventes at kunne medføre på markedet.  

Konkurrencerådets prisindgreb over for Elsam er som nævnt baseret på forholdene i 2003 og 2004 i 

et marked, som har været og er under forandring, og afgørelsen er truffet med virkning for 

markedet, som det nu er og udvikler sig. Efter den foreliggende usikkerhed vedrørende den med 

indgrebet forbundne risiko for afgørende skadevirkninger på markedet har ankenævnet besluttet at 

tillægge anken opsættende virkning og samtidig besluttet at hastebehandle sagen, der herefter – 

efter en hermed afstemt skriftudveksling – forhandles for ankenævnet den 15. juni 2006.  

Herefter bestemmes:  

Af de foran anførte grunde tillader ankenævnet virksomhederne – Energi Danmark A/S, Nordjysk 

Elhandel A/S, Scan Energi A/S, OK A.m.b.a., Energi Randers, Assens Fjernvarme, Agri-Nordcold 

A/S, Cearelia A/S, Rosa Danica A/S, Coldstar A/S, Dania A/S, Abena Produktion A/S, Ulfoss 

Plastic A/S, Schur A/S, Stenhøj Autolift A/S, C.M Jernvarer A/S, Aage Østergaard A/S, Kvik 

Produktion A/S, DS SM A/S, Århus Karshamn A/S, Unibake A/S, Gartneriet Tvillingegården A/S, 

Amcor Flexibles A/S, Dalum Papir A/S og Air Liquide A/S – som en samlet gruppe, der ytrer sig i 

fællesskab gennem en og samme repræsentant, at indtræde som biintervenient i sagen, jf. 

bekendtgørelse nr. 481 af 15. juni 2005, § 9, stk. 1.  

Anken tillægges opsættende virkning jf. konkurrencelovens § 19, stk. 4, til ankenævnet har truffet 

afgørelse i sagen.  

Jens Fejø                             Ole Jess Olsen 

Suzanne Helsteen    Christian Hjort-Andersen  

Børge Dahl 

 


