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K E N D E L S E 

afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. januar 2004 i sag 03-101.266  

NOE Energi A/S 

(advokat Simon Evers Hjelmborg)  

mod  

Konkurrencerådet 

(fuldmægtig Asser Rung Hansen)  

Biintervenient til støtte for Konkurrencerådet: 

Elsam A/S 

(advokat Erik Bertelsen) 

1. Den påklagede afgørelse og parternes påstande 

Ved klageskrift af 28. marts 2003 har NOE Energi A/S påklaget en afgørelse truffet af 

Konkurrencerådet den 26. marts 2003. Ved denne afgørelse afviste rådet en klage indgivet af NOE 

Energi den 1. maj 2000 vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Elsam A/S på el-markedet vest for 

Storebælt har misbrugt en dominerende stilling ved i 2000 at opkræve urimeligt høje el-priser.  

Afvisningen af at behandle klagen skete med henvisning til konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. 

Ved afgørelsen meddeltes det således Elsam A/S, at  

"sagen … lukkes med henvisning til § 14, stk. 1, 3. pkt. og ikke forfølges yderligere forudsat, at 

Elsam A/S opfylder de afgivne tilsagn, der er angivet i vedlagte aftale. Elsam A/S er omvendt ikke 

bundet af tilsagnene, såfremt Konkurrencestyrelsen eller -rådet tager sagen op til fornyet behandling  

NOE Energi har indbragt sagen for Konkurrenceankenævnet med påstand om principalt, at 

Konkurrencerådets afgørelse ophæves, og det fastslås, at Elsam A/S har misbrugt sin dominerende 

stilling på el-markedet vest for Storebælt ved i perioden 2000-2001 at have opkrævet urimeligt høje 

en gros el-priser, subsidiært hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved Konkurrencerådet.  

Konkurrenceankenævnet har udskilt spørgsmålet om, hvorvidt Konkurrencerådets afgørelse kan 

påklages til Ankenævnet, samt alle andre spørgsmål i sagen end spørgsmålet om, hvorvidt Elsam 

A/S har misbrugt en dominerende stilling på el-markedet vest for Storebælt ved i perioden 2000-

2001 at have opkrævet urimeligt høje en gros el-priser, jf. konkurrencelovens § 19, stk. 1 og 3, jf. § 

14, stk. 1, til særskilt behandling.  

Klager har nedlagt påstand om, at sagen fremmes i realiteten.  



Konkurrencerådet har påstået klagen afvist.  

Elsam A/S er indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for Konkurrencerådet.  

2. Sagens baggrund 

Konkurrencerådets afgørelse af 26. marts 2003 er på 53 sider og indeholder bl.a. en analyse af det 

relevante marked, Elsams A/S’ dominerende stilling samt spørgsmålet om misbrug af dominerende 

stilling. Om sagen hedder det i afgørelsens resumé: 

"1. Denne sag drejer sig om hhv. det vest- og det østdanske engrosmarked for elektricitet. 

Hensigten er at vurdere, hvorvidt der på baggrund af Elsam A/S og Energi E2 A/S’ markedsadfærd 

i 2000 og 2001 kan statueres misbrug af dominerende stilling i henhold til Konkurrencelovens § 11, 

stk. 1.  

2. Den vestdanske sag er kommet i stand som følge af en klage fra en række elhandelsselskaber fra 

sommeren 2000 som gjorde gældende, at elproducenten Elsam A/S (herefter Elsam) i perioder af 

2000 misbrugte sin dominerende stilling til at opkræve urimeligt høje engroselpriser på elmarkedet 

vest for Storebælt (det vestdanske elmarked). Konkurrencestyrelsen har efterfølgende af egen drift 

udvidet analysen til ligeledes at omfatte år 2001.  

3. Den østdanske sag er kommet i stand som følge af en henvendelse fra det østdanske 

systemansvar, Elkraft System, hvori det indikeres, at elproducenten Energi E2 A/S (herefter Energi 

E2) misbrugte sin dominerende stilling på engrosmarkederne i Østdanmark.  

4. I forbindelse med vurderingen er der foretaget en analyse byggende på økonometriske metoder.  

5. Konkurrencestyrelsen har i forbindelse med markedsafgrænsningen afgrænset det relevante 

produktmarked og det relevante geografiske marked. Som følge af den fundamentale egenskab ved 

elektricitet, at den ikke kan lagres, har Konkurrencestyrelsen vurderet, at det relevante 

produktmarked kan afgrænses til timemarkedet for elektricitet solgt en gros.  

6. Det relevante geografiske marked kan som følge heraf variere fra time til time alt efter 

forholdene på kabelforbindelserne mellem Vestdanmark og Norge/Sverige og mellem Østdanmark 

og Sverige. Denne markedsafgrænsning følger den seneste nordiske konkurrenceretspraksis på 

området. På baggrund af korrelationsanalyser og markedsstrukturer vurderes det tyske marked ikke 

at tilhøre det relevante geografiske marked i den behandlede periode.  

7. I timer, hvor der er importflaskehalse på forbindelserne fra både Norge og Sverige, er 

Vestdanmark et isoleret marked med selvstændig prisfastsættelse. I timer, hvor der er 

importflaskehalse på Øresundsforbindelsen, er Østdanmark et isoleret marked med en selvstændig 

prisfastsættelse. I timer uden kapacitetsproblemer er både Øst- og Vestdanmark en del af et større 

nordisk marked.  

8. Begge selskaber er uenige i Konkurrencestyrelsens markedsafgrænsning. Efter såvel Elsams som 

Energi E2’s opfattelse kan markedet ikke periodisk indsnævres til hhv. Vest- og Østdanmark, 

ligesom Tyskland også bør henregnes til det relevante geografiske marked. Samtidig indtager 



hverken Elsam eller Energi E2 efter egen opfattelse en dominerende stilling på hhv. det vestdanske 

og det østdanske marked for engroselektricitet.  

9. Eftersom Elsam og Energi E2 besidder langt størstedelen af den konkurrenceudsatte installerede 

effekt i hhv. Vest- og Østdanmark, opnår de to virksomheder en dominerende stilling på hver deres 

marked i de timer, hvor markedet er isoleret fra de øvrige nordiske områder  

10. Konkurrencestyrelsens beregning af marginale avancer viser tegn på, at Elsam og Energi E2 i 

perioder af 2000 og 2001 ændrer strategisk adfærd i de timer, hvor der opnås en dominerende 

stilling. Således bliver der et større spænd mellem de korte variable omkostninger og prisen i disse 

timer.  

11. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at priserne i disse perioder ikke blot har været højere, 

end hvis selskaberne ikke var dominerende. Analysen viser, at de to selskabers udbudskurver er 

skubbet opad.  

12. Beregning af gennemsnitlige avancer viser, at Elsam og Energi E2 i perioder af 2000 og 2001 

opnåede signifikant højere avancer i timer med dominans end i andre timer, og at disse avancer 

muligvis oversteg, hvad der kunne forventes i et marked med virksom konkurrence. Elsam og 

Energi E2 er uenig heri.  

13. Elsam havde dominans på det vestdanske engroselmarked i 34 pct. af alle timer i 2000 og i 7 

pct. af timerne i 2001. Energi E2 havde dominans i 7 pct. af timerne i perioden oktober til december 

2000 og i 5 pct. af timerne i 2001. År 2000 var et vådår, mens 2001 var næsten normalt. I vådår vil 

der ofte opstå importflaskehalse, eftersom elektriciteten produceret på de nordskandinaviske 

vandkraftværker i disse tilfælde er meget billig.  

14. Selskabernes ændring i adfærd forekommer med mere eller mindre jævne mellemrum i 

perioden. Dominans og adfærdsændring er i 2000 og 2001 oftest indtruffet i timer med høj 

efterspørgsel og lille prioriteret produktion (vindmøller og decentrale kraftvarmeværker). Begge 

begivenheder kan forudsiges med en vis sikkerhed. Dertil kommer timer, hvor deciderede planlagte 

begivenheder som revision af værker eller udlandsforbindelser forekommer. I timer med 

ovenstående hændelser er produktionen stor, og derfor vil en eventuel gevinst ved at tage høje priser 

også være stor.  

15. Elsam og Energi E2 er ikke enige i denne analyse. De mener, at styrelsens analyseresultater 

skyldes fejlagtige antagelser om driften af kraftværkerne, betydningen af det tyske marked samt 

fejlagtige antagelser og brug af de statistiske modeller.  

16. Markederne var i 2000 og 2001 unge og umodne. I perioden var begge markeder udsat for store 

strukturelle ændringer. Østdanmark blev først et selvstændigt prisområde i Nord Pool i oktober 

2000. På det vestdanske marked var det bl.a. afgørende, at fordelingen af kapacitet på 

Skagerrakforbindelsen pr. 1. januar 2001 blev overdraget til Nord Pool. Samtidig blev gamle aftaler 

på forbindelsen til Tyskland ophævet og kapacitetsallokeringsmekanismen forbedret. Denne 

udvikling gjorde det lettere at handle markedsmæssigt over den dansk/tyske grænse.  

17. Samtidig var det vanskeligt for selskaberne at forudsige et institutionelt dårligt fungerende tysk 

marked.  



18. Der har i den analyserede periode i høj grad været tale om en erfaringsfase for aktørerne på både 

det østdanske og det vestdanske elmarked, hvor der skulle opbygges erfaring med det liberaliserede 

elmarked – herunder de forskellige finansielle produkter.  

19. Selskaberne har på baggrund af ovenstående fremlagt en indmeldelsespolitik for bud på den 

nordiske elbørs, Nord Pool, som selskaberne vil følge i fremtiden. Det er Konkurrencestyrelsens 

vurdering, at der derigennem opnås et mere effektivt marked, hvor de danske områdepriser som 

hovedregel ligger på eller mellem priserne i Sverige/Norge og Tyskland.  

20. Herudover vil selskaberne aktivt arbejde for at aktiviteten på markederne for hhv. vest- og 

østdanske differencekontrakter øges. Der er således udformet en aftale mellem selskaberne og 

Konkurrencestyrelsen, som tydeligt fastlægger retningslinierne herfor. Det er styrelsens vurdering, 

at dette vil øge gennemsigtigheden i prisdannelsen på det vestdanske marked og mindske 

selskabernes incitament til at misbruge en dominerende stilling.  

21. Det er styrelsens samlede vurdering, at selskabernes fremlagte indmeldelsespolitik og market-

maker-tilsagn i hhv. Øst- og Vestdanmark vil skabe en væsentlig forbedring af markedet. 

Tilsagnene vurderes at kunne få stor betydning. Konkurrencestyrelsen skønner, at den årlige effekt 

af tilsagnene vil være besparelser for forbrugerne på ca. 25 mill.kr. i Vestdanmark og ca. 20 mill.kr. 

i Østdanmark.  

22. På denne baggrund er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at det ikke er nødvendigt at foretage 

yderligere undersøgelser af historiske markedsforhold for perioden 2000 til 2001. Styrelsen vil ikke 

forfølge sagen videre forudsat, at Elsam og Energi E2 opfylder de afgivne tilsagn.  

...".  

Afgørelsen om at afslutte sagen i medfør af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., uden at foretage 

yderligere undersøgelser er i afgørelsen nærmere begrundet således: 

"Vurdering  

25. Udgangspunktet ved vurderingen af, om der foreligger urimeligt høje priser, er de priser, der 

ville kunne dannes på et marked med virksom konkurrence. … Vurderingen af, om urimelige 

salgspriser foreligger, skal rumme en afgørelse af, om prisen eller avancen klart overstiger, hvad 

der, såvel med hensyn til størrelse som varighed, ville kunne opnås på et marked med virksom 

konkurrence. Ved vurdering af, hvad der er en rimelig indtjening, tages der udgangspunkt i 

markedsforholdene. Hvis en virksomhed under fri prisdannelse og konkurrence kan opretholde et 

givent prisniveau, kan prisen ikke være urimelig.  

26. For at kunne statuere misbrug af dominerende stilling, skal der i det konkrete tilfælde vises 

 at selskaberne ændrer strategisk adfærd i tilfælde af dominans, og at dette fører til, 

 at selskabernes indtjening som følge heraf er usædvanligt høj 

27. Ifølge dansk praksis (og EU-praksis) er det muligt at gribe ind overfor urimeligt høje priser i sig 

selv, hvis det kan påvises, at indtjeningen klart overstiger, hvad der såvel med hensyn til størrelse 

som varighed ville kunne opnås på et marked med virksom konkurrence. Der er således ikke noget 



krav om, at det skal bevises, at en virksomhed med en dominerende stilling har haft til hensigt at 

fordreje eller begrænse konkurrencen. Det er heller ikke noget krav, at det skal bevises, at adfærden 

har haft sådanne virkninger. Endelig stilles der ikke krav om årsagsforbindelse mellem misbruget 

og den dominerende stilling således at forstå, at det kun skulle være misbrug, som kunne finde sted 

i kraft af den dominerende stilling, der i givet fald kunne rammes af forbudet. …  

28. I timer, hvor der er importflaskehalse på forbindelserne fra både Norge og Sverige, er 

Vestdanmark et isoleret marked med selvstændig prisfastsættelse. I timer, hvor der er 

importflaskehalse på Øresundsforbindelsen, er Østdanmark et isoleret marked med en selvstændig 

prisfastsættelse. I timer uden kapacitetsproblemer er både Øst- og Vestdanmark en del af et større 

nordisk marked.  

29. Såvel Elsam som Energi E2 indtager efter styrelsens vurdering en dominerende stilling på hhv. 

det vestdanske og det østdanske marked for engroselektricitet i de timer, hvor områderne er isoleret 

fra de øvrige nordiske områder.  

30. Begge selskaber er uenige i Konkurrencestyrelsens markedsafgrænsning. Efter såvel Elsams 

som Energi E2’s opfattelse kan markedet ikke periodisk indsnævres til hhv. Vest- og Østdanmark, 

ligesom Tyskland også bør henregnes til det relevante geografiske marked. Samtidig indtager 

hverken Elsam eller Energi E2 efter egen opfattelse en dominerende stilling på hhv. det vestdanske 

og det østdanske marked for engroselektricitet.  

31. Beregnede Lernerindeks viser tegn på, at Elsam og Energi E2 ændrer strategisk adfærd, når der 

opstår flaskehalse på udlandsforbindelserne i indadgående retning – og der derved opnås monopol. 

Lernerindekset er et indeks for, i hvor høj grad selskaberne prissætter til marginalomkostningerne.  

32. At Lernerindekset er højere i tilfælde af flaskehals viser, at virksomhederne ændrer prisstrategi i 

tilfælde af dominans og hæver prisen til et niveau over marginalomkostningerne, der ikke ville være 

muligt uden dominans. Dette er en nødvendig betingelse – men ikke tilstrækkeligt til at statuere 

misbrug af dominerende stilling.  

33. I år 2000 indikerer det negative Lernerindeks, at Elsam i gennemsnit ikke fik dækket de 

marginale produktionsomkostninger grundet den meget lave elpris. Selv i timer med dominans 

oversteg den fastsatte pris tilsyneladende ikke omkostningerne. Elsam kom da også ud af 2000 med 

et negativt resultat af den primære drift på godt 50 mio. kr. Nettoomsætningen var på 4.216 mio. kr. 

Energi E2 kom ud af 2000 med et primært driftsresultat på 240 mio. kr. ud af en nettoomsætning på 

5.009 mio. kr. Energi E2’s afkastningsgrad var 2,0 pct. i 2000. Forrentningen af egenkapitalen var 

2,7 pct.  

34. I 2001 steg priserne i tilfælde af dominans ifølge Lernerindekset mere end omkostningerne 

umiddelbart tilsiger. Således er det beregnede Lernerindeks signifikant større i tilfælde af dominans 

og signifikant større end nul i såvel Vest- som Østdanmark. Der er således tegn på, at priserne er 

fastsat urimelig højt i de timer, hvor der opnås dominans. Men effekten af prisfastsættelsen på 

indtjeningen er vanskelig at isolere fra effekten af den generelle markedsbedring i 2001. I 

modsætning til 2000 var 2001 et mere normalt år mht. nedbør, hvorfor elprisen ikke blev presset af 

billig elektricitet fra de nordskandinaviske vandkraftværker.  



35. Energi E2 og Elsam er ikke enige i Konkurrencestyrelsens analyse og konklusioner. 

Selskaberne mener, at styrelsens "virksom konkurrence" forløb er helt urealistisk, da det antages at 

værker kan starte op uden omkostninger, hvilket betyder mange gange flere opstarter end det 

faktiske. Der er en klar sammenhæng til det tyske marked i de fleste timer, og betydningen af det 

tyske marked er derfor fejlvurderet.  

36. Selskaberne mener også, at anvendelsen af statistiske metoder er behæftet med betydelige fejl 

og usikkerhed, hvilket medfører at der drages forkert konklusioner. Energi E2 og Elsam har ikke 

ændret adfærd i timer med flaskehalse, men budt ind svarende til de marginale omkostninger. 

Grunden til at de østdanske priser i nogle timer overstiger de svenske er, at det har været nødvendigt 

at starte dyre, marginale anlæg eller importere dyrere strøm fra Tyskland.  

37. Virksomhedernes regnskaber viser en markant fremgang i indtjening fra 2000 til 2001. Elsam 

kom ud af 2001 med et resultat af den primære drift på 726 mio. kr. ud af en nettoomsætning på 

5.711 mio. kr. Afkastningsgraden var 5,1 pct. og forrentningen af egenkapitalen 4,8 pct. Energi E2 

fik i 2001 et resultat af den primære drift på 496 mio. kr. ud af en nettoomsætning på 5.534 mio. kr. 

Afkastningsgraden var 4,5 pct. og forrentningen af egenkapitalen 6,7 pct. Det skal dog noteres, at 

hovedparten i fremgangen i Energi E2’s overskud i 2001 (3,4 pct. ud af de 6,7) skyldes 

ekstraordinære poster. Dette er ikke overnormalt relativt til andre virksomheder.  

38. Selskabernes regnskaber dækker over en lang række aktiviteter, hvoraf de største poster er salg 

af elektricitet og salg af varme. Salg af elektricitet kan igen deles op i salg i perioder med dominans 

og salg i perioder uden dominans. I regnskaberne er selskabernes faste omkostninger ikke fordelt 

mellem disse aktiviteter, hvorfor det er vanskeligt at beregne aktivitetsspecifikke afkastningsgrader.  

39. Men analysen af dækningsbidraget beregnet for timer med og uden flaskehals viser, at 

selskaberne har opnået dækningsbidrag af en størrelse og med en frekvens i timer med dominans i 

2000 og 2001, som ikke ville have været muligt, hvis selskaberne ikke havde været dominerende. 

Det står imidlertid ikke klart, at indtjeningen som følge heraf har været urimeligt høj.  

40. Efter § 23, stk. 4 kan overtrædelser af § 11, stk. 1 straffes med bøde for adfærd udvist efter 1. 

juli 2002. Hverken Elsam eller Energi E2 kan således idømmes bøder i den konkrete sag, selvom 

det måtte stå klart, at selskaberne havde overtrådt § 11, stk. 1 om misbrug af dominerende stilling. 

Energi E2 mener, at denne sagstype ikke har en sådan karakter, at det under nogen omstændigheder 

ville blive aktuelt at idømme bødestraf.  

41. Omfanget af velfærdstabet er derfor ikke altafgørende at bestemme i de konkrete sager … I 

fremtiden vil omfanget af velfærdstabet som følge af eventuelle overtrædelser af § 11, stk. 1 blive 

kortlagt mere detaljeret med særlig henblik på bødeudmåling – jf. § 23, stk. 4.  

42. Markedet var i 2000 og 2001 ungt og umodent. I perioden var markedet udsat for store 

strukturelle ændringer.  

43. Afgørende for det vestdanske markeds funktion var bl.a., at fordelingen af kapacitet på 

Skagerrakforbindelsen pr. 1. januar 2001 blev overdraget til Nord Pool. Samtidig blev gamle aftaler 

på Tysklandsforbindelsen ophævet, og dagsauktioner af en del af kapaciteten indførtes. Før blev 

transmissionskapaciteten på Tysklandsforbindelsen allokeret vha. års- og månedsauktioner. Denne 

udvikling gjorde det lettere at handle markedsmæssigt over den dansk/tyske grænse.  



44. Afgørende for det østdanske marked var, at markedet først blev et selvstændigt prisområde i 

Nord Pool i oktober 2000.  

45. Samtidig var det vanskeligt for begge selskaber at forudsige et institutionelt dårligt fungerende 

tysk marked.  

46. Der har således været tale om en erfaringsfase for aktørerne på både det vestdanske og det 

østdanske elmarked, hvor der skulle opbygges erfaring med det liberaliserede elmarked og de 

forskellige finansielle produkter.  

47. Begge selskaber har i perioden aktivt vist vilje til at skabe et mere effektivt marked. Samtidig er 

selskaberne også i dag interesseret i at skabe et marked, der fungerer.  

48. Begge selskaber har fremlagt en indmeldelsespolitik og CfD-tilsagn for Konkurrencestyrelsen. 

De afgivne tilsagn er beskrevet i detaljer i Konkurrencestyrelsens aftaler med hhv. Elsam og Energi 

E2 …  

49. Indmeldelsespolitikken indebærer, at de danske priser i langt de fleste timer vil ligge mellem 

eller på nabopriserne. I særlige situationer kan dette fraviges.  

50. Herudover vil begge selskaber aktivt medvirke til at øge aktiviteten på markedet for de to 

danske differencekontrakter.  

51. Energi E2 vil indtræde som market-maker på Nord Pools østdanske differencekontrakter senest 

1. juli 2003 med specificerede maksimum spreads og minimum volumener.  

52. Elsam er allerede market-maker på vestdanske differencekontrakter. Men markedet har vist sig 

illikvidt. Elsam vil derfor senest 1. juli 2003 indsnævre spreads og øge volumener.  

53. En øget likviditet i markedet for de danske differencekontrakter vil i sig selv forbedre markedet, 

da markedsaktørerne får bedre mulighed for at afdække risikoen mellem områdepris og systempris.  

54. Derudover vil en producent med market-maker-status på markedet for differencekontrakter 

kunne få begrænset sit incitament til at udøve markedsmagt. En market-maker er forpligtet til at 

stille åbne købs- og salgspositioner. I fald en producent har solgt en given mængde elektricitet på 

differencekontrakter, vil producenten have mindre incitament til at byde spotprisen op, da 

producenten i henhold til differencekontrakterne er forpligtet til at udbetale beløb svarende til (en 

del af) forskellen mellem område- og systempris til kontraktindehaverne.  

55. Kombinationen af en indmeldelsespolitik, som lægger et bånd omkring de danske priser, og et 

velfungerende CfD-marked vil efter Konkurrencestyrelsens vurdering i væsentlig grad kunne 

opveje de konkurrencebegrænsende effekter af begrænsede importmuligheder.  

56. Konkurrencestyrelsen finder herefter ikke på grundlag af ovenstående, at den indgivne klage 

over Elsam giver anledning til en fuldstændig undersøgelse af den vestdanske sag (j.nr. 3/1120-

0100-0776), og til at der træffes afgørelse i sagen, jf. Konkurrencelovens § 14, stk.1, 3. pkt.  



57. På denne baggrund er det Konkurrencestyrelsens samlede vurdering, at det ikke er nødvendigt at 

foretage yderligere undersøgelser af historiske markedsforhold for perioden 2000 til 2001. Styrelsen 

vil ikke forfølge sagerne videre." 

Konkurrencerådets afgørelse af 26. marts 2003 er i overensstemmelse med Konkurrencestyrelsens 

indstilling af 14. marts 2003 til rådsmødet den 26. marts 2003 i sagen, og denne indstilling benævnt 

"Analyse af Elsam A/S og Energi E2 A/S’ adfærd på markederne for elspot i 2000 og 2001".  

Indstillingen blev med e-mail af 18. marts 2003 tilstillet klager "til orientering".  

Konkurrencestyrelsen havde tidligere sendt en indstilling af 10. december 2002 til rådsmødet den 

29. januar 2003 i sagen – benævnt "Misbrug af dominerende stilling af Elsam A/S og Energi E2 

A/S på markederne for elspot i 2000 og 2001" – i høring, bl.a. hos klager i den foreliggende sag, 

NOE Energi. Konklusionen i denne indstilling for så vidt angår Elsam A/S var, at Elsam A/S "ved 

sin prissætningsadfærd på det vestdanske marked for engros-el i perioder af 2000 og 2001 har 

misbrugt sin dominerende stilling i strid med forbudet i konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 

1".  

3. Konkurrencestyrelsens direktørs supplerende udtalelser om sagen 

I en artikel i Berlingske Tidende den 3. august 2003 er sagen omtalt med en udtalelse af 

Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzen. Det hedder i artiklen bl.a.: 

"Studehandel  

I en nylig sag vedrørende elselskaberne Energi E2 og Elsam mente Konkurrencestyrelsen, at 

selskaberne misbrugte deres dominerende stilling til at handle forbrugernes elpriser i vejret. Men 

styrelsen valgte at indgå en aftale med selskaberne for at stoppe deres optræden, fordi styrelsen 

vurderede, at Konkurrenceankenævnet som den øverste administrative instans på 

konkurrenceområdet ville have svært ved at gennemskue den komplicerede sag.  

»Misbruget var virkelig meget vanskeligt at vise og krævede langhåret økonomisk teori og statistik. 

Men i og med, at ankenævnet ikke er velbevandret i disse teorier, så kom vi frem til, at det ville 

være fornuftigt at indgå en aftale, hvor vi ikke skrev, at virksomhederne havde misbrugt deres 

dominerende stilling, mod at virksomhederne gik med til at ændre adfærd og dermed gik længere, 

end vi havde kunnet tvinge dem til med et ensidigt påbud« siger direktør Finn Lauritzen fra 

Konkurrencestyrelsen.  

Han understreger, at den slags aftaler kun sjældent bør indgås, af hensyn til retssikkerheden." 

Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzen har i et brev til ankenævnet af 24. oktober 2003 – 

dagen efter sagens mundtlige forhandling for ankenævnet – anført: 

"I anledning af, at Ankenævnet ved skrivelse af 3. oktober har anmodet om en kommentar til de 

udtalelser, som jeg er citeret for i Berlingske Tidende den 3. august, skal det bemærkes, at 

formuleringerne er avisens ansvar og ikke fuldt dækkende eller præcise i forhold til de udtalelser 

der ligger til grund for artiklen. Udtalelserne svarer til den præcisering, styrelsen i øvrigt har gjort 

gældende over for ankenævnet.  



Udtalelsen om, "at den slags aftaler kun sjældent bør indgås, at hensyn til retssikkerheden" er fx 

misvisende – som styrelsen har argumenteret for, har parternes retssikkerhed ikke lidt skade. Jeg har 

udtalt, at det ville være et problem, hvis aftaler erstattede en stor del af styrelsens og rådets 

afgørelser, idet det så ville være vanskeligere at afprøve den konkurrencemæssige linie, som 

aftalerne er udtryk for – men at dette heller ikke er en sandsynlig udvikling, bl.a. fordi det 

formentlig kun vil være få sager, hvor parterne er villige til at indgå en aftale med 

konkurrencefremmende initiativer." 

Fremkomsten af dette brev har ikke foranlediget klager til at fragå noget synspunkt i den nedenfor 

gengivne argumentation.  

4. Klagers argumentation 

Klager gør gældende, at Konkurrenceankenævnet har kompetence til at behandle sagen, da 

Konkurrencerådets afgørelse er behæftet med væsentlige mangler, der medfører afgørelsens 

ugyldighed. Konkurrencerådet havde ikke hjemmel til at afslutte sagen efter konkurrencelovens § 

14, stk. 1, 3. pkt. Det er korrekt, som anført af Konkurrencerådet, at sigtet med § 14, stk. 1, 3. pkt., 

er at give styrelsen en skønsmæssig beføjelse til – ud fra hensynet til prioriteringen af rådets arbejde 

– at afvise at behandle en klage. Dette gælder imidlertid efter bestemmelsens forarbejder alene 

klager af mindre betydning. Konkurrencestyrelsen kunne ved modtagelsen af klagen have overvejet 

muligheden for at undlade at undersøge klagen af ressourcemæssige årsager. Konkurrencestyrelsen 

valgte imidlertid at forfølge klagen og indlede en egentlig undersøgelse af sagen. 

Konkurrencestyrelsen udarbejdede som følge heraf omfattende og detaljerede økonomiske analyser, 

og i december 2002 fandt styrelsen sagen tilstrækkeligt oplyst til at kunne indstille til rådet, at 

Elsam A/S havde misbrugt sin dominerende stilling. Konkurrencestyrelsen fandt således sagen 

tilstrækkeligt oplyst til at afgive en sagsfremstilling og en materiel indstilling i sagen på mere end 

50 sider indeholdende klare konklusioner. Efter ordlyden af § 14, stk. 1, 3. pkt., afgør 

Konkurrencerådet, om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Bestemmelsen fæster 

sig således til klagetidspunktet og en kortere periode i umiddelbar tilknytning hertil.  

Da Konkurrencerådet havde indledt en dybdegående undersøgelse, var der ikke længere hjemmel i 

§ 14, stk. 1, 3. pkt., til at afvise klagen jf. principperne i Konkurrenceankenævnets afgørelse af 22. 

december 1998, T.W. Auto Dele mod Konkurrencerådet.  

Grunden til Konkurrencerådets afvisning af at behandle klagen skal muligvis findes i 

Konkurrencestyrelsens direktør Finn Lauritzens udtalelser om sagen, som de er gengivet i 

Berlingske Tidende den 3. august 2003 under overskriften "Studehandel". Af artiklen fremgår, at 

styrelsen valgte at indgå en aftale med selskaberne for at stoppe deres optræden, fordi styrelsen 

vurderede, at Konkurrenceankenævnet som den øverste administrative instans på 

konkurrenceområdet ville have svært ved at gennemskue den komplicerede sag.  

Dette hensyn er åbenbart ulovligt. Loven hjemler ikke adgang til at give syndsforladelse for fortiden 

ved en studehandel om fremtiden.  

Klager gør ligeledes gældende, at konkurrencelovens § 11 er en undtagelsesfri forbudsbestemmelse, 

som ikke hjemler dispensation for misbrug i fortiden ved afgivelse af tilsagn om ændret adfærd i 

fremtiden. Konkurrenceloven indeholder alene en eksplicit mulighed for afgivelse af tilsagn i 

forbindelse med fusionskontrol. Reglerne om fusionskontrol vedrører imidlertid en fremadrettet 



vurdering af forholdene på et givet marked og ikke en bagudrettet vurdering af stedfundet misbrug. 

Reglerne om tilsagn i forbindelse med fusionskontrol kan derfor hverken anvendes direkte eller 

analogt i relation til overtrædelse af § 11. Konkurrenceloven er en strafsanktioneret særlov, hvorfor 

det må konstateres, om loven er overtrådt eller ej. Tilsagn kan ikke træde i stedet herfor, fordi 

overtrædelse af tilsagn ikke er sanktioneret. Skyldsspørgsmålet må betragtes separat fra spørgsmålet 

om udmåling af konsekvenser for fremtiden og sanktioner for fortiden. Konkurrencerådet er under 

alle omstændigheder forpligtet til at fastslå et misbrug, såfremt Konkurrencerådet finder, at der er 

sket en overtrædelse, uanset hvad sanktionerne for overtrædelse af § 11 konkret skal være, og 

uanset om der i øvrigt findes at være hjemmel til at indgå aftaler om tilsagn, jf. principperne i 

Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2002, Undersøgelse af A/S EM. Z. Svitzers Priser.  

Konkurrencemyndighedernes accept af et tilsagn må i det mindste være baseret på en stillingtagen 

til overtrædelsesspørgsmålet.  

Konkurrencerådet og Elsam A/S har henvist til EU-konformitet samt til EU-Kommissionens praksis 

vedrørende EF-traktatens art. 82. Til dette bemærkes, at EF-traktatens art. 82 er underlagt et andet 

processuelt regelsæt end konkurrencelovens § 11. Kommissionens praksis kan derfor ikke uden 

videre overføres til danske forhold. Dertil kommer, at såfremt Kommissionen i en klagesag vælger 

at acceptere en række tilsagn i forbindelse med overtrædelse af art. 82, betragtes dette som en 

beslutning om afvisning af klagen med domstolsappeladgang for klager.  

Klager har endvidere gjort gældende, at der ikke er sket partshøring i overensstemmelse med 

konkurrencelovens § 15 a, i perioden efter den 10. december 2002, hverken i relation til de 

formodede nye oplysninger, som har påvirket Konkurrencestyrelsens indstilling til Rådet, eller i 

relation til den endelige rådsindstilling. Klager har – jf. konkurrencelovens § 19, stk. 2, nr. 2 – en 

væsentlig individuel interesse i sagen, og klager er part i sagen. Klager har gennem hele 

sagsforløbet, der har strakt sig over ca. 3 år, haft partsstatus i sagen, ligesom klager i betydeligt 

omfang har medvirket til at oplyse sagen. Konkurrencestyrelsen har adskillige gange meddelt klager 

aktindsigt i en række af sagens dokumenter med eksplicit henvisning til forvaltningslovens §§ 9 og 

15 og til, at klager er part i sagen. Derudover har klager været konkurrent til og kunde hos Elsam 

A/S og har lidt et betydeligt økonomisk tab, som følge af Elsam A/S’ adfærd. Klager er imidlertid 

ikke blevet partshørt i relation til den endelige rådsindstilling eller de formodede nye oplysninger, 

som må forventes at have foranlediget Konkurrencestyrelsen til at ændre sit oprindelige udkast til 

rådsindstilling.  

Konkurrencestyrelsen kan ikke inddrage klagers partsstatus efter flere års sagsbehandling, blot fordi 

klagers partsstatus ikke længere var belejlig, da sagen skulle sluttes med en studehandel, hvis 

primære formål var at forhindre appel til Konkurrenceankenævnet.  

Konkurrencestyrelsen har ligeledes tilsidesat notatpligten efter offentlighedslovens § 6, idet 

Konkurrencestyrelsen den 30. januar 2003 telefonisk meddelte klager, at Konkurrencestyrelsen 

nægtede at udlevere de af Elsam A/S afgivne oplysninger med henvisning til, at de var givet 

mundtligt, og idet Konkurrencestyrelsen nægtede at udarbejde et referat af et møde afholdt den 3. 

februar 2003. Konkurrencestyrelsen har endelig undladt at give en hjemlet begrundelse for 

afgørelsen. Den påklagede afgørelse må derfor ophæves som ugyldig.  

5. Konkurrencerådet og Elsams argumentation 



5.1 Til støtte for afvisningspåstanden gør Konkurrencerådet gældende, at afvisningen af at behandle 

sagen og dermed træffe afgørelse i sagen, jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., ikke kan 

påklages til Konkurrenceankenævnet, jf. konkurrencelovens § 19, stk. 3, og at Konkurrencerådet 

ikke i øvrigt har truffet en afgørelse, der kan påklages til Konkurrenceankenævnet efter 

konkurrencelovens § 19, stk. 1. Det følger af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., og af 

forarbejderne til bestemmelsen, at Konkurrencerådet afgør, om en sag giver tilstrækkelig anledning 

til undersøgelse, og at rådet således ikke er forpligtet til at træffe afgørelse i en klagesag, hvis rådet 

vurderer, at de ressourcer, der vil være nødvendige for at oplyse sagen tilstrækkeligt til at træffe en 

materiel afgørelse, ikke kan forventes at stå mål med den forventede effekt på konkurrencen. Dette 

gælder uanset, om Konkurrencestyrelsen har foretaget et større eller mindre sagsarbejde. Allerede af 

den grund har klager ikke ret til at klage og ankenævnet ikke hjemmel til at behandle klagen.  

Hertil kommer, at Konkurrencerådets opgave, jf. formålsbestemmelsen i konkurrencelovens § 1, er 

"at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence". Hvis 

Konkurrencerådet skønner, at dette formål er opnået, er Konkurrencerådet ikke forpligtet til at 

træffe en afgørelse, som konstaterer, om en historisk adfærd rent faktisk har været i strid med 

konkurrencelovens § 11. Det er netop en sådan vurdering, der ligger bag Konkurrencerådets 

beslutning om ikke at træffe materiel afgørelse i den foreliggende sag. Høringen over det 

oprindelige rådsnotat viste således, at der var behov for yderligere dokumentation for med 

sikkerhed at kunne fastslå, at Elsam A/S havde misbrugt en dominerende stilling. Det var også først 

på dette tidspunkt, at Konkurrencerådet kunne konstatere, at lovens formål – at fremme en effektiv 

samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence – på grund af tilsagnene fra 

Elsam A/S kunne opnås uden at videreføre sagsoplysningsarbejdet med henblik på at træffe en 

afgørelse. Det vurderedes således, at der var tilstrækkelig dokumentation for, at Elsam A/S ændrede 

bud-adfærd i nogle timer med fuld udnyttelse af kablerne til Norge og Sverige, men at der ikke var 

tilstrækkeligt grundlag for at konstatere, at Elsam A/S’ bud i de pågældende timer faktisk var så 

høje, at Elsam A/S opnåede en urimelig høj indtjening som følge af den ændrede bud-adfærd. Da 

Elsam A/S imidlertid var indstillet på at afgive tilsagn om for det første at ændre sin markedsadfærd 

og for det andet at udbyde et finansielt produkt, der vil kunne forbedre konkurrencen på det 

relevante marked, vurderede Konkurrencerådet, at der ikke burde anvendes yderligere ressourcer på 

at fremskaffe et sikkert bevismateriale for, at Elsam A/S faktisk havde misbrugt en dominerende 

stilling.  

Konkurrencerådet har på denne baggrund været berettiget til – også på dette relativt sene tidspunkt i 

sagsoplysningsforløbet – at afvise klagen jf. principperne i Konkurrenceankenævnets afgørelse af 

15. november 2001, Kirudan mod Konkurrencerådet. Da Konkurrencerådet ved sin beslutning om 

at lukke sagen ikke har truffet en af de i den udtømmende opregning i § 19, stk. 1, nævnte 

afgørelser, skal Konkurrenceankenævnet imidlertid ikke tage stilling til Konkurrencerådets 

sagsbehandling, men derimod afvise at behandle sagen.  

Konkurrencerådet har yderligere gjort gældende, at konkurrenceloven ikke indeholder noget 

udtrykkeligt forbud mod indgåelse af aftaler, og at forvaltningsretlige regler heller ikke afskærer 

Konkurrencerådet fra at anvende aftaler om at bringe et påstået misbrug til ophør som et alternativ 

til at give påbud. Jørgen Mathiassen oplister i sin disputats "Aftaler i forvaltningsretten" (1974) en 

række forhold, som taler for tilladelse af aftaler, hvor der ikke er nogen udtrykkelig hjemmel til 

eller forbud mod aftaler. Disse forhold er, hvor der foreligger en vanskelig bevissituation, et 

usikkert retsgrundlag, og hvor forvaltningsorganet er sammensat af interesserepræsentanter. Alle 

disse forhold gjorde sig gældende i den foreliggende sag.  



Konkurrencerådets adgang til at modtage tilsagn er ikke begrænset af andet end lovens formål, og 

hvor langt en virksomheds villighed til afgivelse af tilsagn går.  

For så vidt angår den af klager citerede udtalelse i Berlingske Tidende den 3. august 2003 fra 

Konkurrencestyrelsens direktør, Finn Lauritzen, bemærkes det, at formuleringerne ikke er fuldt 

dækkende eller præcise i forhold til de udtalelser, der ligger til grund for artiklen. De forhold, der 

nævnes i artiklen, er således ikke hensyn, der er indgået i forbindelse med indgåelse af aftalen. I 

forlængelse heraf bemærkes, at også EU-Kommissionen anvender sådanne aftaler i relation til EF-

traktatens art. 82, uden at dette er udtrykkeligt hjemlet i EF-traktaten.  

Konkurrencerådet har endelig gjort gældende, at Konkurrencerådet ikke har anset klager for at være 

part i sagen. Imidlertid er klager alligevel blevet hørt, og klagers synspunkter har været kendte for 

Konkurrencerådet. Klager modtog den ændrede rådsindstilling den 17. marts 2003 og fremkom med 

sine bemærkninger hertil ved e-mail af 21. marts 2003. Klagers bemærkninger gav ikke 

Konkurrencerådet anledning til at ændre rådsindstillingen. Afgørelsen lider således ikke under 

sådanne forvaltningsretlige mangler, at dette kan føre til afgørelsens ugyldighed.  

5.2. Elsams argumentation 

Elsam A/S har anført, at Konkurrencerådets beslutning om at afvise videre behandling af sagen har 

hjemmel i konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., og at beslutningen også i øvrigt er gyldig.  

Efter ordlyden af § 14, stk. 1, 3. pkt., og forarbejderne til bestemmelsen er rådet ikke forpligtet til at 

træffe beslutning i en klagesag, uanset om der har været indledt dybtgående undersøgelser i sagen, 

jf. herved også Konkurrenceankenævnets afgørelse i Kirudan-sagen og udsagnet i forarbejderne til 

§ 19, stk. 3 om afvisning af en klage fra "videre" behandling.  

I den foreliggende sag har Konkurrencerådet efter indstilling fra Konkurrencestyrelsen fundet, at 

der ikke burde anvendes yderligere ressourcer på at oplyse sagen for at kunne træffe en materiel 

afgørelse på et tilstrækkeligt grundlag. Dette er efter Elsam A/S’ opfattelse velbegrundet, idet sagen 

vedrører historiske forhold, og idet en eventuel materiel afgørelse i sagen hverken vil kunne få 

betydning for de nuværende og ændrede markedsforhold eller medføre strafferetlige følger, da straf 

for førstegangsmisbrug af en dominerende stilling først blev indført med virkning fra 1. juli 2002.  

Det gøres endvidere gældende, at Konkurrenceankenævnet ikke har hjemmel til at prøve, hvorvidt 

rådets beslutning om at afvise at behandle klagen er gyldig, idet en sådan prøvelse på samme måde 

som en materiel prøvelse af rådets beslutning vil være henvist til domstolene efter 

konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., jf. § 19, stk. 3.  

Med hensyn til adgangen til at modtage tilsagn frem for at træffe afgørelse har Elsam anført, at der 

på konkurrenceretsområdet er en lang tradition herfor, jf. Jørgen Mathiassen: Aftaler i 

forvaltningsretten (1974) s. 436 ff. Det kræver ikke udtrykkelig lovhjemmel at erstatte en 

forvaltningsakt med aftale, jf. Jens Garde m.fl.: Forvaltningsret (3.udg. 1997) s. 80. Det må i dag 

anses for muligt at gøre brug af mindelige ordninger i stedet for tvangsindgreb, selv om 

vedkommende lov ikke siger noget om det, jf. Torsten Eckhoff: Forvaltningsrett (3. udg. Oslo 

1989) s. 277 ff.  



Om ugyldighedsspørgsmålet gøres principalt gældende, at beslutningens karakter i sig selv gør, at 

de af klager anførte processuelle forhold ikke kan føre til beslutningens ugyldighed.  

Subsidiært gøres det gældende, at klager i overensstemmelse med det af Konkurrencerådet anførte 

ikke havde partsstatus i sagen for Konkurrencerådet, og at de af klager anførte processuelle forhold 

derfor ikke vil kunne medføre beslutningens ugyldighed.  

Mere subsidiært gøres det gældende, at en konkret væsentlighedsvurdering af de anførte 

processuelle forhold ikke fører til beslutningens ugyldighed, da klager næppe efter tre års 

sagsbehandling ville kunne have tilført sagen nye oplysninger i et sådant omfang, at det ville have 

ændret Konkurrencerådets skønsmæssige afgørelse. Hertil kommer, at klager faktisk havde 

mulighed for at fremkomme med bemærkninger til den reviderede rådsindstilling.  

Det forhold, at Konkurrencestyrelsen har valgt at udarbejde et revideret rådsnotat og har fremsendt 

dette til klagers orientering uden at foretage en egentlig høring, kan ikke føre til beslutningens 

ugyldighed, da Konkurrencestyrelsen og -rådet også uden det reviderede rådsnotat af marts 2003 

blot kunne have valgt at henlægge sagen.  

6. Konkurrenceankenævnets bemærkninger 

6.1. Lovgrundlaget 

Konkurrenceloven indeholder bl.a. et forbud mod misbrug af dominerende stilling i § 11, stk. 1. Det 

påhviler i medfør af § 14, stk. 1, 1. pkt., Konkurrencerådet at påse overholdelsen af bl.a. dette 

forbud. Rådet kan, jf. § 14, stk. 1. 2. pkt., "behandle sager af egen drift, efter anmeldelse, på 

grundlag af en klage eller som følge af en henvisning fra Europa-kommissionen". Det hedder 

herefter i konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., at "Konkurrencerådet afgør, om en klage giver 

tilstrækkelig anledning til undersøgelse".  

I bemærkningerne til bestemmelsen, jf. Folketingstidende 1996-1997, tillæg A, s. 3672, er anført 

følgende: 

"Med formuleringen ... i § 14, stk. 1, 3. pkt., præciseres det, at der ikke foreligger nogen ubetinget 

pligt til at behandle en klage. Konkurrencerådet kan således, under hensyntagen til prioriteringen 

af rådets arbejde, beslutte at afvise at behandle klager af mindre betydning. I sager om fritagelser 

efter § 8 samt erklæringer om ikke-indgreb efter § 9 og § 11, stk. 4, vil Konkurrencerådet dog være 

forpligtet til at behandle sagen og træffe afgørelse. Beslutning om afvisning vil ikke kunne ankes. 

Beslutningen vil i stedet kunne indbringes for domstolene og Folketingets Ombudsmand ...". 

  

Konkurrencerådets afgørelser truffet efter bl.a. § 11, stk. 1, kan påklages til 

Konkurrenceankenævnet, jf. § 19, stk. 1, mens det i § 19, stk. 3, er bestemt: "Beslutning efter § 14, 

stk. 1, om at afvise at behandle en klage kan ikke påklages til Konkurrenceankenævnet".  

I bemærkningerne til lovens § 19, stk. 3, er anført følgende, jf. Folketingstidende 1996-1997, tillæg 

A, s. 3675: 



"I forslagets stk. 3 er det præciseret, at Konkurrencerådets beslutning efter § 14, stk. 1, om afvisning 

af en klage fra videre behandling ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Afvisning 

vil i stedet kunne indbringes for domstolene og Folketingets Ombudsmand." 

Det følger af Ankenævnets praksis, at det forhold, at en klage har været forelagt for den indklagede 

virksomhed, og at den indklagede virksomhed har afgivet en udtalelse om det påklagede forhold, 

ikke i sig selv er til hinder for, at Konkurrencerådet – med hjemmel i § 14, stk. 1, 3. pkt. – træffer 

afgørelse om, at klagen ikke giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse og derfor afviser at 

behandle klagen, jf. Ankenævnets kendelse af 15. november 2001 i sagen Kirudan A/S mod 

Konkurrencerådet (j.nr. 00-213.839) og forudsætningsvist Ankenævnets kendelse af 22. december 

1998 i sagen T.W. Autodele mod Konkurrencerådet (j.nr. 98-110.215). Ankenævnet har ikke udtalt 

sig om, hvorvidt der efter mere omfattende undersøgelser kan ske afvisning af en klage i medfør af 

§ 14, stk. 1, 3. pkt.  

Om forståelsen af § 14, stk. 1, 3. pkt., hedder det i Kirsten Levinsen: Konkurrenceloven med 

kommentarer (2. udgave 2001) s. 488f: 

"Da en beslutning om at afvise en klage ikke kan påklages til Konkurrenceankenævnet, er det en 

forudsætning for rådets afvisning, at det enten er helt åbenbart, at det forhold, som klagen vedrører, 

falder helt uden for konkurrencelovens anvendelsesområde, eller at forholdet (om end 

konkurrencebegrænsende) dog er af så ringe betydning, at rådet af prioriteringsmæssige årsager 

afstår fra at foretage andet end en afklarende undersøgelse for herefter at afslutte sagen.  

...  

I tilfælde af, at Konkurrencerådet i anledning af klagen indleder mere dybdegående undersøgelser, 

vil der ikke være hjemmel for rådet til derefter at afvise klagen med henvisning til § 14, stk. 1, 3. 

pkt."  

Om bestemmelsen hedder det i Mogens Koktvedgaard: Lærebog i konkurrenceret (5. udgave 2003) 

s. 159f: 

"Rådet afgør også selv, om en klage giver tilstrækkelig grund til at tage en sag op til behandling, og 

Rådet er således beføjet til at afvise småsager m.v., der ikke har den fornødne økonomiske eller 

samfundsmæssige betydning. ...  

Det fremgår af lovbemærkningerne til § 14, at den beføjelse til at afvise småsager m.v., der således 

er tillagt Konkurrencerådet, og som giver Rådet en fornuftig adgang til at prioritere sit arbejde, ikke 

gælder fsv. angår dispensationsandragender i henhold til § 8 eller ansøgninger om negativattester i 

henhold til §§ 9 og 11 stk. 4. Sådanne sager skal behandles og afgøres. Rådets afgørelse om at 

afvise småsager m.v. kan i øvrigt ikke påklages til Ankenævnet. Da Rådet i det hele arbejder 

uafhængigt af Økonomi- og Erhvervsministeriet, må eventuelle problemer vedr. afvisninger rejses 

over for Folketingets Ombudsmand, i sidste ende indbringes for domstolene." 

Hos Palle Bo Madsen: Markedsret, Del 1, Konkurrencebegrænsningsret (4. udg. 2000) hedder det s. 

150 og 162 note 293: 



"Det er Konkurrencerådet selv, der i det enkelte tilfælde afgør, om en klage giver tilstrækkelig 

anledning til at foretage en undersøgelse. Rådet (eller styrelsen på rådets vegne) kan f.eks. i 

forbindelse med sin prioritering af arbejdet vurdere, at ressourceforbruget ved en sagsbehandling 

ikke står i rimeligt forhold til sagens betydning, og derfor beslutte at afvise at behandle klagen."  

"Afvisning af at gå videre med en sag kan f.eks. skyldes myndighedens helt legitime prioritering af 

sin ressourceanvendelse i forbindelse med en vurdering af sagens (u)væsentlighed og har da ikke 

karakter af en "afgørelse", selv om beslutningen herom naturligvis må basere sig på en vis 

forudgående sagsbehandling. Føres sagsbehandlingen derimod igennem til en egentlig afgørelse, 

dvs. en materiel stillingtagen f.eks. gående ud på at det pågældende forhold er konkurrenceretligt 

acceptabelt og derfor ikke giver anledning til, at konkurrencemyndigheden skrider ind, må en sådan 

afgørelse kunne påklages efter Kl. § 19, stk. 1. Afgrænsningsproblemer mellem de to nævnte 

situationer kan formentlig forekomme." 

Konkurrenceloven indeholder ikke bestemmelser om, at misbrug af en dominerende stilling af 

konkurrencemyndighederne kan søges imødegået ved en aftalemæssig ordning i stedet for 

anvendelse af de i loven hjemlede tvangsindgreb ved overtrædelse af lovens forbud mod misbrug af 

en dominerende stilling. Det forhold, at aftalemæssige ordninger spillede en væsentlig rolle under 

den tidligere konkurrencelovgivning, som var baseret på principper om gennemsigtighed, 

forhandling og kontrol, kan ikke tillægges særlig betydning for forståelsen af den nugældende lov, 

som er baseret på et forbudsprincip. Kirsten Levinsen skriver imidlertid i den nævnte lovkommentar 

s. 520 følgende: 

"KRL 90 indeholdt i § 11 mulighed for, at en virksomhed i forbindelse med en forhandling med 

Konkurrencerådet kunne indgå en aftale om at bringe de skadelige virkninger af 

konkurrencebegrænsningerne til ophør. Tilsidesættelsen af en sådan aftale kunne straffes med en 

bøde. KRL 2000 nævner ikke udtrykkeligt muligheden for sådanne aftalemæssige ordninger. 

Omvendt er det imidlertid ikke udtrykkeligt udelukket. Konkurrencerådet må dog ved indgåelse 

heraf have for øje, at hensynet til en så hurtig som mulig genopretning af konkurrencen vejer tungt. 

Efterlever en virksomhed ikke en sådan frivillig ordning, vil det i øvrigt være ensbetydende med, at 

virksomheden eks. overtræder forbudet i § 6, stk. 1, og i tilfælde af, at der er tale om en forsætlig 

eller groft uagtsom overtrædelse, vil der kunne pålægges en bøde efter § 23, stk. 1, nr. 1, eventuelt 

tillige nr. 9, hvis virksomheden i forbindelse med en aftales indgåelse har afgivet urigtige 

oplysninger eller fortiet forhold m.v." 

Der er da også i forvaltningsretlige fremstillinger udsagn, som går ganske langt i retning af at anse 

aftalemæssige ordninger i stedet for lovhjemlede tvangsindgreb for tilladte uden udtrykkelig 

hjemmel, idet det dog herved er forudsat, at grundlaget for en aftalemæssig ordning er en 

bedømmelse af det underliggende forhold i henhold til den lovgivning, som vedkommende 

myndighed administrerer.  

6.2. Den foreliggende sag 

Nærværende sag angår spørgsmålet om rækkevidden af konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt., 

sammenholdt med § 19, stk. 1 og 3, herunder i tilfælde, hvor afvisningsbeslutningen træffes efter en 

langvarig og omfattende behandling af klagen og betinges af tilsagn om ændret adfærd, og hvor 

klagen over afvisningsbeslutningen støttes på anbringender om tilsidesættelse af partsstatus og 

varetagelse af ulovlige hensyn.  



Uanset hvor ejendommeligt sagsforløbet i lyset af omtalen i pressen – baseret på 

myndighedsudsagn, som ikke har været korrigeret i pressen, men er blevet det over for ankenævnet 

– kan forekomme, finder ankenævnet det velegnet til at illustrere, at der kan være forskel på, hvor 

mange myndighedsressourcer der ud fra et klagersynspunkt kan ønskes anvendt på en sag, og 

hvilken ressourceanvendelse sagen ud fra det offentliges interesse i lovens overholdelse – 

bagudrettet og fremadrettet – med rimelighed kan bære. Sagen er også velegnet til at illustrere, at 

der kan være såvel ressourcemæssige fordele som retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved en 

ordning, hvorefter en myndighed kan afvise en klage over hidtidig adfærd mod tilsagn om en 

ændret fremtidig. I begge henseender er der tale om en afvejningsproblematik, som det i første 

række er op til lovgivningsmagten at tage stilling til.  

På den baggrund og efter det, som foran er anført om lovgrundlaget, finder ankenævnet, at lovens § 

19, stk. 3, sammenholdt med § 14, stk. 1, 3. pkt., må forstås i overensstemmelse med ordlyden, 

således at Konkurrencerådets beslutning efter § 14, stk. 1, om at afvise at behandle en klage – 

uanset sagens karakter, og hvornår i sagsforløbet denne beslutning træffes, uanset hvad 

beslutningen måtte være betinget af, og uanset hvad indsigelserne mod beslutningen støttes på – 

ikke af klager kan påklages til og behandles af ankenævnet. Der er ikke hermed taget stilling til, om 

en indklaget virksomhed, der i forbindelse med Konkurrencerådets afvisning af at behandle en 

klage over dominerende stilling afgiver et tilsagn – noget, som er uomtalt i loven – kan indbringe 

tilsagnsdelen af afgørelsen for ankenævnet.  

Konkurrencerådets beslutning om, at "sagen … lukkes med henvisning til § 14, stk. 1, 3. pkt.", er 

herefter en beslutning, som over for NOE indeholder en sådan afvisning af at behandle NOE’s klage 

til Konkurrencerådet, at NOE i medfør af § 19, stk. 3, ikke kan indbringe afgørelsen for 

Konkurrenceankenævnet.  

Herefter bestemmes:  

NOE Energi A/S’ klage afvises.  

Det af NOE Energi betalte klagegebyr skal betales tilbage til NOE Energi A/S.  

Jens Fejø          Ole Jess Olsen 

Børge Dahl  

---------------------------------  

 


