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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af NRGi 
Elsalg A/S’ erhvervelse af Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-
Energi A/S 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. december 2017 en 
almindelig anmeldelse af en fusion mellem NRGi Elsalg A/S, Gul Strøm 
A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b, 
stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den 
dag, hvor styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget do-
kumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte 
at løbe den 21. december 2017. 
 
NRGi Elsalg A/S’ erhverver ved transaktionen samtlige aktier i hen-
holdsvis Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S. 

NRGi a.m.b.a., der ejer 100 pct. af aktierne i NRGi Elsalg A/S, er et an-
delsselskab ejet af 210.000 andelshavere. NRGi-koncernen har ca. 1.200 
medarbejdere, og er opdelt i seks hovedforretningsområder bestående af 
(i) salg og markedsføring af elektricitet, (ii) drift og udbygning af el- og 
varmeinfrastruktur (herunder distribution af elektricitet i Konstant Net 
A/S’1 forsyningsområde), (iii) investering i vedvarende energiprojekter, 
(iv) bygherrerådgivning, energioptimering, energistyring, energimærk-
ningsordninger, tilstandsrapporter etc., (v) stærk- og svagstrømsinstallati-
oner for private samt for offentlige og private virksomheder og (vi) salg 
af produkter og ydelser inden for byrumsinventar, belysning, cyklisme og 
mobilitet. NRGi Elsalg A/S opererer inden for førstnævnte forretnings-
område, som omfatter salg og markedsføring af elektricitet til private 
husholdninger og virksomheder. 

Gul Strøm A/S er et el-handelsselskab, som sælger elektricitet og natur-
gas til private husholdninger og virksomheder. Efter fusionen vil Gul 
Strøm A/S ikke længere sælge naturgas. 

Energiselskabet Natur-Energi A/S er et el-handelsselskab, som sælger 
klimavenlig elektricitet og naturgas til private husholdninger og virksom-
heder. Efter fusionen vil Energiselskabet Natur-Energi A/S ikke længere 
sælge naturgas. 

                                                 
1 NRGi Net A/S skiftede pr. 1. januar 2018 navn til Konstant Net A/S. 
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Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, 
overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. 
 
Parterne har oplyst, at de relevante markeder efter deres opfattelse er: 
  

• Markedet for distribution af elektricitet, hvor NRGi-koncernen er 
aktiv. Markedet afgrænses geografisk til NRGi-koncernens net-
område, der bl.a. dækker Århus, Djursland samt området omkring 
Horsens og Vejle.  

• Det danske marked for detailhandel med elektricitet til skabelon-
afregnede kunder (forbrugere og mindre erhvervsdrivende), hvor 
alle tre parter er aktive.  

• Det danske marked for detailhandel med elektricitet til timeafreg-
nede kunder (store erhvervsdrivende), hvor alle tre parter er akti-
ve.  

 
Parterne henviser til praksis fra Kommissionen og Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen. Kommissionen har i sin praksis afgrænset nationale mar-
keder for detailhandel med elektricitet, såfremt markederne er fuldt libe-
raliserede.  
 
Såfremt markedet for detailhandel med elektricitet til skabelonafregnede 
kunder på linje med Kommissionens praksis afgrænses nationalt, vil par-
ternes samlede markedsandel, ifølge det af parterne oplyste, ikke oversti-
ge 25 pct. Gul Strøm A/S og Energiselskabet Natur-Energi A/S leverer 
strøm til hele det danske marked og har en markedsandel på skabelonaf-
regnet strøm på [0-5] pct. henholdsvis [0-5] pct. (opgjort på omsætning). 
Selskabernes markedsandele i NRGis forsyningsområde afviger ikke 
markant fra deres markedsandele på landsbasis. Parterne har anført, at 
markedet er fuldt liberaliseret og derfor skal afgrænses nationalt. 
 
På det vertikalt forbundne marked for distribution af elektricitet i NRGi-
koncernens forsyningsområde har Konstant Net A/S (tidligere NRGi Net 
A/S) både før og efter fusionen en markedsandel på 100 pct. Parterne har 
anført, at Konstant Net A/S er forpligtet til at stille distributionsnettet til 
rådighed på gennemsigtige, objektive, rimelige og ikke-diskriminerende 
vilkår.  
 
Styrelsen har offentliggjort en nyhed om den planlagte fusion på styrel-
sens hjemmeside og opfordret interesserede til at komme med eventuelle 
bemærkninger. Styrelsen har endvidere orienteret De Frie Energiselska-
ber om den planlagte fusion og opfordret foreningen til at komme med 
eventuelle bemærkninger. Styrelsen har ikke modtaget bemærkninger. 
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Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver an-
ledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt 
fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, 
stk. 7.  
 
Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-
gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 
stk. 1, nr. 1. 


