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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Energi-
nets erhvervelse af enekontrollen over NGF Nature Energy Distribu-
tion A/S 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 14. marts 2018 en al-
mindelig anmeldelse af Energinets erhvervelse af enekontrollen over 
NGF Nature Energy Distribution 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 dokumen-
tation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe 
den 14. marts 2018. 
 
Energinet erhverver ved transaktionen samtlige aktier i NGF Nature 
Energy Distribution A/S og opnår derved enekontrollen over selskabet. 
 
Baggrunden for transaktionen er, at der fra politisk side er truffet beslut-
ning om, at den danske naturgasinfrastruktur skal være ejet af staten.   
 
NGF Nature Energy Distribution A/S ejer og driver gasdistributionsnet 
inden for rammerne af naturgasforsyningsloven. NGF Nature Energy 
Distribution A/S’ gas-distributionsnet dækker Fyn. 
 
Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed, som ejes på statens 
vegne af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Energinet ejer og dri-
ver væsentlige dele af den danske energiinfrastruktur, herunder el- og 
gastransmissionsnettet. Endvidere ejer og driver Energinet gasdistributi-
onsnettet i Syd- og Sønderjylland, Syd- og Vestsjælland samt enkelte 
ledningstrækninger på Fyn og i Københavnsområdet. 
 
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. 
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Parterne har oplyst, at de relevante markeder efter deres opfattelse er: 
  
• Markedet for transmission af naturgas 
• Markederne for distribution af naturgas 
 
Parterne henviser til praksis fra Kommissionen og Konkurrence- og For-
brugerstyrelsen, hvori der afgrænses et nationalt marked for transmission 
af naturgas og regionale markeder for distribution af naturgas, svarende 
til distributionsselskabernes bevillingsområde.  
 
På det vertikalt forbundne marked for transmission af naturgas har Ener-
ginet både før og efter fusionen en markedsandel på 100 pct. Parterne har 
anført, at Energinet hverken før eller efter fusionen vil være i stand til at 
udnytte sin position, idet Energinet er forpligtet til at drive sin transmissi-
onsvirksomhed efter hvile i sig selv-princippet ligesom priser og vilkår er 
underlagt regulering og tilsyn.  
 
Styrelsen har offentliggjort en nyhed om den planlagte fusion på styrel-
sens hjemmeside og opfordret interesserede til at komme med eventuelle 
bemærkninger. Styrelsen har ikke modtaget bemærkninger. 
 
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 
deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrencelo-
ven § 12 f, stk. 1, nr. 1. 
 


