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Sagens baggrund og parternes påstande

Denne sag handler om, hvorvidt elproducenten Dong Energy A/S har overtrådt konkurrencelovens§ 11 og TEUF-traktatens artikel 102 (tidligere TEF artikel 82) ved i perioden fra den
1. januar 2005 til den 30. juni 2006 at have misbrugt en dominerende stilling på markedet for

engrossalg af fysisk el i Vestdanmark til at opnå urimeligt høje priser (den såkaldte "Elsam
lll-sag").

Under sagen skal retten foretage en prøvelse af Konkurrenceankenævnets kendelse af 3.
marts 2008, der opretholdt Konkurrencerådets afgørelse af 20. juni 2007 i Elsam III-sagen for
perioden 1. januar 2005 - 30. juni 2006.

Den adfærd, som er til bedømmelse under sagen, er udvist af elproducenten Elsam A/S, som
blev en del af Dong Energy-koncemen pr. 1. juli 2006 (for en nærmere omtale af virksomhederne henvises nedenfor til rådsafgørelsens pkt. 27-30). I overensstemmelse med fremgangsmåden i parternes processkrifter vil Dong Energy A/S derfor i det følgende blive benævnt "Elsam".

Elsam har nedlagt følgende påstande:

Principalt:

Punkt 26, 1. led, i Konkurrencerådets afgørelse af 20. juni 2007 som stadfæstet ved Konkurrenceankenævnets kendelse af 3. marts 2008 ophæves.

Subsidiært:

Punkt 26, 1. led, i Konkurrencerådets afgørelse af 20. juni 2007 som stadfæstet ved Konkurrenceankenævnets kendelse af 3. marts 2008 ophæves og
hjemvises til fornyet behandling.

Konkurrencerådet. som efter fast praksis optræder som part i sager vedrørende kendelser afsagt af Konkurrenceankenævnet, har nedlagt påstand om frifindelse.
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Energi Danmark NS, Seanenergi A/S og OK a.m.b.a., som alle er elhandelsselskaber, der har
købt el fra Nord Pool-spohnarkedet i den pågældende periode, er indtrådt som biintervenienter til støtte for Konkurrencerådet.

Forud for hovedforhandlingen af sagen har der været afsagt kendelser om en række spørgsmål, herunder om forelæggelse af præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen og om syn og
skøn. Sø- og Handelsrettens kendelse af 5. november 2010, hvorved der blev givet tilladelse
til afholdelse af syn- og skøn, blev kæret til og stadfæstet af Højesteret ved Højesterets kendelse af 13. oktober 2011 i sag 13/2011.

Oplysningerne i sagen

Rådsafgørelsen og ankenævnskendelsen i Elsam lll-sagen

Rådsafgøre/sen

Den 20. juni 2007 traf Konkurrencerådet afgørelse i Elsam III-sagen. Konkurrencerådet fandt,
at Elsam i hele perioden 2005-2006 havde misbrugt en dominerende stilling på markedet for
engrossalg af fysisk el i Vestdanmark ved at anvende en strategi for indmeldelse på el-børsen
Nord Pool, der resulterede i urimelige salgspriser i strid med konkurrencelovens§ 11, stk. 1,
jf. stk. 3, nr. 1, og TEUF-traktatens artikel 102, stk. 1, jf. stk. 2, litra a (tidligere TEF artikel 82,
stk. 1, jf. stk. 2, litra a).

Nord Pool er en børs for engroshandel med elektricitet, som er oprettet af Norge, Sverige,
Finland, Danmark og Tyskland. Nord Pool drev i den periode, som sagen vedrører, et marked for terminshandel med el, Eltermin, og et marked for fysisk handel med el, Elspot. Nærværende sag angår Elsams indmeldinger på Nord Pools el-spohnarked (i det følgende blot
omtalt som "Nord Pool"). For en nærmere omtale af Nord Pools funktion henvises til pkt. 9398 i rådsafgørelsen.
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Konkurrencerådets misbrugsvurdering bygger først og fremmest på anvendelsen af en række misbrugstests, som Konkurrencestyrelsen selv har udviklet, og som benævnes test A-G. I
test A identificeres såkaldte "kritiske timer". Beregningen af kritiske timer i test A sker ved
hjælp af et bagvedliggende excel-regneark, som Elsam også har fået adgang til i forbindelse
med sagen. Test A identificerer i alt 1.484 timer i hele perioden 2005-2006 og 969 timer i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006. "Kritiske timer" er timer, hvor Elsam har opnået en
pris for el på det vestdanske marked, der er højere end den i test A tilladte teststørrelse. Den
anvendte teststørrelse er summen af en række delelementer, der består af gennemsnitlige
omkostninger, et tillæg for egenkapitalforrentning, et såkaldt "prisvariationstillæg" og et
CO2-tillæg. Med test B tilsigter rådet at undersøge, om prisen i sig selv er urimelig. Test A og
B er nærmere beskrevet i pkt. 393-524 i rådsafgørelsen. Test A og B er suppleret med en række øvrige tests (test C-G), der tilsigter at undersøge, om test A og B giver et retvisende resultat. Test C-G er nærmere beskrevet i pkt. 525-561 i rådsafgørelsen.

Af rådsafgørelsen fremgår i det hele:

ELSAMS ELPRISER I 2005 OG 2006
Resume

Denne sag drejer sig om, hvorvidt den danske elproducent Elsam A/S (herefter "Elsam") i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2006 har misbrugt sin dominerende stilling på engros-elmarkedet i Vestdanmark til at opnå urimeligt høje priser.

1.

2.
Sagen er en opfølgning på Konkurrencerådets afgørelse i Elsam \I sagen fra
2005 [fodnote udeladt), hvor rådet traf afgorelse om, at Elsam i perioden 1. juli 2003
til 31. december 2004 havde misbrugt sin dominerende stilling, idet Elsam havde an•
vendt en prisstrategi for indmeldelse på Nord Pool, som resulterede i, at Elsam i 900
timer i perioden opnåede urimeligt høje priser.
3.
Konkurrencestyrelsen har på den baggrund foretaget en lignende undersøgelse af Elsams adfærd i 2005 og 2006. Undersøgelsen baserer sig generelt på de
samme analyser og den samme misbrugstest, der blev anvendt i Elsam li sagen.
Det relevante marked er markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark.
Elsams markedsandel i Vestdanmark på det relevante produktmarked kan umiddelbart opgøres til mellem (30-40} og 50 pct. i 2005-06, men meget taler for, at man ved
vurderingen af Elsa ms faktiske markedsstyrke alene skal se på Elsams markedsandel
af de centrale værkers produktion og nettoimporten, hvor Elsams markedsandel kan
opgøres til mellem (40-50} og 79 pct. i 2005-06.
4.

~~-

-------

5.
At Elsams markedsandel af produktionen på de centrale værker udtrykker
Elsams faktiske markedsstyrke, skyldes, at Elsams konkurrenter i Vestdanmark hovedsageligt råder over såkaldt ufleksibel produktionskapacitet. Ufleksibel produktion er kendetegnet ved, at el-produktionen kun i begrænset omfang afhænger af markedsP-risen å el, men snarere af efterspørgslen efter fjernvarme (decentral kraftvarmeproduktion), eller af hvor meget det blæser Tvinaprodi:il<tiori). Ehdvldere·erderbetydelige kapacitetsbegrænsninger på forbindelserne til Norge/Sverige og Tyskland,
hvilket betyder at udenlandske producenter kun i begrænset omfang udøver et konkurrencepres på Elsam.
6.
Elsam er således i perioden 1. januar 2005 til 1. juli 2006 den eneste producent med en fleksibel produktionsform (centrale kraftværker) på det relevante marked. Efter den 1. juli 2006 indtræder Vattenfall på markedet ved sin overtagelse af to
centrale værker, men Elsam er fortsat den største producent med fleksibel produktionsform, da selskabet ejer ca. 63 pct. af kapaciteten på de centrale kraftværker, mens
de resterende 37 pct. ejes af Vattenfall.
7.
Disse forhold indebærer, at Elsam i store dele af 2005-06 er såkaldt "residual
monopolist", dvs. at Elsams indenlandske og udenlandske konkurrenter ikke kan
dække hele den vestdanske efterspørgsel, og at Elsam derfor i et betydeligt omfang
kan fastsætte elprisen i Vestdanmark uafhængigt af andre markedsaktører.
Elsams indmeldte udbudskurver til Nord Pool understreger endvidere, at
Elsam besidder markedsmagt på det vestdanske marked. Det skyldes fx, at der ikke
er sammenhæng mellem Elsams udbudskurve og Elsams omkostninger ved at producere el. Endvidere indebærer Elsams anvendte prisstrategi på Nord Pool, at der i
nogle timer skabes flaskehalse på forbindelserne til Norge/Sverige, så Vestdanmark
bliver et særskilt prisområde på el-børsen med en hoj pris. Tilsvarende betyder prisstrategien i andre timer, at der ikke bliver skabt flaskehalse til Norge/Sverige. Derved
undgår Vestdanmark at blive et særskilt prisområde med en lav pris.
8.

Elsam kan dermed - i kraft af sin position som residual monopolist på det
vestdanske marked - ved sin budstrategi reelt bestemme, om der skabes flaskehalse
på forbindelserne og dermed sikre en højere pris i Vestdanmark, end der ville være
tilfældet under virksom konkurrence.

9.

Det er vurderingen, at Elsam i alle timer i 2005-06 indtager en dominerende
stilling på det relevante marked, da Elsam besidder den fornødne markedsmagt til at
handle uafhængigt af andre aktører. Uanset om Elsam vælger i en konkret time at
udnytte sin stilling til fx at skabe eller forhindre en flaskehals for at opnå høje priser
eller ej, vurderes det, at den veldokumenterede mulighed for at handle uafhængigt af
andre aktører, er afgørende - og tilstrækkelig - for at kravet om tidsmæssig udstrækning af dominansen er opfyldt.
10.

11.
Vurderingen understøttes bl.a. af, at en undersø else af Vattenfalls budkurver i Vestdanmark for 2. halvår 2006 viser, at
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Konkurrencestyrelsen anvender en misbrugstest til at vurdere, hvorvidt El•
sam har misbrugt sin dominerende stilling i 2005-06 til at opnå urimeligt høje priser.
Den anvendte misbrugstest lå også til grund for Konkurrencerådets afgørelse i Elsam
Il sagen. Testen sammenligner forholdet mellem Elsams priser og omkostninger som
foreslået af EF-domstolen i United Brands-sagen.

12.

Misbrugstesten inkluderer - i modsætning til i Elsam II sagen - Elsams omkostninger ved brug af CO2-kvoter, da dette kvotesystem blev indfort med virkning
fra 1. januar 2005. Elsam har i 2005-06 kun få faktisk afholdte omkostninger til CO2
pga. de gratis tildelte kvoter fra den danske stat. CO2 kan dog udgøre en såkaldt al•
temativ-omkostning for Elsam, da selskabet i et vist omfang har mulighed for at undlade at producere el og i stedet sælge de tildelte gratiskvoter på en markedsplads for
CO2-kvoter.
13.

Ud fra et forsigtighedshensyn inkluderer misbrugstesten et såkaldt "CO2tillæg", hvori 100 pct. af den relevante CO2-pris indregnes. CO2-tillægget kompenserer herved Elsam for den maksimale økonomiske værdi af selskabets CO2-kvoter, jf.
pkt. 490-524.

14.

15.

Misbrugstesten består af i alt syv tests (A - G):

16.
Test A identificerer de såkaldte "kritiske timer". Det er kendetegnende for
en kritisk time, at Elsam i denne time opnår en pris på det vestdanske marked, der er
væsentlig højere end Elsams faktisk afholdte omkostninger i den tilsvarende time. I
en kritisk time har Elsam således opnået en fortjeneste, der er væsentlig højere, end
hvad der kan opnås på et marked med virksom konkurrence.

Test B bekræfter, at prisen i de kritiske timer i sig selv er urimelig. Det sker
ved at sammenligne prisen i de kritiske timer med prisen i tilsvarende ikke-kritiske
timer. Ved en tilsvarende time forstås en time på samme tidspunkt i døgnet men på
en anden dag.
17.

Samlet set viser misbrugstesten, at Elsam i 2005-06 har opnået urimeligt høje
priser i 1.484 timer, og det hertil knyttede forbrugertab kan opgøres til ca. 111 mio.
kr., jf. tabel la.

18.

Tn/Jd 1n: Resultat af misbrugstest

Ant.:il kritiske
timer
Forbnigert.:ib

t. h.ilvår 2005

2. h.:ilvår2005

t. h.:ilvår 2006

2. h.:ilvår 2006

I alt

128

356

485

515

1.484

16mio. kr.

SOmio kr.

21 mio. kr.

24mio. kr.

111 mio kr.

19.
Som det fremgår af ovenstående indregner misbrugstesten af forsigtighedshensyn CO2-kvoter, som er blevet tildelt Elsam gratis. Supplerende kan det oplyses,
at såfremt samme misbrugstest gennemføres, hvor CO2 værdien indregnes med 0
pct. vil antallet af kritiske timer være højere, jf. tabel tb.
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Tabel 1b: Resultat af misbnigstest ved 0 pct. CO2-til/æg

Antal kritiske
timer
Forbruxertab

1. halvår 2005

2. halvår 2005

1. halvår 2006

2. halvår 2006

lait

383

1.688

3.201

2.692

7.%-1

39mio. kr.

156 mio. kr.

427 mio. kr.

161 mio. kr.

783 mio. kr.

Til sammenligning identificerede Konkurrencestyrelsen i Elsam II sagen i alt
900 kritiske timer (728 kritiske timer i 2. halvår 2003, 110 kritiske timer i 1. halvår
2004 og 62 kritiske timer i 2. halvår 2004), hvor forbrugertabet i de kritiske timer udgjorde ca. 187 mio.kr.
20.

De efterfølgende tests {C - G) viser samme entydige resultat; nemlig at test
A - B er en retvisende men forsigtig vurdering af, i hvilke timer Elsam har påtvunget
el-køberne en urimelig høj pris på det vestdanske marked.

21 .

22.
Det er således Konkurrencestyrelsens vurdering, at der er et urimeligt for~
hold mellem Elsams faktisk afholdte omkostninger og den faktisk opkrævede pris i
den undersøgte periode, og at der er tale om påtvingelse af en pris, som i forhold til
prisen for el i tilsvarende timer er urimelig.
23.
På den baggrund finder Konkurrencestyrelsen, at Elsam har misbrugt sin
dominerende stilling, jf. art. 82, stk. 1, litra a) og konkurrencelovens§ 11, stk. 3, nr. 1.
Tidligere har Konkurrencestyrelsen opsagt en tilsagnsaftale med Elsam angående Elsams indmeldelsespolitik på Nord Pool, jf. pkt. 37-43, og i Elsam Il sagen
påbød Konkurrencerådet Elsam ikke at indmelde priser over et vist niveau på Nord
Pool spotmarked. Elsam påklagede Konkurrencerådets afgørelse til Konkurrenceankenævnet (herefter "KAN"), der den 14. november 2006 ophævede Konkurrencerådets afgørelse. Af præmisserne til KAN' s kendelse fremgår bl.a. at:

24.

"Prisi11dgrcb må som udgangspunkt a11ses for skadeCige for ko11kurre11cc11 og virksomhcder11es effektivitet, og anvendelse af prisindgreb i medfør af§ 16, stk. 1, nr. 2, forudsætter særeg11e markedsvilkår 11dm virksom ko11k11rre11cc og 11de11 udsigt til virksom konk11rre11ce,
feks. fordi der foreligger klar og vedvare11de dominnns."
25.

Af præmisserne til KAN's kendelse fremgår det imidlertid også, at:

"A11ke11æv11el tiltr,cder, nt Elsam i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004 indtog en
dominerende position på et marked for engrossalg af fysisk el i Vestdnnmnrk, og at Elsmn
har misbrugt denne stilli11g. A11ke11æv11el finder således, ni Konkttrrcnccrtidet med deu påklagede afgorelses omfattende og dybtgående 1111dersogelser og minlyser i hvert fald ltnr på•
vist, at Elsam i perioden linvde muliglied for i et vist 0111fn11g at stlJre prisdm111elsc11 pti det
na"Vnte marked og i et vist omfang gjorde det i strid med ko11k11rre11celove11s § 11, stk. 1, jf.
stk. 3, nr. 1/EF-trnktatens artikel 82, stk. 1, jf stk. 2, litra n." [fodnote udeladt}
AfgoreJse
26.

Det meddeles DONG Energy A/S, at
•

Elsam Kraft A/S, der er overtaget af DONG Energy A/S i forbindelse
med fusionen mellem DONG AIS og Elsam A/S, har misbrugt sin domi
7
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nerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark
ved i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006 at anvende en strategi for
indmeldelse på Nord Pool, der resulterer i urimelige salgspriser i strid
med EFT art. 82, stk. I, jf. art. 82, stk. I, litra a og konkurrencelovens §
11, stk. 1, jf.§ 11, stk. 3, nr. 1, og at
•

Elsam Kraft A/S, der efter fusionen hedder DONG Energy Generation
A/S- trods Vattenfalls indtræden på markedet i 2. halvår af 2006 - fortsat har en dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i
Vestdanmark, og at selskabet i perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006
har misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark ved 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.

Sagsfremstilling
Virksomhederne
27.
Elsam A/S blev dannet den 20. juni 2000 som et resultat af en fusion mellem
en række jyske og fynske el- og fjernvarmeproducenter. Elsam A/S var - delvist gennem sit datterselskab Elsam Kraft A/S - aktiv inden for produktion og salg af elektricitet på engrosmarkedet og i produktion og salg af fjernvarme.
Els.im har siden 1. juli 2006 været en del ilf DONG Energy A/5, der blev
dannet som result.1tet .1f en sammenlægning af seks danske energiselskaber (DONG,
Elsam, ENERGI E2, NESA, Københavns Energis elaktiviteter og Frederiksberg Forsyning).

28.

29.
DONG Energy er aktiv i forskellige dele af energisektoren. Fra efterforskning og produktion af olie og naturgas, over produktion af el på kraftværker og vedvarende energianlæg, til distribution af el og g.is samt kontakt med slutbrugere gennem markedsføring, salg og energirådgivning.

30.
Det bemærkes, at Konkurrencestyrelsen i denne afgørelse udelukkende anvender betegnelsen "Elsam" til trods for, at Elsam i en del af perioden har været en
del af DONG Energy. I afgørelsen dækker "Elsam" således over Elsam A/S (nu
DONG Energy Power A/5), Elsam Kraft A/5 (nu DONG Energy Generation A/S) og
DON G Energy A/5.
Konkurrencemyndighedernes tidligere sager vedrørende Elsam
Konkurrencestyrelsen, KAN og EU Kommissionen har inden for de seneste
år behandlet en række sager vedrørende Elsam. Da sagerne har betydning for den fo.
religgende afgørelse, gives der i det følgende en kort gennemgang af de vigtigste sager.

31.
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Elsmn I (2003)
32.
Konkurrencerådet behandlede i 2003 en klage over Elsam og Energi E2's adfærd på markederneforelspot i 2000 og 2001. [fodnote udeladtI Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt Elsam og Energi E2 misbrugte deres dominerende stilling i henholds_yis Vest- og Østdanmark til at opkræve urimelige priser ved engrossalg af el
ved handel på Nord Pool.
Under sagens behandling afgav Elsam og Energi E2 tilsagn om fremtidige
indmeldelser af bud på Nord Pool, jf. bilag 1. lndmeldelsespolitikken rettede sig mod
de timer, hvor Øst• og Vestdanmark som følge af flaskehalse på transmissionsforbindelseme var selvstændige markeder, og hvor selskaberne efter Konkurrencestyrelsens vurdering var dominerende. I disse timer ville Elsam og Energi E2 ikke indmelde priser til Nord Pool, der oversteg den forventede højeste af nabolandenes priser.

33.

Konkurrencerådet fandt på baggrund af de afgivne tilsagn ikke grundlag for
at fortsætte undersøgelserne af de historiske markedsforhold i perioden 2000 og 2001,
og Rådet undlod derfor at træffe afgørelse i sagen, jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1,
3.pkt.

34.

Dette var yderligere begrundet med, at den undersøgte periode måtte karakteriseres som en erfaringsfase for aktørerne, hvor der skulle opbygges erfaring med
det nyligt liberaliserede marked.

35.

Konkurrencerådet vurderede derfor, at det var bedre for markedet at skabe
en fremadrettet løsning ved hjælp af en tilsagnsaftale med Elsam.

36.

Elsams overtrædelse af tilsag,,saftale11 (2003)
37.
trådt:

I tilsagnsaftalens sidste afsnit defineres, hvornår tilsagnet anses for over-

"Hvis s11m111e11 af differe11cc11 pti timebasis mellem den vestdanske pris og de11 hojcste af
tim,'Priseme i Sverige, Norge og Tysk/n11d er nttl (eller mindre end 1111I) - set over et kvnrtnl, vil indmeldelsespolitikke11 være overholdt."
Konkurrencestyrelsen konstaterede efterfølgende, at Elsam ikke havde
overholdt tilsagnsaftalen i perioden 1. juli - 30. september 2003, da der i alt var 227
timer med flaskehalse på transmissionskablerne fra Norge/Sverige til Vestdanmark,
og i disse timer udgjorde summen af differencen på timebasis mellem den vestdanske pris og den højeste af nabopriserne 24.856 kr.
38.

Konkurrencestyrelsen anså på den baggrund tilsagnet for overtrådt i perioden 1. juli - 30. september 2003.
39.

Ko11ktme11cestyrelse11s ophævelse af tilsag,,saftale11 med Elsam (2005)
Konkurrencestyrelsen opsagde tilsagnsaftalen med Elsam den 23. juni 2005,
jf. bilag 2.

40.

. 11.

Baggrunden for opsigelsen var, at Elsam havde overtrådt tilsagnsaftalen,
samtidig med at forudsætningerne for aftalen ikke var blevet opfyldt.

41.

42.
Konkurrencestyrelsen havde således trods tilsagnsaftalens eksistens løbende
modtaget klager over Elsams misbrug af sin dominerende stilling til at opkræve urimelige priser på markedet for engrossalg af el i Vestdanmark. Forventningen om, at
tilsagnene og udviklingen i markedet ville opveje virkningerne af den begrænsede
konkurrence og dermed begrænse udøvelsen af misbrug, var således ikke blevet realiseret.
Hertil kommer, at tilsagnsaftalen var baseret på en forudsætning om, at der
ville komme et reelt konkurrencepres fra Tyskland på det vestdanske marked. Men
Konkurrencestyrelsen måtte konstatere, at den forventede etablering af markedssplitting på Tysklandskablet ikke fandt sted.

43.

Fusion mellem Elsnm og NESA (2004)

I marts 2004 fusionerede Elsam med NESA A/S, der var en væsentlig markedsaktør på det østdanske detailmarked. Med fusionen overtog Elsam endvidere 36
pct. af aktierne i den største ostdanske elproducent Energi E2, hvilket umiddelbart
gav anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, da Elsam hermed ville få en
betydelig indflydelse på den eneste anden størreelproducent i Danmark.

44.

45.
Konkurrencerådet godkendte fusionen på baggrund af en række tilsagn, der
samlet set opvejede de konkurrenceskadelige effekter, som fusionen ellers ville have
skabt. Elsams tilsagn omfattede bl.a. frasalg af en række decentrale kraftvarmeværker
samt udbud af en stigende del af Elsams produktion som virtuel kapacitet (VPP) fra
2006 og fremover.
Elsmn II (2005)

46.
Konkurrencerådet traf den 30. november 2005 afgørelse om, at Elsam i perioden 1. juli 2003 - 31. december 2004 havde misbrugt sin dominerende stilling på det
vestdanske marked, idet Elsam havde anvendt en prisstrategi for indmeldelse på
Nord Pool, som resulterede i, at Elsam i 900 timer i perioden opnåede priser, der var
urimeligt høje.
47.
Sagens baggrund var, at det vestdanske systemansvar Eltra (nu Energinet.dk) den 8. august 2003 kontaktede Konkurrencestyrelsen og udtrykte bekymring
over prisdannelsen på engrosmarkedet for el i Vestdanmark i løbet af sommeren
2003, således som denne kom til udtryk på spotmarkedet på den nordiske elbørs
Nord Pool. Ifølge Eltra manipulerede det danske elproduktionsselskab Elsam A/S
markedet, således at prisen i Vestdanmark i perioden regelmæssigt fulgte en meget
høj tysk pris.
På baggrund heraf og af en efterfølgende henvendelse fra Nord Pool indledte Konkurrencestyrelsen af egen drift en undersogelse af prisdannelsen på engrosmarkedet for el i Vestdanmark i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004.

48.

. 12.

Konkurrencestyrelsen fandt, at Elsam ved indlæggelse af bud på Nord Pool
anvendte en prisstrategi, der indebar, at Elsam opnåede en pris, der væsentligt oversteg Elsams omkostninger i et ikke ubetydeligt antal timer.
49.

Konkurrencestyrelsen udpegede ved hjælp af en misbrugstest en række ti·
mer, hvor Elsams strategi for indmeldelse af salgsbud på Nord Pool resulterede i
urimelige priser. Disse timer karakteriseredes som "kritiske timer". Till5elysnmg af
misbruget i de kritiske timer blev en række yderligere tests gennemført. De yderligere gennemførte tests viste entydigt, at de udpegede kritiske timer var udtryk for et
retvisende men forsigtigt skøn over antallet af timer, hvor Elsams priser var urimeli•
ge.

50.

51.
Konkurrencerådet meddelte på den baggrund Elsam et påbud, der fastsatte
et loft over de priser, som Elsam fremover måtte indmelde til Nord Pools spotmarked.

52.

Elsam ankede efterfølgende Konkurrencerådets afgørelse til KAN.

KANs afgørelse i Elsam II sage11
KAN ophævede den 14. november 2006 Konkurrencerådets afgørelse i El•
sam II sagen. KAN's præmisser til kendelsen er gengivet i det følgende:

53.

"Ankenævnet tiltræder, at Elsam i periode11 1. juli 2003 til 31. december 2004 indtog en
domi11erc11dc positio11 på et marked for engrossalg af fysisk cl i Vcstdanmark, og at Elsam
har misbrugt denne stil/i11g. A11ke11ævnet finder således, at Konkurrencerådet med dcn på•
klagede afgorclscs omfatte11dc og dybtgående 1mdersogc/ser og analyser i 1,vert fald har pn•
vist, al Elsam i perioden l,avde 11111/ig/1ed for i et vist omfang at shJre prisdan11clsen på det
nævnte marked og i et vist omfang gjorde det i strid med konlmrre11celove11s § 11, stk. 1, jf.
stk. 3, ur. 1/EF-traktateus artikel 82, stk. 1, jf. stk. 2, litra a.
Anke11a-v11et finder imidlertid, at direkte prisi11dgreb med l1jcmmcl i ko11k11rrc11cclovens §
16, stk. 1, nr. 2, er forl,undct med e11 sådan risiko for afgorende skadl!Virk11i11ger pti vedkommmdc marked, at bes/11t11i11g llcrom stiller særlige krav til konk11mmcemy11dig/1ederncs
undersøgelse af et såda11t i11dgrebs 11ødve11dig/1ed og f011>entclige virkninger pti markedet.
Prisi11dgrcb mn s0111 11dgangsp1mkt anses for skadelige for konk11rre11ce11 og virksoml,eder•
nes effektivitet, og anvendelse af prisindgreb i medfer af§ 16, stk. 1, nr. 2, forudsætter sær•
egne markedsvilkår 11de11 virksom konk1trrence og uden udsigt til virksom ko11/1.11rre11ce,
f.eks. fordi der foreligger klar og vedvarende markedsdominans.
l den foreliggende sag er påbuddet om overholde/se af et prisloft bcgnmdet i Elsams adfærd
pti markedet i 2003 og 2004. Det er meddelt til ikrafttrædelse den 29. deceml1er 2005 med
/re11blik pti at have virkning pti markedet frem til 31. december 2008 eller til et sndant tidligere tidspunkt, hvor forholdene pti markedet /rar ændret sig så væsentligt, at Elsam ikke
længere ka11 a11ses som do111i11ere11dc.
Der er tale om et meget 1111gt marked, som /rar været og fortsat er under udvikling og for•
audring. Elsams ndfærd på markedet tilbage i 2003 og 2004 (i periode11 1. juli 2003 til 31.
december 2004) mn nnses for medbestemt af tilsagnsaftalen med Konk11rrencesh)Telsen nf
14. marts 2003 - en aftale, som Ko11krme11cestyrelsc11 Jorst den 23. j1111i 2005 /rnr opsagt.
Der er endvidere i mellemtider, bl.a. sket det, at det svenske selskab Vaflen/all AB /rar over-
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tnget to Elsnm-krnftværker og demzcd 37 % nf Elsnms llidlidigc centrale kraftværkskapncilel, og ni Elsnm /rar skullet sælge 230 MW dece11trnl krnftt•ærksknpacilel og 600 MW virtuel kapacitet.
På dem,e baggr1111d, og uår yderligere limses til de betænkeligheder vedrore11de prisi11dgreb,
som er udtrykt af E11ergi11et.dk og Nord Pool med opgaver af /,etyd11i11g for elmarkedets optimale f11nktio11, finder n11kenæv11el, ni der uanset Ko11k11rre11cerådcls meget omfattende og
dyMgåe11de - bagudretlede - 1111dersogelser og analyser ikke i de11 påklagede afgørelse er det
fornødne - fremadrettede - gnmdlag, som efter det ariforte må kræves til udstedelse af et
prispålmd som det meddelte. A11kenæv11el ophæver derfor påbudet 0111 prisi11d111eldi11g på
Nord Pool spotmarked." [fodnote udeladt)
Af hensyn til en række bebudede erstatningssager har Elsam efterfølgende
indbragt både KAN's og Konkurrencerådets afgørelse til Sø- og Handelsretten for at
opnå en materiel domstolsprøvelse af misbrugsspørgsmålet.

54.

F11sio11saftale mellem DONG E,1ergy og Vatte,rfall (2005)
55.
I 2005 fremkom både DONG og det statsejede svenske elselskab Vattenfall
med købstilbud til Elsams aktionærer. Resultatet blev, at DONG fik direkte eller indirekte kontrol over 64,7 pct. af aktierne i Elsam, mens Vattenfall fik direkte eller indirekte kontrol over de resterende 35,3 pct. af aktierne.

56.
Efterfølgende indgik DONG og Vattenfall en såkaldt "Main Asset Swap
Agreement" (MASA), hvorefter DONG overtog Vattenfalls 35,3 pct. af aktierne i Elsam mod, at Vattenfoll fik overdraget (20-251 pct. af samtlige aktiver i Elsam og Energi E2.
57.
Vattenfall fik i henhold til fusionsaftalen bl.a. overdraget ejerskab af to centrale værker i Vestdanmark (Nord;yllandsværket og Fynsværket), et centralt værk i
Østdanmark (Amagerværket) og to decentrale kraftvarmeværker i Østdanmark (Hel•
singør og Hillerød). Hermed opnåede Vattenfall med virkning fra 1. ;uli 2006 produktionskapacitet i både Vest- og Østdanmark, hvilket indebar en ændring af strukturerne på disse geografiske markeder, idet der i stedet for at være en dominerende aktør
på henholdsvis det vest- og østdanske marked (Elsam og Energi E2), nu var to .iktører på begge markeder (DONG og Vattenfall).
58.
EU-Kommissionen fandt bl.a. på den baggrund, .it fusionsaftalen ikke ville
skade konkurrencen på el-markederne, og fusionsaftalen blev derfor godkendt uden
tilsagn den 22. december 2005. (fodnote udeladt)

F11sio11 mellem Elsam og DONG E11ergy (2006)
Sideløbende med kobet af aktier i Elsam foretog DONG opkøb af Energi E2,
Københavns Energi Holding A/S og Frederiksberg Elnet A/S. Samlet set udgjorde
disse opkøb en fusion, som EU-Kommissionen behandlede i tæt samarbeide med
Konkurrencestyrelsen.

59.

60.
Fusionen gav anledning til en række konkurrencemæssige betænkeligheder
på en række naturgasmarkeder, mens der ikke var betænkeligheder vedrørende el•
markederne, bl.a. på grund af Vattenfalls indtræden i Danmark.
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EU-Kommissionen godkendte fusionen den 14. marts med tilsagn, der imidlertid omhandlede DONG's naturgasaktiviteter. ffodnote udeladt)

61 .

Konkurrencemyndighedernes mulighed for at gribe ind i denne sag

Tilsag11saftalc11 afholder ikke Ko11k11rrcnccmyndigl1cden1c fra at gnbe md-over Jo;
misbntg afe11 domi11erc,1dc stilling
62.
Elsam har både i Elsam li sagen og i denne sag gjort gældende, at Elsam ikke
kan have misbrugt en dominerende stilling, når virksomheden har fulgt en tilsagnsaftale med Konkurrencestyrelsen, der nærmere fastsatte bestemmelser for Elsams
indmeldinger til Nord Pool. Det er således Elsams opfattelse, at der ikke kan være tale om misbrug af dominerende stilling, så længe Elsams adfærd har været inden for
rammerne af tilsagnsaftalen.
63.
Elsam tager Konkurrencerådets afgørelse af 26. marts 2003 til indtægt for, at
Rådet var af den opfattelse, at Elsam ikke kunne misbruge en dominerende stilling,
såfremt selskabet overholdt aftalen.
Elsam henviser yderligere til KAN's kendelse af 14. november 2006, hvorefter Elsams adfærd - ifølge KAN - "må anses for med/lestemt af tilsag11saftaleu".

64.

Konkurrencestyrelsen er ikke enig med Elsam. Det skyldes det forhold, at en
aftale mellem Konkurrencerådet og en virksomhed ikke kan tilsidesætte det objektive
forbud mod misbrug af dominerende stilling i konkurrencelovens § 11 og EFtraktatens art. 82. Konkurrencemyndighederne kan således ikke dispensere fra konkurrencelovens§ 11 eller EF-traktatens§ 82.

65.

Yderligere for så vidt angår Elsams opfattelse om, at der ikke kan foreligge
misbrug, hvis aftalen er fulgt, skal fremhæves, at dette kun vil være tilfældet, hvis
misbruget er en direkte og nødvendig følge af aftalen, jf. princippet i konkurrencelovens § 2, stk. 2.

66.

Dette er ikke tilfældet. Tilsagnsaftalen angår ikke, hvilken pris Elsam skulle
indmelde, men der fastsættes derimod et niveau, over hvilket Elsam ikke ville indmelde priser. Tilsagnsaftalen pålagde dermed på ingen måde Elsam den udviste adfærd.

67.

Det fremgår af Konkurrencerådets afgørelse af 26. marts 2003 vedrørende effekten af tilsagnsaftalen, at:

68.

"Det er styrelsens t>11rderi11g, at dette vil oge ge1111emsigtigl1cde11 i prisdm111elsc11 på det
vestdanske marked og mindske selskabernes incita111e11t til at misbntge en dominerende stilling."
Konkurrencerådets afgørelse kan således ikke tages f tilJ indtægt for, at der
ikke kunne være tale om misbrug i form af urimeligt høje priser på markedet for engrossalg af el i Vestdanmark, men derimod blot at tilsagnsaftalen vurderedes at ville
begrænse Elsams mulighed for at misbruge sin dominerende stilling.

69.

• 15 -

70.
Disse forhold bekræftes af, .it KAN i sin kendelse på ingen måde har indikeret, at den indgåede tilsagnsaftale skulle medføre, at Konkurrencerådet ikke havde
kompetence til at træffe afgørelse i Elsam Il sagen.

71.
Tværtimod tiltræder KAN, "nt Elsam i perioden 1. j11li 2003 til 31. december
2004 i11dtog en dominerende position på et marked for engrossalg affysisk el i Vestdanmnrk,
og al Elsam har misbrugt de1111e stilling". Og videre, at Konkurrencerådets "omfatte11de
og dy/ltgående 1111dersogelser og analyser" har påvist, .it Elsam havde mulighed for i et
vist omfang at styre prisdannelsen og i et vist omfang gjorde det i strid med konkurrencelovens§ 11.
72.
Det første afsnit i KANs kendelse må efter styrelsens opfattelse derfor læses
således, at Elsams misbrug af sin dominerende stilling er en kendsgerning. Ankenævnet har med andre ord afvist, at tilsagnsaftalen har sikret mod misbrug.

73.
KAN's henvisning til tilsagnsaftalens betydning for Elsams adfærd angår
ikke konstateringen af selve misbruget, men derimod spørgsmålet om hvorvidt der i
afgorelsen var det fornødne fremadrettede grundlag for at udstede et prispåbud.
Spørgsmålet om det fremadrettede prispåbud fremstår imidlertid separat fra det
bagudrettede spørgsmål om det konstaterede misbrug, og tilsagnsaftalen er således
ikke til hinder for, .it Konkurrencestyrelsen kan gribe ind overfor Elsams adfærd i
denne sag.
Nærværende sag skal ikke aft,errte So- og Handelsrettens afgorelse i Elsam II-sagen
74.
Det er Elsams opfattelse, .it nærværende sag ikke kan behandles på Konkur•
rencerådets møde på et tidspunkt, hvor sagen i So- og Handelsretten fortsat er igangværende, da denne retss.ig ifølge Els.im får .ifgørende betydning for, om der er et
grundlag for nærværende sag.

75.
Hertil anfører Konkurrencestyrelsen, at det er uvist, hvornår der foreligger
en endelig domstolsafgørelse af Elsam li-sagen. Endvidere er Konkurrencerådets afgørelse om misbrugsspørgsmålet i Elsam Il-sagen - med KAN's formulering - truffet
på baggrund af omfattende og dybtgående undersøgelser og analyser.
76.
KAN ses således efter Konkurrencestyrelsens opfattelse ikke blot at have tilsluttet sig Konkurrencerådets konklusion om misbrug af den dominerende stilling,
men KAN har også forholdt sig positivt til Konkurrencerådets metode. På dette
grundlag finder Konkurrencestyrelsen ikke grundlag for, at den foreliggende sag afventer en domstolsafgørelse af Elsam 11 sagen.
77.
Endelig skal fremhæves, at flere m.irkedsaktører har fremhævet betydnin•
gen af, at Els.ims adfærd i perioden 2005-06 undersøges nærmere, jf. eksempelvis det
fælles høringssvar fra Energi D.inmark A/S, Sc.inenergi A/5 og OK .i.m.b..i....

Markedsbeskrivelse

Prod11ktio11 af el i Damnark
Den danske elproduktion er primært baseret på anvendelse af fossile
brændstoffer, men også i mindre og stigende omfang på miljøvenlig produktion i
form af vindkraft og a~vendelse af biomasse.

78.

I Danmark er der omkring 6.000 elproduktionsanlæg. (fodnote udeladt} De
kan opdeles i følgende tre hovedtyper: (1) centrale værker, (2) decentrale anlæg, og
(3) vindmøller.

79.

80.
Centrale elproduktionsanlæg er værker, der er beliggende på 15 særlige
kraftværkspladser. De anvender primært kul og i mindre omfang naturgas og bio•
masse som brændsel i kraftvarmeanlæg. De centrale værker producerer hovedparten
af elektriciteten i Danmark.
Decentrale elproduktionsanlæg omfatter ca. 600 decentrale kraftvarmeværker, industrielle anlæg og lokale anlæg. Disse anlæg anvender typisk naturgas, affald,
biogas og biomasse som brændsel. Derudover er der ca. 5.400 vindmøller i Danmark.

81.

Tabel 2: Prod11ktio11 nf elektricitet i Vestdnnmnrk i 2005-06
(TWh)
Centrale værker
Decentrale værker
Vind
Samlet roduktion i 2005
10,590
5,981
5,022
• heraf Elsam
100 o/o
15 o/o
14 o/o
1-S;;..;a..;..ml_ct_...-'-ro_d_uk..;..li'on.;,._i
-. 2..;..006_+----'15,815r---t----5,467_ _--i'---4,617_ _--f
• heraf Elsam

Kr/dr E/s11111 11g E11rrgi11t1 dk

82.
Elsam er den mest markante producent på det vestdanske marked, jf. tabel
2. Elsam stod således for ca. •100 pct. af produktionen fra de centrale værker, ca.
• 15 pct. af produktionen fra decentrale værker og J14 pct. af vindproduktionen.
Faldene i Elsams andel af produktionen på de centrale værker og på vind skyldes
frasalg af produktionsfaciliteter til Vattenfall pr. 1. juli 2006.

Kapacitet til og fra Vestdamnark
83.
Liberaliseringen af elmarkederne i EU har medført betydelige ændringer i
den måde markederne fungerer på og de enkelte elmarkeder kan således ikke længere ses udelukkende i et regionalt perspektiv, hvor den samme virksomhed udfører
samtlige opgaver i forbindelse med produktion, distribution og handel med el i et
område.

Ved en beskrivelse af forholdene på elmarkedeme i Danmark er det således
nødvendigt at inddrage tilstødende områder, da de enkelte markeder på grund af
import og eksport ikke er fuldstændigt adskilte.

84.

Den nordiske elbørs Nord Pool opdeler den nordiske region i syv områder.
Disse områder er: Vestdanmark, Østdanmark, Nordtyskland, Sverige, Sydnorge,
Nordnorge og Finland. Disse områder er forbundet af højspændingstransmissionskabler, som tillader en begrænset import/eksport mellem de forskellige områder.

85.
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Kablerne mellem Vestdanmark og henholdsvis Norden og Tyskland har en
begrænset kapacitet. Af tabel 3 fremgår den nominelle kapacitet på de vestdanske
forbindelser til henholdsvis Norge, Sverige og Tyskland.

86.

Tnlicl 3: Nomi11el kapacitet pti kabclforl1i11dclscr11c til og fra Vcstdm1111nrk
{MW)
Vestdanmark- Nor1?e {Ska1?crrak)
Vcstdanmark-Svcrige {KontiSkan)
Vestdanmark-Tvskland (Kontck)
Total nomind kapacitet

Import

Eksport

1040
670
800
2,510

1.040
630
1.200
2.870

Kildt http.llll'WW 11ordtl orgl

En række forhold gør imidlertid, at der skal skelnes mellem de nominelle
importkapaciteter og den kapacitet, der reelt er til rådighed for markedet. Først og
fremmest tilbageholdes en del af kapaciteten til reserve. Endvidere er kablerne fra tid
til anden udsat for havarier eller taget ud til revision, således at kapaciteten i perioder er stærkt nedsat. Hertil kommer, at eksistensen af interne flaskehalse i de enkelte
prisområder nedsætter den reelle kapacitet.

87.

Tager man hensyn til disse forhold, kan de såkaldt gennemsnitlige import•
handelskapaciteter beregnes, ;f. tabel 4.

88.

Tabel 4: Gc111ze111s11itligc importlrmulclsknpncit,:tcr til Vestdm1mark i 2005-06
(MW)
Fra Nor11.c Ol? Svcriee

Fra Tvskland
Total importkapacitet
Total produktionskapacitet
lmportkap.icitet i pct. a( samlet produktionskapacitet

2005

2006

1.202
753
1.955
7.683
25%

1.023

779
1.802
7.609
2-1 '!ro

Kild( ll'!l'W Enagmt'I dk
N<llt l111portl,a11dtlskapacitttemt tr btreg11et som dtu gtm1t n1s11itlrge tilg.r11gtligt kapaciltl

Nord Pool har rådighed over næsten al kapacitet på transmissionsforbindelseme mellem Danmark, Sverige, Norge og Finland og bruger den til at sende el fra
lavpris- til hojprisområder for at sænke prisen i høiprisområdet. Denne metode til at
styre brugen af kablerne mellem de enkelte prisområder kaldes "market-splitting".

89.

På kabelforbindelsen mellem Tyskland og Vestdanmark opereres der i modsætning hertil ikke med market-splitting, men i stedet med allokering af kabelkapacitet via auktioner. Denne administration af kapaciteten betyder, at kapaciteten på
tysklandskablet ikke udnyttes effektivt, da det ofte resulterer i, at el "løber den forkerte vej", dvs. fra et ho;prisområde til et lavprisområde.
90.

Tnl1cl 5: Hvilke11 vej løl,er stro111111c11 pn knMet mellem Vestdn11mnrk og Tysklaud?
2005

2006

" Den rilllil!e \'ci"
"Den forkerte vci"

77

23

1. h.ilvår
77
23

- Vtsldøm11ark rksporll,r
- Vc, t,la11111ark impor/M

86

69

49

J.I

31

51

{pct)

2. halvår
74
26

· 18 •

kridt E11trgi11t1.dk

Tabel 5 viser, at elektriciteten løb den forkerte vej i ca. 23 pct. af alle timer i
2005, og at der i langt størstedelen af disse timer (86 pct.) var tale om, at der blev eksporteret el til Tyskland fra Vestdanmark, selvom den vestdanske elpris var højere
end den tyske elpris. I 2006 var der tilsvarende et højt antal timer, hvor el løb den
forkerte vef
91.

Handel med el

Handel med el foregår på flere forskellige måder og mellem forskellige aktø•
rer. I det følgende gennemgås de mest almindelige handelsformer nærmere.

92.

Handel pti Nord Pool (clspot)
Spotmarkedet på Nord Pool er et timemarked, hvor der handles fysisk el til
levering indenfor en given time. Aktørerne melder deres købs- og salgsbud ind som
efterspørgsels- og udbudskurver for hver enkelt time, hvor buddene angiver aktørernes ønskede kombinationer af mængder og priser for hver enkelt time.
93.

Nord Pool bruger kapaciteten på transmissionsforbindelserne mellem de
nordiske lande til at sende el fra lavpris• til højprisområder for at sænke prisen i højprisområdet. Herved sikres så ensartet en pris som muligt i det nordiske område, og
at produktionsteknologien og overførselskapaciteten udnyttes bedst muligt. Hvis alle
forbindelserne havde kapacitet nok, ville prisen i de nordiske prisområder være ens
på alle tidspunkter, og der ville kun være et prisområde på børsen. Som nævnt adskiller denne mekanisme sig væsentligt fra den måde, hvorpå handel via kablerne til
Tyskland sker.

94.

Systemprisen på Nord Pool bestemmes uden hensyntagen til, at der eksisterer begrænsninger på transmissionskablerne mellem de enkelte prisområder. Disse
begrænsninger betyder, at der er perioder, hvor kablernes kapacitet udnyttes fuldt
ud, og der derfor ikke kan overføres yderligere el mellem prisområderne. Når kablernes kapacitet udnyttes fuldt, opstår der derfor flaskehalse på kablerne. Dette skyl des, at der som følge af prisforskelle mellem områderne er behov for at sende mere el
fra lavprisområde til højprisområde, end kapaciteten tillader.

95.

Så længe der ikke er flaskehalse mellem de enkelte prisområder, vil elprisen
svare til systemprisen. Alle handler på spotmarkedet bliver i dette tilfælde afviklet til
systemprisen.

96.

Men hvis udbudet af el i en time i et prisområde er for lille til at imødekomme efterspørgslen i det område, opstår der flaskehalse på transmissionskablerne.
I dette tilfælde bliver området til et særskilt prisområde, og Nord Pool beregner en
særlig områdepris på baggrund af de lokale indmeldinger for det pågældende område.
97.

Områdeprisen beregnes på en sådan måde, at kapaciteten på kablerne mellem prisområderne udnyttes helt. I disse tilfælde foregår alt køb og salg inden for det
pågældende område til den beregnede højere områdepris.

98.

- 19 -

Handel med reserve-, bnl,mcc og regulcrkrnft
Energinet.dk har som den systemansvarlige virksomhed til opgave at sikre,
at elektricitetsnettet, og dermed forholdet mellem produktion og forbrug, til enhver
tid er i balance. Til dette formål indkøber Energinet.dk henholdsvis reserve-, balance•
og regulerkraft {herefter "systemydelser") hos elproducenterne. Dette sker både gennem kort- og langvarige kontrakter mellem Energinet.dk og producenten. I Danmark
er Energinet.dk den eneste køber af systemydelser.

99.

100.
Energinet.dk har for at opfylde sin funktion behov for regulerkraft, der anvendes til at skabe balance mellem den forventede produktion, som de balanceansvarlige virksomheder har indmeldt før driftsdøgnet, og selve den realiserede pro•
duktion i løbet af driftsdøgnet. Sælgerne kan være producenter, der kan skrue op eller ned for produktionen, eller store forbrugere, der kan skrue ned for forbruget.
Hvor en producent eksempelvis har produceret for lidt i forhold til den indmeldte
forventede produktion, kan systemansvaret aktivere en aftale om regulerkraft med
eksempelvis en stor virksomhed og dermed opnå, at virksomheden skruer ned for
forbruget i en periode for derved at opnå balance i systemet.
101.
Markedet for regulerkraft består dels af manuelle reguleringsreserver, der er
en minimumsmængde af regulerkraft, som Energinet.dk køber hos aktørerne for at
imodekomme internationale aftaler om forsyningssikkerheden, dels af frivillig regulerkraft, som aktørerne på frivillig basis indmelder til den systemansvarlige. Aktørerne tilbydes en pris og indmelder derefter bud om op- eller ned regulering.

102.
Kun et begrænset antal aktører udbyder regulerkraft, eftersom de skal opfylde en række tekniske krav og skal kunne ændre produktion med kort varsel. Indtil
2005 har det i praksis kun været Elsam og E2, der har været i stand til at indgå kontrakter om regulerkraft i Vest• og Østdanmark. I 2005 medforer liberaliseringen af
kraftvarmesektoren dog en vis forbedring af konkurrencen på det vestdanske mar•
ked, idet en større del af manuelle reguleringsreserver nu købes hos decentrale kraftvarmeværker.
103.

De producerede mængder regulerkraft fremgår af tabel 6.

Tnbcl 6: Rcgulcrkrnft i Vcstdn11111nrk

Kild,•· En,•rgm<'I dk

104.
Energinet.dk har desuden behov for reservekapacitet, hvilket indebærer, at
en vis kapacitet stilles til rådighed for systemansvaret på et kraftværk i tilfælde af
nedbrud i elnettet eller i produktionsapparatet. I Vestdanmark er en sælger af reservekapacitet også forpligtet til efterfølgende at tilbyde denne reserve som regulerkraft.
Køb af reservekraft er ikke et køb af el til levering på et forudbestemt tidspunkt, men
derimod køb ilf en tilrådighedstillelse til sikring af forsyningssikkerheden. Dette indebærer, at Energinet.dk gennem en aftale om køb af reservekraft med et produktionsselskab har ret til at aktivere denne ilftille ved at kræve hurtig levering af den
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manglende mængde el i tilfælde af ubalance og uforudsete hændelser, som opstår i
driftsdognet.

Handel med fi11m1sicl cl
105.
På Nord Pool handles udover fysisk el ogsi'i en række finansielle kontrakter.
En markedsaktør kan ved køb af en finansiel kontrakt forsikre sine handler atfysisk
el eller spekulere i fremtidige priser.

Finansielle kontrakter handlet på Nord Pool omfatter "futures" kontrakter
(dag- og ugekontrakter), "forwards" kontrakter (måneds-, kvartals- og årskontrak•
ter), optioner og såkaldte "Contracts for Difference" (CfD). Fx anvendes CIDkontrakter til risiko-afdækning ved forskelle mellem prisen i et særskilt prisområde
og systemprisen.
106.

Finansielle kontrakter er alene instrumenter til prissikring og risikostyring.
På det finansielle marked handles således med risiko og ikke med fysisk elektricitet,
da der ikke er knyttet vilkår om levering af fysisk el til finansielle kontrakter.
107.

108.
Der er en vis forbindelse mellem salg af fysisk el og handel med finansiel el,
derved at markedet for handel med finansiel el giver aktørerne muligheder for risikostyring på markedet for engrossalg af fysisk el, og ved at forventningerne på markedet for engrossalg af fysisk el har væsentlig betydning for priserne på markedet for
handel med finansiel el.

Udvikli11g i elpriseH i 2005-06
109.
På Nord Pools hjemmeside offentliggøres priser for alle prisområder for alle
døgnets timer. Tabel 7 viser de gennemsnitlige priser i henholdsvis 2005 og 2006 samt
standardafvigelsen på disse priser. En høj standardafvigelse udtrykker, at der er stor
spredning på priserne i de enkelte timer, mens en lav standardafvigelse viser, at priserne kun svinger lidt i forhold til gennemsnittet.

Tabel 7: Priser og slandardnfvigclse i 2005-06
200;
Gennemsnitlig

Vcstdanmark
Østdanmark
Norge
Sveril?.C
Tyskfond
Systempris

pris
(DKKII\IWhl
277
252
217
222
343
219

St.lnd,ml•
afvigelse

127
220

33
42
203
35

2006
Gennemsnitlig
pris

IDKK/MWh)
330
362
367
359
379
362

Standardafvigelse

99
131
81

93
369
83

Kilde Nord Pool

110.
Det ses for det første, at priserne i Vestdanmark og Østdanmark i gennemsnit i 2005 var væsentligt hø;ere end Nord Pools systempris (ca. 27 pct. i Vestdanmark
og ca. 15 pct. for Østdanmark). For det andet er priserne i Vestdanmark i 2006 ca. 9
pct. lavere end systemprisen, mens prisen i Østdanmark var på niveau med systemprisen i 2006. Endelig var standardafvigelsen på de danske priser væsentligt højere i
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2005 end i 2006, mens standardafvigelsen på de tyske priser generelt er høj i forhold
til de nordiske priser.
111.
En anden måde at illustrere, at de danske priser i 2005 varierer væsentligt
mere end den svenske og norske pris, er at opgøre antallet af timer med såkaldte
"prisspidser". En prisspids kan opgøres på mange forske11ige måder, men det er et
udtryk for timer, hvor prisen er væsentligt højere end den gennemsnitlige pris. I tabel
8 er opgjort antal timer, hvor prisen er henholdsvis SO pct. og 100 pct. højere end
gennemsnittet.

T(ll1cl 8: A11tnl timer med prisspidser
2005
50 '!o storrc end
100 •• slorre end
gennemsnil
gennemsnit

(limer)
Vcsldanmark
Østdanmark
Nor1?.c
Svcri1?.e
Tyskland
Svstcmpris
Kild<' Nurd Pool

921
625
17
117
887
30

211
354
8

32
354
10

2006
SO•• slone end
100 °o slone end
gennemsnit
gennemsnit

396
615
217
313
1108

236

18
18
1

8
227
2

I Vestdanmark var der således 921 timer i 2005, hvor prisen var SO pct. høje•
re end gennemsnittet af prisen i Vestdanmark i 2005, mens det tilsvarende antal i
2006 kun var 396. Til sammenligning var der færre prisspidser i Norge/ Sverige, mens
der specielt i 2006 var væsentligt flere prisspidser i Tyskland.
112.

Elsnms 0111kost,ri11ger vedr. de centrale kraftværker
113.
En virksomheds totale omkostninger ved at producere el består af summen
af virksomhedens faste omkostninger og de variable omkostninger. En fast omkost•
ning er i modsætning til en variabel omkostning defineret som en omkostning, der
ikke varierer med produktionen.
114.
Elsam har overfor Konkurrencestyrelsen redegjort for sine faste og variable
omkostninger i 2005 ved produktion på selskabets centrale kraftværker, jf. tabel 9.

Tttbel 9: Elsnms 0111kostni11ger vedr. ce11tralc krnflværkcr
l---"'(m~i~o_
. k ~ ~ ~ > - - - - - - - - - - t - - - - 2 0 0 5 _ _ _ _ _ _ _ _ 2006 _ _ __
Varfable omkostnin er
Faste omkoslnin er
- Brændselsud ifter )fodnote udeladt

• Fællcsomkostnin er
• Øvri •c faste omkostnin •er

F.lsle omkostnin er i all
Omkostnin er i.ilt

Kildt DONG E11trgy

• ~-A-- _,

-

ntl'-.

~- -

-
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115.
Opgørelsen viser, at Elsams samlede omkostninger i 2005 fordeler sig som
ca. ■ variable omkostninger og ca. ■ faste omkostninger. Elsams faste omkostninger er negative i 2006 på grund af bogføring af indtægt som følge af frasalg af værker
til Vattenfall, jf. pkt. 447-450.

UL
Elsam har endvidere oplyst to nøgletal, der anvendes i Elsams lastfordeling:
De marginale omkostninger ved minimum last(m,n-last-mc) og de margtnale omkostninger ved maksimal last (maks-last•mc).
Min-last-mc er et udtryk for, hvad det koster at producere en ekstra MWh på
det enkelte kraftværk, når der produceres på et minimum. Maks-last-mc er udtryk
for, hvad det koster at producere en ekstra MWh, når der produceres tæt på det maksimalt mulige.
117.

Begge marginale omkostninger bliver opgjort af Elsam på dagsbasis for
hvert af de centrale værker. Da produktionen varierer time for time vil begge margi•
nale omkostninger også variere time for time. (fodnote udeladt]

118.

119.
Elsam oplyser, at de marginale omkostninger er opgjort baseret på primært
brændsel ved såkaldt kondensdrift, hvor værkerne alene producerer elektricitet og
ikke fjernvarme. De opgjorte marginale omkostninger omfatter dermed ikke fjern•
varmerelaterede omkostninger.
120.
Marginalomkostningerne ved maks-last er i gennemsnit
marginalomkostningerne ved min-last.

I

pct. større end

121.
Der er imidlertid stor forskel på marginalomkostningerne mellem de forskellige kraftværksblokke. Gennemsnittet på de
it. dækker over, at forholdet
mellem maks-last-mc og min-last-mc varierer mellem pct. og pct.

I

I

Forrc11t11i11g nf i11vcstcri11g i clbrn11cl11m
122.
Opgørelser fra Danmarks Statistik viser, at den gennemsnitlige egenkapitalforrentning (målt som indtjening før skat i pct. af egenkapitalen) i dansk industri i
årene 2001 til 2003 i gennemsnit var 10 pct. (fodnote udeladt] Denne opgørelse er
eksklusiv energisektoren, da det ikke giver mening at sammenligne en sektor med et
grundlag, som sektoren selv er en del af.
For at kunne sammenholde indtjeningen i øvrige brancher med el-branchen
er det imidlertid afgørende at have et kendskab til risikoen ved at investere i branchen. Generelt gælder, at en branche, der er kendetegnet ved en høj risiko på investeringer, skal have en tilsvarende høj forretning af investeringen, da investor skal
kompenseres for at påtage sig en høj risiko ved at investere. Omvendt vil en branche,
der kendetegnes ved en lav risiko, kræve en tilsvarende lavere forretning af investeringen.
123.

124.
Risikoen ved at investere i en branche kan være svær at opgøre. Dog er der
udviklet en økonometrisk metode til at opgøre og sammenligne disse risici på tværs
af brancher ved brug af såkaldte "beta-værdier", if, blandt andet en amerikansk undersøgelse af A. Damodaran. (fodnote udeladt] Undersøgelsen giver en indikation
om risikoen ved at investere i elproduktion i forhold til øvrige brancher.

- 23 -

125.
Damodarans undersøgelse viser, at det er mindre risikofyldt at investere i
elproduktions-branchen end at investere i gennemsnittet af andre brancher. (fodnote
udeladt) Med andre ord taler undersøgelsen for, at den gennemsnitlige indtjening i
el-branchen bør være lavere end gennemsnittet af andre brancher.

126.
Ifølge Elsam kan Damodorans undersøgelse ikke anvendes til en vurdering
af risikoen ved investering i el-produktion i dagens Danmark, d.:i undersøgelsen ifølge Elsam vedrører USA i 1990'erne. Det er således Elsams opfattelse, at det er betydeligt mere risikofyldt at investere i el-produktion i dag sammenlignet med gennemsnittet af andre brancher.
Hertil skal dels bemærke, at Damodorans undersøgelse ikke er forældet, da
undersøgelsen jævnligt opdateres med nye datasæt, dels at det amerikanske elmarked er kendetegnet ved forholdsvis velfungerende konkurrence og derfor fungerer
som et relevant sammenligningsparameter i denne sag.
127.

C02-kvotesystcmet
128.
CO2 er en drivhusgas, der blandt andet opstår ved forbrænding af kul og
gas på kraftværker. Efter indførelsen af CO2 kvotesystemet har ejeren af en CO2 kvote mulighed for at udlede 1 ton CO2.

129.
EU har via Kyoto aftalen forpligtet sig til at begrænse CO2 udledningen således, at der i gennemsnit i 2008-12 udledes 8 pct. mindre end i 1990 i EU. For Danmark svarer dette til, at man i perioden 2008-12 skal reducere udledningen med 21
pct. i forhold til basisåret 1990. (fodnote udeladt) Periode 2005-07 er den første periode, hvor produktionsenhederne har fået tildelt CO2 kvoter gratis. Det bemærkes, at
det ikke er virksomheder, men derimod produktionsenheder som er omfattet af ordningen. En virksomhed kan således godt eje flere produktionsenheder.
Ved at tildele færre kvoter end der er brug for, opstår der en efterspørgsel efter kvoterne, som betyder, at kvoterne får en økonomisk værdi. Den økonomiske
værdi giver virksomhederne et incitament til at reducere deres CO2 udslip ved at investere i et mindre CO2 forbrugende produktionsapparat og sælge de overskydende
CO2-kvoter. Dermed opstår der et marked for CO2-kvoter.
130.

Forud for allokeringsperioden informeres produktionsenhederne om størrelsen på deres respektive kvoter de enkelte år. Der er således ingen usikkerhed om
størrelsen på kvoterne indenfor en given allokeringsperiode. Første allokeringsperiode løber fra 2005-2007, mens anden periode løber fra 2008-2012. [fodnote udeladt)
Produktionsenhederne kan opspare kvoter indenfor en periode, men kan ikke overføre disse til en ny allokeringsperiode.

131.

132.
Som det fremgår af tabel 10 fik Danmark for perioden 2005-07 tildelt 100,5
mio. CO2 kvoter, hvoraf 5 pct. blev solgt ved auktion og de resterende 95 pct. gratis
allokeret. Set over hele perioden bliver kvoterne fordelt ved 40, 30 og 30 pct. Mængden af kvoter er fastlægges på baggrund af produktionen i basisårene 1998-2002.
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Tnbd 10: Allokering nf C02-kvoter for perioden 2005-07
(stk.)
Generel allokerinl!
El
- heraf Elsams reutrale t>ærk(r

2005
40 ",o
19,6

2006
30%
14,7

2007
30%
14,7

100%
49,1

V.inrv•

6,4
11,0

4,8
8,3

4,8
8,3

15,9
27,5

1,2
2,0
40,2

0,9
1,5
30,2

0,9
1,5
30,2

3

Øvrig kvotebelagt industri inkl. off.
shore
Nye produktionsenheder
Auktion
I ;alt

I .alt

Gns.

-=
5,3
9,2

5

1,0
1,7

100,5

33,S

Kildt Milj11mi11istcrfrt, "Nati,11111/ 11/lokeringsp/1111 fur Dnnnwk", marts 2004
A1m1· E11 h~itc rtpræsmltra 1 miv. l1111s udl(d/ C02

Elsams centrale kraftvarmeværker blev tildelt ■ mio. CO2-kvoter i 2005 og

133.

■ mio. i 2006 og 2007.
Handel med CO2-kvoter

Handel med CO2 kvoter kan enten ske bilateralt mellem de forskellige udbydere og aftagere, eller på en markedsplads for CO2 (eksempelvis Nord Pool), hvor
der både handles på et spot- og et forwardmarked. Den primære handelskanal er
forwardmarkedet, hvilket medførte at Nord Pool havde en omsætning på handlen
med CO2 på hhv. 2 og 2,3 mia. kr. i 2005 og 2006.
134.

Figur 1: Udvikling i CO2-kvotepris (kr.lkvole)
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135.
Som det fremgår af figur 1 har forwardprisen haft en ikke ubetydelig variation siden indforelsen af systemet den 11. februar 2005. Forwardprisen toppede den
19. april 2006, hvorefter der på meget kort tid skete en halvering af prisen. Ved udgangen af 2006 havde kvoteprisen nået et lavpunkt på ca. 48 kr. Årsagen til de relativt store udsving i prisen skyldes, at markedet formentlig havde undervurderet den
mængde CO2 kvoter, der var tilbage i perioden.
136.
Elsam har over for Konkurrencestyrelsen redegjort for Elsams beholdning af
CO2-kvoter, jf. tabel 11.
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Tabel 11: Elsams be/1old11ing af C02-kvoter

rod uktion for centrale værker
roduklion for decentrale værker
I alt

roduktionsenhedcr
Overført til næste år
Kildr DONG Eirtrgy

137.
Elsam opnåede i 2005 en nettoindtæ t som følge af handel med C02-kvoter,
da Elsam i alt købte kvoter og sol te
kvoter. Tilsvarende havde Elsam en nettoudgift i 2006, da der blev købt
kvoter og solgt kvoter.
Høringssvar

138.
Konkurrencestyrelsen har i overensstemmelse med konkurrencelovens§ 15
a, stk. 2, sendt udkast til afgørelse i høring hos Elsam den 23. april 2007. Elsam frem•
sendte høringssvar den 15. maj 2007 ...
139.
Samtidig blev en ikke-fortrolig version af udkastet sendt i høring hos Energi
Danmark A/S, Seanenergi A/S og OK a.m.b.a. med henblik på at opnå en bedre oplysning af sagen. Et fælles høringssvar blev fremsendt den 16. maj 2007 ...

Elsmns liori11gssv11r

Konkurrencestyrelsen har generelt indarbejdet Elsams faktuelle kommenta•
rer i de relevante afsnit, mens der i det følgende foretages en gennemgang af Elsams
mere overordnede bemærkninger til Konkurrencestyrelsens udkast til afgørelse. Elsam finder overordnet, at Konkurrencestyrelsens afgrænsning af det relevante marked, dominansvurdering samt model for beregning af misbrug af dominerende stilling er forkert, jf. nedenfor.

140.

Det rclcttn11tc marked
141.
Elsam finder, at det relevante produktmarked for engrossalg af fysisk elek•
tricitet også omfatter reguler-, reserve- og balancekraft. Elsam anfører til støtte herfor,
at der efter Elsams opfattelse er efterspørgselssubstitution mellem disse systemydel•
ser og fysisk elektricitet, netop fordi ydelserne er fysisk elektricitet. Det er desuden
Elsams opfattelse, at der er udbudssubstitution mellem handel med fysisk elektricitet
og handel med systemydelserne, fordi der ikke for producenten er forskel på, hvor
den producerede elektricitet sælges.

Elsam finder endvidere, at det relevante geografiske marked skal afgrænses
bredere end Vestdanmark, og at dette i hvert fald må gælde i perioder, hvor der ikke
er kapacitetsbegrænsninger på transmissionsforbindelserne. Elsam begrunder dette
med, at producenterne i Nord Pool området i perioder uden kapacitetsbegrænsninger er i direkte konkurrence med hinanden.
142.

D0111i11crc11dc stilling
Elsam finder ikke, at selskabet besidder en dominerende stilling på det relevante marked. I den forbindelse anføres, at Elsams markedsandel skal beregnes på
baggrund af roduktion fra centrale og decentrale værker, vindproduktion og VPP,
og at selskabets markedsandele derved ikke skaber en formodning foraommans.
143.

Elsam anfører derudover, at Konkurrencestyrelsen overvurderer Elsams og
tilsvarende undervurderer de øvrige producenters kendskab til markedsforholdene,
og at en pivot-analyse af perioden viser, at der kan rejses tvivl om, hvorvidt Elsam
havde mulighed for at udøve misbrug. Der henvises i denne sammenhæng til pkt.
342-349, hvor Konkurrencestyrelsen vurderer dette forhold nærmere.
144.

145.
Elsam anfører særligt for forholdene efter 1. juli 2006, at Konkurrencestyrelsen i sin dominansvurdering klart undervurderer betydningen af Elsams frasalg til
Vattenfall.

Vurdering nf misbrug
146.
Elsam finder overordnet, at selskabet ikke har misbrugt sin position på markedet i strid med konkurrencelovens § 11 og traktatens art. 82.

147.
Elsam anfører i den sammenhæng, at for så vidt angår perioden indtil 23.
juni 2005, hvor Konkurrencestyrelsen ophævede tilsagnsaftalen med Elsam, er det Elsams opfattelse, at selskabet ikke kan have misbrugt en dominerende stilling, når Elsam har fulgt tilsagnsaftalen.
148.
Vedrørende Konkurrencestyrelsens analysemodel finder Elsam, at denne ikke er i overensstemmelse med EU-praksis vedrørende misbrug af dominerende stilling. Det er således Elsams opfattelse, at det af Konkurrencestyrelsen beregnede misbrug ikke lever op til de beviskrav, der kræves ved misbrug i form af urimeligt høje
priser, og at analysemodellen ikke lever op til kravene om at afspeile de reelle omkostnings• og produktionsforhold ved at fastslå de faktiske omkostninger og priser
for en enkelt vare.

149.
Elsam finder yderligere, at Konkurrencestyrelsens analysemodel og dens
anvendelse er forkert, og at den derfor ikke kan bruges som bevis for, at Elsam har
overtrådt konkurrencereglerne. Elsam begrunder dette med, at Konkurrencestyrelsen
ikke foretager en korrekt opgørelse af forrentningsgrundlaget og ikke baserer sig på
Elsams marginalomkostninger ved at producere elektricitet.

Derudover er det Elsams opfattelse, at Konkurrencestyrelsen anvender prisvariationstillægget forkert, idet tillægget ikke kompenserer for Elsams reelle tab, jf.
endvidere pkt. 187-189.
150.

Fælles /1øri11gssvnr frn E11crgi Danmark AIS, Sca11e11crgi AIS og OK a.m.b.a.
Energi Danmark A/S, Seanenergi A/S og OK a.m.b.a. ("selskaberne") anfører, at der er tale om en grov overtrædelse af konkurrencereglerne, og at det fra markedets side kun kan bifaldes, at konkurrencemyndighederne træffer afgørelse herom.
151.
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152.
Selskaberne kan derfor fuldt ud stotte Konkurrencestyrelsens indstilling til
Konkurrencerådet, ligesom den anvendte misbrugstest vurderes til fulde at opfylde
konkurrencelovens krav til myndighedernes påvisning og dokumentation af et mis•
brug af dominerende stilling.
153.
Endeligt vurderes det, at Konkurrencestyrelsen minutiøst har dokumenteret,
at der har fundet et misbrug af dominerende stilling sted, endda pli baggrund af en
test, hvor enhver form for usikkerhed er blevet udlagt til Elsams fordel. Herved er
det indiskutabelt påvist, at Elsams misbrug af dominerende stilling i meget høj grad
har haft en væsentlig påvirkning af markedet.

Vurdering
Det relevante marked

For at vurdere om der foreligger et misbrug af en dominerende stilling i
strid med konkurrencelovens§ 11 og EF-traktatens artikel 82, er det nødvendigt at
afgrænse det konkurrenceretligt relevante marked. Det relevante marked afgrænses
ved en kombination af produktmarkedet og det geografiske marked.
154.

155.
Formålet med at afgrænse det relevante marked er at fastslå, hvilke egentlige konkurrenter der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders adfærd
og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt pres.

Markedsafgrænsningen muliggør således en vurdering af de involverede
virksomheders markedsstyrke gennem en beregning af markedsandele, som er afgørende for vurderingen af dominans og dermed en indikator for virksomhedens tilladte spillerum på markedet.
156.

157.
Afgrænsningen af det relevante marked sker på grundlag af undersøgelser
af efterspørgsels- og udbudssubstitution. (fodnote udeladt)
Det relevaute prodt1kh11arked
158.
Ved det relevante produktmarked forstås markedet for alle de produkter
og/eller tjenesteydelser, som erhververe af disse anser for indbyrdes substituerbare
på grund af deres egenskaber, pris og anvendelsesformål.
159.
Inden for elsektoren kan der skelnes mellem flere forskellige separate produktmarkeder [fodnote udeladt), herunder markedet for engrossalg af fysisk el, markederne for balance-, reguler- og reservekraft (systemydelserne), markedet for salg af
finansiel el og markederne for detailsalg af fysisk el.

Konkurrencerådet fastslog i Elsam Il sagen, at det relevante produktmarked
var markedet for engrossalg af fysisk el, og KAN tiltrådte denne afgrænsning i præmisserne i sin kendelse af 14. november 2006.

160.

161 .
Det er i denne sag ligeledes Konkurrencestyrelsens vurdering, at det relevante produktmarked er markedet for engrossalg af fysisk el, jf. nedenfor.

~= ~--

.
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i) Markedet for engrossalg affysisk el
Markedet for engrossalg af fysisk el omfatter produktion af elektricitet fra
produktionsenheder som kraftværker og vindmøller såvel som elektricitet, der importeres gennem transmissionskabler med henblik på videresalg både gennem bilaterale_kontrakter og gennem Nord Pooij!_odnote udeladt)
162.

ii) Det relevante produktmarked omfatter ikke systemydelser
163.
Els.im har både i Els.im II sagen og i denne sag gjort gældende, at markederne for systemydelser tilhører det samme relevante produktmarked som markedet
for engrossalg af fysisk el. Det skyldes bl.a. at der ifolge Elsam både er efterspørgselsog udbudssubstitution mellem fysisk el og systemydelser.

Hertil kan Konkurrencestyrelsen indledningsvist henvise til, at det har været
EU Kommissionens faste praksis at afgrænse separate produktmarkeder for henholdsvis engrossalg af fysisk el og systemydelser. (fodnote udeladt] Det fremgår således af Kommissionens afgørelse i DONG/Elsam fusionen, at:
164.

"The Co111111issio11 has 011 severnl occasio11s co11sidered the prot,ision of reg11latillg/l,ala11ci11g
power and reserve capacity lo constit11te O11c (or more) separate markcl(s)"
165.
1 DONG/Elsam fusionen lod Kommissionen det imidlertid være åbent,
hvorvidt systemydelser var indeholdt i det definerede relevante produktmarked for
engrossalg af fysisk el eller ej, da det ikke havde nogen betydning for vurdering af
fusionens konkurrenceeffekt.
166.
Kommissionens markedsundersøgelse viste dog, at der formentlig ikke er efterspørgselssubstitution mellem fysisk el og systemydelser, da den systemansvarlige
virksomhed, der er den eneste køber af systemydelser, ikke umiddelbart kan erstatte
indkøb af systemydelser med indkøb af fysisk el på Nord Pool. (fodnote udeladt]

Endvidere kan tilføjes, at efterspørgselssubstitution mellem fysisk el og systemydelser begrænses af, at der er en væsentlig prisforskel på produkterne. Prisen
på regulerkraft er således væsentligt højere end prisen på fysisk el handlet på Nord
Pool. Derudover er der forskel på tidspunktet for handler og levering, idet fysisk el
handles på Nord Pool dagen før det leveres, mens systemydelser købes og leveres i
det driftsdøgn, hvor forbruget sker. Endelig kan tilføjes, at Energinet.dk har forskrifter om, at alle aktører skal tilstræbe at være i balance for ikke at miste retten til at drive balancedrift (fodnote udeladt], hvilket besværliggør systematisk at efterspørge systemydelser på bekostning af fysisk el og omvendt.
167.

For så vidt angår udbudssubstitution er det både Kommissionens (fodnote
udeladt] og Konkurrencestyrelsens opfattelse, at denne ikke vil føre til en udvidelse
af det på baggrund af efterspørgselssubstitution fastlagte produktmarked. Salg af systemydelser kræver et fleksibelt produktionsapparat, hvor produktionen med kort
varsel kan øges eller reduceres. I praksis er det hovedsageligt centrale kraftværker,
der er i stand til at indgå kontrakter om salg af systemydelser, pga. den krævede
fleksibilitet i produktionen, jf. pkt. 102.
168.

169.
Samlet set er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at markederne for systemydelser ikke er en del af engrosmarkedet for fysisk el.

iii) Di:t rdi:v11nti: prod11ktm11rked omfntter ikke finm1siel cl
170.
Den væsentligste forskel på handel med finansiel el og handel med fysisk el
er, at der på engrosmarkedet for fysisk el købes el til forbrug, mens der på det finansielle marked handles med risiko og ikke med fysisk el. Der er således ikke knyttet
vilkår om levering af fysisk el til finansielle kontrakter.

En permanent prisstigning på fysisk el vil derfor ikke betyde, at mængden af
fysisk handlet el falder til fordel for en øget mængde finansielt handlet el. Uanset de
relative priser på disse produkter har den enkelte virksomhed/efterspørger stadig
behov for stort set den samme mængde el og behovet for fysisk el kan ikke erstattes
med køb af finansiel el. Der er derfor ikke efterspørgselssubstitution mellem fysisk el
og finansielt handlet el.

171.

Da de aktører, der kun er aktive på det finansielle marked (banker mv.), ikke
råder over produktionskapacitet og derfor ikke kan ikke skifte fra udbud af finansielle ydelser til fysisk elproduktion, hvis den relative pris på el skulle stige, finder Konkurrencestyrelsen, at der heller ikke er udbudssubstitution mellem fysisk el og finansielt handlet el.
172.

173.
el.

Derved er det finansielle marked ikke en del af engrosmarkedet for fysisk

Ko11klusio11 - det rdcv1111te prod11ktmnrkcd
Det er samlet set Konkurrencestyrelsens vurdering, at det relevante pro-duktmarked - ligesom i Elsam II sagen -er markedet for engrossalg af fysisk el.
174.

Det relevn11te geografiske mnrked
175.
Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor deltagende
virksomheder afsætter eller efterspørger produkter eller tjenesteydelser, som har tilstrækkeligt ensartede konkurrencevilkår, og som kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene der er meget anderledes.
176.
Flere forhold taler for, at de danske engrosmarkeder i henholdsvis Vest• og
Østdanmark ikke er integreret med de omkringliggende lande, og at Vest- og Østdanmark tillige udgør to adskilte markeder.

Et afgørende forhold er kapacitetsbegrænsninger på forbindelserne mellem
områderne. Kapacitetsbegrænsninger fungerer som en effektiv adgangsbarriere, når
producenter fra et område skill konkurrere med producenter i et ilndet område.
Hermed begrænses eksport og import mellem områderne væsentligt i forhold til en
situation, hvor elektriciteten kunne flyde frit mellem landene.

177.

De eksisterende kapacitetsbegrænsninger har den direkte konsekvens (1) at
Nord Pool har inddelt de nordiske lande i en række regionale prisområder, og der i

178.
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perioder er betydelige prisforskelle mellem de enkelte prisområder, og (2) at der er
betydelige forskelle mellem producenternes markedsandele i de forskellige områder.
179.
Problemet med kapacitetsbegrænsninger forstærkes endvidere af, at der er
meget forskellig produktionsteknologi i de forskellige områder. Herved er der ofte
meget store forskelle å roducentemes omkostningsstrukturer, og det er nødvendigt at transportere meget el på tværs af områderne for at opretholde en fælles pris 1
områderne.

Disse forhold fører til, at der ikke er tale om et sammenhængende, integreret
nordisk marked, men i stedet separate regionale markeder.
180.

Konkurrencerådet fastslog i sin afgørelse i Elsam II, at det relevante geografiske marked var Vestdanmark. KAN tiltrådte denne afgrænsning i sin kendelse den
14. november 2006. Disse afgørelser er i overensstemmelse med Kommissionens faste
praksis.

181.

Det er på denne baggrund Konkurrencestyrelsens vurdering, at det relevante marked i 2005-06 fortsat er markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark, jf.
endvidere nedenfor.
182.

Kapacitetsbegræ11s11i11gerltrm1sportl,arrierer
183.
Formålet med at afgrænse et relevant geografisk marked er at fastslå, hvilke
egentlige konkurrenter der er i stand til at begrænse de involverede virksomheders
adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt
pres.
184.
Markedsafgrænsningen skal derfor fastslå om virksomheder i andre områder reelt kan betragtes som en alternativ forsyningskilde for brugerne.

1 den forbindelse er det relevant at se på to situationer. (1) køberens/brugerens mulighed for at opsøge leverandører i andre områder (efterspørgselssubstitution) og (2) leverandører i andre områders mulighed for at opsøge køberen/brugeren (udbudssubstitution).
185.

186.
Som følge af kapacitetsbegrænsningerne på transmissionskableme er efterspørgselssubstitution af begrænset betydning i relation til handel med el. Det skyldes, at en køber ikke kan tage til et andet område og købe el, fordi køberen på grund
af kapacitetsbegrænsningerne på kablerne ikke vil være sikker på at kunne få den leveret.

I relation til udbudssubstitution vil det være nødvendigt for en el producent
for at udøve et konkurrencepres enten (1) at kunne transportere sin produktion fra en
landsdel til en anden uden større vanskeligheder eller omkostninger, eller (2) selv at
kunne producere i det område den afsætter sin el.
187.

188.
Det er karakteristisk for elmarkedeme, at de enkelte producenter er koncentrerede i hvert deres regionale område og derfor ikke har den nødvendige produktionskapacitet til at lægge konkurrencepres i alle regioner i norden. Der er typisk en
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virksomhed i hver region, der har en stor markedsandel i denne, mens virksomheden
har mindre andele i de omkringliggende regioner.
Det betyder, at muligheden for ubegrænset at kunne transportere el fra om•
råde til område er afgørende for muligheden for at konkurrere.

189.

190.
Betydningen af muligheden for at transportere el understreges af, at det er
forbundet med store vanskeligheder og omkostninger at opføre nye værker, og at der
er overskudskapacitet på elmarkederne.
191.
Handelsmønstre i form af import og eksport fortæller meget om forbindelserne mellem forskellige områder. Begrænsede handelsstrømme mellem to områder
kan tale for, at områderne udgør separate geografiske markeder, mens omfattende
handelsstrømme umiddelbart taler for et samlet marked.
192.
På trods af den regionale koncentration af producenter er de danske producenter imidlertid underlagt et vist begrænset konkurrencepres fra udenlandske pro•
ducenter og er også selv tilstede på markeder udenfor deres egne. Dette skyldes primært transmissionskablerne, som muliggør transmission af el mellem de forskellige
nordiske regioner.
193.

Transmissionskablerne har imidlertid en begrænset kapacitet.

194.
En helt afgørende faktor for den geografiske markedsafgrænsning er omfan•
get af transportbarrierer. Er det umuligt eller meget omkostningskrævende at transportere en vare fra et område til et andet, taler dette for, at to områder i konkurrence•
retlig henseende skal anses for separate geografiske markeder. [fodnote udeladt)
195.
I relation til elektricitet, der som følge af sin natur ikke kan lagres, men der•
imod skal produceres samtidig med, at den leveres, har transportmuligheder og kapacitetsbegrænsninger i transportnettet en væsentlig betydning for afgrænsningen af
det relevante geografiske marked.

Det er kendetegnende for elhandlen mellem henholdsvis Vest• og Østdan•
mark og de øvrige nordiske lande og Tyskland, at omfanget af handlen begrænses af
kapaciteten i kablerne mellem områderne. Denne begrænsede kapacitet medfører i
sig selv, at der er forskellige konkurrencevilkår i de enkelte områder.
196.

Konkurrencepresset er begrænset af udlandskablernes overførselskapacitet.
De danske producenter vil derfor ikke blive mødt med konkurrence fra den fulde
produktionskapacitet i nabolandene.

197.

198.
Ved kabelforbindelserne mellem Tyskland og Vest- og Østdanmark opereres
der ikke med market-splitting, men i stedet med allokering af kabelkapacitet via auktioner. Denne uhensigtsmæssige administration af kapaciteten betyder, at kapaciteten
på tysklandskablet ikke udnyttes effektivt. ]fodnote udeladt]
199.
Konkurrencepresset fra Tyskland er derfor svagere end kablets kapacitet tilsiger og det indebærer, at konkurrenter ikke kan udnytte kabelkapaciteten til at skabe konkurrence i relation til den residuale efterspørgsel i tilfælde af høje priser i
Danmark.
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Ved kabelforbindelserne mellem Norge og Sverige og Vest- og Østdanmark
indebærer kablernes begrænsede kapacitet, at der er en væsentlig transportbarriere
mellem de forskellige områder.

200.

I timer, hvor im_portkapaciteten på de nordiske forbindelser til Vestdanmark
er udnyttet fuldt ud, kan der ikke importeres mere strøm til Vestdanmark.

201 .

202.
Hvis producenterne i Norge og Sverige skal være i stand til at dække den residuale efterspørgsel vil det kræve, at de bygger et kraftværk i Danmark eller lægger
yderligere kabler. Begge løsningsmodeller indebærer prohibitivt høje omkostninger
og er derfor ikke en re.ilistisk mulighed.

Nord Pools prisområder
En stadig større del af omsætningen med el i Norden handles på Nord
Pool's spot børs, hvilket som udgangspunkt danner grundlag for en fælles nordisk
prisdannelse.

203.

Som folge af kapacitetsbegrænsningerne mellem landene og internt i Danmark og Norge har Nord Pool imidlertid fundet det nødvendigt at opdele Norden i
flere prisområder. Nord Pool opererer således med seks separate prisområder: Vestdanmark, Østdanmark, Sverige, Finland, Nordnorge og Sydnorge.

204.

Nord Pool håndterer flaskehalse ved at dele m.irkedet i selvstændige prisområder - kaldet market-splitting. Nord Pool har rådighed over næsten al kapacitet
på transmissionsforbindelseme mellem prisområderne og bruger den til at udligne
prisforskelle mellem områderne. Opstår der flaskehalse på et transmissionskabet, er
det udtryk for, at prisforskellen mellem de to områder ikke kan udlignes ved import
fra lavprisområdet til højprisområdet, og Nord Pool sætter i det tilfælde en selvstændig pris for alt salg i højprisområdet.

205.

Der er ikke på tilsvarende vis en automatisk mekanisme, der sikrer, at elkablerne til Tyskland anvendes til at udligne prisforskelle mellem Tyskland og Nord
Pool prisområderne. Det betyder, at strømmen kan "løbe den forkerte vej", dvs. at
elektriciteten går fra et højprisområde til et lavprisområde og ikke fra et lavprisområde til et højprisområde.

206.

207.
Det forhold, at Nord Pool opererer med forskellige prisområder - og dermed fastsætter forskellige priser for samme vare afhængig af leveringssted - er en
stærk indikator for, at de enkelte prisområder konkurrenceretligt er adskilte markeder.

Prisforskelle
Ved afgrænsningen af det relevante geografiske marked kan det være af betydning at se på prisforskelle og priselasticitet.

208.

209.
Prisforskelle mellem forskellige områder kan normalt være en indikator for,
at de sammenlignede områder udgør separate geografiske markeder. [fodnote ude-
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ladt] Modsat kan ensartede priser i forskellige områder være en indikator for, at de
sammenlignede områder udgør et geografisk marked.
En sammenligning af priserne på det vestdanske marked og de omkringlig·
gende områder kan imidlertid efter Konkurrencestyrelsens opfattelse ikke anvendes
som kriterium for den korrekte afgrænsning af det geografiske marked i denne sag.
Dette skyldes flere forhold. For det første skyldes det, at de øvrige kriterier for markedsafgrænsningen i denne sag peger entydigt på en snæver afgrænsning af det geografiske marked. For det andet skyldes det funktionen af det nordiske el-marked,
hvor prisforskelle mellem prisområderne søges udjævnet. For det tredje skyldes det
Elsams position som residual monopolist med deraf følgende mulighed for at fastsætte prisen uafhængigt af andre aktorer. Anvendelse af prissammenligning som afgørende kriterium for den geografiske afgrænsning i denne sag ville således føre til
en "Cellophane Fallacy" i form af en for bred geografisk afgrænsning af markedet.
[fodnote udeladt]

210.

211.
Vurderingen af substitution sker fortrinsvis ved anvendelse af SSNIP-testen.
]fodnote udeladt]

Når SSNlP-testen anvendes til afgrænsning af det relevante marked er det
imidlertid vigtigt at holde for øje, at testen kan resultere i en afgrænsning af et marked, der er bredere end det egentlige relevante marked. Dette kan blive tilfældet, når
testen anvendes på prissætningen hos virksomheder, der er dominerende. Det skyldes, at den dominerende virksomhed typisk allerede har prissat på et højere niveau,
end tilfældet ville være under effektiv konkurrence. I sådanne tilfælde kan en mindre
prisstigning fremkalde en kraftigere kundereaktion og dermed større substitution,
end der ellers ville fremkomme. Dette kan medføre, at det relevante marked udvides
til at omfatte produkter, der under effektive konkurrenceforhold ikke ville være en
del af det relevante marked.

212.

Det er anerkendt af Kommissionen, at der ved afgrænsningen af det relevan•
te marked i sager om misbrug af dominerende position skal tages højde for denne
problemstilling. [fodnote udeladt]

213.

Kapacitetsbegrænsninger mellem prisområderne muliggør, at der kan opretholdes væsentlige prisforskelle mellem de forskellige prisområder.

214.

Dette kan illustreres ved at se på de prisforskelle, der er mellem henholdsvis
det nordtyske og det sydnorske prisområde, som grænser op til Vestdanmark.

215.

Tabel 12: Forskel i el-pris mellem Tyskla11d og Syduorge (hjsk pris - norsk pris " T-N i DKK)
i pct. afdcn gc1111e111s11itlige pris i Tyskland og Syd11orge i 2005 og 2006
2005

Antal
timer
I pct. af
alle timer

Norsk pris> Tysk ~ris
T•N<-50
-SO< T•N< ·2S
·2S<T•N<O
124
184
926
1 ~D

2 ••

11 ~.

Norsk pris< Tvsk ~ris
O<T•N<2S
2S<T•N<SO
SO<T-N
2.219
2636
2.671
25 ••

30%

30 ••
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2006
Ani.il
limer
I pcL af
alle limer

1.641

1.200

2.142

1.762

1.004

I.Oll

19 ~.

14 ~.

24 ~.

20%

11%

12 %

Forskellige.fardcli11ger fif 111rkeds1111dele
216.
Fordelingen af virksomheders markedsandele på et givent marked kan udgøre en indikator for tilstedeværelsen af adgangsbarrierer til et marked. Oplysninger
om markedsaktørerne og deres mulige konkurrenters markedsandele kan derfor anvendes som en indikator ved fastlæggelsen af det relevante geografiske marked.
[fodnote udeladt[
Markedssituationen i Norden er præget af flere store aktører. Det er vanskeligt at opgøre disse aktørers markedspositioner, men på baggrund af Konkurrencestyrelsens undersøgelser kan følgende aktører i Danmark, Sverige, Norge og Tyskland identificeres:

217.

Tnbel 12: Estimerede mnrkedsposilio11er for de vigtigstenklorer beregnet på gnmdlng nf pro.
duktio11sknpncilet eksklusiv prioriteret prod11ktio11 (2005).
Pct.
Elsam
Energi E2
E.ON
Vattcnfall
Fortum
Statkraft
Andre
I alt

A11m

Kr/de

Vesldanm.irk
59

Øsldanm.irk

.
5
7

.
7
20
100

.

Tyskland

.
.

66
7
12
5

20
17

.

.

11

62
100

1()0

.

Sverige

.

4
17
34
17
4
24
100

Fini.ind

Norge

.

.

.

.
.

3

5
31

.

61
100

-I

.
34
57
100

Mnrlcrdspt1s1tirmm1r ,•r l1trtg11ct t•td ni opg11rt dr11 nnlicmnlr prod11kticmsknpnciltl og imporltnpncitrt,•rr.
Vt'd import tr ht>cr nkr,,r lildt'/1 dm nndl'I nf irr1110rlkapnciklm !'Om nkl11rm hnr i d,s,•ortln11drt. • -• angivrr al værdim rr mindre end 3 pct. D,•t brm.rrkrs, al Forll1111s markedsandt/ i Firrlmrd fannmtlig undrrvurdrrts i tabtllt11.
Dm danskt, sven.slce, norske, finske ,,g lyske kt111k11rrruwnyndighed har a11givtt t'I t stinrar for marked.<·
a111ltltne i dt rtsptkli11e lande.

Som det ses er markedsandelene i de forskellige områder fordelt meget forskelligt i de enkelte geografiske områder. Elsam er således den helt dominerende aktør i Vestdanmark, mens selskabet har en helt marginal markedsandel i de øvrige
områder.
218.

Sådanne forskelle i markedsandele taler stærkt for, at der er tale om separate
geografiske markeder, således som det også indikeres af Nord Pools inddeling i prisområder.
219.

Forskellig prod11ktionslek110/ogi
220.
Når man ser på, hvordan der produceres el, fremgår det, at der er tydelige
forskelle på de forskellige områder.
221 .
Den danske elproduktion er primært karakteriseret ved anvendelse af vindkraft og kulkraft, mens den norske og svenske elproduktion er præget af vandkraft
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og til en vis grad af atomkraft. Den tyske elproduktion er primært karakteriseret ved
kulkraft, atomkraft og vindkraft.
222.
Forskellige produktionsteknologier har forskellige marginalomkostninger,
og når teknologierne ikke er fordelt ligeligt mellem områderne, vil priserne i tilfælde
af flaskehalse per definition blive forskellige i de enkelte prisområder.

223.
På grund af de væsentlige forskelle i sammensætningen af de enkelte områ•
ders produktionsteknologi er der behov for meget stor overførselskapacitet for at sikre effektiv konkurrence. Hvert tilfælde af flaskehals er således et udtryk for, at transportbarrierer forhindrer producenten med de laveste marginalomkostninger og dermed pris i at konkurrere med producenter med højere marginalomkostninger.
224.
Forskellene i produktionsteknologi taler derfor for, at der er betydelige forskelle i konkurrencevilkårene i de enkelte prisområder og understøtter derfor, at der
er tale om separate geografiske milrkeder.

V11rdcri11g nf om den geogrnfiskc 111nrkcdsnfgræ11s11i11g aj11æ11ger nf,
blcmer pti 11de11ln11dsfarbi11dclserne eller ej

0111

der er knpacitctspro-

225.
Elsam har både i Elsam Il sagen og i denne sag gjort gældende, at det rele•
vante geografiske marked skilt afgrænses bredere end Vestdanmark og i det mindste
omfatte Nord Pool området i perioderne, hvor der ikke er kapilcitetsproblemer på
transmissionskableme.
226.
Dette skyldes ifølge Elsam, at der i disse timer er en betydelig samhandel
mellem de nordiske lande og Nordtyskland, ligesom elektriciteten "flyder" frit mellem lilndene alt ilfhængig af udbud og efterspørgsel. Det er endvidere Elsams opfat•
telse, at en sådan markedsafgrænsning vil være i overensstemmelse med Kommissionens seneste praksis i fusionssagen mellem DONG, Elsam, Energi E2 m.fl. hvor
Kommissionen - ifølge Elsam - vurderede, at markedet i tilfælde af flaskehalspro•
blemer skal afgrænses til et vestdansk eller større marked.
227.
Konkurrencestyrelsen skal for det første bemærke, at Kommissionen i den
omtalte fusionssag ikke træffer en endelig afgørelse vedrørende det geografiske marked, men Kommissionen fremhæver en række forhold, der taler for en afgrænsning
til Vestdanmark. Efter styrelsens opfattelse kan fusionssilgen mellem DONG, Elsam
og Energi E2 derfor ikke tages til indtægt for, at markedet skal afgrænses bredere end
Vestdanmark i de timer, hvor der ikke er kapacitetsproblemer på transmissionskableme.

228.
Elsam tager blandt andet punkt 667 i fusionssagen til indtægt for, "at det
sa11dsy111igvis netop k1111 er i 'jlaskeltalsperiodemc', at der er cl særligt vcstda11sk marked", jf.
høringssvaret side 10. Hertil skal styrelsen anføre, at det i fodnote 431 til punkt 667
fremgår, at:
"It l,as bee11 nrg11ed tlint s11cl1 a situation of dominmrce may nlso bc present i11 sit11ntio11s i11
wliic/1 Ilte respective arens, i11 pnrtimlar DK West, is 1101 scpnrated from otlter Nord Pool
arens, 11n111ely in sit11ntio11s i11 w/1icl1 priccs wo11ld Jall i11 Dcm11ark if i11tcrco11nectio11 co11gestio11 arises. It /1as l1ce11 alleged tital i11 s11ch sit11atio11s Elsam and possibly E2 show tl1cir

dominm1ce by sctting 111eas11res 'avoidi11g' s11cl1 i11terco1111cction co11gestio11 and t1111s kecp-
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ing prices l1igl1. It is 11ot necessanJ to discuss this iss11c ft1rtl1er in this decision. lf s11cl1 allegcd belinvio11r act11ally occ11rrcd it 11my tic sn11ctio11al1/c 1111der tl1e provisions of Art.82 EC
nnd of Da11isl1 Competition Law. While tl1is wo11/d - d11e to a kind of cclloplume JallaciJ have n11 i11Jl11ence 011 the periods in whirh West DK or East DK ca11 l1e co11sidered separate
wholesnle markels (s11d1 behaviour, due lo reducing lhe co11gestio11 rate, wo11ld obvio11sly
make s11cl1 p_eriods aepcar to be less freq11e11I tha11 tltetJ acl11ally are) it docs not have an im•
pact on the assessme11t to be carricd 0111 i11 this decision ... "

229.
Med andre ord savner det efter Kommissionens opfattelse mening at afgrænse det geografiske marked på grundlag af forekomsten af flaskehalse, når Elsam
selv kan udøve indflydelse på, hvornår flaskehalsene opstår.
For det andet kan henvises til Kommissionens rapport "Energy Sector Inqui•
ry" af 10. januar 2007, hvoraf det fremgår, at Kommissionens undersøgelser af det relevante geografiske marked viser, at de analyserede markeder er nationale "except
De11111ark and Jtaly, wl1crc s11b-11alio11al regional markets clearly exist." Kommissionen lag•
de i denne sammenhæng vægt på, at Vestdanmark er adskilt fra andre områder i
halvdelen af alle timer, og at den vestdanske pris slet ikke er korreleret med prisen i
de omkringliggende områder. Videre anfører Kommissionen (fodnote udeladtj:

230.

"It [data indsamlet i perioden 2004-2005/ also s11ggests I/ral, in tl1e Nord Pool aren, tlirec
(West De11mark, cast De11111ark and So11tl1 Nonvay) arens ca11 bc considered as separate
geographic markels".

Endelig kan henvises til Kommissionens godkendelse af fusionsaftalen mellem DONG og Vattenfall (2005), hvor det af afgørelsens punkt 32 fremgår, at Kommissionen anser det for en reel mulighed at afgrænse markedet til Vestdanmark i alle
timer.

231.

232.
Samlet set er det Konkurrencestyrelsens klare opfattelse, at der ikke er belæg
for at påstå, at en geografisk markedsafgrænsning, der er bredere end Vestdanmark
og i det mindste omfatter Nord Pool området i perioder, hvor der ikke er kapacitetsproblemer på transmissionskableme, vil være i overensstemmelse med Kommissio•
nens praksis.
Ko11kl11sio11 - det releva11te geografiske marked

233.
Sammenfattende finder Konkurrencestyrelsen ligesom i Elsam li sagen, at
det relevante geografiske marked er Vestdanmark.

Samhande lspåvirkning
234.
Traktatens art. 82 finder efter sin ordlyd anvendelse på dominerende virk•
somheders misbrugsadfærd, der kan påvirke samhandelen mellem medlemsstater.

Kravet om, at der skal foreligge en påvirkning af handelen mellem med•
lemsstater, indebærer, at der skal foreligge en påvirkning af den grænseoverskriden•
de økonomiske aktivitet mellem mindst to medlemsstater. I dette krav ligger imidler•
tid ikke, at adfærden skal påvirke handelen mellem hele en medlemsstat og hele en
anden medlemsstat. Artikel 82 vil derfor kunne finde anvendelse i tilfælde, hvor kun
en del af en medlemsstat er omfattet. (fodnote udeladt)
235.
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236.
Art. 82 vil derfor kunne finde anvendelse i den foreliggende sag, hvor adfærden påvirker samhandelen mellem en del af en medlemsstat og andre medlemsstater, og hvor det geografiske marked er afgrænset subnationalt.
237.
Det er ifølge praksis fra EF-Domstolen endvidere et krav for anvendelsen af
art. 82, at den bedømte adfærd kan påvirke samhandelen mærkbart. ]fodnote ude•
ladt] Vurderingen af, om påvirkningen på samhandelen er mærkbar, foretages i relation til misbrugsadfærd primært på grundlag af adfærdens art og den pågældende
virksomheds stilling på det berørte marked. ]fodnote udeladt]
238.
Elsams strategi ved indmeldelse af bud til Nord Pool har i nogle timer til
fonnål at skabe flaskehalse med henblik på at opdele markederne inden for Nord
Pool og dermed opnå en høj prissætning i Vestdanmark. Denne adfærd påvirker således direkte samhandelen mellem Vestdanmark og de omkringliggende medlems•
stater. ]fodnote udeladt]

239.
Konkurrencestyrelsen finder kravet til mærkbarhed opfyldt henset til, at Elsams adfærd skaber flaskehalse, der bevirker, dels at Elsam opnår monopolstatus, og
dels at Vestdanmark bliver et særskilt prisområde med hø;e priser.
240.
Det er en yderligere betingelse for anvendelsen af artikel 82, at virksomheden indtager en dominerende stilling på en væsentlig del af fællesmarkedet. Denne
betingelse er opfyldt, når den dominerende stilling omfatter en medlemsstat i sin
helhed, men kan ligeledes være opfyldt, når det relevante marked omfatter et mindre
område.
241.
Domstolen har fostslået, at der ved afgørelsen af, om et bestemt område er af
tilstrækkelig stor betydning til at udgore en væsentlig del af fællesmarkedet, skal tages hensyn til strukturen og omfanget af produktion og forbrug af det nævnte produkt, samt til vaner og okonomiske muligheder hos sælgere og kobere. [fodnote udeladt]

242.
På baggrund af betydningen og omfanget af den danske elproduktion og •
forbrug er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at Elsam indtager en dominerende
stilling på en væsentlig del af fællesmarkedet, og traktatens artikel 82 finder således
anvendelse på Elsams misbrugsadfærd i perioden 2005-2006 og skal derfor anvendes
sideløbende med konkurrencelovens§ 11.

243.
Konkurrencestyrelsen har i overensstemmelse med proceduren i Rådets for.
ordning 1/2003 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens art. 81 og 82
indmeldt sagen i ECN netværket den 9. marts 2007, ]fodnote udeladt] idet Konkurrencestyrelsen har pligt til at foretage høring af Kommissionen, forinden Konkurrencerådet træffer afgørelse om, at en overtrædelse af Traktatens forbud mod misbrug af
en dominerende stilling efter art. 82 kræves bragt til ophør. [fodnote udeladt]
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Artikel 82/Konkurrencelovens § 11

Domiucrcudc stilliug
244.
Ifølge fast retspraksis fra EF-Domstolen foreligger der en dominerende stilling, når en virksomhed indtager en økonomisk magtposition, som sætter den i stand
til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence pa det relevante markea;iaet
den kan anlægge en i betydeligt omfang uafhængig adfærd overfor sine konkurrenter og kunder og i sidste instans overfor forbrugerne. (fodnote udeladt[
245.
Et klassisk eksempel på dominans er tilfældet, hvor en virksomheds position
på et marked gør det muligt for virksomheden at øge prisen til over det niveau, som
er kendetegnende for et marked med effektiv konkurrence, og uden at konkurrenter
og nye aktører kan trænge ind på markedet. [fodnote udeladt]
246.
Ved afgørelsen af, om en virksomhed besidder en dominerende stilling er
det af stor betydning at fastlægge virksomhedens styrke på markedet. EF-Domstolen
fastslog i sin afgorelse i Hoffmann-La Roche mod Kommissionen, at:

"e11 do111i11ere11de stilli11g km1 være c11 følge af c11 række faktorer, som Iwer for sig ikke 11odvendigvis er afgorende, men blandt disse faktorer hnr omfattende markedsandele meget stor
betyd11i11g." [fodnote udeladt[
247.
En vigtig faktor for en vurdering af, om en virksomhed besidder en dominerende stilling er således virksomhedens markedsandel. Det fremgår af Kommissionens og EF-Domstolens praksis samt af bemærkningerne til konkurrenceloven, at det
må formodes, at en markedsandel på over SO pct. i sig selv kan udgore beviset for, at
en virksomhed besidder en dominerende stilling på markedet. [fodnote udeladt[

Ved markedsandele på mellem 40 og 50 pct. er der en formodning for, at
virksomheden indtager en dominerende stilling på markedet, såfremt der foreligger
supplerende indicier på dominans. [fodnote udeladt] Omvendt skaber en markedsandel på under 40 pct. en formodning for, at virksomheden ikke er dominerende.
Dog kan det ikke udelukkes, at en virksomhed med en markedsandel på mellem 25
og 40 pct. kan være dominerende, hvis andre faktorer understøtter, at der foreligger
dominans.
248.

Betydningen af markedsandelens størrelse må derfor ses i lyset af størrelsen
af konkurrenternes markedsandele, den potentielle konkurrence og mulige barrierer
for adgangen til markedet samt markedsandelens udvikling og stabilitet over en
længere periode. Endelig er det en forudsætning for dominans, at indflydelsen har
været opretholdt over en vis periode. (fodnote udeladt]

249.

V11rdcri11g nf Elsnms domiuatrs
250.
Konkurrencerådet fandt i Elsam li sagen, at Elsam havde en dominerende
position på markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark. KAN tiltrådte denne
vurdering i sin behandling af Elsams klage.

251.
Konkurrencestyrelsen vurderer på baggrund af lignende undersøgelser, at
Elsam i 2005 og 2006 indtager en dominerende stilling på markedet for engrossalg af
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fysisk el i Vestdanmark, idet Elsam i betydeligt omfang kan handle uafhængigt af
markedets øvrige aktører og dermed er i stand til at hindre en effektiv konkurrence
på markedet.
Konkurrencestyrelsens dominansvurdering indeholder for det første en
vurdering af, hvor fleksible de forskellige produktionsformer er, da det giver et indtryk af, i hvor høj grad de øvrige markedsaktører på det relevante produktmarked er
i stand til at udøve et effektivt konkurrencepres på Elsam. For det andet vurderes Elsams relevante markedsandele. For det tredje belyses de betydelige adgangsbarrierer,
som afgør omfanget af konkurrencepres fra potentielle konkurrenter. For det fJerde
beregnes Elsams residuale efterspørgsel, der udtrykker i hvor hø; grad Elsam er i
stand til at fastsætte prisen i Vestdanm.1rk uafhængigt af andre producenter. For det
femte vurderes, hvilke mulige prisstrategier Elsam står overfor - samt hvilken prisstr.1tegi Elsam rent faktisk har anvendt - når Elsam indmelder sin udbudskurve til
Nord Pool.

252.

Ud fra en helhedsvurdering af Elsams markedsstyrke konkluderer Konkurrencestyrelsen således, at EIS.1m er dominerende igennem hele den undersøgte periode - herunder at Elsam, trods frasalget .1f to centrale værker til Vattenfall den 1. juli
2006, fortsat besidder en dominerende stilling. Det fremgår af dominansvurderingen,
at Elsam i perioden efter frasalget har en mindre markedsstyrke på det vestdanske
marked, men at Elsam utvivlsomt fortsat er dominerende.

253.

Ge11crcll om de forskellige prod11ktio11sfor111ers fleksibilitet
254.
På det relevante produktmarked (engrosmarkedet for salg af fysisk el) bliver
el produceret på henholdsvis centrale og decentrale værker, vindmoller og såkaldt
virtuel kapacitet (VPP), jf. tabel 13.

Tabel 13: Prod11ktio11 i Vestdm,mark og Elsams andel heraf
Fleksibel roduktion
Forddin • af roduktion i 2005
• htra El~11m

Centrale Villrkcr
49%
100%

Ufleksibel roduktion
Ot.'Cenlralc værker
Vind
28%
23%
15 %
J.I '¾,

VPP
0 ,:.

o;:,

255.
Centrale kraftværker udgør en yderst fleksibel produktionsform. Med fleksibel menes, at en producent med et centralt kraftværk kan justere sin produktion af
el med ganske kort v.irsel, og .it det i høj grad er den forventede elpris sammenholdt
med værkets omkostninger ved at producere, som bestemmer producentens valg af
produktionsniveau.

Et centralt kraftværk producerer udover el også varme, men oplysninger fra
Elsam viser, at kun ca.
pct. af produktionen af el i gennemsnit er "bundet" til var•
meproduktionen. Det skyldes, at de fleste centrale kraftværker har gode muligheder
for at køre ved såkaldt kondensdrift, hvor værket alene producerer el. Det er herved
muligt at producere varierende mængder af el, selvom varmeproduktionen ligger
fast. Med andre ord har et centralt kraftværk et forholdsvist omfattende produkti•
onsmulighedsområde, specielt i sammenligning med et decentralt kraftvarmeværk.

256.

I
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I perioden 1. januar 2005 til 1. juli 2006 var Elsam den eneste ejer af centrale
værker i Vestdanmark, men med virkning fra 2. juli 2006 har Vattenfall opnået ejerskab over to centrale værker i Vestdanmark (Nordjyllandsværket og Fynsværket).
257.

258.
Vattenfall har herved opnået adgang til produktionskapacitet, der på samme
vis som Elsams kapacitet er fleksibel. Det skal dog fremhæves, at Vattenfalls fleks7ole
produktionskapacitet kun udgør ca. halvdelen af Elsams tilsvarende kapacitet.
Udover Vattenfalls ejerskab over de to centrale værker har Elsams konkurrenter en meget ufleksibel produktionsform, da den i høj grad er baseret på decentrale kraftvarmeværker og vindproduktion, jf. nedenfor.

259.

i) Vindproduktion udgør en yfleksibel produktionsform
Ifølge Elsam skaber vindproduktion et konkurrencepres på produktion fra
centrale kraftværker, idet vindproduktion indmeldes i bunden af markedets udbudskurve pga. de lave variable omkostninger ved vindproduktion.

260.

Konkurrencestyrelsen finder det imidlertid afgørende, at vindproduktionen
er ufleksibel, da det således er kendetegnende for vindproduktion, at der kun kan
produceres, når det blæser, og markedets aktorer i ikke ubetydelig grad er i stand til
at forudsige størrelsen af den ufleksible vindproduktion. En ejer af vindmøller kan
ikke producere større mængder, end vejret tillader, uanset hvor høj den forventede
elpris er. Og selv i de timer, hvor det rent faktisk blæser, så vindproduktionen er høj,
vil denne produktion ofte ikke overraske de øvrige producenter af el, som derfor kan
indrette deres produktion i overensstemmelse hermed.
261.

262.
Selvom den faktiske produktion fra vindmøller på timebasis naturligvis er
forbundet med en vis usikkerhed, kan den i høj grad forudsiges på baggrund af historiske prognoser for vindforholdene offentliggjort af Energinet.dk. Alle markedsaktører har således mulighed for at forudsige vindproduktionen, men da de største
vindmølleparker i Vestdanmark ejes af Elsam, kan Elsam formentlig forudsige deres
produktion med en endnu højere grad af sikkerhed.
På den baggrund konkluderes ligesom i Elsam II sagen, at vindproduktion
er en ufleksibel produktionsform.

263.

ii) Produktion på decentrale kraftvarmeværker udg0r en ufleksjbel produktionsform

Elsam anfører, at eftersom decentrale kraftvarmeværker siden 1. januar 2005
har afsat sin produktion til markedspris frem for (som tidligere) til en reguleret pris,
kan produktion fra decentrale kraftvarmeværker ikke uden videre anses som en
ufleksibel produktionsform.

264.

Hertil bemærkes, at selvom produktionen fra de decentrale kraftvarmeværker i modsætning til tidligere handles på markedsvilkår, er det ikke ensbetydende
med, at produktionen er fleksibel.

265.

Rent teknisk er elproduktion på de decentrale kraftvarmeværker bundet til
varmeproduktionen i et fast forhold. Det indebærer, at for en given varmeproduktion

266.
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er det kun i begrænset omfang muligt at variere værkets elproduktion. Generelt er
det således ikke den forventede elpris men snarere hensyn til værkets indgåede varmekontrakter, der afgør, hvor stor produktionen af el bliver i hver time på et decentralt kraftvarmeværk.
267.
Produktion af el på de decentrale kraftvarmeværker kan således forudsiges
forholdsvist præcist på grundlag af kendskab til kapaciteten, varmeproduktionsbehovet og historiske data over produktionen.
Visse af de decentrale værker har dog mulighed for at lagre fjernvarmevand
og dermed opnå en vis fleksibilitet i el-produktionen. Men den opnåede fleksibilitet
er stadig væsentligt lavere end de centrale kraftværkers fleksibilitet.
268.

269.
Dertil kommer, at Elsam tidligere har ejet en del af den decentrale kraftvarmekapacitet og leveret fjernbetjeningsfaciliteter til det meste af den øvrige kapacitet,
og det må derfor forventes, at Elsam derigennem har opnået en viden, som gør det
muligt at forudsige produktionen fra de decentrale kraftvarmeværker mere præcist
end andre producenter.
På den baggrund konkluderes ligesom i Elsam Il sagen, at produktion fra
decentrale kraftvarmeværker er en ufleksibel produktionsform.

270.

Elsnms mnrkcdsnndel

Ved fastsættelsen af virksomheders markedsandele på det relevante marked
danner virksomhedernes afsætning/produktion grundlaget for beregningen. Afhængigt af branchen og markedet kan andre forhold, såsom produktionskapacitet, imidlertid give nyttige oplysninger. /fodnote udeladt] Elsams markedsandel skal således
opgøres på baggrund af Elsams faktiske produktion, men Elsams markedsandel vedrørende produktionskapaciteter vil yderligere fremgå nedenfor.

271.

272.
Opgjort på årsbasis overstiger den vestdanske produktion det vestdanske
forbrug, dvs. at Vestdanmark er nettoeksportør af elektricitet. Den samlede eksport
kan ikke umiddelbart fordeles direkte på de enkelte vestdanske producenter, da det
fysiske flow i udenlandsforbindelserne bestemmes af Nord Pools prissætning mellem
områderne. Alle vestdanske producenter modtager samme pris for elektriciteten,
uanset om elektriciteten efterfølgende bliver i Vestdanmark eller eksporteres. Det er
således umuligt at følge elektriciteten fra producenten til forbrugsstedet og dermed
ikke muligt at angive nøjagtig, hvilken produktion der eksporteres, og hvilken produktion der anvendes i Vestdanmark.
Konkurrencestyrelsen har på den baggrund fordelt eksporten på de enkelte
producenter ved brug af en fordelingsnøgle, hvorefter hver enkelt producent tildeles
en andel af eksporten svarende til producentens andel af den samlede produktion og
import.

273.

Det relevante produktmarked omfatter som tidligere nævnt den samlede
vestdanske elproduktion tillagt nettoimport. Elsams markedsandel kan derved som
udgangspunkt opgøres ved brug af følgende formel:

274.
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M ark edsandel

Elsams produktion - Elsams eksport
=---~--------~Samlet produktion+ import - eksport

275.
Elsams markedsandel udgør 42 pct. i 2005, 50 pct. i 1. halvår 2006 og
2. halvår 2006, jf. tabel 14-15.

I

pct. i

276.
Ifølge praksis er der således en formodning om dominans i 2005 og 1. halvår
2006, da Elsams markedsandel overstiger 40 pct., mens Elsams markedsandel på
pct. i 2. halvår 2006 ikke i sig selv er tilstrækkelig til at statuere dominans på det relevante marked, jf. pkt. 248. Under alle omstændigheder indebærer Elsams markedsandele, at det er nødvendigt at inddrage andre faktorer end selve markedsandelen i
vurderingen af, om Elsam besidder en dominerende stilling.

I

Vurdering af Elsams faktiske markedsstyrke
277.
Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at Elsams markedsandel ikke er udtryk for Elsams faktiske markedsstyrke på det vestdanske marked og at Elsams markedsstyrke således klart undervurderes, såfremt der alene fokuseres på Elsams markedsandel. Elsam har i praksis langt større mulighed for at fastsætte den vestdanske
pris, end Elsams markedsandel umiddelbart indikerer.
Det skyldes, at den vestdanske efterspørgsel i næsten alle timer vil overstige
produktionen fra vind, decentrale værker eller VPP. Herved må en andel af efterspørgslen nødvendigvis skulle dækkes af enten vestdanske producenter med fleksibel produktion eller af udenlandske producenter gennem nettoimport. Kun disse
producenter kan sikre, at det samlede vestdanske udbud af elektricitet svarer til den
samlede vestdanske efterspørgsel.
278.

Det betyder, at produktionen fra vind, decentrale værker og VPP udøver et
begrænset konkurrencepres på de producenter, der råder over fleksibel produktion.
Disse producenter kan således i betydeligt omfang sætte deres pris uafhængigt af de
producenter, der råder over produktion fra vind, decentrale værker og VPP. På
grund af Nord Pools prismekanisme, hvor der findes en fælles markedspris for alle
handler i et prisområde, vil disse producenter således i høj grad fastsætte markedsprisen på Nord Pool.

279.

Henset til de betydelige kapacitetsbegrænsninger på transmissionskableme,
som begrænser importen, betyder det, at de producenter, der råder over centrale
kraftværker i Vestdanmark reelt befinder sig i en meget fordelagtig position, hvad
angår muligheden for at fastsætte elprisen ved sine bud på Nord Pool.

280.

I praksis resulterer det forhold, at produktionen fra vind, decentrale værker
og VPP ikke kan dække efterspørgslen i Vestdanmark således i, at den vestdanske
pris i næsten alle timer bliver bestemt af vestdanske producenter med en fleksibel
produktionsfonn (centrale kraftværker) eller af udenlandske producenter gennem
nettoimport. Det kan i denne sammenhæng fremhæves, at Elsam var prisbestemmende i Vestdanmark i ca. ■ pct. af alle timer i 2005 og i ca.
pct. af alle timer i
2006, jf. pkt. 547-551.
281.

I

282.
Desuden kan Elsam i betydeligt omfang forudsige produktionen fra vind og
decentrale værker, jf. pkt. 260-270.
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Ovenstående taler for, at man ved vurderingen af Elsams faktiske markedsstyrke alene skal se på Elsams markedsandel af de centrale værkers produktion og
nettoimporten. Jo større denne markedsandel er, jo større sandsynlighed er der for, at
Elsam vil være prisbestemmende på det vestdanske marked, og at Elsams faktiske
markedsstyrke derved er høj.

283.

Elsams markedsandel kan på denne vis opgøres til 58 pct. i 2005 og hen·
holdsvis 79 pct. og pct. i de to halvår i 2006, jf. tabel 14-15. I Elsam II sagen blev El•
sams tilsvarende markedsandel opgjort til 82 pct. i 2003 og 72 pct. i 2004.
284.

I

Tabel 14: Elsmns markedsandel (beregnet på produktionstnl) for 2005
(GWh)

rroduklion

Eksøorti'lndel

Prod. - eksport

10.307
897
703
5.084
4.319
21 .310
7.362
7.948
20.724

2809
253
210
1.434
1289

7.498

1954

5.409

7948

20.724
17.201
12.906
42%
47%

Centrale værker Elsi'lm
Decentrale værker Elsam
Vindmolle Els;am
Øvrii:e decentrale værker
Øvrii:cvind
rroduklion i alt (PI
Import (I)
Eksport (E)
P+I-E
P+l-E-VI\I
P + 1- E - VM - DJ<V
Elsams ;mdel af r + I - E
Elsams ;mdcl af r + 1- E - VM
Elsams andel af P + I - E - VM - DKV

644
493
3.650
3.030

58 %

N,,te Fork1>rldstr11e f', I, E, VM og DK\/ står hrnh11/di:vis for ri prod11kti111111å mrlralt værker, fl-i111p,1r/, tl-ek.sporl,
el-produklio11 vrd vi11dmull,•r ,,g tl-prod11klio11 på drcmtmh• v.rrktr.

Tal1e/ 15: Elsnms 111nrkedsm1dcl (11ercg11et på prod11ktio11stnl) for 2006
rroduktion
F 1, "uli
El. juli

(GWh}

Centrale værker Elsam
Decentrale v;rrkcr Elsam
Vindmollc Elsam
Øvri c centrale værker
Øvri e decentrale værker
Øvri cvind

vrr
Produktion i alt (PI
lm ort (I)
Eks rt (El
P+ 1-E
P+l-E - VM
P+ 1-E-VM-DKV
r + 1-E- VM - DKV - VPP
Elsarns andel af + I - E
Elsams andel af r + 1- E - VM
Elsams andel ;if r + I - E - VM DKV
Elsams andcl ;af r + I - E - VM DKV-VPP

r

6.740
524
306
0
2.749
1.878
1.086
13.282
1.732
4.372
10.642

Eks ortandel
E 1. juli

Fl. "uli
1 981
155
91
0
811
560

369

309

214
0
1.938
1.318
777

465

1.266

4.372

10.642
9.110
6803
6025
50 %
56%
70%

l30-40t,'ø
130-401,-ø
(40•501

%
79%

(40-501
%

Nøfr Forkortdsmrt f', I, E, VM og DKV står lrmho/dsv,s for el-produklw11 på mrlrnl,· 11.rrkt'r, ti-import, f/-,·ksport,
tl-pmdukliou ved 11i11dm11lltr øg tl-produktio11 på dtcmtralt 11ærkt r
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Note· Tallmt i labtllm1t tr ink/ produklum li/ regulerkraft Ntll,, udg,ir produWmrtn af r~ ulnkraft foprtgultri11g
- 11tdrtg11/tring) mindre tud l pcl af dtn samltdt el ltVtrtl li/ det danskt marked. Dtlle vil dtrfair ikke have betyd
11i11g fur st,,rrdstu af ,It btug11tdc 111arktdsa11dtlt

Supplerende kan Elsams markedsandele opgøres på baggrund af produktions- og importkapacitet. Herved var E!sams markedsandel 43 pct. i 2005, 43 pct. i 1.
halvår 2006 og pct. i-2. halvår 2006, jLtabel..16- Dette.er.dogJnklusiv kapacitet~n af
vindmøller og decentrale værker. Ses der af tidligere nævnte grunde bort fra kapaciteten på vindmøllerne og decentrale kraftvarmeværker var Elsams markedsandel 65
pct. i 2005, 64 pct. i 1. halvår 2006 og pct. i 2. halvår 2006.

285.

I

I

Ta/lel 16: Elsams markedsmtde/ (beregnet på kapncitetsta/)
2005

(MW)

Centrale værker Elsam
Decentralværker Elsam
Vindmalle Elsam

3661
177

184

337
0
1452
2.056

337

7.683

ort

K+I-VM-DKV
Elsams andel af K + I
Els.ims .inde! af K + 1- VM
Elsams andel af K + 1- VM - DKV

2006

For 1. "uli
3568

1.967
2310
9.6SO
7.257
5.628
43%
53%
65%

0

1.442
2.05S
7.586
1.793
1.975
9.561
7.169
S.543
43%
52%
64%

Nult: forknrlelserut P, I, E, VM og DKV slår htnholdsvis far tl-pmd11ktion på centralt værker, tl-i111p11rl, tl-tk.•porl,
d -prud11klio11 ved vind111111/cr ,,g cl-produktion på dtwrlrnfr værker.

Elsam har således i 2005-06 haft en betydelig markedsandel - uanset om den
ufleksible produktion fra vindmøller, decentrale værker og VPP indregnes eller ej.

286.

Elsams fald i markedsandel fra

2. halvår 2006 som følge af frasalget til Vattenfoll

287.
Det fremgår, at Elsams markedsandel i perioden efter 1. juli 2006 er faldet
pga. Vattenfalls overtagelse af to centrale kraftværker i Vestdanmark.
288.
Det er Elsams opfattelse, at "Ko11k11rrc11cestyrelse11 klnrt 1111derv11rderer effekten
af disse frasalg". Det skyldes bl.a. at den frasolgte kapacitet udgør 37 pct. af Elsams
hidtidige centrale kraftværkskapacitet, og at Vattenfalls overtagelse af værkerne allerede fra overtagelsesdatoen den 1. juli 2006 fik betydning for konkurrenceforholdene
på markedet.
Det bemærkes indledningsvist, at selvom Elsams andel af den fleksible produktionskapacitet er faldet fra 100 pct. til
pct. efter frasalget til Vattenfall, har Elsam fortsat en meget høj andel af den fleksible produktion. Det siger sig selv, at en
andel på 100 pct., som Elsam har haft siden liberaliseringen af markedet, giver anledning til større konkurrenceretlige bekymringer end Elsams andel på
pct. i 2. halvår
2006, men det kan på ingen måde udelukkes, at en markedsaktør, der ejer
pct. af
den fleksible produktionskapacitet kan besidde en dominerende stilling på markedet.

289.

I

I

I
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Endvidere viser retspraksis, at endog et betydeligt fald i markedsandele ikke
i sig selv er bevis for, at der ikke foreligger en dominerende stilling. Efter retspraksis
lægges der således vægt på, at dominansvurderingen ikke udelukkende baseres på
virksomhedens markedsandel, ]fodnote udeladt] og i denne sammenhæng kan sær•
ligt henvises til pkt. 312-336, hvor Elsams residuale efterspørgsel bliver opgjort. Den•
ne opgørelse viser, at Elsam også i 2. halvår 2006 var residual monopolist i et væsent•
ligt antal timer.

290.

Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt Vattenfalls overtagelse af værkerne
havde en konkurrenceeffekt allerede fra overtagelsesdatoen den 1. juli, skal det bemærkes, at det ikke er afgørende for en dominansvurdering, at Elsam mister markedsandele til Vattenfall allerede fra den 1. juli 2006, men snarere at vurdere, hvorvidt Elsam fortsat har mulighed for at handle uafhængigt af andre markedsaktører.

291.

292.
Det er i denne sammenhæng væsentligt, at faldet i Elsams markedsandel
kun i begrænset omfang indebærer, at Elsam bliver mere usikker på sine konkurrenters reelle muligheder for at producere el i hver time. Elsam har således igennem sit
tidligere ejerskab et nærgående kendskab til de frasolgte værker, og derfor må Elsam
forventes i høj grad at kunne forudsige Vattenfalls reelle produktionsmuligheder.
Herved kan Elsam forudsige Vattenfalls mest effektive produktionsniveau på værkerne i alle timer, hvilket Elsam ikke på samme måde ville være i stand til, såfremt
faldet i markedsandele skyldtes, at Vattenfall havde etableret nye centrale kraftværker i Vestdanmark.
Konkurrencestyrelsen har endvidere undersøgt Vattenfalls budkurver til
Nord Pool i 2. halvår 2006, for på denne vis at vurdere, hvorvidt Vattenfall allerede
fra overtagelsesdatoen den 1. juli 2006 har haft en klar strategi for sin indmelding af
produktion på Nord Pool. Hermed kan det vurderes, hvorvidt Vattenfall i en periode
har haft behov for at teste forholdene på det vestdanske marked.

293.

Der kan endelig henvises til pkt. 329-336, hvoraf det fremgår, at Elsam i 2.
halvår 2006 fortsat er residual monopolist i Vestdanmark i et betydeligt omfang. Elsam er således residual monopolist i 61 pct. af peak-timerne i 2. halvår 2006, mens
selskabet tilsvarende var residual monopolist i ca. 82 pct. af peak-timeme i 2005 og 1.
halvår 2006.

295.

Produktion af el via VPP-optioner har kun i begrænset omfang mjndsket Els<ims faktiske markedsstyrke j 2006
296.
Konkurrencerådet godkendte den 24. marts 2004 fusionen mellem Elsam og
NESA på baggrund af en række tilsagn. Elsam gav bl.a. tilsagn om at bortauktionere
rådigheden over en mængde central kraftværkskapacitet ("VPP-auktioner"). Elsam
har således med virkning fra 1. januar 2006 udbudt 250 MW virtuel kapacitet til kon•
kurrenter til Elsam på 3 måneders produkter. Elsams udbud af virtuel kapacitet sti-
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ger til 500 MW i 2007 og 600 MW fra og med 2008, hvor kapaciteten i disse år bliver
solgt på både 3 måneders, 1 års og 3 års kontrakter.
En vinder på en VPP-auktion opnår en rettighed (option), men ikke en forpligtelse til at få produceret en mængde el på Elsams centrale kraftværker. Efterfølgende skal vinderen i hver time af døgnet beslutte sig for, om der skal produceres eller ej. Såfremt vinderen beslutter sig for at producere el, skal der oetales en såkaldt
"Energipris" til Elsam svarende til marginalomkostningerne på Elsams mest effektive
kraftværk.

297.

Det bemærkes, at den samlede tilsagnspakke fra Elsam/NESA fusionen ikke
vil forbedre konkurrencen men alene opveje de konkurrenceskadelige effekter, der
fulgte af fusionen, jf. konkurrencelovens§ 12e, stk. 1. Formålet med VPP•tilsagnet var
således ikke at mindske Elsams dominans, men snarere at sikre, at fusionens skadelige virkninger ville blive elimineret.

298.

Konkurrencestyrelsen har undersøgt, i hvor høj grad VPP-auktionerne har
påvirket Elsams faktiske markedsstyrke på det vestdanske marked og fundet, at effekten har været begrænset i 2006, da VPP•auktioneme kun i meget begrænset omfang har mindsket Elsams muligheder for at fastsætte markedsprisen i Vestdanmark,
jf. nedenfor.

299.

Selvom det i princippet er muligt for en VPP-køber at udøve strategisk adfærd ved at indmelde produktionen til en høj pris og derved forsøge at blive prisbestemmende i Vestdanmark, er det ifølge oplysninger fra markedet ikke muligt i praksis pga. følgende to forhold:
300.

For det første er 2006 det første år for VPP-auktioneme, og den bortauktionerede mængde er fastsat til kun at udgøre 250 MW (svarende til ca. 6 pct. af Elsams
samlede kapacitet i Vestdanmark). Til sammenligning vil den bortauktionerede
mængde fra 2008 og fremefter udgøre ca. 25 pct. af Elsams samlede kapacitet i Vestdanmark. (fodnote udeladt}
301.

305.
Det bemærkes i den sammenhæng, at en lav energipris er hensigtsmæssig,
da det herved sikres, at hele den udbudte VPP-mængde rent faktisk bliver udnyttet
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og derved mindsker Elsams markedsandel. Såfremt energiprisen er høj, vil der være
mange timer, hvor VPP-produktion ikke anvendes, og Elsam vil i disse timer kunne
opretholde en høj markedsandel.

Adgm1gsl1nrricrcr og potentiel ko11k11rre11cc
Det vestdanske marked er præget af betydelige adgangsbarrierer, som forhindrer potentielle konkurrenter i at udøve et konkurrencemæssigt pres.

307.

For det første er etablering af ny kapacitet i form af fx nye kraftværker forbundet med omfattende omkostninger og den fomodne myndighedsgodkendelse, og
for det andet er Vestdanmark nettoeksportør af elektricitet. Samlet betyder disse forhold, at det er mindre attraktivt og usandsynligt, at der vil blive etableret yderligere
produktionskapacitet-og dermed oget konkurrence - i Vestdanmark.

308.

Den væsentligste adgangsbarriere til det vestdanske marked er imidlertid
den begrænsede kapacitet på udlandskableme, samt den måde kablernes kapacitet
bruges og administreres på, som bevirker, at Elsam bliver residual monopolist i et betydeligt antal timer, jf. nedenfor.

309.

De eksisterende kabler har en vis maksimumskapacitet, som sætter overgrænsen for importen til et område, og i pr.iksis er importen yderligere begrænset i
mange timer på grund af havari og vedligeholdelse. Endvidere er kablet mellem
Vestdanmark og Tyskland ikke administreret af en børs, således som det er tilfældet
med kablerne til Norge og Sverige. Tysklandskablet fungerer i stedet efter et eksplicit
auktionsprincip, som bevirker, at der ikke sker automatisk import fra Tyskland, selv
om den vestdanske pris ligger over den tyske.

310.

Samlet set er adgangsbarriererne af stor betydning for den begrænsede konkurrence i Vestdanmark, idet adgangsbarriererne forstærker betydningen af Elsams
høje markedsandele.

311.

Elsnms rcsidunle cflersporgsel
Et centralt element i vurderingen af Elsoms mulighed for at fastsætte prisen i
Vestdanmark uafhængigt of andre m.irkedsaktører er opgørelsen af Elsoms såkoldte
"residuale efterspørgsel".

312.

Elsams residuale efterspørgsel kan i hver time defineres som det vestdanske
forbrug fratrukket andre markedsaktørers produktion samt importen. Den residuale
efterspørgsel kan således både være positiv og negativ.
313.

I timer, hvor Elsarns residuale efterspørgsel er positiv, er det ensbetydende
med, at en andel af den efterspurgte mængde el kun kan dækkes af Elsam. Elsam er i
disse timer såkaldt "residual monopolist" og kan sætte markedsprisen uafhængigt af

314.
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andre markedsaktører og uafhængigt af Elsams omkostninger ved at producere. I
princippet er der i disse timer ingen grænser for, hvor høj en markedspris Elsam kan
sætte.
Omvendt gælder, at i timer, hvor Elsams residuale efterspørgsel er negativ,
kan hele det vestdanske forbrug blive dækket af andre producenter og af import. I
disse timer vil Elsam være udsat for et effektivt konkurrencepres fra andre markeclsaktører, der gør det vanskeligt for Elsam at sætte en markedspris, der væsentligt
overstiger Elsams omkostninger ved at producere.

315.

Generelt set kan et selskabs residuale efterspørgsel anvendes som et element
i en vurdering af selsknbets faktiske mnrkedsstyrke på et mnrked. I denne snmmenhæng er det nfgørende at vurdere, hvorvidt selskabet har været i stand til at forudsige, i hvilke timer selskabet vil være residual monopolist. Hvis dette er tilfældet, må
selskabets mnrkedsstyrke formodes at være betydelig. (fodnote udeladtf

316.

Vurderingen af Elsams markedsstyrke vil derfor for det første indeholde en
opgørelse af, i hvor mange timer Elsam rent faktisk har haft en positiv residual efterspørgsel. I opgørelsen af Elsams residuale efterspørgsel anvendes per definition de
faktisk producerede mængder fra de øvrige markedsaktører og det faktiske forbrug.
Der er således tale om et udtryk, som bliver opgjort ex post.

317.

For det andet vurderes det, i hvor høj grad Elsam har været i stand til at
forudsige, hvornår dette forhold indtræffer. Til denne brug opgøres Elsams forventede residuale efterspørgsel, der bliver opgjort ex m1te på baggrund af Elsams forventninger til forbruget og de øvrige markedsaktørers produktion. Elsams mulighed for
at forudsige de ovrige aktørers adfærd, jf. pkt. 260-270 og pkt. 306, betyder, at Elsams
forventede residual efterspørgsel i vid udstrækning svarer til den faktiske.

318.

Elsams residuale eftersvør~sel i 2005 o~ 1. halvår 2006
Konkurrencestyrelsens undersøgelse i Elsam li sagen viste, at Elsam i 200304 vnr residual monopolist i ca. 91 pct. af de såkaldte "peak" timer fra kl. 8.00 til
20.00, hvor forbruget af el er størst, og at Elsam med stor sandsynlighed havde m ulighed for at forudsige størrelsen af sin residuale efterspørgsel.

319.

320.
De samme undersøgelser viser nu for det første, at Elsam i 2005 og 1. halvår
2006 mødte en positiv residual efterspørgsel i 5.397 timer af i alt 6.552 peak-timer. Elsam var således residual monopolist i 82 pct. af denne periodes peak-timer, jf. tabel
17.

Tnl,eJ 17: Oversigt over residunl efterspørgsel i peak-timer i 2005 og 1. linlvår 2006
Rcsiduill
eftersporgscl
(R),

Ani.il

For-

Gennemsnit, MWh
Vind•
Decen
muller
Ir.ile
vær•

S.imlel produktioniGWh

)

1155
2.275

18 %
35%

2.638
2.737

843
826

1.133
705

853
890

32

-223

3.47S

]8 %

57

259

6.662

34%

2.217

34%

2.811

729

366

872

104

740

6.727

34%

MWh
R<0
0<R<
500
S00<R<

vrr

Resi•
dual
eftersporg•
set

bn1g

lm•
port

ker

(kun

for
2006
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1000
R> 1000

I .:ilt

905
6.552

14%
100%

2.892
11.078

508
2.906

221
2.425

814
3.429

159
351

1 191
1.967

2,967
19832

15%
100%

321.
Hermed er der også peak-timer, hvor den residuale efterspørgsel er negativ,
fx på grund af lavt forbrug eller stor produktion fra vindmøller, decentrale værker eller VPP. Der er dog langt flere timer, hvor Elsam står over for en positiv residual ef•
terspørgsel.
322.
I Elsam Il sagen viste Konkurrencestyrelsens undersøgelser endvidere, at Elsam tilsvarende var residual monopolist i ca. 78-85 pct. af de såkaldte "off-peak" timer fra kl. 20.00 til 8.00.
323.
I perioden 2005-06 er Elsam også residual monopolist i en meget stor del af
off peak timerne.

Tnl,el 18: Oversigt over residunl eftersporgsel i off penk timer i 2005-06
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324.
I off peak timerne om sommeren er Elsam således residual monopolist i 80
pct. af timerne og selv i off peak timerne om vinteren, hvor der er større produktion
fra de decentrale værker, er Elsam residual monopolist i 59 pct. af timerne, jf. tabel
18.
325.
For det andet er det afgørende for vurderingen af Elsams markedsstyrke også at opgøre Elsams Jon1e11tede residuale efterspørgsel på baggrund af Elsams forventninger til forbruget og de øvrige markedsaktørers produktion.
326.
Det er i denne sammenhæng - ligesom i Elsam li sagen - Konkurrencestyrelsens opfattelse, at Elsams forventede residuale efterspørgsel omtrent svarer til El·
sams residuale efterspørgsel, da Elsam i hoj grad både kan forudsige det vestdanske
forbrug og produktionen fra de øvrige markedsaktører.
327.
Det skyldes, at Elsam i denne periode er den eneste ejer af fleksibel produktion i form af centrale værker, mens Elsam som tidligere nævnt kan forudsige den
ufleksible produktionsformer (vind, decentral) og VPP med stor sikkerhed. Endelig
kan Elsam med en vis sikkerhed forudsige priserne i henholdsvis Sverige/Norge og
Tyskland, og derved den faktiske nettoimport til Vestdanmark.
328.
Det kan på denne baggrund konkluderes, at Elsams faktiske markedsstyrke i
perioden 2005 og 1. halvår 2006 har været meget stor, da Elsam både har været residual monopolist i mange timer og været i stand til at forudsige dette. Herved har Elsam haft gode muligheder for at bestemme den vestdanske pris uafhængigt af andre
markedsaktører.
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Elsams residuale ejlersporgsel i 2. halvår 2006
329.
På tilsvarende vis kan Elsams markedsstyrke i 2. halvår 2006 vurderes ved
indledningsvist at opgøre Elsams residuale efterspørgsel og derefter Elsams forventede residuale efterspørgsel.
330.
Elsams residuale efterspørgsel er positiv i 60 pct. af periodens pea -timer, J •
tabel 19.

Tabel 19: Oversigt over residual efterspørgsel i peak-timer i 2. hnlvdr 2006
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331.
Det konkluderes på denne baggrund, at selvom Vattenfalls indtræden har
mindsket antallet af timer, hvor Elsam er residual monopolist på det vestdanske
marked (fra 82 pct. til 60 pct.), er Elsam fortsat residual monopolist i et betydeligt omfang.
332.
Med hensyn til hvorvidt Elsam i 2. halvår 2006 har været i stand til at forudsige, hvornår selskabet møder en positiv residual efterspørgsel, er det Konkurrence•
styrelsens opfattelse, at opgørelsen af Elsams forventede residuale efterspørgsel nu
skal inddrage det forhold, at en anden producent end Elsam har mulighed for at variere størrelsen af sin elproduktion, når markedsprisen på el er høj. Det er med andre
ord formentlig ikke retvisende at antage, at Elsam med stor sikkerhed kan forudsige
Vattenfalls produktion i hver time.
333.
Det er efter Konkurrencestyrelsens opfattelse retvisende at antage, at Elsam i
hver time kan forudsige Vattenfalls maksimalt tilgængelige kapacitet, da det må for•
modes, at Elsam igennem sit tidligere ejerskab af værkerne har opnået et særligt
kendskab til værkernes produktionsmulighedsområde og dermed den faktisk tilgængelige kapacitet i hver time.
334.
Vattenfalls maksimalt tilgængelige kapacitet i hver time kan opgøres på
baggrund af Vattenfalls indmeldte udbudskurver på Nord Pool. Vattenfall har (ligesom alle andre producenter) for hver time oplyst Nord Pool om, hvor meget selskabet er villig til at producere, hvis den vestdanske pris udgør 15.000 kr./MWh. Når
Vattenfall ikke ønsker at levere mere elektricitet til denne pris, der er ca. 46 gange
større end den gennemsnitlige pris i 2006, må det antages, at Vattenfall ikke er i stand
til at producere mere.
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335.
Ved at anvende Vattenfalls maksimalt tilgængelige kapacitet i hver time viser Konkurrencestyrelsens un~elser, at Elsams forventede residuale efterspøri
sel i 2. halvår 2006 er positiv i timer af i alt peak-timer, svarende til ca.
pct. periodens peak-timer.

336.
Det kan på denne baggrund konkluderes, at Elsam i 2. halvår fortsat er residual monopolist i et betydeligt antal timer, og at Elsam i en vis grad er i stand til at
forudsige, hvornår dette er tilfældet. Herved har Elsam fortsat en markedsstyrke på
det vestdanske marked, der gør selskabet i stand til at være prissætter i stedet for
pristager, dvs. at Elsam har mulighed for at fastsætte en markedspris i Vestdanmark,
der maksimerer Elsams profit.
Elsam er residupl monopolist i væsentli~t flere tjmer end VattenfaH er i 2, halvår 2006
337.
Elsam anfører i sit høringssvar, at det i 2. halvår 2006 er tilfældigt, om det er
Elsam eller Vattenfall, der dækker den residuale efterspørgsel, da begge selskaber besidder fleksibel produktionskapacitet.
338.
Hertil fremhæves, at man i princippet kan opgøre en residual efterspørgsel
for hver enkelt producent på det vestdanske marked. Konkurrencestyrelsen har i de
foregående afsnit alene vist Elsams residuale efterspørgsel og ikke Vattenfalls tilsva•
rende residuale efterspørgsel.
339.
Efterfølgende har Konkurrencestyrelsen dog fundet anledning til at opgøre
Vattenfalls forventede residuale efterspørgsel i 2. halvår 2006. Den valgte metode er
fuldstændig identisk med opgørelsen af Elsams residuale efterspørgsel, idet alle
ufleksible produktionsformer og importen medregnes med de faktiske produktionstal, mens udbydere med en fleksibel produktionsform (her Elsam) medregnes med
den maksimalt tilgængelige kapacitet, som den kom til udtryk gennem selskabets
udbudskurve på Nord Pool i den relevante time.
340.
Undersøgelsen viser, at Vattenfalls forventede residuc1le efterspørgsel i 2.
halvår 2006 var positiv i ca. pct. af alle peak-timer, mens Elsam tilsvarende mødte
en positiv forventet residual efterspørgsel i ca. pct. af periodens peak-timer.

I

I

341.
Beregningen afkræfter således, at det er tilfældigt, om det er Elsam eller Vattenfall, der dækker den residuale efterspørgsel. Elsam besidder en væsentligt større
fleksibel produktionskapacitet end Vattenfall, og denne produktion er i langt højere
grad end Vattenfalls produktion nødvendig for at kunne dække hele det vestdanske
forbrug af el. Vattenfalls markedsstyrke er således væsentlig mindre end Elsc1ms, da
Vattenfall kun i begrænset omfang er i stand til at forudsige, hvornår selskabet selv
er residual monopolist i Vestdanmark.

Anyendelse af "pivot analyser" giver et fejlagti~t indtryk af Elsams markedsstyrke
342.
Elsam gør både i Elsam Il sagen og i denne sag gældende, at Konkurrence•
styrelsen burde anvende såkaldte "pivot analyser" ved opgørelsen af Elsams residuale efterspørgsel. Ifølge Elsam viser en foretaget pivot analyse, at Elsams elproduktion
var uundværlig i gennemsnitligt
pct. af timerne i 2003-06, og at der ikke er sam•
menhæng mellem disse timer og KS' kritiske timer.

I
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343.
Af KAN's præmisser i Elsam II sagen fremgår som tidligere nævnt, at Elsam
var dominerende i 2003 og 2004, og dermed at pivot.analysernes resultat - som er baseret på medtagelse af den fulde import-kapacitet - ikke skulle tillægges den betydning, at Elsam ikke var dominerende.
Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at pivot-analyserne ikke giver et
retvisende billede af det konkurrencepres Elsam var udsat for i periiiaen 200s-;200 ,
idet det bemærkes, at en afgørende forskel mellem Elsams pivot analyse og Konkurrencestyrelsens analyse er, at styrelsens beregninger inkluderer den faktiske import i
hver time, mens Elsams pivot analyser inkluderer den fulde importkapacitet på alle
kabler.

344.

Med andre ord bygger Elsams pivot analyser på en forudsætning om, at der
ved beregning af den residuale efterspørgsel skal fratrækkes den maksimale importkapacitet til Vestdanmark fra såvel Norge, Sverige som Tyskland. Dette er en fejlagtig
forudsætning som følge af to forhold.

345.

For det første har der kun i ca. 1,1 pct. af timerne i 2005-06 været import fra
både Norge, Sverige og Tyskland til Vestdanmark samtidig, idet det specielt bemærkes, at der i 0 pct. af timerne har været fuld import fra alle landene samtidig.

346.

For det andet vil Elsam først møde konkurrence fra Norge og Sverige i det
øjeblik, hvor den vestdanske pris overstiger den norsk/svenske pris. I timer, hvor disse priser er meget høje, kan Elsam søge at skabe ensartede priser i områderne for at
forhindre en flaskehals og dermed import. Importkapaciteten er således i denne situation ikke udtryk for det reelle konkurrencepres på Elsam.

347.

For det tredje fungerer tysklandskablet ikke effektivt, jf. pkt. 90-91, hvilket
indebærer, at importkapaciteten på tysklandskablet således heller ikke er udtryk for
det reelle konkurrencepres på Elsam.

348.

På den baggrund konkluderes, at anvendelsen af Elsams pivot analyser leder til en overvurdering af konkurrencepresset, som Elsam er udsat for gennem import, og at analysen herved undervurderer Elsams faktiske markedsstyrke på det
vestdanske marked.

349.

Elsams muligheder for at fastsætte markedsprisen og skabe flaskehalse
En illustration af Elsams muligheder for at opnå økonomisk fordel af stillingen som residual monopolist fremgår af figur 2.
350.
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Figur 2: ll/11strntio11 nf residunl eftersporgsel
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Den markerede linje illustrerer en time, hvor Elsam møder en positiv residual efterspørgsel, nflr vind og decentral produktion samt import fra henholdsvis et
højpris-naboland og et lavpris-naboland er trukket fra den oprindelige efterspørgselskurve. Det ses, at Elsam i sådanne timer med en positiv residual efterspørgsel stflr
over for tre forskellige prisstrategier:

351.

352.
For det første kan Elsam vælge at sætte en pris, der er lavere end den laveste
nabolandepris (Pt). Herved er der som udgangspunkt ingen import, og Elsam vil
kunne sælge en stor mængde. Det er imidlertid sjældent, at den vestdanske pris bliver lavere end den laveste nabolandepris (kun i ca. 8 pct. af alle timer i 2005-06).
For det andet kan Elsam sætte en pris, som ligger mellem den hojeste nabo•
I.indepris (P11) og den laveste nabolandepris (Pt), hvilket er sket i ca. 84 pct. af alle timer i 2005-06. En såd.in pris vil som udgangspunkt medføre, at der importeres el fra
lavprisomrfldet, indtil der opstår fl.iskehals på forbindelsen. Elsam vil derved kunne
afsætte en lidt lavere mængde men til en måske væsentligt hojere pris.

353.

1 dette tilfælde vil det normalt være økonomisk fordelagtigt for Elsam at
sætte en pris, der omtrent svarer til den højeste nabolandepris. Det skyldes, at en la•
vere pris kun i yderst begrænset omfang medfører en øget mængde, på grund af den
inelastiske efterspørgselskurve.

354.

For det tredje kan Elsam sætte en pris, der overstiger den højeste nabolan•
depris (P11). Herved vil der importeres el fra begge nabolande, og Elsam vil kunne af•
sætte en forholdsvis lille mængde til en i princippet uendelig høj pris. Konkurrencestyrelsens undersøgelse viser, at den vestdanske pris er højere end den højeste nabolandepris i ca. 8 pct. af alle timer i 2005-06.

355.

Det fremhæves, at der ikke er noget entydigt svar på, hvilken prisstrategi,
der giver Elsam den højeste profit, da det vil afhænge af de konkrete forhold i hver
time. 1 nogle timer er det profitabelt at afsætte en lille mængde til en meget høj pris,
mens det i andre timer er profitabelt at afsætte en stor mængde til en lavere pris.

356.

· 54.

357.
Det er afgørende for Elsams prisstrategi, at selskabet kan forudsige priserne
i nabolandene med en vis sikkerhed. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at Elsam i høj grad kan forudsige både den tyske og den norsk/svenske pris, jf. nedenfor.
358.
Elsam har store muligheder for at forudskikke den tyske pris gældende for
den følgende dag. For det første er det tyske engrosmar eafor ell11gesom etaan•
ske) relativt koncentreret med fire store aktører med vertikal integration til detailmarkedet. For det andet handles hovedparten af elektriciteten på OTC vilkår, hvilket
giver Elsam mulighed for at indhente pristilbud fra eksempelvis E.ON, der viser det
aktuelle prisniveau på det tyske marked. For det tredje holder EEX lukket i weekenden, og prissætningen i weekenden og om mandagen følger derfor af priser fastsat
om fredagen. [fodnote udeladt[ Alle markedsaktører har altså fuldt kendskab til de
tyske priser søndag og mandag, når de skal melde udbudskurver ind til Nord Pool
for disse dage.
359.
Hertil kommer, at der som tidligere anført ikke gælder samme mekanisme
med import til udjævning af prisforskelle - market-splitting - på kablet mellem Vestdanmark og Tyskland. Der er således ikke tale om en reel konkurrencesituation mellem Tyskland og Vestdanmark. Dette illustreres også af, at Elsam i mange tilfælde
eksporterer el til Tyskland, selvom prisen i Vestdanmark i en given time er højere det benævnes at "strømmen løber den forkerte vej".
360.
Elsams strategi i forbindelse med fastsættelse af den pris, som selskabet ønsker for at levere mængder udover sin vind- og varmebundne elproduktion, afhænger af de forventede priser i henholdsvis Sverige/Norge og Tyskland, jf. nedenfor.
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366.
Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at Elsam ved sin indmeldelse af
udbudskurver på Nord Pool har mulighed for at anvende en prisstrategi, der inde•
bærer, at Elsam i et ikke ubetydeligt antal timer opnår en pris, der væsentligt oversti•
ger Elsams omkostninger.
Elsams prisstrategi kan således indebære, at der i nogle timer skabes flaske•
halse på forbindelserne til Norge/Sverige, så Vestdanmark bliver et særskilt prisområde med en høj pris, mens prisstrategien i andre timer kan betyde, at der undgås at
skabe flaskehalse til Norge/Sverige, så Vestdanmark undgår at blive et særskilt prisområde med en lav pris.

367.

Elsams faktiske indmeldelse af udbudskurver på Nord Pool
Ligesom alle andre producenter i Nord Pools område indmelder Elsam for
hver time en udbudskurve, der angiver Elsams ønskede kombination af pris og
mængde. En udbudskurve vil normalt afspejle det forhold, at en producent er villig
til at sælge en større mængde, hvis prisen er høj, da virksomhedens omkostninger
normalt stiger ved større produktion.

369.

Konkurrences relsens undersø else af Elsams udbudskurver viser

For det første indmelder Elsam i hver time en vis mængde til prisen O kr. Elsam har således i hver time i 2005-06 i gennemsnit indmeldt ca. 435 MWh til prisen 0
kr.

371.

Den tidsmæssige 11dstræk11i11g af domi11a11se11
376.
Elsam er dominerende i alle timer på det vestdanske marked, da Elsam i høj
grad selv kan bestemme, hvorvidt der opstår flaskehalse på forbindelserne til Nor•
ge/Sverige ved hjælp af selskabets indmeldelse af bud til Nord Pool.
377.
Elsam kan dermed forudsige, hvornår selskabet opnår en stilling som residual monopolist og indrette deres bud på Nord Pool i overensstemmelse hermed, så•
ledes at Elsam opnår økonomisk fordel af stillingen som residual monopolist. Elsam
kan kun gøre dette, fordi de kan handle uafhængigt af konkurrenter og forbrugere.
378.
Konkurrencestyrelsen vurderer på denne baggrund, at kravet til den tidsmæssige udstrækning af den dominerende stilling er opfyldt. Det bemærkes, at kra•
vet om tidsmæssig udstrækning relaterer sig til tilstedeværelsen af dominans og ikke
til selve misbruget.

379.
I kraft af indretningen af markedet, herunder de eksisterende kapacitetsbegrænsninger, sin store markedsandel og sin stilling som residual monopolist, besid•
der Elsam i alle timer den fornødne markedsmagt til at handle uafhængigt af andre
aktører. Uanset om Elsam vælger i en konkret time at udnytte sin stilling til fx at skabe eller forhindre en flaskehals for at opnå høje priser eller ej, er det den blotte mulighed for at handle uafhængigt af andre aktører, der er afgørende - og tilstrækkelig til at opfylde kravet om tidsmæssig udstrækning af dominansen. Elsam har igennem

hele den undersøgte periode haft muligheden for at handle uafhængigt af andre ak•
tører og kravet til den tidsmæssige udstrækning af dominansen er således opfyldt.

Ko11kl11sio11 - domim111st•11 rderi11g
380.
Konkurrencestyrelsen har foretaget de samme undersøgelser af Elsams dominans som i Elsam Il sagen, og undersøgelserne viser samlet set, at Elsam ligesom i
2003-04 indtager en dominerende stilling på det relevante marked i 2005-06.
381.
Elsams markedsandel i Vestdanmark på det relevante produktmarked k.in
umiddelbart opgøres til mellem )30-40} og 50 pct. i 2005-06, men meget taler for, at
man ved vurderingen af Elsams faktiske markedsstyrke alene skal se på Elsams mar•
kedsandel af de centrale værkers produktion og nettoimporten, hvor Elsams markedsandel kan opgøres til mellem (40-50) og 79 pct. i 2005-06.
382.
Øvrige forhold taler endvidere for, at prisdannelsen i Vestdanmark er uafhængig af andre aktører end Elsam. Der er således betydelige adgangsbarrierer til
markedet, som forhindrer potentielle konkurrenter fra at udove et konkurrencepres
på Elsam, samtidigt med at de eksisterende konkurrenter i Vestdanmark i høj grad
har en ufleksibel produktionsform. Elsam er i kraft af sin fleksible produktionskapacitet derved reelt den eneste leverandør, der kan imødekomme den residuale eftersporgsel i Vestdanmark. Elsam er således residual monopolist i 82 pct. af peaktimerne i perioden 2005 og 1. halvår 2006 og i 60 pct. af peak-timerne i 2. halvår 2006.
I off peak-timerne om sommeren er Elsam residual monopolist i 80 pct. af timerne,
mens Elsam har denne stilling i 59 pct. at vinterens off peak-timer i den undersøgte
periode.
383.
Elsams position som residual monopolist gør, at Els.im i stor udstrækning
selv kan bestemme i hvilke timer, der opstår flaskehalse pii forbindelserne til Nor·
ge/Sverige.
384.
Det er på denne baggrund Konkurrencestyrelsens vurdering, at Elsam ind•
tager en dominerende position på det vestdanske marked, idet Elsam i udstrakt grad
kan handle uafhængigt af øvrige aktører og dermed er i stand til at hindre effektiv
konkurrence på markedet.
Mislmtg
385.
En dominerende virksomheds påtvingelse af urimelige priser udgør et mis•
brug og er dermed forbudt efter konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. § 11, stk. 3, nr. 1,
og EFT art. 82, stk. 1, jf. art. 82, stk. 2, litra a.
386.
Ved vurderingen af, om der foreligger urimelige salgspriser, skal det afgøres, om prisen eller avancen klart overstiger, hvad der kunne opnås på et marked
med virksom konkurrence i relation til såvel størrelse som varighed. (fodnoter udeladt) Dette må nødvendigvis ske gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være i et konkurrencepræget marked. (fodnote udeladt(
387.
Retspraksis om dominerende virksomheders piitvingelse af urimelige priser
er forholdsvis begrænset. Det er dog fastslået af EF-Domstolen i United Brands•
afgørelsen (fodnote udeladt], at der er tale om urimelige salgspriser ("excessive pri-
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cing"), når prisen på en vare ikke står i rimeligt forhold til den økonomiske værdi af
den leverede vare.
388.
Hvorvidt denne betingelse er opfyldt eller ej, bliver i United Brandsafgørelsen vurderet ved brug af en to-leddet test (herefter benævnt "United Brandstesten") For det første vurderes om der er et urimeligt forhold mellem de faktisk afholdte omkostninger og den faktisk opkrævede pris. I bekræftende raid vurderes or
det andet, om den opkrævede pris er urimelig - enten i sig selv eller i forhold til prisen for konkurrerende varer. (fodnote udeladt}
389.
Ved vurderingen af, om der foreligger et misbrug, er det vigtigt at holde for
øje, at misbrugsbegrebet er et objektivt begreb, som ikke forudsætter, at det bevises,
at en virksomhed med en dominerende stilling har haft til hensigt at fordreje eller
begrænse konkurrencen. [fodnote udeladt} Vurderingen skal således alene tage de
faktiske forhold i betragtning.
390.
Ifølge Elsam skal en misbrugsvurdering tage hensyn til, at elektricitet i nogle
situationer har en økonomisk værdi, der er hojere, end der umiddelbart kan beregnes
på baggrund af marginalomkostningerne for den sidst producerede enhed. Det kan
fx skyldes, at forbrugere af el i nogle situationer er villige til at betale en hojere pris
for at undgå, at deres efterspørgsel ikke dækkes, og markedsaktørerne er derved villige til at betale en betydelig risikopræmie for at minimere risikoen for at være i underskud af el.

391.
Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at Elsam herved mener, at så længe
der efterspørges elektricitet til en given pris, kan denne pris ikke være urimelig, da
den marginale køber pr. definition vil have en betalingsvillighed svarende til elektricitetens pris.
392.
Herved vil det i praksis næppe være muligt, at en elpris er så høj, at den udgør misbrug af dominerende stilling i form af urimeligt høje priser. Det bemærkes
kort, at dette ikke er i overensstemmelse med formålet med konkurrenceloven og
Traktaten, hvorfor synspunktet må forkastes.

Generelt om Ko11k11rrenccsh;relse11s 111isl,r11gstest
393.
I det følgende foretager Konkurrencestyrelsen en vurdering af, hvorvidt EIsam har opnået urimeligt høje priser i 2005 på det vestdanske marked. Vurderingen
foretages på baggrund af en misbrugstest, der tilsvarende lå til grund for Konkurrencerådets afgørelse i Elsam li sagen, og som tager udgangspunkt i United Brandstesten.
394.
Misbrugstesten består af i alt syv tests (A - G). Test A og B identificerer samlet set de såkaldte "kritiske timer", hvor Elsam har opnået en fortjeneste, der er væsentlig højere, end hvad der kan opnås på et marked med virksom konkurrence. I test
C-G sker en prøvelse af, om test A - B giver et retvisende resultat.
395.
Den nærmere opbygning af Konkurrencestyrelsens misbrugstest i Elsam Il
sagen og den foreliggende afgørelse (Elsam III) fremgår af tabel 20.
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Tnl,el 20: lndlrold i misbnigstest i Elsnm Il og Elsnm lll sagerne
Elsam III

Elsam li
Unitcd
Brands
l . led

United
Brands
2. lcd

:wLA;
Er prisen højere end en pris, der ville have gi vel El•
samen rimelil? indtienin1t?
1) Omkostnin1ter i henhold til Elsams årsregnskab
2) Fordelinl? af omkostnin1?er time for time
Faktisk afholdte omkostninger i alt
3) Normalfortjeneste
•Il "Prisvariations-tillæl?"
5) C02-till:cg
Tcststoncbe for om Elsams pris l?r riml!li111
~

l:r prisen i sil! selv urimdi1t?
TcstC-G:
Provelsc af resultatet i IL-st A-B

2005-06

200,;

✓

✓

✓

✓

100
+ 17

✓

✓

2003-04

117
✓

✓

n/a

,I

✓

✓

✓

✓

+32
+40

+ 43
232

2006

100
• 18
118
+ 26

+ 41

• SO
235

Det fremgår af tabel 20, at den eneste forskel i forhold til Elsam II sagen er,
at misbrugstesten nu inkluderer et CO2-tillæg, jf. indforelsen af CO2-kvotesystemet
med virkning fra 1. januar 2005. Da CO2-tillægget ikke udtrykker faktisk afholdte
omkostninger, er tillægget ligesom det såkaldte "prisvariations-tillæg" inddraget på
en måde, der er konsistent med United Brands-testens 2. led.

396.

Tabellen viser endvidere, at misbrugstesten beregner en teststørrelse, der
anvendes til at vurdere, om Els.ims pris er rimelig eller ej. Teststørrelsen overstiger i
hoj grad de omkostninger, som fremgår af Elsams årsregnskab. Herved tillader Konkurrencestyrelsens misbrugstest i gennemsnit priser, der overstiger Elsams omkost•
ninger med ca. 132 pct. i 2005 og 135 pct. i 2006. Misbrugstesten udtrykker herved et
yderst konservativt skøn for, hvorvidt Elsams pris er rimelig eller ej.

397.

398.

1 de følgende afsnit gennemgås indholdet i misbrugstesten nærmere.

Test A) Kritiske timer, Ju,or de vestda11ske priser er t1æse11tligt højere e11d priser, der l,ai•de givet en rimelig indtjening
399.
I test A identificeres de såkaldte " kritiske timer". Det er timer, hvor Elsam
opnår en pris på det vestdanske marked, der er væsentlig højere end Elsams faktisk
afholdte omkostninger. En kritisk time defineres som en time, hvor mindst en af fø).
gende betingelser er opfyldt:
a) Gennemsnit af prisen i Vestdanm.irk i 3 sammenhængende timer overstiger
gennemsnittet af Elsams totale gennemsnitlige omkostninger (inkl. en rimelig
fortjeneste) tillagt prisvariations-tillæg og CO2-tillæg, eller
b) Gennemsnit af prisen i Vestdanmark i 10 sammenhængende timer overstiger
gennemsnittet af Elsams totale gennemsnitlige omkostninger (inkl. en rimelig
fortjeneste) tillagt prisvariations-tillæg og CO2-tillæg.
I en kritisk time har Elsam s5ledes opnået en fortjeneste, der er væsentlig højere, end hvad der kan opn5s på et marked med virksom konkurrence. Valget af hen•
holdsvis 3 og 10 sammenhængende timer skyldes, at udbyderne af el på Nord Pool
har mulighed for at afgive de s5kaldte "blokbud". Et blokbud er et bud hvor udbyde-

400.
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ren betinger udbudet i en time af, at udbudet i en anden time bliver afsat. De hyp~
pigst anvendte blokbud ligger fra kl. 8.00 til kl. 18.00, dvs. 10 sammenhængende ti•
mer.
401.
Overordnet set er følgende fem forhold nødvendige for at kunne udpege de
kritiske.timer:

402.
For det første skal Elsams samlede omkostninger opgøres. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at det relevante omkostningsbegreb er Elsams gennemsnitlige omkostninger (ATC), som udgøres af summen af Elsams gennemsnitlige faste omkostninger (AFC) og Elsams gennemsnitlige variable omkostninger (AVC).
Ved anvendelse af ATC sikres, at Elsam frir dækket alle sine faktisk afholdte omkostninger. Både Elsams gennemsnitlige faste omkostninger og gennemsnitlige variable
omkostninger fremgår af Elsams eksterne årsregnskab. Opgørelsen af det relevante
omkostningsbegreb uddybes i pkt. 429439.
403.
For det andet skal Elsams omkostninger fordeles time for time. Af Elsams
årsregnskab fremgår ikke, hvordan de gennemsnitlige variable omkostninger fordeler sig på hver time, og Konkurrencestyrelsen har derfor på baggrund af oplysninger
fra Elsam estimeret de gennemsnitlige variable omkostninger på timebasis. Opgørelsen af Elsams totale gennemsnitlige omkostninger uddybes i pkt. 444463.
404.
For det tredje skal Elsams rimelige fortjeneste fastsættes. Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at Elsam skal kunne opnå en rimelig fortjeneste ("mark-up")
på sine gennemsnitlige totale omkostninger. I misbrugstesten anvendes derfor en
normalfortjeneste på ca. 10 pct. af Elsams egenkapital svarende til den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i andre danske industrier, hvilket giver en beregnet markup på pct. i 2005 og pct. i 2006, jf. pkt. 464-476.

I

I

For det fjerde er det Konkurrencestyrelsens opfattelse, at Elsam skal kompenseres for det okonomiske tab i de timer, hvor en lav elpris på markedet ikke sikrer
Elsam dækning af selskabets gennemsnitlige totale omkostninger (inklusiv normalfortjenesten). Kompensationen sker gennem et såkaldt "Prisvariations-tillæg" på ca.
34 pct. i 2005-06, jf. pkt. 477489.

405.

406.
For det femte har Konkurrencestyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip valgt
at inkludere et CO2-tillæg, hvori 100 pct. af den relevante CO2-pris indregnes. CO2tillægget kompenserer herved Elsam for den maksimale økonomiske værdi af selskabets CO2-kvoter, jf. pkt. 490-524.

Samlet set identificerer test A i alt 1.484 kritiske timer, jf. tabel 21. Hver enkelt kritisk time fremgår af bilag fAJ.

407.

Tnbel 21: Res11ltnt nf test A
Kritiske timer

1. ho1lvår 2005
2. ho1lv.ir 2005
1. ho1lv.ir 2006

128

Gns. pris i
kritiske timer
lkr.lMWhl

356

441
514

485

399

Gns. markup i
kritiske timer

lpctl

I

?. h01lv.ir 2006
I all

515
1.484

396

I

Det bemærkes yderligere, ilt den gennemsnitlige pris i de kritiske timer i 2.
hnlvår 200515 betydeligt over de øvrige halvår i den undersøgte periode.

408.

Til sammenligning identificerede Konkurrencestyrelsen i EISilm II sagen 728
kritiske timer i 2. halvår 2003, 110 kritiske timer i 1. halvår 2004 og 62 kritiske timer i
2. halvår 2004 svarende til i alt 900 timer.

409.

Det bemærkes, at EISilm ikke er prisbestemmende i alle timer på det vestdanske marked, dvs. at der er timer, hvor prisen i Vestdanmark er højere end den af
Elsam mnksimale indmeldte pris på Nord Pool i den pågældende time. Det er på
denne baggrund Konkurrencestyrelsens opfattelse, at en time, hvor Elsam ikke er
prisbestemmende, kun er en kritisk time, hvis den pågældende time også ville have
været en kritisk time, hvis den af Elsam maksimale indmeldte pris på Nord Pool
hnvde været gældende i Vestdanmark.

410.

Test B) Prise11 i de kritiske timer er væse11tlig over prisen i mtdre tilsvarende timer
Denne test undersøger, om prisen i de kritiske timer i sig selv er urimelig.
Dette gøres ved at beregne gennemsnits priser for hhv. kritiske og ikke-kritiske timer
over analyseperioden. Testen viser, at der har været tale om urimelige priser.

411.

Når det skal vurderes, om der er tale om påtvingelse af en pris, som enten i
sig selv eller i forhold til prisen for konkurrerende varer er urimelig, er det normalt
muligt at snmmenligne med konkurrerende produkter, dvs. produkter udbudt fra
andre producenter. Denne fremgnngsmåde vil imidlertid være misvisende i denne
sammenhæng, da de produkter, der kommer tættest på at være konkurrerende pro•
dukter, er udbud af elektricitet fra producenterne i Norge og Sverige. Og sammenligning med disse priser lider som omtalt i pkt. 210-212 af "the Cellophane Fallacy".

412.

Det er imidlertid muligt at vurdere, om priserne i de timer, der er identificeret med test a, er urimelige i forhold til de priser, der gælder i andre tilsvarende ikkekritiske timer i Vestdanmark. Med tilsvarende timer menes timer på samme tidspunkt i døgnet og i samme måned. Dermed undgås at sammenligne med timer, hvor
forskelle kan tilskrives døgnvariation eller sæsonvariation.

413 .

Testen er udført ved .it beregne den gennemsnitlige pris for kritiske timer i
hver måned for hvert timetal. Det vil sige, at der er beregnet en gennemsnitlig pris
for nlle kritiske timer mellem kl. 0 og 1 samt mellem kl. 1 og 2 frem til kl. 23 til 24 for
hver måned i hele analyseperioden.

414 .

På samme måde regnes gennemsnitspriser for alle ikke-kritiske timer i hver
måned for hvert timetal. Det giver i .ilt 576 gennemsnit (24 timer gange 24 måneder).

415.

Det er nu muligt at sammenligne gennemsnitsprisen i de kritiske timer i
hvert timetal i hver måned med den tilsvarende gennemsnitlige pris for alle ikkekritiske timer. Dette viser, at der er meget væsentlige forskelle mellem prisen i de kritiske timer - der er identificeret efter test a - og de tilsvarende ikke-kritiske timer.

416.
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Tabel 22 viser, at priserne i de kritiske timer overstiger priser i de ikke kritiske timer.
417.

Tnbel 22: Ge1111ems11itlige prisforskelle mellem timer ide11tificerct efter test a og tilst•are11de ikke-1..-ritiske timer (2005-06)
Time
1-4

Pris i kritiske limer
Pris i ikke-kriliske timer
Forskel i kr.
Forskel i pct.

309
229
80

35 ~~

Time
5-8

Time

Time

Time

Time

9-12

13-16

17•20

21-24

355

496

452

460

254
101
40 %

346

322
131
41 %

319

378
293
85
29%

150

43%

141
-14 ~.

Tabel 22 viser, at priserne i de kritiske timer overstiger priser i de ikke kritiske timer.
417.

418.
Denne test viser, at Elsam i de kritiske timer har påtvunget køberne en pris,
som i forhold til priser i ikke-kritiske tilsvarende timer er urimelig. Dermed viser testen, at Elsams priser i de kritiske timer er urimelige i sig selv. (fodnote udeladt!

Test B udgør en se)vstændig test af om prisen j en kritisk time er urimelig i sig selv
Ifølge Elsam udgor test B ikke en selvstændig test af, hvorvidt Elsams priser
i sig selv har været urimeligt høje. Det er således alene en intetsigende bekræftelse af
test A og ikke nogen selvstændig analyse af, om priserne i sig selv er urimelige.

419.

420.

Konkurrencestyrelsen er - af de følgende årsager - ikke enig i Elsams syns-

punkt.
421.
Test A identificerer som bekendt timer, hvor prisen er væsentligt højere end
Elsams omkostninger, men da omkostningerne varierer betragteligt fra time til time,
vil test A kunne karakterisere en time, hvor prisen er relativt lav, men hvor omkostningen også er lav, som en kritisk time.
422.
Hensigten med test B er at undersøge, hvorvidt dette er tilfældet, samt undersøge om der er behov for at frasortere sådanne timer. Test B sikrer således, at pri•
sen i en udpeget kritisk time ikke karakteriseres som misbrug, hvis markedsprisen i
mange andre timer er væsentligt højere.
423.
I denne sammenhæng kan henvises til, at den spanske konkurrencemyndighed i en parallel sag om misbrug i form af urimeligt hoje priser på elmarkedet har
gennemført en lignende test vedr. 2. led i United Brands-testen. (fodnote udeladt) I
testen sammenlignes priserne på de dage, hvor misbruget var konstateret, med priserne på de samme dage i de foregående år. Bortset fra at Konkurrencerådets test B
gennemfører sammenligningen inden for de enkelte måneder og ikke på tværs af år
og dermed, at sammenligningsgrundlaget i Konkurrencerådets test B umiddelbart
synes mere retvisende, fremhæver den spanske misbrugssag, at Konkurrencerådets
test B er egnet til at vurdere, om Elsams priser i de kritiske timer er urimelige i sig
selv.
Endelig kan Konkurrencestyrelsen anføre, at det er korrekt, at test B ikke har
frasorteret nogle timer i forhold til test A. Dette skyldes imidlertid ikke en fejl ved

424.

test B, men snarere det forhold, at test A indeholder en række elementer (såsom pris•
variationstillægget og CO2-tillægget), som har mere karakter af United Brandstestens 2. led. Test A inkluderer således omkostninger, der ikke er faktisk afholdte for
Elsam, men som kan forklare, at Elsam tager en højere pris, end de faktisk afholdte
omkostninger umiddelbart kan retfærdiggøre. Hvis disse omkostninger i stedet kun
medregnes i test B og ikke i test A, vil test A identificere væsentligt flere kritiske timer, der efterfølgende ville blive frasorteret i test B.

De/ko11k/11sio11
Samlet set viser Konkurrencestyrelsens test A og B, at Elsam i 2005-06 har
opnået urimeligt høje priser i 1.484 timer. Det er således Konkurrencestyrelsens opfattelse, at der er et urimeligt forhold mellem Elsams faktisk afholdte omkostninger
og den faktisk opkrævede pris i den undersøgte periode, og at der er tale om påtvingelse af en pris, som i forhold til prisen for el i tilsvarende timer er urimelig.

425.

l de efterfølgende tests (C - G) sker en prøvelse af, om test A - B giver et retvisende resultat. De gennemførte tests (C - G) viser samme entydige resultat; nemlig
at test A - B er en forsigtig vurdering af, i hvilke timer Elsam har påtvunget en urimelig høj pris på det vestdanske marked.
426.

På den baggrund finder Konkurrencestyrelsen, at Elsam har misbrugt sin
dominerende stilling, jf. art. 82, stk. 1, litra a) og konkurrencelovens§ 11, stk. 3, nr. 1.

427.

Uddybe11de forklnriug af Kouk11rre11cestyrelseus misbn1gstest
I det følgende gennemgås Konkurrencestyrelses misbrugstest (test A og B)
nærmere, herunder de principper og antagelser, som Konkurrencestyrelsen har Jagt
til grund for testen.

428.

Valg af re/eva11t 0111kosl11i11gs/1cgre/1 i 111islm1gstcst
429.
Det fremgår af bemærkningerne til konkurrenceloven [fodnote udeladt[, at
der efter EF-Domstolens praksis kræves detaljeret bevis for, at der kan statueres urimeligt høje priser. Dette kan ske gennem en analyse af omkostningsstrukturen ved at
sammenligne den pågældende vares salgspris med varens produktionspris og dermed fastlægge fortjenstmargenen.

En analyse af omkostningsstrukturen vil tage udgangspunkt i enkeltvarekalkulationsprincippet [fodnote udeladt) I enkeltvarekalkulationsprincippet tages
udgangspunkt i de omkostninger, der medgår til produktion af den relevante vare.
Enkeltvarekalkulationsprincippet kan dog afviges, hvis vægtige hensyn taler herfor,
herunder hvis der er tale om forsknings- og udviklingstunge områder. Det vurderes,
at sådanne forhold ikke er gældende for Elsam.

430.

De omkostninger, der medgår til produktion af den relevante vare, skal som
udgangspunkt opgøres ved brug af de regnskabsmæssige vurderingsprincipper, som
branchen eller virksomheden normalt anvender. Dette er ensbetydende med, at kostprincippet skal anvendes. [fodnote udeladt[ Anvendelse af kostprincippet indebærer,
at virksomhedens omkostninger svarer til de faktisk afholdte omkostninger.

431.

---=~-_-..-.1_ . - -·- - - .... _

432.
Udgangspunktet ved vurderingen af, om der foreligger urimeligt høje priser, er de priser, der ville kunne dannes på et marked med virksom konkurrence.
)fodnote udeladt)
433.
Økonomisk teori foreskriver, at en virksomhed på et marked med virksom
-.konkurrence_Q'ler tid vil få dækket sine totale omkostninger tillagt en rimelig fortjeneste. Det svarer til, at den producerede vares salgspris o"ver"tid vil svaretil virksomhedens totale gennemsnitlige omkostninger (ATC) tillagt en rimelig fortjeneste. Netop til denne pris vil virksomheden få dækket sine totale omkostninger og få en rimelig fortjeneste.

En virksomheds totale omkostninger udgøres dels af en række faste omkostninger, der er omkostninger, som virksomheden skal afholde uanset den producerede mængde, ~ af en række variable omkostninger, der er omkostninger, som
varierer med den producerede mængde. De gennemsnitlige samlede omkostninger
(ATC) består således af summen af de gennemsnitlige variable omkostninger (AVC)
og de gennemsnitlige faste omkostninger (AFC).

434.

ATC

A ~ total c:051

=

AVC

Avmge vaMable ccst

+

AFC

Averaoe n,ed cost

435.
Definitionen af de totale gennemsnitlige omkostninger viser, at såfremt prisfastsættelsen på et marked kun sker til de gennemsnitlige variable omkostninger, vil
virksomheden ikke få dækket sine gennemsnitlige faste omkostninger. I så tilfælde
vil virksomheden på et tidspunkt blive tvunget ud af markedet.
På den baggrund bør en test for urimeligt høje priser tage udgangspunkt i
virksomhedens totale gennemsnitlige omkostninger (ATC). Hvis virksomhedens
salgspris overstiger virksomhedens totale gennemsnitlige omkostninger tillagt en rimelig fortjeneste, kan der være tale om urimeligt høje priser, jf. første led i United
Brands-testen.
436.

Elsams gennemsnitsomkostning er det relevante omkostningsbegreb
Elsam gør i sit høringssvar gældende, at Konkurrencestyrelsen anvender et
forkert omkostningsbegreb i sin misbrugstest, da testen bygger på gennemsnitsomkostninger i stedet for marginalomkostningerne på den sidste, dyreste og dermed
prisfastsættende enhed. Herved undervurderer testen Elsams omkostninger og finder for mange kritiske timer.
437.

Konkurrencestyrelsen kan hertil anføre, at det valgte omkostningsbegreb
(gennemsnits-omkostningen) også blev anvendt i Elsam II sagen. Anvendelsen af
dette begreb er økonomisk konsistent, da begrebet sikrer Elsam en dækning af både
de faste og de variable omkostninger (inkl. en rimelig forrentning). Herved sikres, at
Elsam opnår en profit der langsigtet kan opretholdes på et marked med virksom
konkurrence.

438.

Endvidere skal tilføjes, at Konkurrencestyrelsens teststørrelse tillader priser,
der er ca. 132 pct. i 2005 og 135 pct. i 2006 højere end Elsams oplyste omkostninger i
det eksterne regnskab, jf. pkt. 397. Der er således ikke belæg for at påstå, at Konkur•
rencestyrelsens test undervurderer Elsams omkostninger.
439.
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Mjsbru~stesten identificerer kritiske timer i både 2005 og 2006
Endelig argumenterer Elsam for, at den anvendte misbrugstest særligt i 2006
giver te;Iagtige resultater. For det første er det påfaldende, at misbrugstesten identificerer en række kritiske timer i 2. halvår 2006, selvom Elsam i denne periode har anvendt udbudskurver under hensyntagen til selskabets marginalomkostninger uden
noget tillæg til disse omkostninger.

440.

Konkurrencestyrelsen kan hertil anføre, at misbrugstesten tager udgangspunkt i Elsams faktisk afholdte omkostninger, som de kommer til udtryk i Elsams
årsregnskab. Når testen finder kritiske timer, selvom Elsam tilsyneladende har anvendt marginalomkostninger i forbindelse med selskabets udbudskurver, er det udtryk for, at de anvendte marginalomkostninger ikke afspejler Elsams faktiske omkostninger i selskabets årsregnskab.

441.

442.
For det andet er det ifølge Elsam påfaldende, at misbrugstesten identificerer
en række kritiske timer i 2006, når de markedsaktorer, som skulle være påført skade
ved det påståede misbrug, offentligt har udtalt det modsatte. Eksempelvis fremgår
det af Energi Danmark A/S's årsrapport, at" Prisdm111else11 i l1c/c tir 2006 i Danmark var i
overe11sste111111else med lærebogernes teori om en fri vares prisda11nelse, og dette var til glæde
for alle e11ergieksportere11de aktorer i Danmark."
Hertil kan Konkurrencestyrelsen anføre, at misbrugstesten bygger på omfattende oplysninger om Elsams omkostninger, som kun Konkurrencestyrelsen, og ikke
markedets øvrige aktorer, har adgang til.

443.

Fordeling nf Elsnms faste ge1111emsnitlige 0111kost11i11ger
Konkurrencestyrelsen har ud fra de samme principper som i Elsam II (2005)
beregnet de gennemsnitlige faste omkostninger (AFC). Styrelsen har således modtaget oplysninger fra Elsam om de samlede faste omkostninger til el-produktion på de
centrale kraftværker samt oplysninger om den totale produktion på disse værker.

444.

445.
Elsams gennemsnitlige faste omkostninger kan her opgøres t i l . kr/MWh
i 2005 o g . kr./MWh i 2006, jf. tabel 23.

Tnl1el 23: Elsams gem1e111s11itlige faste omkost11i11ger (AFC)
2005

2006

Fash: omkostnin er {mio. kr.}
Produktion (1Wh)
Gcnncmsnitli c fostc omkostnin er (kr./MWh)

Det skal fremhæves, at tabel 23 viser Elsams faste omkostninger, efter at
Konkurrencestyrelsen har foretaget en korrektion af de af Elsam oplyste regnskabs•
tal, jf. nedenfor.

446.

Elsam har i forbindelse med frasalget af Nordj~andsværket og Fynsværket
til V.ittenfall opnået en regnskabsmæssig avance på ca. • mia. kr., idet salgsværdien

447.
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oversteg værkernes bogførte værdi. Yderligere oplysninger fra Elsam viser, at ca. ■
mia. kr. kan tilskrives el-produktionen.
448.
I det modtagne materiale fra Elsam er avancen af frasalget blevet registreret
som en negativ afskrivning under posten "Øvrige faste omkostninger", da den regn•
- - - - - - - - - - - kabsmæssige_ayance skyldes at Elsam i tidligere år har haft for store afskrivninger
på de frasolgte værker. Resultatet er, at Elsams øvrige faste omkostninger umiddelbart bliver negative i 2006.

Konkurrencestyrelsen anvender ikke de negative faste omkostninger i sin
misbrugstest, da det i givet fald ville unde1VUrdere Elsams faktisk afholdte omkostninir i 2006. Styrelsen har derfor korrigeret regnskabstallene således, at avancen på
ca.
mia. kr. ikke indgår i de faste omkostninger, hvorefter Elsams faste omkost•
ninger i 2006 bliver ■ mio. kr., jf. tabel 23.

449.

Der er en regnskabsmæssig sammenhæng mellem Elsams omkostninger i
2006 og Elsams egenkapital ultimo 2006, idet en højere omkostning medfører en lavere egenkapital. Af denne grund skal korrektionen på ca. ■ mia. kr. også foretages på
Elsams egenkapital for el-aktiviteterne, så egenkapitalen korrigeres fra ca.
mia. kr.
til ca. mia. kr. I 2005 var egenkapitalen ■ mia.kr. Denne del af korrektionen har betydning for Elsams normalfortjeneste.

450.

I

I

Fordeling nf Elsnms variable ge1111ems11itlige 0111kost11i11ger på timer
451.
Som vist i pkt. 114 har Elsam over for Konkurrencestyrelsen oplyst, at selskabets totale variable omkostninger vedr. elproduktion på de centrale værker kan
opgøres til mio. kr. i 2005.

Elsams gennemsnitlige variable omkostninger (AVC) varierer fra time til
time, da de afhænger af, hvilke værker der producerer, og af hvor meget de producerer.

452.

Elsam har i forbindelse med Konkurrencestyrelsens misbrugstest i Elsam Il
sagen redegjort for, at virksomheden ikke er i stand til at fordele de i årsregnskabet
anførte totale variable omkostninger på timebasis. Af denne grund var det i Elsam Il
sagen - og i den foreliggende misbrugstest - nødvendigt for styrelsen at foretage en
estimation af Elsams gennemsnitlige variable omkostninger for hver time.

453.

Konkurrencestyrelsens valg af estimationsprincip bygger på økonomisk teori. Der gælder således generelt, at en virksomheds variable omkostninger (VC) svarer
til det samlede areal under virksomhedens marginale omkostningskurve (MC), jf. fi.
gur4.

454.
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Figur 4: Sa111111enl1æng mellem virkso111liede11s variable omkost11i11gcr (VC) og margi11alo111kost11i11ger (MC)
TVC

MWh

455.
Elsam har for hver time og hvert værk angivet oplysninger om marginatom•
kostningen ved den faktiske produktion. Det gennemsnitlige areal under marginalomkostningskurven (svarende til den gennemsnitlige variable omkostning (AVC))
kan herefter for hvert værk estimeres ved den oplyste marginalomkostning. Såfremt
marginalomkostningskurven for hvert værk i hver time er konstant, er denne estimering helt korrekt, men hvis marginalomkostningskurven er stigende, vil estimeringen
overvurdere den gennemsnitlige variable omkostning.
456.
Det er på denne baggrund Konkurrencestyrelsens opfattelse, at Elsams gennemsnitlige variable omkostninger for alle værkerne kan estimeres ved et vægtet
gennemsnit af de marginale omkostninger på hvert af de centrale kraftværker.
457.
I misbrugstesten anvendes de af Elsam oplyste højeste marginalomkostninger (maks-last-mc) ud fra et forsigtighedshensyn. Elsams gennemsnitlige variable
omkostninger (AVC) i hver time estimeres således ved et vægtet gennemsnit af værkernes maks-last-mc i den pågældende time.

458.
Elsams gennemsnitlige variable omkostninger (AVC) kan på denne måde
estimeres til i gennemsnit at udgøre ■ kr./MWh i 2005 og ■ kr./MWh i 2006. Omkostningen varierer imidlertid betydeligt i de enkelte timer. Den laveste omkostning i
2005 var således ■ kr./MWh, mens den højeste omkostning i 2005 var ■ kr./MWh.
459.
Ved at vægte de estimerede gennemsnitlige variable omkostninger (AVC) i
hver time med produktionen i den pågældende time fiis de samlede variable omkostninger, som anvendes i Konkurrencestyrelsens misbrugstest.

460.
Elsam er ikke enig i, at Elsams opgjorte marginalomkostninger (maks-lastmc) giver et retvisende udtryk for værdien af det marginale ressourceforbrug ved
produktion af en ekstra enhed. Omkostningerne ligger sandsynligvis på et for lavt
niveau i forhold til dette formål.
461 .
Konkurrencestyrelsens valg af estimationsprincip - og de af Elsam opgjorte
maks-last-mc omkostninger - kan imidlertid kontrolleres ved at sammenligne de
estimerede samlede variable omkostninger med Elsams samlede variable omkostninger, som de fremgår af Elsams eksterne regnskab.

· 68 ·

Denne kontrol viser, at misbrugstesten inddrager variable omkostninger, der
er højere end Elsams variable omkostninger i det eksterne regnskab (27 pct. i 2005 og
22 pct. i 2006), jf. tabel 24. Herved udtrykker misbrugstesten et yderst konservativt
skøn over Elsams variable omkostninger.

462.

.Iab~nm111enligui11g nf_qµ_gorclsen nf Elsnms vnrinl,/c omkost11i1~$:T(AVC)
(kr./MWh)

2005

2006

27%

22%

AVC ifol e Konkurrences! rdsens ben, nin er
A VC ifol e El5ams eksterne re nskab

Til sammenligning inkluderede Konkurrencestyrelsen variable omkostninger, der oversteg Elsams variable omkostninger i regnskabet med 24 pct. i Elsam II
sagen.

463.

Fnslsættelsc nf 11on11nlfortjc11cslc11
Når Elsams totale gennemsnitlige omkostninger er opgiort, skal der fastsæt•
tes en normalfortjeneste, der sikrer, at Elsam kan opnå en indtjening med en dertilhørende rimelig egenkapitalforrentning.

464.

Som gennemgået i pkt. 124-127, viser en amerikansk undersøgelse, at det er
mindre risikofyldt at investere i elproduktions-branchen end at investere i gennemsnittet af andre brancher. {fodnote udeladt) Med andre ord taler undersøgelsen for, at
den gennemsnitlige indtjening i el-branchen bør være lavere end gennemsnittet af
andre brancher.

465.

Det er imidlertid Konkurrencestyrelsens opfattelse, at misbrugstesten af for•
sigtighedshensyn skal tillade Elsam en fortjeneste, der sikrer selskabet en egenkapitalforrentning svarende til gennemsnittet af egenkapitalforrentningen i dansk industri generelt.

466.

467.
I praksis udføres dette ved, at der i misbrugstesten beregnes, hvor stor en
mark-up der skal til, for at Elsam kan opnå en egenkapitalforrentning svarende til
den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk industri.
På baggrund af Elsams eksterne årsregnskab kan Elsams egenkapitalforrentning opgøres til ca. 15 pct. i 2005. Eftersom Elsam både har aktiviteter i varme- og
el produktion, er det imidlertid nødvendigt at antage, hvor stor en del af den investerede egenkapital, der kan henføres til henholdsvis el• og varmeproduktion. Det er
dog ikke muligt direkte at adskille aktiviteterne, da el og varme produceres på det
samme anlæg.

468.

Konkurrencestyrelsen har derfor fordelt Elsams egenkapital mellem el og
varme ved brug af en fordelingsnøgle, som udtrykker forholdet mellem el- og varmeproduktion. Den anvendte fordelingsnøgle indebærer, at Elsams el-aktiviteter i
2005 havde en egenkapitalforrentning på pct., mens den i 2006 var på pct. [fodnote udeladt)

469.

I

I
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Overskuddet skal altså reduceres væsentligt, for at Elsams egenkapitalforrentning er tilsvarende den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk erhvervsliv på 10 pct. Dette er ensbetydende med, at overskudsgraden i 2005 reduceres fra
pct. til pct. og i 2006 reduceres fra pct. til pct.

470.

I

I

I

I

Mark-up'en fortæller noget om, hvor meget de samlede omkostninger skal
ganges med, for at man får omsætningen. Overskudsgraden (OG) viser hvor stort
overskuddet er i forhold til omsætningen. [fodnote udeladt} Der eksisterer derfor følgende sammenhæng mellem overskudsgraden og mark-up'en.

471.

1

Mar/cup=-----1- Overskudsgrad
Med baggrund i Elsams reducerede overskudsgrader er det nu muligt at be•
regne den mark-up Elsam skal have for at opnå en indtjening svarende til en egenkapitalforrentning på 10 pct.

472.

Beregningen viser samlet set, at såfremt Elsams totale gennemsnitlige omkostninger (ATC) ganges med en mark-up på pct. i 2005 og pct. i 2006 vil Elsam
opnå en egenkapitalforrentning på 10 pct. i 2005-06.

473.

I

I

Den regnskabsmæssi~e værdi af Elspms egenkppital skpl anvendes ved fastsættelsen
af normalfortjenesten
Elsam har både i Elsam II sagen og i denne sag gjort gældende, at Konkurrencestyrelsen ikke må bruge Elsams regnskabsmæssige egenkapital men i stedet
skal anvende markedsværdien af Elsams egenkapital. Ifølge Elsam vil en konsekvens
af at anvende en lav regnskabsmæssig værdi være, at der opstår et nedadgående
prispres på Elsams eksisterende anlæg, hvilket vil mindske incitamentet til at etablere
ny kapacitet, da Elsam ikke i tilstrækkelig grad får forrentet den indskudte kapital.

474.

Konkurrencestyrelsen er ikke enig med Elsam. Det skyldes for det første, at
den normalfortjeneste, der tillades Elsam, netop svarer til den forrentning som gennemsnittet af dansk industri opnår af de regnskabsmæssige egenkapitalværdier. Med
andre ord svarer overskuddet i dansk industri i gennemsnit til 10 pct. af den regnskabsmæssige egenkapital i disse virksomheder. Hvis Elsam blev tilladt en normalfortjeneste på 10 pct. af en markedsmæssig egenkapital, der - ifølge Elsam - oversti•
ger Elsams regnskabsmæssige egenkapital, vil Elsams normalfortjeneste ikke være
sammenlignelig med resten af dansk industri.

475.

For det andet er det Konkurrencestyrelsens opfattelse, at det ikke kan udelukkes, at Elsams høje markedsmæssige egenkapitalværdi - som fremgår af handelsværdien - kan være medbestemt ud fra markedets forventninger om, at Elsam kan
opnå en urimelig høj elpris i Vestdanmark. Det vil derfor være cirkulært at bruge
denne markedsværdi i opgørelsen af, hvornår priserne er urimeligt høje. Tilsvarende
kan anvendelse af en markedsværdi, der tager udgangspunkt i udenlandske elpro•
ducenters markedsmæssige egenkapital, også indeholde cirkularitet, idet konkurrencen på elområdet i Europa og specielt i Danmarks nabolande er præget af svag konkurrence, så markedsværdien af disse virksomheder dermed også kan indeholde
elementer af for hoje priser.
476.

Opgordsc af "Prisvnriatio11s-tillæg"
På et konkurrenceudsat marked vil en producent ikke producere og sælge
sit produkt, hvis den opnåede salgspris er lavere end producentens omkostninger
ved at producere. I en række timer om året er Elsam dog nødsaget til at gøre dette,
pga. den_yarmebundne roduktion å de centrale kraftværker.

477.

Konkurrencestyrelsens undersøgelse viser, at Elsam i 40 pct. af alle timer i
perioden 2005-06 producerer el, selvom den opnåede salgspris er lavere end Elsams
gennemsnitlige totale omkostning (tillagt en normalfortjeneste). Dette forhold indtræffer eksempelvis i en række nattetimer, hvor efterspørgslen efter el er forholdsvis
lav og derfor i høj grad kan dækkes af produktion fra vindmøller og decentral kraftvarmeproduktion.

478.

Elsams mistede indtjening kan i disse timer opgøres som den realiserede
markedspris i Vestdanmark i forhold til den pris, der præcis ville give Elsam en fortjeneste svarende til normalfortjenesten.

479.

Det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at Elsam skal have mulighed for at
indhente den mistede indtjening ved i andre timer at opnå en højere fortjeneste end
normalfortjenesten. Det indebærer, at misbrugstesten inkluderer et yderligere tillæg
til normalfortjenesten i de timer, hvor markedsprisen er højere end Elsams gennemsnitlige totale omkostninger (ATC) tillagt en normalfortjeneste.
480.

Opgørelser fra Elsam viser, at Elsams gennemsnitlige totale omkostninger
(ATC) ved el-produktion i 2005 var ■ kr./MWh. Indregnes en normalfortjeneste på
■ pct. skal Elsam kompenseres for alle priser, der ligger under tærskelværdien på
481.

■ kr./MWh.

Ser man eå 3 sammenhængende timer, der i gennemsnit er mindre end tærskelværdierne på ■ kr./MWh er eriserne i disse timer i gennemsnit (vægtet med
den producerede mængde) omtrent
mindre. På den baggrund får Elsam i 2005
mulighed for at lægge et tillæg på
pct. (tillæg 1) til normalfortjenesten i 3 sammenhængende timer.

482.

lpct.

Tillægget til normalfortjenesten i 10 sammenhængende timer (tillæg 2) er
mindre end tillæg 1, da der overfor køberne er en sammenhæng mellem den tidsmæssige udstrækning af en høj pris og niveauet for denne pris. Da en IO-timers periode er 3 1/3 så lang som en 3-timers periode er tillægget i JO-timers perioden 3 1/3
mindre end i 3-timers perioden. Dette svarer til, at tillæg 2 udgør ca. pct.

483.

I

484.

Intuitionen bag prisvariations-tillægget kan illustreres grafisk, jf. figur 5.
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Figur 5: I/111strntivt eksempel pti intuitionen i prisvnrintio11stillægget
ATC/Pris o.tte ,p2nd indilonu prim

,omi piraiuri opn.u p1
mehd -d virluom
Ju:ir¼uian:t

/

Negativ&Vani:1

lcOftt>e!Ueatc

pritvmat~~tilll!g
'----------------►

Timer

Intuitionen i prisvariations-tillægget er, at arealet over prisen og under
normalforretningen (mørkt markeret område) modsvares af et tillæg pr. time (lyst
markerede område) som kompenserer for den negative avance i timer, hvor prisen
ligger under de totale gennemsnitlige omkostninger ti\lagt en normalforretning. Et
prisvariations-tillæg, der nø;agtigt kompenserer for den negative avance, vil indebære, at de morkt markerede områder i figur 5 svarer nøjagtigt til de lyst markerede
områder.

485.

Konkurrencestyrelsen har ved beregning af prisvariations-tillægget foretaget
en konservativ vurdering ud fra et forsigtighedshensyn, jf. beregning af kompensation i Elsam 11 sagen (KAN afgørelse s. 54). Forsigtighedshensynet medfører, at arealet
i det lyse område overstiger tilsvarende areal i det mørke område. (fodnote: Konkurrencestyre\sens opgørelse viser, at E\sam overkompenseres med 71 pct. ved anvendelse af prisvariationstillægget, dvs. at det lyst markerede område i figur 5 er 71 pct.
større end det mørkt markerede område.)

486.

Prisvariationstillægget sikrer Elsam kompensation for tab i timer med lave priser
Elsam gør gældende, at Konkurrencestyrelsen anvender en asymmetrisk
fremgangsmåde for at kompensere for tab i perioder med stort udbud og lave priser,
som ikke fører til retvisende resultater, og at prisvariations-tillægget alene kompenserer Elsam for ca. 15 pct. af det opgjorte tab.

487.

Hertil skal Konkurrencestyrelsen bemærke, at der efter styrelsens opfattelse
ikke findes en objektiv metode til beregning af et prisvariations-ti\læg. Styrelsens
valg af metode tilgodeser imidlertid E\sam, idet test C viser, at Elsam ville have opnået en egenkapitalforrentning på 14,4 pct. i 2005 og på 24,7 pct. i 2006, såfremt Elsam
udelukkende havde opnået priser i markedet, der ikke ville blive betegnet som kriti•
ske timer i styrelsens misbrugstest. (fodnote udeladt[

488.

Der er således ikke belæg for at påstå, at prisvariations-tillægget ikke tillader
Elsam en kompensation for tab i timer med lave priser.

489.

C02-tillæg
Konkurrencestyrelsens misbrugstest skal - i modsætning til tidligere - håndtere Elsams omkostning til CO2-kvoter, da kvotesystemet først blev Indført med
virkning fra 1. januar 2005.

490.

Det skal indledningsvist bemærkes, at Elsam kun i begrænset omfang har
haft bogførte omkostninger til CO2 i sine eksterne regnskaber for 2005-06, da Elsam
er blevet tildelt flere gratis CO2-kvoter fra den danske stat, end Elsam havde brug for
i 2005-06.

491.

Ifølge Elsam er der tale om en såkaldt "alternativomkostning", når Elsam
anvender en CO2 kvote i forbindelse med el produktion. En altemativomkostning defineres, i økonomisk teori, som værende den mistede værdi af de muligheder der
forbigås, hvis ressourcen ikke bruges i dens bedste anvendelse.

492.

Alternativomkostningen ved CO2 opstår - ifølge Elsam - ved, at Elsam i et
vist omfang kan mindske sin produktion af el og i stedet sælge den tildelte CO2kvote på en markedsplads. Den økonomiske omkostning ved at anvende en tildelt
CO2-kvote i produktionen er herved markedsprisen for CO2-kvoter frem for den faktiske afholdte omkostning på O kr.

493.

Nedenstående analyse viser på den ene side, at elmarkedets aktører (herunder bl.a. Energistyrelsen og Energinet.dk) har en klar forventning om, at alternativomkostninger til CO2 i høj grad er blevet overvæltet i elprisen, og at dette formentlig
også vil ske under fuldkommen konkurrence. På den anden side kan økonomisk teori
ikke udelukke, at en altemativomkostning til CO2 på lang sigt kun i begrænset omfang vil blive overvæltet i producenternes ATC og derved i elprisen. Endvidere har
den tyske konkurrencemyndighed udsendt en advarsel til den tyske elproducent
RWE AG for at have overvæltet mere end 25 pct. af CO2-prisen i elprisen.

494.

Konkurrencestyrelsen har ud fra et forsigtighedsprincip valgt at udvide
misbrugstesten med et CO2-tillæg, hvori 100 pct. af den relevante CO2-pris indregnes. CO2-tillægget kompenserer herved Elsam for den maksimale økonomiske værdi
af selskabets CO2-kvoter.

495.

I det følgende gennemgås en række forhold, der er relevante for at vurdere,
hvorvidt Konkurrencestyrelsens misbrugstest skal inkludere en alternativomkostning til CO2 eller ej.

496.

Markedsundersøgelser vedrørende CO2's påvirkning af el~risen
Konkurrencestyrelsen har i april 2007 foretaget en markedsundersøgelse
vedrørende CO2-kvoter. En række markedsaktører (fodnote udeladt] har i den forbindelse givet deres vurdering af, hvorvidt elprisen i Vestdanmark og Østdanmark
er steget som følge af indførelsen af CO2 i 2005-06, og hvorvidt elprisen ville være
steget, hvis der var fuldkommen konkurrence på elmarkedeme i Vestdanmark og
Østdanmark.

497.

Undersøgelsen viser for det første, at alle de adspurgte markedsaktører vurderer, at elprisen i Vestdanmark er steget i perioden 2005-06 som følge af indførelsen

498.

af C02-kvotesystemet. Markedsaktørerne vurderer således, at elprisen er steget med
et belob svarende til 50-100 pct. af den til enhver tid gældende C02 pris, jf. tabel 25.
Tabel 25: Hvor stor e11 andel nf C02-pris,m vurderes nt være overvæltet i elpriscn i Vest· og
Øsldn11mnrk i 1005-06?

Vallcnfall (Konkurrent til Elsam)
Enerl!istyrclsen (Mvndil!hed)
Enerl!i D.inmark (Kunde)
Encrginet dk (lnfrastruktur-c;cr)
Forcninl!en .i{ Danske Kraftvarmeværker (Konkurrent til Elsam)
Foreningen af Slutbrugere af el (Kunde)
Norcncrgi (Konsulent)

Andel .if C02-øris
100%
Ca 90%
Ca. 82%

Ca. SO %
60-70%
50 - 75%
50 - 75%

For det andet viser undersøgelsen, at 5 ud af 7 markedsaktører forventer, at
pct. af C02-prisen vil blive overvæltet i elprisen under fuldkommen konkurrence, selvom producenterne har fået tildelt kvoterne gratis af staten.

499.
1()()

500.

Eksempelvis fremgår det af besvarelsen fra Foreningen af Slutbrugere af el

(FSE), at:
"Med de eksisterende nllokeri11gspri11cipper for gratiskvoter t•il markedet under f11ldko111111e11 ko11k11rre11ce sorge for, ni C02 omkost11i11g,m indgår i elprisen."
og af besvarelsen fra Energistyrelsen, at:
"Når e11 elprod11ce11t skal tage stilling til produktion nf e11 ekstra kW11, vil C02-l.."Voleme
optræde som e11 ekstra prod11ktio11so111kost11i11g pti 111nrgi11nle11. Dette gælder 11n11set lwor
mq11fe iratis/q•oler. clprod11centc11 Jrnr modtnfel."
To markedsaktører (Energi Danmark og Vattenfall) vurderer dog, at gratiskvoter slet ikke vil blive overvæltet i elprisen under fuldkommen konkurrence, men
at det kun vil være de faktisk afholdte C02-omkostninger, der kan overvættes i elprisen.

501.

Af forarbejderne til kvoteloven fremgår det endvidere, at gennemførelsen af
kvoteordningen på europæisk plan forventes at føre til prisstigninger på det europæiske elmarked i størrelsesordenen 2-4 øre pr. kWh, og at elproducenterne forventes at
få øgede nettoindtægter som følge af gennemførelsen af kvotedirektivet.

502.

Elprisen forventes således at stige med ca. 50-100 pct. af C02-kvoteprisen,
hvis den forventede prisstigning på 2-4 øre pr. kWh er beregnet på baggrund af en
forventet kvotepris på 50 kr./stk og en anvendelse af 0,8 enheder C02-kvote pr. produceret MWh.

503.

Konkurrencestyrelsen vurderer samlet set, at det generelt er markedets forventning, at indførelsen af C02 - isoleret set - vil medføre en vis stigning i elprisen i
Vestdanmark.

504.

'._

---- ·--

-

-

Bundeskartellamt har endvidere påbegyndt en undersøgelse af, hvorvidt de
tyske elselskaber RWE og E.ON har øget elprisen til stor- og industrikunder i Tyskland ved at overvælte alternativomkostninger for handel med CO2-kvoter på elprisen.

505.

Bundeskartellamt har på den baggrund den 20. december 2006 sendt en advarsel til RWE, hvor det vurderes, at RWE har misbrugt sin dominerende stilling ve
at overvælte mere end 25 pct. af CO2•omkostningen i den opkrævede elpris. [fodnote
udeladt)

5Q6.

CO2-omkostninger i Etspms ATC
Konkurrencestyrelsens misbrugstest tager som bekendt udgangspunkt i Elsams gennemsnitlige totale omkostninger (ATC), da det på lang sigt er denne omkostning, der vil være prisfastsættende på et konkurrencepræget marked, mens det
på kort sigt vil være producentens gennemsnitlige variable omkostning (AVC), der
vil være prisfastsættende.

507.

Misbrugstesten tager udgangspunkt i Elsams faktisk afholdte omkostninger
[fodnote udeladt), og derved vil CO2 umiddelbart alene blive inkluderet, såfremt Elsam har købt yderligere CO2-kvoter, end selskabet er blevet tildelt gratis. I givet fald
vil disse afholdte CO2-omkostninger blive medregnet 100 pct. i Elsams gennemsnitlige variable omkostninger ligesom Elsams øvrige omkostninger.

508.

Men som det fremgår af pkt. 136-137 har Elsam i perioden 2005-06 fået flere
gratiskvoter, end selskabet har haft behov for. Hermed har Etsam ingen faktisk afholdte omkostninger til CO2 i 2005-06.

509.

Hvis Elsams ATC derimod opgøres på baggrund af den økonomiske markedsværdi af Elsams produktionsfaktorer, vil tildelingen af gratiskvoter have to
(modsatrettede) effekter på Elsams ATC:

510.

For det første vil Elsams gennemsnitlige faste omkostninger (AFC) falde, da
Elsam tildeles en økonomisk værdi i form af gratiskvoterne. Den økonomiske værdi
opstår ved, at Elsam pga. gratiskvoterne kan undlade selv at købe CO2-kvoter, når
selskabet producerer et.

511.

Værdien af gratiskvote-beholdningen kan opgøres ved at gange antallet af
CO2-kvoter i beholdningen med markedsværdien af en CO2-kvote, hvor markedsværdien af en CO2-kvote kan estimeres som markedsprisen på en markedsplads for
CO2-kvoter.

512.

For det andet vil Elsams gennemsnitlige variable omkostninger (AVC) stige
som følge af, at Elsam har en alternativomkostning, når selskabet anvender en kvote
til at producere med i stedet for at sælge den på en markedsplads. Det skyldes, at når
Elsam efterfølgende producerer el, falder værdien af Elsams kvotebeholdning svarende til antallet af anvendte CO2-kvoter ganget med markedsværdien af en CO2kvote.

513.

Den samlede effekt på Elsams ATC vil være, at indførelsen af CO2 medfører
en faldende ATC, hvis Elsam har modtaget flere gratiskvoter, end selskabet behøver

514.
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(svarende til at den negative effekt på AFC overstiger den positive effekt på AVC).
ATC vil omvendt stige ved indforelsen af C02, såfremt Elsam har behov for flere
kvoter end de tildelte gratiskvoter.
Konkurrencestyrelsen vurderer på denne baggrund, at økonomisk teori
umiddelbart ikke kan udelukke, at en alternativomkostning til C02 på langt sigt kun
i begrænset omfang vil blive overvæltet i producenternes ATC og derved i elprisen.
Samtidig er der indikationer for, at en alternativomkostning til C02 på kort sigt kan
blive inkluderet 100 pct. i producentens AVC og dermed i elprisen.

515.

Opgørelse af C02-tillæg
Konkurrencestyrelsen har ud fra et forsigtighedsprincip valgt at inkludere
en alternativomkostning på 100 pct. C02 som et tillæg til Elsams ATC i styrelsens
misbrugstest. Da misbrugstesten udføres på timebasis, er det nødvendigt at opgøre
alternativomkostningen til C02 for hver time.

516.

C02-tillægget bliver opgjort i enheden kr./MWh. Tillægget afhænger dels af
elværkernes efficiensgrad, der udtrykker hvor mange C02-kvoter der skal bruges til
at producere 1 MWh el på det pågældende værk, dels af den relevante C02-pris i
hver time.

517.

Efficiensgraden for hvert værk i hver time kan beregnes på baggrund af op•
lysninger fra Elsam omkring C02 udledningen på månedsbasis pr. værk, når det antages, at andelen af C02 udledning i hver time svarer til andelen af den faktiske produktion i hver time. De beregnede efficiensgrader varierer mellem ■ og ■

518.

For hver time beregnes C02-til\ægget herefter ved at g,mge efficiensgraden
med den til enhver tid gældende kvotepris. KonkurrencesJrrelsen har på den bag•
grund beregnet et gennemsnitligt C02-tillæg svarende til ■ kr./MW, dog med væsentlige udsving i perioden, ;f. figur 6.

519.

Figur 6: C02-ti//æg i mislir11gstcstc11

520.
Elsam har tidligere indberettet en række marginalomkostninger inklusiv
C02. Hvis disse omkostninger anvendes i Konkurrencestyrelsens misbrugstest vil
det beregnede C02-tillæg udgøre ■ kr./MW. Styrelsen har ikke været i stand til at
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identificere forskellene mellem de af Elsam anslåede beregninger og de af Elsam indberettede udledninger af CO2 består.

Ko11kl11sio11 - CO2
2.L_ D.et_er_s_i\mlet set Konkurrence~relsens vurdering, at misbrugstesten skal
indeholde et CO2-tillæg, hvori 100 pct. af den relevante CO2-pris indregnes.

522.
Inddragelsen af et CO2-tillæg skal ses i lyset af, at Konkurrencestyrelsens
misbrugstest generelt set giver et konservativt skøn over Elsams omkostninger, og da
styrelsens markedsundersøgelse bl.a. har vist, at markedet forventer, at en lignende
alternativomkostning til CO2 ville blive overvæltet på elprisen i et konkurrencepræget marked, har styrelsen af forsigtighedshensyn valgt at inddrage et CO2-tillæg.
Konkurrencestyrelsens misbrugstest har på den baggrund identificeret 1.484
kritiske timer i den undersøgte periode.

523.

Graden af Konkurrencestyrelsens forsigtighedsprincip vedrørende opgørelsen af CO2 værdien kan illustreres ved at opgøre antallet af timer, der ville have været kritiske, såfremt CO2 værdien var indregnet med henholdsvis 0 og 50 pct. Denne
opgørelse fremgår af tabel 26, der viser, at misbrugstesten identificerer 7.964 timer
ved 0 pct. af CO2 værdien og 3.603 timer ved 50 pct. af CO2 værdien.

524.

Tnbcl 26: Resultat af misbrugstest ved forskellige C02-lillæg

0pcl.C02
Antal kritiske timer
Forbrugcrtab
50pct.C02
Antal kritiske timer
Forbrugertab
100pct, C02
Antal kritiske timer
Forbrugertab

I

2005

I

1. h;alvår 2006

I

2.071

I

3.201

I

2. halvår 2006

I

hit

I 195 mio. kr.

I 427mio. kr.

2.692
7.964
I
I
I 161 mio. kr. I 783 mio. kr.

I
I

983
106 mio. kr.

I

I

706

I 133 mio. kr.

I

62mio. kr.

I
I

484
66mio. kr.

I
I

I
I

515
24 mio. kr.

1.914

485
21 mio. kr.

I
I

3.603
301 mio. kr.

I

1484

I 111 mio. kr.

Prøvelse af Ko11ku"e11cestyrelse11s 111islm1gstest
I de efterfolgende tests (C-G) sker der en prøvelse af, om Konkurrencestyrelsens misbrugstest (test A og B) giver et retvisende resultat. Disse test viser samme en•
tydige resultat, nemlig at test A og B er en forsigtig vurdering af, i hvilke timer Elsam
misbruger sin dominerende stilling.

525.

Test C) De11 1,oje indtjening i kritiske timer er ikke nødvendig for, at Elsam opnår et rimeligt
oversk11d
526.
1 test C undersøges om Elsams indtjening i de kritiske timer var nødvendig
for, at Elsam kunne opnå en rimelig forrentning af den investerede kapital. Det gøres
ved at opgøre Elsams indtjening i de ikke-kritiske timer og vurdere om denne indtje•
ning var tilstrækkelig høj til at sikre Elsam en rimelig fortjeneste.
Resultatet af test C er, at den høje indtjening i de kritiske timer ikke var nødvendig for, at Elsam kunne opnå en rimelig forretning af den investerede kapital.

527.
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Elsam har opgjort det samlede overskud før skat ved el-produktio.!!Je!odu•
ceret på centrale værker, decentrale værker og vindmøller) i Elsam til i alt mio.
kr. i 2005 og mio. kr. i 2006.

528.

I 2005 var Elsams samlede omsætning i de kritiske timer på omkring ■
mio. kr. Selv hvis Elsams overskud havde været ■ mio. kr. mindre, havde overskuddet fril el-produktion og sal~ne væreUi- mio. kr. hvilket havde reduceret egenkapitalforrentningen fra pct. til pct. Den gennemsnitlige egenk.ipitalforrentning i danske industrivirksomheder var i undersøgte periode på Cil. 10 pct.
Selv ved at fratrække hele omsætningen og ikke bare mer-overskuddet før skat i de
kritiske timer opnår Elsam en forrentning af egenkapitalen i de øvrige timer, der sta•
dig er højere end gennemsnittet i andre industrier.

529.

530.
Ligeledes havde Elsam i 2006 en omsætning i de kritiske timer på ■ mio.
kr. Hvis Elsams overskud før skat på mio. kr. reduceres med ■ mio. kr. fås en
egenkapitalforretning p å . pct.
531.
Den høje indtjening i de kritiske timer i den undersøgte periode var derfor
ikke nødvendig for, at Elsam opnåede et rimeligt overskud i 2005 og 2006.

Test D) Margi11alarn11ce11 i kritiske timer i forhold til margi11alomkosl11i11geme
532.
[Denne) test undersøger om Elsams marginalavance i de kritiske timer adskiller sig væsentligt fr.i den gennemsnitlige marginalavance for alle timer i analyseperioden. Dette undersøges ved at sammenholde Elsams marginalavance i hhv. kritiske og ikke-kritiske timer. Testen finder, at Elsams m.irginalavance i de kritiske timer
er større end den gennemsnitlige marginalavance i set over hele analyseperioden og
bekræfter således konklusionen om urimelige priser.
533.
Undersøgelsen er baseret på den gældende pris på spotmarkedet og marginalomkostningerne ved maksimal last (maks-last-mc). Marginalomkostningerne ved
maksimal last anvendes, ligesom ved test A, ud fra et forsigtighedshensyn der kom•
mer Elsam til gode, idet marginalavancen undervurderes.
534.
Beregningen af marginalavancegraden sætter den opnåede pris i forhold til
de marginale omkostninger. En høj marginalavancegrad er derfor udtryk for at forskellen mellem prisen og marginalomkostningen er stor hvilket svarer til en høj fortjeneste.

535.

Tabel 27 præsenterer beregningerne af marginalavancen.

Tabel 27: Oversigt over pris og 111argi11alavm,ce - ift. alle timer

Pris i DKK/MWh
Mar inalavancc i DKK/MWh
Mar •inalavancc •rad
Pris i DKI</MWh

lK

2K

3K

4K

lK

2K

JK

4K

2005

2005

2005

2005

2006

2006

2006

2006
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Mar in;ilavancc i DKKJMWh
Mar inalavancc rad

Nvte Tnllmt i tabelleu er v.rgttde gm11emsnit i /11rhold produkti,mm

Det ses for det første, at marginalavancen i de kritiske timer er markant større end den gennemsnitlige margin.:ilavance set over hele analyseperioden. Marginalavancen er ifleret iTTælde mere en aoboeltsånøp-kritiske·t1mer·end·gennemsnitte
for alle timer.

536.

For det andet ses, at marginalavancegraden generelt er høj, selvom den er
beregnet på baggrund af marginalomkostninger ved maksimumlast, der undervurderer Elsams marginalavancegrad.

537.

Det bemærkes, at marginalavancen i de kritiske timer er højere i 2005 end i
2006. I kombination med at der var færre kritiske timer i 2005 end 2006, var 2005 således præget af høje avancer på færre kritiske timer, hvorimod 2006 var præget af flere kritiske timer dog med mindre avance pr. time.

538.

Samlet set viser testen, der er præsenteret i tabel 27, at Elsam i de kritiske
timer opnår en pris, der ligger væsentligt over omkostningerne ved at producere.
Dermed er en væsentlig forudsætning for overprissætning opfyldt.

539.

Denne konklusion kan tilsvarende indses ved at illustrere Elsams udbuds•
kurve og marginalomkostningskurve i et diagram, jf. figur 7, hvor udbudskurven og
marginalomkostningskurven er illustreret for en illustrativ time.

540.

Figur 7: Udbudskurve og mnrgit1nlomkost11ingsk11rve, 17. npril 200[6/ time 19

Det ses, at Elsams udbudskurve ligger markant over omkostningen ved at
producere el, hvorfor det er muligt at opnå høje avancer.

541.

Test E) Misbruget medfører betydeligt tnb for kobeme og i sidste i11sln11s for forbrugerne
Denne test undersøger, hvor meget aftagerne af el har betalt for meget i
2005-06 som følge af Elsams misbrug af dominerende stilling. Dette undersøges ved,
at opgøre merbetalingen for priser der ligger over teststorrelsen bestående af den
gennemsnitlige totale omkostning (ATC) tillagt en normalfortjeneste, prisvariationstillæg samt CO2-tillæg.

542.
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543.
Tabel 28 viser forskellen i den rimelige pris og den faktisk observerede pris i
forhold til produktionen på de centrale værker i den undersøgte periode. Beregningerne i tabel 28 er foretaget på baggrund af de gennemsnitlige samlede omkostninger
og mark-up faktorer anvendt i test A.
544.
Det fremgår, at forbrugernes merbetaling i 2005 har været over 66 mio. kr.
Merbetalingen i andet halvår 2005 var alene på ca. 50 mio. kr. og udgjorde derved 45
pct. af den samlede merbetaling i den undersøgte periode. Samlet set over 2005 og
2006 udgjorde merbetalingen ca. 111,3 mio. kr.

Ta/,el 28: Mer/1etali11g
1. halvår

I

Merbetalintt (kr.)
[ Andel af merbetalin11:

2005
16.230.463
15%

2. halvår
2005
50.032.260
45%

1. halvår
2006
21.278.07-l
19%

2. halv.ir
2006

I alt

23.818.606
21 %

J J 1.359.403
100 °o

545.
Det bemærkes yderligere, at den reelle merbetaling må forventes at være
væsentlig større end angivet i tabellen, eftersom omkostningerne er baseret på marginalomkostningerne ved maksimumlast, hvilket overvurderer omkostningerne og
dermed undervurderer tabet.
546.
Testen bekræfter at Elsams misbrug medfører betydelige tab for køberne og i
sidste instans for forbrugerne.

Test F) Elsam er ofte prislicsle111111e11de
547.
Denne test undersøger i hvilken udstrækning Elsam var prisbestemmende i
den undersøgte periode. Testen viser dels, at Elsam generelt er prisbestemmende i
Vestdanmark, dels at Elsam i 294 kritiske timer ikke var prisbestemmende, men at
deres indmeldte pris på Nord Pool, i tilfælde af at de var prisbestemmende, ville have medført en kritisk time.
548.
Det er ikke i alle de kritiske timer, at Elsam har været prisbestemmende.
[fodnote udeladt] Men i de timer, hvor Elsam ikke har været prisbestemmende er
prisen endt på et endnu højere niveau, end de priser Elsam meldte ind til Nord Pool
for de pågældende timer. En årsag til, at andre aktører bliver prisbestemmende i nogle timer i Vestdanmark er, at der i de kritiske timer eksporteres en væsentlig mængde
el til Tyskland på trods af, at prisen i Vestdanmark er højere. Hvis denne eksport var
foregået i mindre udstrækning, kunne prisen på det Vestdanske marked have været
reduceret i de timer, hvor Elsam ikke er prisbestemmende.
549.
Generelt har Elsam været prisbestemmende i ca. ■ pct. af alle timer i 2005
og
pct. af alle priser i 2006. Tabel 29 præsenterer i hvor mange timer Elsam var
prisbestemmende i de kritiske timer i 2005-06.

I

Tnbel 29 Kritiske timer, l1vor Elsnm er/ikke er prisbestemmende
1. halvår 2005
Elsam
Ej
Elsam

2. halvår 2005
Elsam
Ej
Elsam

1. halvår 2006
Elsam
Ej
Elsam

2. halvår 2006
Elsam
Ej
Elsam

Antal kritiske timer

Grus:- ris i DKK/M\Vh

550.
Der er således flere kritiske timer hvor Elsam er prisbestemmende, end hvor
Elsam ikke er prisbestemmende. I 2005 var Elsam prisbestemmende i næsten alle de
kritiske timer, mens dette var tilfældet i ca.
pct. af de kritiske timer i 2006.

I

551.
Ud af de i alt 1.484 identificerede kritiske timer, over hele den undersøgte
periode, var der 294 tilfælde, hvor Elsam, til trods for at selskabet ikke var prisbestemmende, havde kritiske timer. Dette skyldes, at Elsams indmeldte pris på Nord
Pool i disse timer var af sådan størrelse, at de ville have udgjort kritiske timer, såfremt Elsam havde været prisbestemmende i Vestdanmark. Til sammenligning var
Elsam prisbestemmende i 748 timer ud af i alt 900 kritiske timer i Elsam li sagen sva•
rende til ca. pct.

I

Test G) Misbnigets omfnng og regelmæssig/led
552.
Denne test undersøger omfanget og karakteren af misbruget. Det undersø•
ges, ... hvordan de kritiske timer fordeler sig pr. kvartal over den undersøgte periode. Dernæst undersoges hvorledes de kritiske timer er blevet identificeret ved hjælp
af grænseværdierne for hhv. 3 og 10 sammenhængende timer. Teste[n) viser, at Elsam regelmæssigt har misbrugt sin dominerende stilling på markedet.
553.
Ser man på gennemsnitstal for de enkelte kvartaler er der stor forskel på omfanget af kritiske timer de enkelte kvartaler imellem, jf. tabel 31.

1. kvartal 2005
2. kvartal 2005
3. kvartal 2005
4. kvartal 2005
1. kvartal 2006
2. kvartal 2006
3. kvartal 2006
4. kv.1rtal 2006

Antal kriliske limer

Andel af alle limer

Andel af EISilms
omsætning

68
60
68
288

3%
3%
3%
13%

9%
7%
5%

295
190
368
147

14%
9%
17%
7%

26%
17%
13%
24%
to%

Nulr· "Audrl af nlle timrr" rr 11dn•g11tl som nulalfrl af krilrskt timer i forhold til dd samlrde a11lal timrr I dtl k11arln•
I,gtsom "Andrl af Elsams umsæl11i11g~rr 11drtg11rl på baggr1111d af dm samlrdr umsæt11i11g, kvarlalrl.

/ti,

554.
Misbruget har været regelmæssigt over perioden, idet misbrugstesten her
identificeret et vist niveau af kritiske timer i hver periode. Dog har 1. kvartal 2006 og
3. kvartal 2006 det højeste antal kritiske timer (hhv. 295 og 368), og de kritiske timer i
netop disse kvartaler tegner sig for hhv. 17 pct. og 24 pct. af Elsams omsætning.
555.
Set over hele den undersøgte periode tegner de kritiske timer sig i gennemsnit for ca. 15,6 pct. af Elsams omsætning. Til sammenligning udgjorde dette tal ca. 10
pct. i Elsam li sagen.
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556.
På baggrund af teststørrelseme for hhv. 3 og 10 sammenhængende timer
(såkaldte Nl og N2 niveauer) er det muligt at identificere de timer, hvor Elsam har
misbrugt sin dominerende stilling, jf. test A. Disse timer er præsenteret i tabel 32.

Tnbel 32: Oversigt ouer misbrugstimer
Antal Nl timer
(3 sammenhængende limer)

Antal N2 limer
10 sammenhængende limer

Antal kritiske limer i all

48-1
999

I 200s

37 (255)

447

I 2006

4 (107)

9%

Nolt Tal/ti i partlllts a11givtr dtl sanrltdt n11lal rimtr, h11111 prist11 ovtrsligtr N1-v.rrdit 11 Tal/ti udm for pnmrlts
a11givtr a11/a/ limtr rtnst/ for limer, der tr mtdlagt l I kol,11111en f11r N2-limtr 12005 er der tr således 255 limer, 1mm
prisen t>vtrsligrr NI , mm 218 øf drss.- timer tr medtaget i "Nr kolm111t11 Erg11 tr der 37 limer, hw r prism a/r11~
idmlifietrts på baggrrmd af Nl

557.
Af tabel 32 fremgår det, at 37 af de i alt 484 kritiske timer alene blev identificeret på baggrund af grænseværdien for 3 sammenhængende timer. Tilsvarende
identificerede Nl værdien 4 kritiske timer for 2006. Denne udvikling indikerer, at der
sker en ændring i misbrugsadfærden fra at være præget af høie prisspidser i 2005 til i
2006 at være præget af et generelt høiere prisniveau dog med en mindre mer-avance
pr. kritisk time.

I

I

558.
Denne tendens bekræftes ydermere af, at Elsam i
pct. og
pct. af de kritiske timer i hhv. 1. og 2. halvår 2005 har opnået en mark-up på mere end ■ pct.,
mens det tilsvarende tal for 2006 samlet set er pct., if. tabel 33.

I

Tn/lcl 33: Opgorclsc nf mnrk-11p

l\farkup

1. ho1lvår 2005
Pcl-

Ani.il

2. ho1lvår 2005
Antal
Pct.

1. h;ilvår 2006
Antal
Pct.

2. h.ilvår 2006
Ani.il
Pct

Misbruget var således i 2005 præget af højere mark-ups i færre timer, hvorimod 2006 var præget af misbrug med en lavere mark-up pr. kritisk time i til gengæld flere timer. Der kan ikke observeres et skift i misbruget en mellem l. og 2. halvår 2006.

559.

For at give et overblik over storrelsen af Elsams mark-up beregnet på baggrund af test a (som har en tendens til at overvurdere de gennemsnitlige samlede
omkostninger) er der i bilag (B[ til [El angivet samtlige timer, hvor:

560.

mark-up'en er større end 25 pct. (bilag (Bl)
mark-up'en er større end 50 pct. (bilag (Cl)
mark-up'en er større end 100 pct. (bilag (Dl)
mark-up'en er større end 200 pct. (bilag (El)

Samlet set viser denne test, at Elsam regelmæssigt har misbrugt sin domine•
rende stilling af betydelig karakter.

561.

Der er mellem parterne enighed om, at medlemmerne af Konkurrencerådet ikke i forbindelse
med rådets afgørelse har set det excel-regneark, der ligger til grund for misbrugstest A.

Parterne er endvidere enige om, at figur 7 i rådets afgørelse ikke er retvisende, idet de angivne omkostninger ikke som anført i figurens tekst indeholder CO2-tillæg.

Ankenæv11skcndelsc11

Elsam påklagede rådsafgørelsen i Elsam III-sagen til Konkurrenceankenævnet.

I forbindelse med skriftsvekslingen for Konkurrenceankenævnet fremlagde Konkurrencestyrelsen på vegne af rådet bl.a. et notat af 2. oktober 2007 om egenkapitalforrentningen i dansk
industri, herunder om risikojustering i den forbindelse, samt et notat af 12. oktober 2007 om
eliminering af ekstreme observationer i forbindelse med opgørelsen af den gennemsnitlige
egenkapitalforrentning i dansk industri.

Den 3. marts 2008 afsagde Konkurrenceankenævnet kendelse i Elsam III-sagen. Ankenævnet
opretholdt ved kendelsen pkt. 26, 1. led, i rådets afgørelse, dvs. for så vidt angår perioden fra
den 1. januar 2005 til den 30. juni 2006, idet ankenævnet fandt, at Elsam i denne periode i et
ikke-uvæsentligt omfang havde misbrugt en dominerende stilling på markedet. Det er denne
del af ankenævnskendelsen, der er til prøvelse i nærværende sag. Ankenævnet ophævede
samtidig pkt. 26, 2. led, i rådets afgørelse, dvs. misbrugskonklusionen for så vidt angår 2.
halvår 2006, og hjemviste denne del af rådsafgørelsen til fornyet behandling ved rådet.

Af ankenævnskendelsen fremgår nærmere bl.a.:

t.

Den påklagede afgørelse.
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Ved klage af 17. juli 2007 har DONG Energy A/S (tidligere Elsam A/S) indbragt
Konkurrencerådets afgørelse af 20. ;uni 2007, hvori Konkurrencerådet konstaterede, at DONG/Elsam har brudt konkurrenceloven ved i 2005 og 2006 at opkræve urimeligt hø;e priser for elektricitet i Vestdanmark.
Det hedder i afgørelsen nærmere:
"26. Det 111eddcles DONG Energy AIS, at

•

Elsam Kraft AIS, der er overtaget af DONG Energy AIS i for/,inde/se med fusionen mellem DONG AIS og Elsam AIS, lrar misbn1gt sin domi11cri:11de stilling
pli 111arkedet for engrossalg affiJsisk el i Vestdanmark ved i perioden 1. ja1111ar
2005 til 30. j1111i 2006 ni mme11de c11 strategi for indmeldelse pti Nord Pool, der
resulterer i urimelige salgspriser i strid med EFT art. 82, stk. 1, jf. art. 82, stk.
1, litra a og konk11rrencelove11s § 11, stk. 1, jf. § 11, stk. 3, nr. 1, og at

•

E/sam Kmft AIS, der efter fusionen hedder DONG Energy Generation AIS trods Vatte11fa/ls indtræden på markedet i 2. l,a/vår af 2006 - fortsat har en do111i11ere11de sti/li11g pli markedet for engrossalg affiJsisk el i Vestdanmark, og at
selskabet i periode11 1. i11li 2006 til 31. decc111l1er 2006 har mis/,rugt sin dominerende stilling på markedet for e11grossalg af fiJsisk cl i Vestda11111ark ved at a11ve11de e11 strategi for i11d111cldclse på Nord Pool, der resulterer i urimelige salgspriser i strid med EFT art. 82, stk. 1, jf art. 82, stk. 1, litra a og ko11k11rre11ce/o11ms § 11, stk. 1, jf. § 11, stk. 3, nr. 1. "

Det hedder i den påklagede afgørelse i øvrigt:

2.0

Bilag til afgørelsen:
Til afgørelsen er knyttet følgende bilag:

2.1

Konkurrencerådet har som bilag fAJ til afgørelsen fremlagt en oversigt over kritiske timer....

2.2

Konkurrencerådet har som bilag IB] til afgørelsen fremlagt en oversigt over timer med mark-up større end 25 pct. ...

2.3

Konkurrencerådet har som bilag {Cf til afgørelsen fremlagt en oversigt over timer med mark-up større end 50 pct. ...

2.4

Konkurrencerådet har som bilag fDJ til afgørelsen fremlagt en oversigt over timer med mark-up større end 100 pct. ...

2.5

Konkurrencerådet har som bilag f Ef til afgørelsen fremlagt en oversigt over timer med milrk-up større end 200 pct. ...
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3.0

Sagens behandling for Konkurrenceankenævnet.
Sagen har været behandlet mundtligt på et møde i Konkurrenceankenævnet
den 10. december 2007.

4.

Parternes påstande.

4.1

DONG Energy har nedlagt påstand om, at Konkurrencerådets afgørelse af 20.
juni 2007 ophæves, subsidiært hjemvises til fornyet behandling i Konkurrencerådet.

4.2

Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse.

4.3

Energi Danmark A/S, Sean Energi A/S og OK A.m.b.a. er indtrådt som biintervenienter i sagen til støtte for Konkurrencerådet.

5.

Konkurrencerådet har for ankenævnet fremlagt bl.a. følgende bilag:

5.2

Konkurrencerådet har som bilag F fremlagt en ny oversigt over kritiske timer.
Det fremgår heral bl.a.:

" ... {fortroligt! ... "
Bilaget indeholder en oversigt over 784 kritiske timer med en angivet merbetaling for hver enkelt time. Den samlede merbetaling er opgjort til 57 mio. kr.
Merbetalingen er i knap 300 af disse timer angivet til 0. Det største beløb angår
time 18 den 23. november 2005 og er på 1.259.280. I 2005 er der godt 100 timer
med en merbetaling på 100.000 eller derover. I første halvår af 2006 er der godt
25 timer med en merbetaling på 100.000 eller derover. I 2. halvår 2006 er der et
enkelt beløb på 100.000 eller derover.
5.3

Som bilag M har Konkurrencerådet fremlagt en pivot-beregning. Det hedder
heri:

" ... !fortroligt! ... "
6.

DONG har for ankenævnet fremlagt bl.a. følgende bilag:

6.1

DONG har som deres bilag 2 fremlagt en beskrivelse af Elsams budpolitik i 2.
halvår 2006. Det hedder heri bl.a.:

"Der gives i det folgende en uddybende beskrivelse af Elsams indmcldingspolitik i 2.
halvår 2006, hvor Elsams i11d111eldi11gcr til Nord Pool har været 111argi11nlo111kostningsbeste111t.

1. Mnrgi11nlomkost11i11gsbcstemt i11dmcldi11gspolitik
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Som følge af Konkurrencestyrelsens opsigelse af tilsag11saftale11 med Elsam, besluttede Elsam med virkning pr. 1. [j[uli 2006 at a:11dre indmcldingspolitik, stiledes nt
i11dmeldi11gspolitikke11 udelukkende llar va:rel margi1111/0111kostni11gsbeste111t.
buimeldi11geme til Nord Pool llnr stiledes nfspepet mnrgi11nlomkost11i11ge11 ved at
producere elektricitet, stiledes at Els11111 alene har firet da:k11i11g for de reelle prod11kti011so111koslni11ger.
De11ne i11d111eldingspolitik llar 11æret ført i l,ele 2. l1alvtir 2006.
2. Opgorelse af mnrgi11alomkost11i11gen1e

6.2

DONG har som deres bilag 4 fremlagt en Pivot-analyse gennemført af Frontier
Economics. Det hedder heri bl.a.:

" ... [fortroligt [ ..."
6.3

DONG har som deres bilag 7 freml.1gt en oversigt over prisudviklingen
brændselspriser. Det hedder heri bl.a.:

"Brændselspriser udgør den væsentligste del af k-raftværkemes mria/,/e omkostninger. Der er imidlertid en l1etydclig variation i bræ11dselspriscmc på daglig basis. Ekscmpclt•is har prisudviklingen for de forskellige l,rændselsh;per kul, olie og gas på de
daglige spotmarkeder været forskellig for perioden 2005-2006.
Priserne på g11S er mest t•olatile med 11dsvi11g mellem 2 - 97 E11ro!MW11 på det engelske spotmarked og mellem 2 - 58 E11ro!MW11 på det lrollnndskc marked [Note: De
1111giv11e priser er pr. MW/1 i11dfyret brændsel og ikke pr. MW/1 cl].
Prisen pti fuelolie l111r varieret mellem 11 • 24 E11ro!MW11, medens prisen på 1ml linr
1•11rierct mellem 6,2 - 7,9 Euro/MW/,.
Delle fremgår af nede11slåe11de graf, der viser pris11dvikli11ge11 for gas, olie og kul:

Figur 1: Prisudvikling for gas, olie og kul i perioden 2005-2006
""

"'

"'

-

Gas- NBP -Olle - RFO FOB 1% -Gas- TTF -l<ul- APl2

Kildtr. Argus <sas • NBP ,,g TTFJ. Pia/Is (olit og RFO) ,,g McC/osk_y <kul • Al'/2) og Natio11alba11kt11
(vnlulak11r,tr)

Prism1t tr daghgt spul1111ltri11gtr for gas og olit. Prist11 på kul tr ti n11!11rdsge1111tms11il, da ti tgtulligl
spotmarked ikke tksisltrtr Dm1g E11trgij's btrtg11i11gtr ,1111rtg11tr spolprism,t li/ Eum pr. MWh i11dfyrtl
br.rudstl •

6.4

DONG har som deres bilag 8 fremlagt et notat af 10. juli 2007 fra KPMG C. Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, indeholdende en regnskabs-analyse.som viser udviklingen over-perioden.2000 til2006.i Elsarns r_esultat før
skat, egenkapitalen og egenkapitalens forrentning. Det hedder heri bl.a.:

" ... JfortroligtJ ... "
6.5

DONG har som deres bilag 10 fremlagt en analyse udarbejdet af Frontier Economics vedrørende egenkapitalforrentningen for sammenlignelige internationale virksomheder. Det hedder heri bl.a.:

"Profitability of E11ropea11 elcctricity compa11ies 2000-2006

Frontier hns bee11 nsked by Dong to 1111nlyse the profitnbilihJ of 15 E11ropen11 electricihJ compm1ies over the time period 2000-2006, mcnsurcd ns ret11m 011 cq11ity (ROE).

Profitability analysis of European (ElcctricihJ] compa11ies
Tltis nole presents cnlc11latio11s of profitnbility for E11ropen11 clectricity firms from
2000 to 2006. In me11s11ri11g profitnbility, wc cnlrnlntcd llw standard ncco1111ti11g
mens11re return 011 eq11ihJ (ROE), 11sit1g compm,ies' lncome Stntements and Balance
Sltcet data ns rcportcd 011 Thomso11 Fi111111cinl [note: Scc 1uww.tl1omso11.com/J.

Metliodology
Tl1c ret11m 011 cq11ihJ (ROE) essentinlly calc11latcs tl1c ratio of profils tl,nt accmc to
holders of eq11ity (t/1e slmrelrolders) to cq11ihJ and is thcrefore a mensure of whnt
share/10/ders receive in return for their equity sinke. More specificnlly, il is stm1dard
to 11se tl1e 11cco1111ting positions
"profils befare tax" ns a mcas11re of profils;
eq11ity defi11ed ns tl,e s11m of lire ncco11nti11g positions "minority interest", "preferred
stock" and "co111111011 cq11ity".
For a gi11e11 ycnr, ROE is calc11lated as profit befare lnx III thai ycar dividcd l,y lhe
average cquity for thai year /11olc: Tl,is averagc is derived by lnki11g tl,c avcrage of
U,e cq11ity ml11e rcporled in tl1c [1(1/n11cc shcel i11 lhe pret1io11s ycar and in tl1e year 111
q11estio11. Tlte re11so11 for this is tlmt it would not be npproprinle to 11se om: year's equihJ val11e as reportcd in a fin11's bnlm1cc s/1eel as it is 011/y a "snapshot" of tl,e
amomrl of cq11ity employcd i11 tl1c firm, 111e11s11rcd 011 tl1e date of rcporti11g, hjpicnlly
ni tl,c e11d of tlte fi111111cial ycnr. Eq11ihJ ns reported i11 standard acco1111ts is tl,ereforc
11ot a good 111cns11re of thc cquity i11 thc firm that wns employed to generate thc 1111m111l profit wl1icl1 is eamed over tl1e coursc of lire finnncinl year. We tl1erefore used
acco1111t data for 1999 to 2006 to calc11latc ROE for 2000 to 2006/.
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Sample
ROE was ca/c11lated fora sample of 15 major European clectricity compntties. As the
aim was to compare profitabilihJ i11 electricity ge11eration across Europc, wc c/1osc
major energi; s11pplicrs in ketJ E11ropca11 co11ntries for wl1om clcctricity gc11cratio11 is
an importa11t part of tl1eir /111si11css activities a11d for wltich acco11nti11g data was
p11blicly availnble. Moreover, 011r meas11rcs of profitabilihJ i11 clectricihJ generation
are co11scrvative to the exte11t tital most of the sampled co111pa11ies also operate i11 less
rislet; mnrkets tlin11 elcctricity ge11cratio11, s11cl1 as clectricity distrih11tio11 and tl1at
tlrerefore tl1eir ROEs are lower tlin11 if ROE wcre cnlc11lated for tl1ei1· generation aclit•ities i11 isolalio11 I note: Note howcver tlint it l1as to /,e co1tsidcrcd tlrat a11y compariso11 of profttnbility bctwee11 differe11t companies may be somewltat inexact because
ncco1111ti11g praclices may varyl. These co111pa11ies are Atcl Aarc-Tessi11 (CH), Ce11tralscl1weizeriscl1e Kraflwerke (CH), EDF (F), EGL (CH), Electrabel (BE), E11desa
(ES), ENEL (1), E.ON (DE), Fort11111 (Fl), 1/lerdl'oln (ES), Iutemntio11al Power (UK)
J11ote: Note tlint !lltematio11nl Power nlso /,ns sig11ificn11t l,11si11ess actit1ities 011tside
of Ilte UK/, RWE <DE), STEAG <DE), Vatte11fnll Europe <DE), Verbtmd (A).
We show lire dislrib11tio11 of tlre sample by looki11g at average ROEs for ene/i co111pn11y for the time period 2004-2006:
Figur: I:
Distribution of
avemgeROEs
2004-2006

Source: Frontier
calculations,
Thomson
Financia/ data

Res11lts
For endt year i11 2000-2006 and for tlte time period as a wlrole we present the Jollowi11g res11lts for ROE:
tl1e averagc and the median of Ilte sample; a11d
tlu: 25th and 75111 pcrce11tile of tl1e sample.
Perccntiles n11d tl,e 111edia11 nre statisticnl 111eas11rcs a11d refcr to Ilte position of n11 observation in an ordcrcd series. Tl,e 25tlr percc11tilc mea11s cl1oosi11g fire obseroation of
which it is true tlint 15% of obscn•afio11s have a lowcr vnl11e, lire 75tlr pcrce11tile is
i11terprctcd mralogously and tl1e median is tl1c observation witlt 50% of values higher and 50% lower.
The 11cxl talile shows tlte rcsults:
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Avcra1te
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25lll perccnlile
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Tablt l . ROE conrpar1so11 Eumpra11 tltclricil,V compames, 2000 -2006 [rmtt Wt 110/t /hat dur lo oullitrs,
lht averagt ROE for tht ~mplt ca11 be quilt cl.ist lo the 25th or 75th ptrwriilt. 11us happms wiim I tre
art 011t/rers so lhal tht mea11 a11d tlre media11 art 1101 c/ose to l'tl(h otlrtr J
So11rcr Frmrlitr cnlcu/ntio11s, Thom~11 Fi111111dnl daln

Thc res11lls cn11 also be scc11 grapl1icnlly. Wc show the medin11 over time compnred to
tl1e 25t/r n11d 75tl1 pcrce11tilc [note: Wc /rave rcfrained from sl,owing tl,e nvernge [:

w20%

i

15%

-..

r--------

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

5%

0%.J--------,-----,-----,----.----..-----;
2000

2001

2004

2003
Year

2002

--

2005

2

••2:lilhhlanlo

Figuu 2 ROE comp11rism1 European tlec/ricity cumpa11irs, 2000·2006
Sourre Fr.mticr mlrn/11lio11s, 11wnrso11 Finm1cinl data"

6.6

DONG har som deres bilag 11 fremlagt en oversigt over priserne på spot-el. Det
hedder heri følgende:
"1. Samme111ig11i11g af priseme på spot-el i norden

E11 snmme11lig11i11g nf de ge1111ems11itligc priser i Vestdm1mark i pcriode11 2005-2006
med de gc1111e111s11itligc højeste lrc11lroldsvis laveste priser, der er lrnndlet spot-el far i
Tyskla11d (på EEX borse11), Norge (på Nord Pool) og S1•erige (Nord Pool), viser, at
priserne i Vestdanmark ligger 1111der de liojcste ge1111e111s11itlige priser på spot-cl i
Norden. De vestdanske priser ligger således mere på 11ivea11 med de laveste gen11c111s11itligc priser i Norge, Sverige og Tyskla11d.
Dette illustreres ved 11edcnstrie11de sam111c11stilli11g af de realiserede priser på spot-el
i perioden 2005-2006.
Tnbcl 1: Samme11lig11i11g af priser på spot-el i Nordc11
Pris i DKK/område
Vcstdilnmilrk
Hojeste pris i Norge,
Sverige og Tyskfond
(fodnote udeladt(
laveste pris i Norge,
Sverige og Tyskland
(fodnole udeladt(

2005

1. halvår 2006

277
348

326
432

2. halvår 2006
334
466

2005-2006
303

212

292

301

254

398
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Norge
Sverige

Tyskland

217

222
343

337
330
388

397
387
370

292
290
361

Kild( Sw1gard og DONG E11rrgv

2. Smnmenligning af priserne pti spot-el i ,rorde,r og ko11ti11e11tal europa
E11 snmmc11lig11i11g af de gem1e111s11itligc priscr på spot•cl i Vestdanmark i forhold til
de gem1e111s11itlige priser på spot-el i11de11for Nord Pool området og i forhold til priserne i andre europæiske lande viser, at priseme i Vestdanmark i hele periodc11 2005·
2006 er på niveau med priserne i11de11for Nord Pool området og at priserne i Vcstda11mark ligger betydeligt 1111der priseme i det øvrige Europa.
Ses der isoleret på 2006 J1ar priserne i Vestda11111ark i gem1ems11it ligget 1111der pri•
seme i hele Nord Pool området og l1etydcligt 1111der priserne i ko11ti11e11tal Europa.
Tnbel 2: Sa111111e111ig11i11g af priser på spot-el i Norden og ko11ti11e11tnl Europn
DKK/M\Vh
Nord Pool området
Ifodnolc udeladt]
EU 8 ]fodnote udeladt)
Vt.-stdanmark

2005

1. halvår 2006
342

2. halvår 2006

2005-2006

229

383

296

380
277

440
326

393
334

398
303

Kildr DONG E11crgy Smrgard. Glol•nl /11s1slrt, Arg11s. Nord Pool. EEX lT_11sklmrd!. AEX (ØslrigJ. Potwrufxt (Fra11krig), APX (Hc,1/aud)

6.7

DONG har som deres bilag 13 fremlagt Morgan Stanleys opgørelse af sammen•
lignelige ude)nJlandske handelsværdier. Det hedder heri bl.a.:

" .. . [fortroligt/ ... "
6.8

Som bilag 14 har DONG fremlagt en rapport af 19. oktober 2007 fra KPMG. Det
fremgår heraf:

" ... [fortroligt f ... "
6.9

DONG har som bilag 15 fremlagt et internt notat af 12. september 2007 om Elsams ageren på markedet. Det hedder heri:

" ... [fortroligt/ ... "
7.

Biintervenienteme har for ankenævnet fremlagt bl.a. folgende bilag:

7.1

Som bilag Bl-B har biintervenienteme fremlagt en rapport af 23. marts 2005
("The Power Fallacy, Når priser vildleder - fælles elpris, men forskellige el markeder") fra Copenhagen Economics. Det hedder heri bl.a.:
"1 Sa111111e11fah1i11g

Som syste111m1svarlig virksomlied i Vestdnnmark /zar Eltra a11svar for al overvåge
om /,eti11gelscrne for el-markedet i Vestda11111nrk er /,cdst 11111/igc. Det JrehJder /llandt
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andet at Eltra lobende overvåger markedet og vurderer om prisdamtclsen er et resultat af virksom konkurrence eller om enkeltvirksomheder 11tilsigtct ltar mulighed for
at /ræve prisen.
Eltrt1 har konstateret at prisda1111else11 i perioder ikke llar været som tilsigtet. Stiledes
har monstret i markedet i mange perioder været at prisen i Vestdanmark var lig en
meget ltoj nordisk pris selv;;;; de"r° var ledig prod11ktwnskapacitet I Vestdanmark:.---------disse perioder opstod der Ikke flaskelinlse pti transmissio11sli11jemc nordpti. Derfor
forblev Vestdmmmrk og Norge/Sverige en del af samme prisområde med en pris der
var langt l1øjere end den forventede pris i et selvslamdigt vestdansk prisområde.
Eltra ltar bedt Copc11l1age11 Econo111ics om ltjælp til al vurdere 0111 dette monster er cl
naturligt forekommende fænomen på et konkurrenceudsat marked eller et udtryk for
misbrug af do111i11ere11de stilling.
for at kumte besvare Eltrns sporgsmcil sknl vi igenmm e11 analyse i to dele. For det
første sknl vi afgrænse det rc/cva11te marked far produktion af el i Vestdanmark og
afgøre om der er virksomheder på markedet der /rar e11 dominerende stil/ing. Denne
rapport beskæftiger sig med dette sporgsmål. For det mide/ skal vi undersøge om
eventuelle dominerende virksomheder ltnr misbrugt den do111i11erc11de stilling, for eksempel ved at byde produktion ind på det nordiske el-marked til meget /røje priser eller i meget små mængder. I en senere rapport vil vi analysere 0111 Elsams adfærd i
ko11f.:retc perioder kan t•ære cl ttdlnJk far misbrug af dominerende stilling.

I el ve/f1111gercnde marked vil man fan•e11te al hvis eftersporgslen i Norge er meget
høj i forhold til udbudet, så vil kraftværker i Vestdanmnrk (og Tyskland) s;dge meget strøm til Norge. Det vil skabe en stor efterspørgsel efter transmissionskapacitet i
nordgående retning. For11dsat al eftersporgslen i Norge og udl111ddet i Vestdnumnrk
er tilstrækkeligt stort vil der opslå en ftaskel,als på forbindelsen fra Vestdnnmark til
Norge. I det tilfælde deler Nord Pool (de11 nordiske cl-bors) markedet op i to priso111råder med en ltoj pris i Norge og en lavere pris i Vestdanmark. På den måde kan borsen reducere efterspørgslen og/eller øge udJ1uddet i Norge for og skabe liget•ægt i
markedet. Omvendt i Vestdanmark.
Men i mange perioder virker markedet tilS1j1lelade11de ikke på denne mtide. Tværtimod ser det ud til at der netop i perioder med høje priser i Norge ikke opsttir eksportftaskelmlse på tra11s111issio11sli11jeme 11ordpå. Derfor forbliver Vestda11111nrk og Norge

ofte en del af det samme prisområde med en pris der svarer til de,1 ltoje pris i Norge som kan være langt højere end den pris som man ville forvente i et selt•stændigt
vestdansk prisområde. 1 1111dre situationer deler Nord Pool godt ,rok markedet, me11
prisen i Vcstda1111111rk er fortsat meget høj.
Prisdm11telse11 i vi11tere11 2002103. I l111lvdele11 af tiden i vi11tere11 2002103 lå de11

vestdanske pris langt over de ltejeste vestdanske prod11ktio11somkost11i11ger og var lig
med eller tæt pti en meget høj norsk pris. Vinteren var ekstraordinært tor hvorfor de
norske priser var meget højere end 11on1111lt. [Note: De11 ge1111ems11itlige norske pris
var i vinteren 2002103 418 kr. pr. MWI,. I vintrene 2000101, 2001/02, 2003/04 var
priserne i gennemsnit mellem 160 og 230 kr. pr. MW11.f Vi vil derfor forve11te ni de
lnngt lavere prod11ktio11somkoslninger i Vcstdm1mnrk ville bevirke al knblcme til
Norge /,lev l1rugt sti meget som muligt. Me11 det var ikke tilfældet - ofte opstod der
ikke eksportjlaskehalse mod Norge.
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Men var den vcstda11skc prisdannelse i vinteren 2002/03 et udtnJk for misbntg af
dominerende stilling? Det aj11æ11ger som 11dga11gsp1mkt nf om Elsam er dominerende på det relevante marked. . .. Ht•is ko11/...11rrc11cemy11digl,cdcr11t: nfgræ11scr det reletinnte marked til Vcstdm1111ark, t'i! Elsnm t•ære dominerende. Ht•is man afgrænser
markedet bredere, vil Elsm11 ikke være dominerende.
Praksis er at kun flaskehalse isolerer Vestdamnark.
Ko11/...11rre11ccmyndiglledemcs pmksis pli del nordiske el-marked /rar generelt tiæret at
afgrænse små relct•antc markeder ved eksistensen af importjlaskcllalsc og store i alle
ovrigc situationer. Karakteristisk ved timerne i vinteren 2002/03 var at der næsten
aldrig var importjlaskel,alsc - k1111 i 111i11drc end 0,5 pct. af timerne i perioden 110vcmber 2002 til marts 2003. Hvis man skal følge myndig/redernes lridtidige praksis,
ville mnn t>urdere nt Vestdmm1nrk vnr e11 del nf et storre nordisk relevant marked i
alle andre limer i perioden eud den halve procent. Pti dette større relevn11te marked
/rar Elsam en mnrkedsm,del på 1111der 10 pct. og knn derfor hverken domi11ere eller
misbruge e11 dominerende slilli11g - !,vis vel og mærke det relct1a11lc marked er afgramset kon-ekt.

I denne rapport viser vi ni myndigi,edernes afgræ11sui11g af det releva11te marked på
el-markedet /rar været mangelfuld. Vi t•iscr at der i 111y11digi,cdcmes hidtidige praksis er risiko for nt begå en "Power Fallacij'' - c11 fejl der l,nr stærke ligl,edsp1111kter
med de11 (i11de11 for ko11k11rre11cerette11) l>eromte "Cellopha11e Fallacij". Tlre Power
FallnC1J og Tlw Celloplra11e FnllnciJ /rar det til f,i:lles al de forer til c11 for bred afgræ11s11i11g af det relevante marked i de tilf.,:lde ln•or markedet er konce11trerct JNote:
Et marked kan være koncentreret /n,is en enkelt virksom/red domi11erer markedet eller hvis ,:n gnippe at virksom/Jeder koordinerer deres adfærd og derfor kollektivt dominerer markedet}.
Men Vestdamnark kt111 også være isoleret 1tde11 flaskehalse. Vi viser at del relcvnnte marked i konkrete tilfælde sknl afgrænses snævert til Vestda11111ark - også
selt•om der er ledig importknpacilct på trnns111issionsli11jcr fra 11aliomnrkedernc. Det
indebærer at Elsam i disse tilfælde /rar e11 do111inere11de stilling som pote11ticll ka11
mis/lruges. Hvis ma11 afgræ11ser det relc1•m1/c marked /,redt i disse tilfælde, så l1egtir
111a11 e11 Power FnllaciJ. Del ski1ldes at prod11ktio11somkosl11i11geme er så meget l1ojere i de konk11rrere11de områder at prod11ce11leme lier ikke er reelle ko11k11rrc11ter til
Elsam og derfor ikke i disse perioder vil kunne forhindre Elsam i at l1a11dlc (i væsentlig 0111fn11g) 11aj11a:11gigl på del vestdanske marked.
Attalysctt ka11 ovcrforcs på forbi11dclsc11 til Tysklaud. Vi fokuserer i de1111e rapport på sporgsmålel om Vestdanmark er e11 del af cl større nordisk rclcmnl marked
og ikke på sporgsmtilet om Veslda11111ark er en del af del samme relevante marked
som det hJske. Hidtil lrnr Ko11k11rre11ce111y11digliederue afgrænset det vestdanske og
det tyske marked som lo.

2 My11digl1edcnre risikerer at 1111dcrv11rdcre domi11mrsc11 pii markedet
Eltrn /rar l1cdt os vurdere om den vestda11ske prisdmmclsc er l1cslemt på et marked
som fungerer eller 0111 Elsm11 gennem misbrug at do111i11ere11de sti//i11g ka11 påvirke
prisdm111elsen så de t•estda11ske priser liliver lrojere end ellers. Eltra llar /Ila. fokus på
prisdmmelseu i villtere11 2002/03 lrvor de 1•estda11ske priser - lilsy11elade11de uden
gode forklaringer - fulgte de meget høje nordiske priser op. Ellras fon•enlning var at
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de vestda11ske priser havde fulgt de tyske priser som var mere 11onnale (lavere). Prisdm111else11 i sommeren 2003 var også sær. Ifølge Eltra fulgte de vestdanske priser
mod fon•e11t11i11g de lløie tyske priser op i stedet for de mere 11on11ale (og lavere) 11ordiske priser.
Vi vil i de11ne "'f!!!.Ort folmsere pti markedet i vi11tere11 2002103, og vi vil fokusere på
forbi11delse11 mellem det vestdm~ske og del 11ordiske marked. Det skyldesn(Elsam i
vinteren 2002/03 tilsyneladende ikke var dominerende hvis man skal følge de metoder ko11k11rre11cemy11dighedeme sædvanligvis /,ruger på el-markedet. De afgrænser
11emlig normalt det vestdanske marked som en del at et slorre nordisk marked når
der er ledig importkapacitet pti forbindelscme mellem Norde11 og Vestdm1111ark. Og
det var der for det meste i vinteren 2002103. Kun i 16 ud nf 3.624 timer (under 0,5
pct.) i periode11 fra november 2002 til marts 2003 var der importflaskellalse på begge
forbi11delser fra Norde11 til Vestda11mark. {Note: l disse limer var den {vestda11ske/
pris meget l1oj; i gennemsnit 492 kr. pr. MWH. De11 11orske var 371 kr. Det var i en
at disse 16 timer al den {allerhojeste[ pris i perioden blev sat -1.189kr. i time 19-20
den 19.februar 2003}.
Ko11lmrre11cemyndiglicdeme risikerer imidlertid at begå en Power Fallae11 ved k1111 ni
fokusere på importflaslæltalse - en feil som kan betyde at myndighederne afgræ11ser
markedet for bredt og derved fejlvurderer Elsnms reelle stilli11g pli markedet. På et
samlet nordisk marked er Elsnm 11e111lig en lille producent mens Elsnm er langt de11
største producent i Vestdn11mark.
l sommeren 2003 var der derimod ofte importjlnskel,nlse fra Norden og det vestdan•
ske marked var isoleret fra det nordiske. Konb,rrence11 kunne k1111 komme fra Tyskland. Me11 ko11k11rre11cemyndighederues praksis /iar hidtil v,cret ni nfgræ11se del
vestdanske marked som et andet relevant marked end det tyske - uanset at der var
ledig importkapacitet fra Tyskland. {Note: Se følgende sager i Bilag 2: VEBNVIAG,
E.011/Sydkrafl, Elsam-E11ergi El og Elsam/Nesn{. Det vil sige at hJske producenter
(ifølge ko11kurre11cemy11diglreder11e) ikke udgjorde reelle konkurrenter til Elsam i
Vestda11111ark. Derfor var der ikke risiko for at ko11kurre11ce111y11dig/1edeme afgram•
sede markedet for bredt mod syd. Men hvis 111y11dighedeme på et tidsp1111kt t111rderer
at det vestdn11ske marked til/rører det samme releva11te marked som det hJske, vil de
konklusioner som vi drager i denne rapport 11middellmrt k111111e overfares til en vurdering afforl1indelse11 mellem det vestdm1skc og det tyske marked. Ifølge Eltrn tyder
aktuelle datn for nktøremes udnyttelse af lta11delskapaciteten på forbindelse11 mellem
Vestd1111111ark og Tyskln11d at markederne 1111 (i modsætning til i 2002 og 2003) er
integreret på samme vilkår som Vestdamnark er integreret med Norge og Sverige.
En virksomhed skal 1,ave e,i dominerende stilling for at kunne misbruge dc11. Normalt betragter konkurrencemyndighederne virksom/reder med mal'kedsandele på
over 40 pct. som dominerende. Før 111a11 kan beregne markedsandele, skal man afgrænse det relevante marked. K1111 hvis det relevante marked knn afgrænses til Vest•
dmm1ark alene, t•il Elsnm være dominerende. Denne rapport oml,a11dler denne del af
a11alyse11. Selve Elsmns adfærd, og om der er tale om misbrug, vil vi analysere i en
senere rapport.
Vi /rar disponeret dette kapitel så vi først præsenterer analysen bag Tlre Power Falln-

cy og relationen til T11e Cellopl,a11e FallaciJ. De to fejl er nært beslægtede - blide den
ene og de11 anden "Jallacij'' gør at man risikerer at afgræ11se relevante markeder for
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bredt. Derefter nnnlyserer vi to nfgoremfe fonidsætni11g for ni mn11 knn afgrænse
markeder som tii gør lier. For det første sknl timemnrkedet være det korrekte 11dg1111gsp11nkt for 111nrkedsnfgræ11s11i11ge11. For det 1111det sknl en virksomhed (som ko11sekt•e11s nf timemnrkedet) k111111e være do111i11ere11de i kortere perioder.

2.1 The Power Fallacy - Markedsafgræ11s11i11ger r,de11 importflaskehalse
Det er generelt 1111erkendt nf konk11rre11ce111y11dig/,eder i USA, EU og Norden at importjlnskcllnlse i trnns111issio11s11ettet k1111 opdele ellers snm111enl1æ11ge11de markeder i
flere adskilte relevante markeder (se Bilag 2). I dette afsnit viser vi ni markeder kan
t•ære adskilte også 11de11 importjlaskelialse. Vi viser nt /,vis konk11rre11ce111y11dighederne anvender SSNIP testen {Note: SSNIP står for Small, but Significant No11trn11silonJ lncrense in Prices. SSNIP-testen er de11 test som my11dighede{m}e trndi•
tio11elt anvender når de afgrænse]rJ relevante markeder. Testen er beskrei,et i Bilag 3
- Myndighedernes metode til at afgrænse relevante markeder} ukritisk i situationer
11de11 importf1/Jaske/111lse, risikerer de at hegå e11 fejl - e11 Power Fnllncy.

The Power Fallacy
Hvis prod11ktio11so111kost11i11gerne på to markeder er meget forskellige, vil det være
forkert at afgrænse et fælles relet•1111t marked uanset at områdeme har identiske priser. Hvis det ene marked i 11dga11gsp11nktet er meget koncentreret ka11 en 111nrkedsnfgræ11s11ing på lmggn111d af obsen1erede priser fore til en for bred markedsnfgræns•
11i11g og en Power Fnllncy. I det vestdm1ske tilfælde er risikoen for at begå en Power
FnllnCIJ særligt stor i situationer Jn,or t1nndværdie11 i de norske va11dk-rafhwrker er
meget lroj og hvor der ikke opstår eksportjlaskc/rn/se fra Vestdanmark til Norge. I så•
danne situationer vil de vestdanske og norske priser være nøjagtigt ens. Hvis der var
11irkso111 ko11Jmrre11cc i Vestdmm,ark, t•ille man derimod forvente at der opstod Jlaskel111Isc og de1111ed forskellige priser.
TI,e Power FallnCIJ /rar stærke pnrnlleller til det anerkendte juridiske begreb Tl1e Ce//ophm1e FallnCIJ som stammer frn en sag i det 11111erik1111ske retssystem i 1950'erne.
]Note: United Stntes v. El. d11 Pont de Ne111011rs & Co., 351 US. 377, 391-92, 1956}.
Sagen handlede om t1irksoml1ede11 Du Ponts adf.-rrd på markedet. I sagen skulle
domslolen Inge stilling til 0111 cc/lofn11 udgjorde sit eget relevante marked eller 0111
det vnr en del af et større relevant marked sammen med andre i11dp11k11i11gs111nterinler. Afgræ11s11i11ge11 nf det relevante marked var afgørende for sngc11s udfald, da Du
Po11t havde e11 klnr dominerende slilli11g på det s11ævrc mnrked (cellofa11), me11 lrnvde
lige så klart e11 ikke-domi11ere11de stilling på det bredere marked (fleksi/1/e i11dpak11ingsmnteri11/er). Det er bredt n11erke11dt nt domstolen begik e11 fejl og nfgrænsede
markedet for liredt. ...

Lad os starte med at antage ni el prod11ccrel i Vcstd111111111rk ikke /rar t1æse11tlige konkurrenter og derfor rent faktisk udgør sit eget relevante marked. Det ka11 for eksempel tiære i c11 sit11atio11 livor der er 11n11dmm1gel i Norge, således nt de 111argi11nle prod11ktio11somkostninger for den l1ydro-bnserede norske cl-produktion er meget hojere
end de marginale prod11ktionsomkost11inger i de11 termisk haserede for dansk produceret cl.
Lad os endt•idcre mllnge ni der er flere producenter af cl i Vestdn11111ark således at
markedet er underlagt en virksom konkurrence. Producenterne ville derfor producere
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ni de11 el de kunne til 11iemme111nrkcdet og til eksport til Norge. Der ville dn11ne sig
e11 eksportflnskelrnls på trn11smissio11sforbi11delsen til Norge, Vestdn11111nrk ville blive
nfs11oret som et selvslamdigt prisområde, og der ville dn11ne sig en pris i nærl,eden nf
de dnuske mnrginnle produktionsomkostninger som i dette tilfælde vil være betydeligt lavere end den 11orske pris. [Note: Medmindre produktionsknpnciteten i Vestdnnmnrk plus it111!E_rlen frn Tyskland ikke er tilstrækkeligt stor til nt dække den vestdnnske eftersporgsel og eflersporgsleu efter eksport}
Hvis mm, i de1111e situation ge1111e111forer en SSNJP-test, ville mn11 ft11de ni e11 bypotetisk 111011opolist kun11e l1a.'Ve prisen med 5-10 pct. uden ni det ville føre til øget import nf 11orsk produceret el. Der er el-k11npJ1ed i Norge, og prisen på det norske marked er ln11gt over prisen på det vesldnnske marked, Det er derfor ikke rentabelt at
sende el til Danmark - heller ikke med en prisforlrojelse på 5-10 pct. Derfor udgør
Vestdnnmnrk sit eget relevante marked. Hvis man 1111dersogte priskorrelntione11 mel•
lem Norge og Vestda11111ark, ville man sandsynligvis også finde e11 lav korrelatio11
der ville bekræfte konklusionen.
N11 er markedet for el i Vesldm1mnrk imidlertid stærkt koncentreret og de11 dominerende prod11ce11t, Elsmn, besle111111er reelt udbuddet nf el i Vesldnnmnrk. I den situatio11 er det rationelt for Elsam at reducere 11db11ddet og dermed hæve prisen fordi
lmnderne IU1r begrænsede substitutionsmulig/reder. Faktisk er det rationelt for Elsam at reducere 11dl,11ddet 11elop så meget ni hvis prisen stiger yderligere, sti ville
den11e sidste prisstigning ikke være rmtnbel. Med andre ord vil Elsnm vælge at reducere 11db11ddet lige til det niveau h11or der ikke dn11ner sig e11 flaskehals på trans•
missio11sforbi11delse11 til Norge. Dermed vil prisen i Vestda11111nrk og Norge blive
præcis den samme.
I denne sil11ation vil SSNIP-teste11 - fejlagtigt - forkaste ni Vestdanmark udgor sil
eget relevn11/e marked, lrvis den foretages på de faktiske priser i markedet. Årsnge11 er
at Elsnm ikke vil lm1111e hæve prisen ude11 ni der strammer import til Vestdmunark
og med stor sm1dsy11lighed gøre prisforl1øjelse11 uprofttnbel. Norsk produceret el ville
blive en s11bstil11t for el produceret i Vestdamnark. E11 korrelatio11sannlyse ville ligeledes 1•ise en perfekt korrelation mellem priseme i Norge og Vestd1111mark og kwme
derfor - fejlagtigt - bruges til at argumentere tor sam111enhænge11de markeder.
SSNIP-testen er derfor også pti el-markedet følsom overfor ko11cc11tratio11e11 på del
relevante marked 111a11 1111dersoger. Faktisk kn11 SSNIP&teste11s folsom/red overfor
ko11ce11tratio11 på det rclevn11tc marked 1•ære ekstra stor på det vestdanske (11ordiske)
el-marked.
De11 måde del 11ordiske el-marked er indrettet på bt.'Virker nemlig al Elsams incitamenter til ni reducere 11db11ddet er ekstra store. Markedsdesignet indebærer ni Elsm11
i e11 sit11ntio11 med jlaskel,alse nfreg11er /rele sit salg til Nord Pool, lierunder eksport,
til de11 lave vestda11ske pris, men sti snart Jlaskel,nlse11 forsvi11der, afregner Elsam hele sit snig til dc11 meget høierc norske pris. Der opstår derfor et pote11tielt meget stort
spring i Elsams indtjening i del øjeblik 11db11ddet reduceres sti meget at der netop ikke dmmer sig e11 jlnskel,als pti trn11s111issio11sforbi11dclse11 til Norge."
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8.

DONG Energys argumentation.

8.1

DONG's grundlæggende synspunkt er, at selskabets priser ikke har været urimelige, og at Konkurrencerådet ikke har tilvejebragt det fornødne grundlag for
at konstatere misbrug af dominerende stilling i form af urimeligt høje priser i
strid med artikel 82 og konkurrencelovens§ 11.
Konkurrencerådet har ikke forholdt sig til Konkurrenceankenævnets kendelse i
Elsam II-sagen. Konkurrencerådet indfører de facto det prispåbud, som Konkurrenceankenævnet ophævede ved kendelsen i Elsam Il-sagen.
Denne sag (Elsam III-sagen) adskiller sig fra Elsam II-sagen på en række afgø•
rende punkter - vel at mærke punkter, der har stor betydning for sagens vurdering, og som indebærer, at sagen skal vurderes på sine egne præmisser.
For det første fandt Konkurrenceankenævnet som bekendt i Elsam II-sagen, at
Elsam kun "i et vist omfang" havde haft mulighed for at styre prisdannelsen og
kun "i et vist omfang" havde misbrugt sin dominerende stilling. I "et vist omfang" må betyde et mindre antal timer, end Konkurrencerådets model førte til i
Elsam II-sagen. Da Konkurrencerådet imidlertid anvender den præcis samme
misbrugstest- baseret på Nl og N2 - har rådet forsømt at iagttage ankenævnets
kendelse for så vidt angår udsagnet "i et vist omfang".
For det andet er der i andet halvår 2006 meget væsentlige faktuelle forskelle
mellem Elsam Il- og Elsam III-sagerne. Elsam har løbende gennem perioden
2005 og 2006 frasolgt kraftværkskapacitet svarende til i alt 50 % af Elsams tidligere kapacitet. Som led i dette frasalg trådte Vattenfoll, Nordens største energikoncern, ind på det danske marked pr. 1. juli 2006. Vattenfall overtog Fynsværket og Nord;yllandsværket - sidstnævnte er et af de mest moderne centrale
kraftvarmeværker i Vestdanmark. Dette indebærer, at Elsams markedsandel i
andet halvår af 2006 alene er 30 %, og alligevel - på trods af denne lave markedsandel - har rådet lagt til grund i afgørelsen, at Elsam er dominerende.
Måske ved Konkurrencerådet godt, at det er problematisk at statuere dominans
for Elsam i andet halvår af 2006, fordi rådet som bilag M har fremlagt en såkaldt
pivotanalyse for ankenævnet. Rådet efterlader umiddelbart det indtryk, at pivotanalysen støtter en antagelse om, at Elsam kunne være såkaldt residualmo.
nopolist - d.v.s. at Elsams produktion ikke kan undværes i visse perioder. Når
man imidlertid går analysen efter viser det sig, at analysen er lavet med data ikke for andet halvår 2006- men for hele den to-årige periode 2005 og 2006.
laver man rådets egen analyse med data fra den relevante periode, så bekræfter analysen - med rådets egne tal og grænseværdi - at Elsam ikke kan være
dominerende.
Det ville da også stride imod enhver formodning, hvis Elsam skulle være do•
minerende med en markedsandel på blot 30 %. På samtlige dage i andet halvår
af 2006 kan det samlede forbrug i Vestdanmark dækkes uden Elsams termiske
værker. Elsam er ikke residualmonopolist i andet halvår af 2006. Rådet har således ikke løftet sin bevisbyrde for dominans.
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For det tredje er der i forhold til Elsam II-sagen en ændring i egenkapitalforrentningen, der indgår som et centralt element af misbrugstest A.
Da Konkurrencerådet traf sin afgørelse den 20. juni 2007 var afgørelsen baseret
på oplysninger om den gennemsnitlige indtjening i danske industrivirksomheder i 2001 til 2003 - ræcis som i Elsam II-sagen. Vi har gjort gældende, at dette
var et forældet datagrundlag, og Konkurrencesireisen har s°5 - p ra ets vegne
naturligvis og gennem sin advokat - erklæret sig enig i, at datagrundlaget for
egenkapitalforrentningen skulle opdateres. De nye tal fra Danmarks Statistik,
som er fra 2003 til 2005, viser en gennemsnitlig forrentning for dansk industri
generelt på 22 %. Det tilsvarende tal i Elsam II-afgørelsen var 10 %. Problemet
herved er, at Konkurrencestyrelsen derved har underkendt og ændret ~
grundlag for den indankede afgørelse. Den indankede rådsafgørelse identificerede 1.484 kritiske timer, medens de 22 % fører til blot 95 kritiske timer.
Dette forhold må i sig selv føre til, at afgørelsen ophæves eller i det mindste ophæves og hjemvises til fornyet behandling. Rådets skal have mulighed for at
vurdere betydningen af, at man ser på et markant lavere antal kritiske timer
end 1.484 som grundlag for at statuere, at der findes en strategi, som udgør
misbrug.
95 timer ud af en periode på to år vil under alle omstændigheder være for få
timer til, at det kan udgøre misbrug. Det vil aldrig kunne være udtryk for en
"strategi" eller have den karakter eller det omfang, som må kræves efter artikel
82. Men det har rådet ikke fået mulighed for at tage stilling til.
For det fjerde bemærkes, at "den gennemsnitlige forrentning for dansk industri
generelt" ikke udregnes som et gennemsnit, men efter en konstrueret beregningsmetode. Beregningsmetoden ses ikke anvendt hverken i Elsam II-sagen eller tidligere i Elsam III-sagen ved rådets afgørelse af 20. juni 2007.
I den forbindelse kan henvises til rådsafgørelsens punkt 465 og 466, hvor det
fremgår, at det er Konkurrencestyrelsens opfattelse, at misbrugstesten af forsigtighedshensyn skal tillade Elsam en fortjeneste, der sikrer selskabet en egenkapitalforrentning svarende til "gennemsnittet af egenkapitalforrentningen i
dansk industri generelt".
Imidlertid siger Konkurrencestyrelsen under den skriftlige forberedelse af ankesagen her, at der skal foretages en efterberegning af gennemsnittet. Det er
igen ikke rådet, idet denne sag jo ikke har været drøftet i det kollegiale organ,
Konkurrencerådet, siden 20. juni 2007.
I efterberegningen er tre elementer indgået.
For det første ses ikke længere på dansk industri generelt, men kun på visse
brancher, idet bagervirksomhed - som har en høj forrentningsgrad - tages ud
uden at styrelsen har forklaret, hvorfor de ikke er en del af dansk industri generelt. Ændringen synes alene at have til formål at reducere forrentningsgraden.
For det andet frasorterer man for såkaldte "ekstreme observationer" ... - altså
andre ekstreme observationer end bagervirksomhed. Selv om man frasorterer
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både nogle høje og også nogle få lave, er resultatet igen en reduktion af forrent•
ningsgraden.
Endelig for det tredje ganger man - den således nu allerede reducerede egen•
kapitalforrentning - med en såkaldt "beta-værdi", som er mindre en 1. Dette er
for at afspejle, at en elproducent bør have en lavere forrentning end "dansk in•
dustri generelt" - selv efter frasortering af bagervirksomhed og andre ekstreme
observationer.
Gør man dette, bliver de 22 % reduceret til 14 ~.., og antallet af kritiske timer stiger fra 95 til 784.
Den af Konkurrencerådet anvendte forrentningsgrad er i øvrigt mangelbehæftet
af følgende grunde:
For det første svarer den anvendte forrentningsgrad på 10 % til den gennem•
snitlige forrentningsgrad for dansk industri rl!fi skat på trods af, at rådet i sin
afgørelse anfører, at der ved beregningen af Elsams normalfortjeneste er anvendt og skal anvendes den højere forrentningsgrad fur skat. Korrigeres der for
denne fejl og anvendes forrentningsgraden før skat på 16,8 % for perioden 20012003, reduceres antallet af misbrugstimer med 82 % til 267 timer i forhold til
den indankede afgørelse.
For det andet er den anvendte forrentningsgrad uden grund baseret på den
gennemsnitlige egenkapitalforrentning i perioden 2001°2003, hvor konjunkturen var lavere, og således ikke opdateret til det højere 2005-niveau. Elsam tilla•
des således ikke en egenkapitalforrentning i overensstemmelse med den almindelige konjunkturudvikling til trods for, at der foreligger 2005-tal. Korrigeres
der for denne fejl, og opdateres forrentningsgraden til 2005-niveau på 19,3, reduceres antallet af misbrugstimer med 91 % til 134 timer i forhold til den ind•
ankede afgørelse.
For det tredje er opgørelsesgrundlaget for forrentningsgraden anvendt i strid
med EU-praksis, da det ikke relaterer sig til elproduktionsbranchen og således
ikke giver et retvisende billede af, hvad der er en rimelig egenkapitalforrentning for Eisams elproduktionsvirksomhed.
Afgørelsen bør på denne baggrund ophæves med henvisning til, dels at det faktuelle grundlag for den trufne afgørelse, var forkert, jf. den markante forskel
mellem bilag A og bilag F, dels at der til skade for DONG er ændret beregningsmetode fra bilag A til bilag F uden saglig grund.
At reducere egenkapitalforrentningen er en bebyrdende forvaltningsakt, som
Konkurrencestyrelsen ikke er den rette myndighed til at træffe. Kun Konkurrencerådet ville kunne træffe denne beslutning. Også dette forhold skal i sig
selv føre til ophævelse.
Tværtimod må medlemmerne af Konkurrencerådet sidde med den opfattelse,
at de - som i Elsam II-sagen - af forsigtighedshensyn vedtog at tillade en forrentning, der svarer til dansk industri generelt. Det er i hvert fold det, som rådet
har vedtaget med sin afgørelse.

Elsam har tidligere under både Elsam Il og III modtaget de bagvedliggende
regneark, der tilsammen udgør rådets misbrugstest A. Det kan ikke ud fra disse
regneark konstateres, at rådet tidligere skulle have frasorteret ekstreme observationer eller ganget med beta•værdier. Regnearkene med de nye bagvedlig•
gende beregninger fra Elsam II- og Elsam III-afgørelserne er ikke modtaget og
Konkurrencestyrelsen har nu oplyst, at beregningerne er bortkommet.
Det har heller ikke været muligt at få en saglig begrundelse for, at der skal frasorteres for ekstreme observationer og ganges med beta-værdier, når nu der
står det modsatte i rådsafgørelsen.
Det udgør en væsentlig overtrædelse af forvaltningsloven, hvis forrentningsgraden er efterberegnet, så antallet af kritiske timer stiger fra 95 til 784 uden at
Elsam har haft mulighed for at udtale sig om beregningen. Det gælder naturligvis både i Elsam II- og Elsam III-sagerne.
Mindst lige så alvorligt er det, hvis forrentningsgraden er reduceret i rådsafgø•
relsen uden at rådet har va:?ret vidende om det. Rådet siger jo i hvert fald eksplicit, at rådet ikke onsker at reducere forrentningsgraden. Igen er dette et forhold, der i sig selv bør føre til en ophævelse af afgørelsen.
8.2

DONG har desuden anført, at rådet ikke har løftet sin bevisbyrde for dominans.
Ved afgrænsningen af det geografiske marked negligerer Konkurrencerådet
Vestdanmarks integration med et eller flere af de omkringliggende omrfider.
Det er ogsfi forkert at frasortere produktionen fra decentrale værker, vindmøller
og [virtuelle) auktioner. Pivot-analyser viser undværeligheden af Elsams produktion.
Rådet har beregnet Elsams markedsandel i 2. halvår 2006 til 30 %. Faldet i mar•
kedsandelen skyldes de strukturelle ændringer på markedet, hvor Vattenfall pr.
1. juli 2006 overtog betydelig kraftværkskapacitet fra Elsam. Der er således i
henhold til praksis en formodning imod dominans i 2. halvår 2006.
På trods af den lave markedsandel har rådet konkluderet, at Elsam er dominerende.
Elsam har på denne baggrund fået udarbejdet en pivot-analyse, der beregner
Elsams uundværlighed på markedet og dermed kan bruges som indikator for,
om Elsam har en sådan markedsstyrke, som det påstås af rådet. Pivot-analysen,
der blev forelagt rådet i høringsfasen, og som er dokumenteret i bilag 4, viser, at
Elsams produktion helt kan undværes i 2. halvår 2006, og at Elsam dermed ikke
har markedsstyrke.
Pivot-analysen og den lave markedsandel viser, at Elsam ikke er dominerende i
2. halvår 2006.
Rådet har under anken af Elsam III-afgørelsen foretaget nye beregninger af Elsams uundværlighed i overensstemmelse med principperne anvendt af London
Economics i undersøgelsen for Europa-Kommissionen. London Economics fast-
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sætter i den forbindelse en grænseværdi på 20 % for at vurdere, om en aktør er
uundværlig og derved dominerende.
Elsam er ikke enig i rådets nye beregninger, men selv hvis de lægges til grund,
kan det konstateres, at grænseværdien for Elsam i 2. halvår af 2006 ligger på 10
% og dermed langt under grænseværdien på 20 % (bilag M). Rådets egne beregninger støtter dermed, at Elsam ikke er dominerende i 2. halvår 2006. Når
rådet kommet frem til en højere procent ved sine egne beregninger, skyldes det,
at rådet udregner procenten i gennemsnit over hele perioden 2005-2006 til trods
for, at man godt ved, at der sker markante ændringer i 2. halvår 2006. Der er således ikke basis for rådets dominansvurdering.
I øvrigt bemærkes, at Elsam har anmodet rådet om dokumentation for beregningerne i bilag M, men har ikke kunnet få fyldestgørende oplysninger udleveret af rådet.
8.3

DONG har vedrørende tilsagnsaftalen bl.a. anført, at denne blev indgået for at
undgå, at prisdannelsen i Vestdanmark kunne resultere i urimeligt hoje priser.
Tilsagnsaftalen var markedskonform og rigtig i forhold til Konkurrencelo,·ens §
11, da den sikrede, at priserne i Vestdanmark, når der var flaskehalse på ud•
landsforbindelserne, ikke blev højere end det forbrugerne i Sverige, Norge og
Tyskland betaler for den samme vare.
Aftalen var overholdt, hvis Elsam samlet set over kvartalet lå under højeste naboområde. Da Elsam ikke med nogen rimelig grad af sikkerhed kan forudsige
markedet, tog aftalen således højde for, at der kunne foreligge enkeltdage/timer, hvor der blev meldt ind til over nabopriserne, uden at aftalen dermed
var overtrådt.
Det er efter Elsams opfattelse ubestridt, at tilsagnsaftalen ikke har været overtrådt i den undersøgte periode. Rådet har heller ikke i sin misbrugsvurdering
forholdt sig til, at tilsagnsaftalen i det mindste var "medbestemmende" for Elsams indmeldinger til Nord Pool, jf. Konkurrenceankenævnets kendelse af 14.
november 2006.
Elsam har indrettet sig i tillid til, at en indmeldingspolitik i overensstemmelse
med en tilsagnsaftale indgået med Konkurrencerådet efter grundige analyser af
markedet og som samtidig har været behandlet af Konkurrence,mkenævnet og
Vestre Landsret, var til hinder for, at der kunne statueres misbrug, når dette var
baggrunden for aftaleindgåelsen.

8.4

DONG har videre anført, at misbrugstest A grundlæggende er metodisk forkert, idet gennemsnitsomkostninger sammenholdes med pris i enkelttimer.
Parterne er enige om, at United Brands-afgørelsen, er den ledende dom om
urimeligt høje priser. Det centrale i United Brands i denne henseende er afgørelsens afsnit 251 og 252, hvoraf fremgår, at der skal være to selvstændige tests.
Efter testens første led skal der foretages en vurdering af om prisen er "excessive". Det gøres ved en vurdering af salgsprisen. Det kan gøres objektivt, siger
Domstolen, ved at sammenligne salgsprisen med produktionsomkostningerne.
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Ved testens andet led undersøges - og det er en ufravigelig betingelse - om pri•
sen også er urimelig. Det er her, at myndigheden eller domstolen skal anskue
sagen lidt fra oven eller i kontekst for at vurdere, om den høje pris har et sådant
skær af urimelighed over sig, at det udgør misbrug.
Q_et er de to tests i United Brands, som rådet skal tilvejebringe et grundlag for,
før man kan konkludere, at beggetests er opfyldt.
-- -Rådet har anvendt en model - misbrugstest A - der ikke tidligere er anvendt af
nogen konkurrencemyndighed og som i betydeligt omfang indeholder para•
metre, hvor man har prøvet sig frem i Elsam Il-sagen. Det er dermed i virkelig•
heden her i Elsam III-sagen, hvor modellen udsættes for et helt nyt datilsæt, at
modellen skal stå sin store prøve.
Rådets test baserer sig på en gennemsnitsberegning af Elsams omkostninger:
rådet tager dels en række variable omkostninger, dels en række faste omkostninger, og dette omregnes så til gennemsnitlige totale omkostninger. Misbrugs•
test A sammenligner så de beregnede gennemsnitlige omkostninger pr. time
med elpriserne i enkelttimer. Det er ganske enkelt usammenlignelige størrelser.
Elmarkeder fungerer i enkelttimer, og en sammenligning med gennemsnitspri•
ser giver derfor store fejlkilder. Hvis man f.eks. tager udgangspunkt i egenkapitalforrentningen, da indebærer et gennemsnitligt loft på 22 % overført til enkelt•
timer, at prisen er i orden i alle de timer, hvor forrentningen er 10, 15 eller 20 %.
Derimod foreligger der i rådets model misbrug, hvis forrentningen i en enkelttime er 25%. Hvis gennemsnittet således er et loft, så kan Elsam ikke opnå det
tilladelige gennemsnit på 22 %, hvis man aldrig må gå over gennemsnittet.
Dette er vel at mærke ikke noget, som prisvariationstillægget yder nogen form
for kompensation for. Det er en modelfejl at overføre et gennemsnit til enkelttimer, hvor det lovlige gennemsnit kommer til at udgøre et loft. Hvis ingen enkelttime må gå over gennemsnittet, vil den realiserede pris afspejle et væsentligt lavere gennemsnit end 22 %.
Dette skal sammenholdes med hvordan en elproduktionsvirksomhed, som Elsam, fungerer. Elsam har forskellige værker med forskellige produktionsomkostninger. Fra time til time og fra dag til dag - året rundt - svinger priserne og
omkostningerne. Strøm kan ikke lagres og efterspørgslen på kort sigt, er dels
helt uelastisk og dels utrolig svingende fra stort set Oi en sen nattetime til peak i
en morgentime. Derfor har man en time med produktion på billig kapacitet og
øjeblikket efter på meget dyr kapacitet. De reelle marginale omkostninger for de
operationelle værker svinger derfor også. Dette er realiteten for den vagthavende ingeniør i Skærbæk, der hver dag på baggrund af de konkrete forhold skal
tilrettelægge næste dogns produktion. Den vagthavende skal beslutte, hvilke
blokke der skal producere næste dag og hvor meget. I praksis gøres dette ved at
bestemme, i hvilken rækkefølge og med hvilken kapacitet de enkelte værker
skal sættes ind. Man "stakker" værkerne, fordi størrelsen af Elsams samlede
produktion i hver enkelt time afhænger af Nord Pools markedspris. Det samme
er tilfældet for andre el-producenter, der hver dag byder på og leverer til Nord
Pool. Så længe Elsam konsistent byder ind til sine marginale omkostninger, så
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kan det ikke gøres bedre. Det er præcis den adfærd, som karakteriserer et perfekt konkurrencemarked.
Ingeniøren i Elsams kontrolrum laver hver dag 24 såkaldte trappekurver • en
for hver time i det efterfølgende døgn. Trappekurverne meldes ind til Nord
Pool, og det samme gør de andre 100 el-producenter. Nord Pool laver så en aggregeret udbudskurve, og afgør så på basis af efterspørgslen, hvad pris og pro•
duktion skal være - time for time. Gennemsnitsomkostningerne i Konkurrencerådets Misbrugstest A afspejler ikke trappekurvens virkelighed.
Værre endnu, ingeniøren i kontrolrummet har ingen chance for at forudse,
hvad den lovlige pris efter misbrugstest A vil være. I giver fald skulle han kunne forudse regnskabstal, som først foreligger i marts måned firet efter og forrentningsgrader, som først foreligger fra Danmarks Statistik 1½ efter årets udgang.
Dette betyder, at Elsams ingeniører aldrig vil kunne vide sig sikker efter rådets
model. Elsam ved således ikke, om de er kørt over for rodt før længe efter, at
det er for sent at gøre holdt. Derimod kender ingeniøren jo de marginale omkostninger, som hun kun agere efter.
Misbrugstest A er utrolig folsom over for en mængde faktorer og modellen kan
højst udgøre en indikation af timer, hvor det kunne være relevant at undersøge
forholdene nærmere.
Kommissionen har udlagt United Brands krav om to selvstændige tests i sagen
Scandlines mod Helsingborg Havn.
Konkurrencestyrelsen har kun en test, og det er misbrugstest A. Afgørelsen angiver at indeholde hele 6 andre tests - helt op til Misbrugstest G - men realite•
ten er, at ingen af disse tests har noget selvstændigt indhold, og ingen af dem
reducerer de 784 kritiske timer med så meget som 1 time - ikke engang nogen
af de 62 timer, hvor der er budt ind til Okr. bliver opfanget.
Ser man i afgørelsen, hvad indholdet er af den væsentligste af disse øvrige tests,
Misbrugstest B, så står der i afsnit 411, at" de1111e test 1111dersøger, 0111 prisc11 i de kritiske timer i sig selv er urimelig. Dette gorcs ved nt bcreg11c ge1mems11its priser for hhv.
kritiske og ikke-kritiske timer 011cr n11nlyseperiodc11. Testen t•iser, ni der linr 1,ærct tnle
0111 urimelige priser."
Konkurrencerådet tager altså gennemsnittet af nogle timer med høje priser og
konstaterer, at det er højere end gennemsnittet af de øvrige timer. Derimod ser
rådet ikke engang på de enkelte timer.
Hvis rådet skulle have foretaget en reel fairness vurdering, ville der blandt de
784 kritiske timer være sket en frasortering af 62 timer, hvor Elsam havde et
bud på O kr. for den faktisk solgte mængde.
Rådet kunne videre have sammenlignet priserne i Vestdanmark med nabopriserne. Rådet afviser imidlertid at lave denne sammenligning. I afsnit 412 anføres, at det ville være "misvisende i denne sammenhæng, da de produkter, der
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kommer tættest på at være konkurrerende produkter, er udbud af elektricitet
fra producenterne i Norge og Sverige". Rådet har videre anfort, at "sammenligning med disse priser lider af "the Cellophane Fallacy"".
The Cellophane Fallacy er et velkendt fænomen ved fastlæggelsen af det relevante marked, men giver ingen mening som begrundelse for ikke at kunne
sammenligne priser.- --- --- --Rådet synes ikke opmærksomt på, at der ikke var flaskehalse i 210 timer ud af
de 784 kritiske timer. Altså i næsten en tredjedel af de kritiske timer var der ledig kapacitet imod enten Norge eller Sverige eller begge lande. Rådets argumentation er kun meningsfyldt, hvis rådet mener, at Elsam med sin meget begrænsede markedsandel på nordisk plan skulle kunne styre priserne i nabolandene.
Der er intet grundlag for at undlade en sammenligning med priserne i for eksempel Norge og Sverige og - for den sags skyld - Tyskland. Hvis det endelig
var, kunne rådet have sammenlignet med priserne andre steder i EU.
Som en anden oplagt ting kunne rådet have set på Elsams egenkapitalforrent•
ning og sammenlignet den med konkurrenternes.
Det skal understreges, at misbrug i form af excessive pricing kun kan statueres,
såfremt der foreligger forholdsvis robuste afvigelser - noget der reelt er udtryk
for en strategi.
8.5

DONG har videre anført, at Elsams indmeldelsespolitik i 2. halvår af 2006 udelukkende har været m.irginalomkostningsbestemt.
Elsam har efter Konkurrencestyrelsen opsagde tilsagnsaftalen ændret indmeldingspolitik og således i 2. halvår 2006 udbudt sin produktion alene til de kort•
sigtede marginale produktionsomkostninger, som bekræftet af KPMG-notatet
(bilag 14). Dette er en mere konservativ indmeldingspolitik end den fremgangsmåde, som var foreskrevet i det nu ophævede prispåbud, idet Elsam ved
sine indmeldinger alene får dækket sine helt kortsigtede marginale omkostninger og dermed ikke dækket faste omkostninger.
Den marginalomkostningsbestemte indmeldingspolitik indebærer, at Elsam på
det sidste og dyreste værk alene får dækning for de marginale produktionsomkostninger. Rådet synes i den forbindelse, at gøre gældende, at Elsam derved
får "overdækning" på de andre, billigere værker.
Rådet synes at overse, at Elsam nødvendigvis også skal have dækning for de fa.
ste omkostninger, hvilket alene sikres i form af prisen på det sidste og dyreste
værk. De første og billigere værker er således afhængige af prisen, der fastsættes på de sidste og dyreste værker, for at få dækning for de faste omkostninger,
der typisk er højest på de billigere værker.
I øvrigt negligerer rådet, at prisdannelsesmekanismen er markedsbestemt og
anerkendt af Europa-Kommissionen.
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Selv om Elsam således i hele 2. halvår 2006 har budt priser ind til Nord Pool,
der alene modsvarer de marginale produktionsomkostninger, identificeres der i
rådets misbrugstest A kritiske timer. I Elsam III-afgørelsen opgjort til 515 kritiske timer og nu ændret til 282 i 2. halvår 2006. Dette beviser, at misbrugstest A
som følge af sin metode er forkert og ikke egnet som grundlag for en analyse af
prisdannelsen på markedet.
Rådet anfører i duplikken, at spørgsmålet om misbrugstestens metode reelt skal
ses i forhold til, hvilke oplysninger Elsam har indsendt til rådet. Elsam har indsendt de oplysninger, som rådet har bedt om og har ikke før 2. halvår 2006 budt
ind til marginale produktionsomkostninger og har derfor ej heller før dette
tidspunkt data tilgængelige, som viser, hvad disse omkostninger har været i de
enkelte timer.
9.

Konkurrencerådets argumentation.

9.1

Konkurrencerådet har overordnet anført, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte rådets afgørelse af 20. juni 2007, hvorved rådet fandt, at Elsam igen har
misbrugt sin dominerende stilling på markedet for engrossalg af fysisk el i
Vestdanmark ved i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006 at anvende en strategi for indmeldelse på Nord Pool, der resulterer i urimelige salgspriser i strid
med EF-traktatens artikel 82, stk. 1, jf. artikel 82, stk. 1, litra a, og konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. § 11, stk. 3, nr. 1.
I den forbindelse bemærkes, at Konkurrenceankenævnet ved kendelse af 14.
november 2006 efter en samlet vurdering af omstændighederne fandt, at Konkurrencerådet med sine omfattende og dybdegående undersogelser og analyser
i hvert fold havde påvist, at Elsam i perioden 2. halvår 2003-2004 havde mulighed for i et vist omfang at styre prisdannelsen på markedet og i et vist omfang
gjorde det i strid med konkurrencelovens§ I I/EF-traktatens artikel 82 (Elsam Usagen).
Rådet har i sin afgørelse af 20. juni 2007 taget udgangspunkt i den samme misbrugsanalyse som i Elsam Il-sagen, men naturligvis med et opdateret datasæt.
Afgørelsen er således truffet på et grundlag og efter analyser, der er stort set
identisk med det grundlag og de analyser, som lå til grund for Konkurrenceankenævn(e]ts kendelse i Elsam II-sagen. For 2. halvår 2006 er der dog ydermere
foretaget en omhyggelig og grundig vurdering af betydningen af, at Vattenfall
var aktiv pli markedet.
Den indbragte afgørelse bygger på et helt unikt og meget omfattende datamate•
riale og indeholder mindst lige så omfattende og dybdegående undersøgelser
og analyser af Elsams adfærd i perioden 2005-2006, som rådets afgørelse gjorde
i Elsam II-sagen.
Der er i den anvendte misbrugstest indlagt endog meget betydelige sikker•
hedsmarginer, men ikke desto mindre viser undersøgelserne og beregningerne,
at Elsam i en række timer har taget så høje priser, der er uden sammenhæng
med selskabets omkostninger, at det er ubetænkeligt at lægge til grund, at Elsam har misbrugt sin dominerende stilling. Efter rådets opfattelse er der ingen
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tvivl om, at rådet på tilsvarende vis som i Elsam II-sagen har påvist, at Elsam
også har misbrugt sin dominerende stilling i 2005-2006.
Rådet har i afgørelsen taget meget nøje stilling til betydningen af de ændringer i
markedet, der er indtrådt i den i nærværende sag undersøgte periode, herunder
særligt Vattenfalls indtræden på markedet i 2. halvår 2006. Rådet har på bag•
grund af de foretagne grundige analyser af markedssituationen fundet, at forholdene ikke har ændret på, at Elsam i den pågældende periode har haft en
dominerende stilling på markedet.
9.2

Konkurrencerådet har videre anført, at der ikke er sket ændringer af væsentlig
betydning for afgrænsningen af det geografiske marked siden ankenævnets afgørelse i Elsam li-sagen, hvor ankenævnet godkendte den foretagne markedsafgrænsning.
I forbindelse med sagens behandling ved ankenævnet blev Elsams indsigelser
mod den geografiske markedsafgrænsning, herunder betragtningen om markedsintegrationen i timer uden flaskehalse, behandlet tilbundsgående, men ankenævnet fandt altså ikke anledning til at kritisere markedsafgrænsningen. Det
skal i den forbindelse også fremhæves, at markedsafgrænsningen er fuldt ud i
overensstemmelse med hidtidig praksis på området og med Kommissionens
praksis.

9.3

Konkurrencerådet har desuden vedrørende [rådets) dominansvurdering anført,
at vurderingen af, om Elsam i den relevante periode havde en dominerende
stilling på det relevante marked, skal foretages ud fra, om virksomheden indtager en økonomisk magtposition, som sætter den i stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet den kan anlægge en i betydeligt omfang uafhængig adfærd overfor sine konkurrenter og
kunder og sidste instans overfor forbrugerne.
Elsams betydelige markedsandel (konkret 42 % i 2005, 50 % i 1. halvår af 2006,
og [... ) % i 2. halvår 2006) er naturligvis en vigtig faktor i vurderingen, men
markedsandelen er langt fra eneafgørende, idet den ikke nødvendigvis siger
noget om den reelle markedsstyrke.
Som anført i afgørelsen må der derfor yderligere lægges vægt på en række andre faktorer. Konkret vurderer rådet udover markedsandelene betydningen af
den inelastiske efterspørgsel og markedets særlige beskaffenhed og funktion,
herunder hvor fleksible de forskellige produktionsfonner er, da det har betydning for, om Elsam udsættes for et effektivt konkurrencepres. Endvidere vurderer rådet de betydelige adgangsbarrierer, størrelsen af den residuale efterspørgsel, som Elsam mødes med, og den anvendte prisstrategi.
En vurdering af disse yderligere faktorer viser, at Elsams faktiske markedsstyrke er langt større end markedsandelene umiddelbart tilsiger, og at Elsam derfor
kan anlægge en i betydeligt omfang uafhængig adfærd overfor sine konkurren•
ter og kunder og sidste instans overfor forbrugerne.
Eksempelvis fremgår det af rådets undersøgelser, at Elsam var residual mono•
polist i 82 % af peak timerne i 2005 og 1. halvår 2006, og i 60 % af peak timerne i
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2. halvår 2006, og at Elsam i høj grad var i stand til at forudsige, hvornår Elsam
havde denne særligt stærke position.
Det er naturligvis ikke i strid med markedsafgrænsningen, at der i forbindelse
med dominansvurderingen foretages en analyse af Elsams markedsandel af den
fleksible produktion (dvs. uden decentrale kraftværker, vindmøller og VPP·
auktioner), men blot en logisk konsekvens af, at der foretages en mere dybdegående undersøgelse af Elsams faktiske markedsstyrke.
Som det fremgår af afgørelsens punkt 296-306, er det rådets vurdering, at VPPauktionerne, der alene er indført med virkning fra 1. januar 2006 og således ikke
vedrører 2005, kun i meget begrænset omfang har mindsket Elsams muligheder
for at fastsætte markedsprisen i Vestdanmark.
Endelig hvad angår anbringendet om, at rådet burde have taget hensyn til Elsams frasalg til Vattenfall i forbindelse med dominansvurderingen i 2. halvår
2006 bemærkes, at rådet efter en grundig analyse netop nåede frem til, at Vattenfalls overtagelse af en del af kraftværkskapaciteten ikke har haft en sådan
indvirkning på markedet i 2. halvår 2006, at Elsam ikke længere er domineren•
de (afgørelsens punkt 287-295).
Om anvendelse af pivot-analyser bemærkes, at de af Elsam indhentede pivot•
analyser på samme vis som i Elsam Il-sagen ikke giver et retvisende billede af
det konkurrencepres, som Elsam var udsat for i 2005 og 2006, idet også de nye
pivot-analyser indregner den fulde importkapacitet fra alle lande på samme tid
og ikke den faktiske import i hver time. Elsams anbringende om, at Elsam kun
er uundværlig i få timer, bestrides.
9.4

Konkurrencerådet har videre vedrørende tilsagnsaftalens betydning anfort, at
det overordnet bemærkes, at Konkurrenceankenævnet allerede i Elsam II-sagen
fandt, at tilsagnsaftalen ikke er til hinder for, at der statueres misbrug.
Om forståelsen af tilsagnsaftalen skal det fremhæves, itl tilsagnsaftalen blev
indgået med henblik på at lukke konkurrencemyndighedernes undersøgelse af
Elsams adfærd i 2000-2001, i!1 tilsagnsaftalen ikke udelukker konkurrencemyndighederne fra at genoptage sagen og da slet ikke fra at undersøge efterfølgende perioder, i!1 Elsam ikke ved sin indmeldingspolitik kan have forladt sig på
tilsagnsaftalen i hovedparten af den af nærværende sag omfattede periode, idet
tilsagnsaftalen som nævnt blev ophævet i juni 2005, at Elsam under alle omstændigheder allerede i 2003 havde overtrådt aftalens indhold, og ru tilsagnsaf•
talen udelukkende sætter en øvre grænse for prisindmeldingeme, men på ingen
måde forpligter Elsam til at indmelde den under aftalen højst mulige pris eller
medfører, at Elsam frit kan fastsætte sine priser uden hensyntagen til omkost•
ningsniveauet.

9.5

Konkurrencerådet har yderligere vedrørende misbrugsvurderingen anført, at
rådet finder anledning til for det første at fremhæve, at rådets afgorelse bygger
på et helt unikt og meget omfattende datamateriale, og rådet har ved beregningerne anvendt de af Elsam indsendte tilgængelige data og oplysninger.
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For det andet, er det i sagens natur ikke muligt præcist at fastlægge, hvad der
udgør den "rigtige" pris, hvorfor rådet i misbrugstesten har indfojet en række
sikkerhedsmarginer, der medfører, at der er indbygget en endog meget høj tær•
skel, førend timer identificeres som kritiske. På trods heraf identificerer testen
et betydeligt antal kritiske timer.
Og for det tredje, så indeholder de fremlagte bilag B-F en k ar og utvetydigookumentation for, at Elsam i en lang række timer har opnået priser, der er uden
sammenhæng med omkostningerne og ligger endog meget højt (i mange tilfælde over 100 % og endda i nogle tilfælde over 200 %) over den i forvejen meget
høje tærskel indbygget i misbrugstesten, hvilket har medført et betydeligt
forbrugertab. Elsam har ikke kunnet give nogle objektive begrundelser for,
hvorfor priserne er så høje, som det fremgår af listerne i bilag B-F.
Når tallene i bilagene sammenholdes med Konkurrencerådets test a og b, bliver
resultatet ganske klart, idet bilagene B-F viser Elsams adfærd i den konkrete
time og herunder svingningerne i priserne fra time til time, mens test a og b viser misbruget i et større perspektiv over den vurderede periode.
Begge dokumentationsgrundlag udviser samme resultat, nemlig at Elsams pri•
ser i mange timer i den vurderede periode har været urimeligt høje, og hver enkelt af disse timer kan udpeges konkret som sket ved bilagene B-F. Konkurren·
cerådet har således ved test a og b samt bilagene B· F til fulde dokumenteret det
stedfundne misbrug.
Hertil kommer, at misbrugstest a og b er underbygget af en række yderligere
test, der viser, at misbrugstest a og b undervurderer omfanget af misbruget, og
at indmeldingerne på Nord Pool i al fald indtil 2. halvår 2006 var udtryk for en
bevidst strategi.
Samlet foreligger der en omfattende og solid dokumentation for, at Elsam har
misbrugt sin dominerende stilling, og der er ikke belæg for Elsams anbringen•
der om, at misbrugstesten ikke er robust. Der er ikke tale om, at Elsam bliver
"fanget" af små marginaler i sagen, men derimod om, at der foreligger klar dokumentation for, at Elsam i betydeligt omfang har opnået urimelige priser.
Det bemærkes, at det efter rådets opfattelse er klart, at rådets afgørelse lever op
til beviskravene efter dansk ret (og EU-retten), idet rådets afgørelse indeholder
omfattende og dybtgående undersøgelser og analyser. Elsams indsigelser ved•
rører da også i realiteten spørgsmålet om, hvorvidt prisen efter en konkret vur•
dering af forholdene er urimelig høj og ikke selve bevisgrundlaget.
Til Elsams indsigelser mod misbrugstest a og b, bemærkes følgende:
Om valget af omkostningsbegreb i misbrugstest a bemærkes, at misbrugstesten
i denne sag er identisk med testen i Elsam II-sagen (dog er der givet et yderlige·
re CO2-tillæg, der er opgjort meget konservativt og fuldt ud kompenserer Elsam), og Konkurrenceankenævnet har allerede i Elsam Il-sagen været forelagt
Elsams indvendinger mod testens anvendelighed, herunder valget af omkostningsgrundlag. Ankenævnet fandt ikke desto mindre efter en samlet vurdering
i Elsam Il-sagen, at der var grundlag for at statuere misbrug.
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Herudover bemærkes, at valget af omkostningsgrundlag, fordelingen af omkostningerne, beregninger af tillæg mv. nødvendigvis må være baseret på en
række skøn over, hvad der giver det mest retvisende resultat. Ved disse skønsmæssige vurderinger vil der typisk kunne vælges mellem flere alternativer,
hvor det ikke kan siges, at det ene alternativ er mere rigtigt end andre. Det afgørende i sådanne tilfælde er selvsagt derfor, at de skønsmæssige vurderinger
bag valget er baseret på saglige overvejelser om, hvad der giver det mest retvisende resultat.
Efter Konkurrencerådets opfattelse er det dog oplagt, at det er mest retvisende
at anvende gennemsnitsomkostninger og ikke marginalomkostninger på det
sidste, dyreste og dermed prisfastsættende værk.
Elsams indsigelser om, at der ikke skal anvendes et gennemsnitsomkostningsbegreb, men i stedet alene ses på marginalomkostningerne på den sidste, dyre•
ste og dermed prisfastsættende enhed, er allerede kommenteret i rådets afgørelse punkt 429-439.
Det skal dog fremhæves, at det valgte omkostningsbegreb også blev anvendt i
Elsam li-sagen og dermed er godkendt af Konkurrenceankenævnet.
Det erindres desuden om, at såfremt en af Elsam indmeldt udbudskurve bliver
prisbestemmende, gælder den fastsatte pris for al el produceret i den pågældende time, uanset om den måtte være produceret på den sidste, dyreste og
dermed prisfastsættende enhed. Den højere fortjeneste, der tilfalder sådanne
øvrige billigere blokke, har rådet fundet, at det vil være rimeligt at lade Elsam
beholde i de timer, hvor der meldes ind til marginalomkostningerne, hvorimod
det ikke skønnes rimeligt, hvis der meldes ind over marginalomkostningerne.
Anvendelsen af gennemsnitsomkostningerne er tillige okonomisk konsistent,
da begrebet sikrer Elsam fuld dækning af både de faste og de variable omkostninger inklusiv en rimelig forrentning. hvorved det sikres, at Elsam opnår en
profit, der langsigtet kan opretholdes på et marked med virksom konkurrence.
Desuden sikrer anvendelse af gennemsnitsomkostningerne også, at de ganske
store opstartsomkostninger på blokkene fordeles på flere timer, hvilket ikke vil
ske ved anvendelse af marginalomkostningerne.
Hertil kommer, at Konkurrencerådet ved beregningerne tillader priser, der er
ca. ( ... ] % højere i 2005 og (... ( % højere i 2006 end Elsa ms oplyste omkostninger
i det eksterne regnskab, jf. tabel 20 i afgørelsen. Tallene er på( ... ]% henholdsvis
[ ... ( % ved den reviderede egenkapitalforrentning. Der er dermed ikke belæg
for at påstå, at testen undervurderer Elsams omkostninger.
Det er heller ikke rigtigt, når det af Elsam anføres, at anvendelsen af ATC i ste•
det for marginalomkostninger altid vil fore til, at der vil forekomme misbrugstimer i en given periode.
Det skal herved fremhæves, at da Elsams gennemsnitlige variable omkostninger varierer fra time til time, da de afhænger af, hvilke værker der producerer,
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og af, hvor meget de producerer, anvendes de af Elsam oplyste højeste marginalomkostninger ved maksimal last i misbrugstesten, og Elsams gennemsnitlige
variable omkostninger i hver time estimeres således ved et vægtet gennemsnit
af værkernes maksimallast og marginalomkostninger i den pågældende time, jf.
punkt 451-463 i afgørelsen.
Elsam har imidlertid i forbindelse med undersøgelserne i Elsam Il-sagen redegjort for, at virksomheden ikke er i stand til at fordele de i årsregnskabet anførte
totale variable omkostninger på timebasis, hvorfor det har været nødvendigt at
foretage en estimation af Elsams gennemsnitlige variable omkostninger for hver
time.
Elsam har dog for hver dag og hvert værk angivet oplysninger om marginalomkostningen ved den faktiske produktion, og de gennemsnitlige variable omkostninger kan på denne baggrund for hvert værk estimeres ved den oplyste
marginalomkostning. Denne fremgangsmåde sikrer, at estimeringen vil være
korrekt, hvis marginalomkostningskurven for hvert værk i hver time er kon•
stant, hvortil kommer, at hvis marginalomkostningskurven er stigende, vil
estimeringen overvurdere den gennemsnitlige variable omkostning (og dermed
give Elsam højere kompensation end nødvendigt).
En sammenligning af de estimerede samlede variable omkostninger med Elsams samlede variable omkostninger, der fremgår af de eksterne regnskaber,
viser, at misbrugstesten inddrager variable omkostninger, der er [... } %, henholdsvis [... J%, højere for 2005 og 2006.
Det kan ikke afvises, at der teoretisk set kan forekomme timer, hvor gennemsnitsbetragtningen "fejlagtigt'' identificerer kritiske timer. Dette er dog højst
usandsynligt, da beregningerne som nævnt overkompenserer de variable omkostninger med }... } % henholdsvis [... J % i 2005 og 2006, og da der herudover
gives et mark up for normalfortjenesten samt et prisvariationstillæg mv. Som
anført ovenfor ganges Elsams regnskabsmæssige variable omkostninger altså
med }... J henholdsvis} ... } i 2005 og 2006 ved beregningen af, om en given time
skal identificeres som kritisk, hvorfor en "fejlagtig" identifikation af en time
som kritisk må forudsætte meget høje marginalomkostninger. Efter den reviderede egenkapitalforrentning er tallene forøget til [... } henholdsvis} . .. }.
Det er i øvrigt overraskende, at Elsam - der tidligere har oplyst ikke at kunne
opgøre retvisende marginalomkostninger for de enkelte værker - i 2. halvår
2006 nu kan foretage præcise beregninger af marginalomkostningerne, der
endvidere afviger markant i opadgående retning i forhold til de på baggrund af
de fra Elsam indberettede tal beregnede marginalomkostninger pr. time, selv
om den af rådet foretagne beregning overvurderer de gennemsnitlige variable
omkostninger i betydelig grad. Elsam har da heller ikke fremlagt dokumentation for størrelsen af de beregnede marginalomkostninger i de anførte timer, herunder hvordan tallene fremkommer og hvordan de forholder sig til de til Konkurrencestyrelsen indsendte tal.
Om anvendelsen af misbrugstest b og Elsams indvendinger herimod skal det
bemærkes, at misbrugstest a og b tilsammen utvivlsomt opfylder den toleddede
test i United Brands-dommen.
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Misbrugstest b undersøger, om prisen i de kritiske timer i sig selv er urimelig.
Som det fremgår af rådets afgørelse, er der en betydelig forskel på omkostnin•
gerne i de udpegede kritiske timer og de tilsvarende ikke-kritiske timer tidligere i analyseperioden. Forskellen på prisniveauet har i alle timer været så stort,
at der ikke har været grundlag for at frasortere nogle timer.
Konkurrencerådet har i misbrugstest a indlagt tillæg til dækning af en rimelig
fortjeneste. Tillægget er fastsat til den gennemsnitlige egenkapitalforretning i
dansk industri korrigeret for, at risikoen ved at drive elproduktionsvirksomhed
afviger fra den gennemsnitlige erhvervsrisiko.
Det skal fremhæves, at der i denne sag er anvendt nøjagtig samme metode som
i Elsam II-sagen blot med et opdateret datasæt, herunder både med frasortering
af ekstreme observationer inden beregningen af den gennemsnitlige egenkapitalforrentning og med hensyn til anvendelse af beta-værdier.
På baggrund af misbrugstesten er der identificeret 1.484 kritiske timer (om de·
finitionen af en kritisk time henvises til afgørelsens punkt 399-407), hvor Elsam
har opnået urimeligt høje priser, og det dertil knyttede forbrugertab kan opgøres til ca. 111 mio. kr. En oversigt over de identificerede kritiske timer samt
oversigter over timer med mark up større end 25 %, SO %, 100 % og 200 % er
fremlagt som bilag A-E.
Elsam har fremsat en række indsigelser mod den egenkapitalforrentning, der
indgår som led i misbrugstesten. Det skal hertil bemærkes, at Konkurrencerådet
ved misbrugsvurderingen har anvendt den gennemsnitlige forrentning i dansk
industri i årene 2001-2003. Dette skyldes, at oplysninger for 2005-niveauet ikke
forelå i fornødent omfang på tidspunktet for afgørelsen.
Rådet har som bilag F fremlagt en ny beregning af kritiske timer baseret på en
mark up udregnet på baggrund af den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i
dansk industri i 2003-2005. Denne nye beregning identificerer 784 timer som
kritiske (bilag F), hvor Elsam har opnået urimeligt høje priser, og det dertil
knyttede forbrugertab kan opgøres til ca. 57 mio. kr. (ca. 10,7 mio. kr. i 1. halvår
2005, ca. 34,5 mio. kr. i 2. halvår 2005, ca. 8,1 mio. kr. i 1. halvår 2006 og ca. 3,7
mio. kr. i 2. halvår 2006).
Beregningen ændrer ikke på timeopgørelsen i oversigterne over timer med
mark up større end 25 %, 50 %, 100 % og 200 % (bilag B-E).
Om beregningen skal det bemærkes, at tallene bygger på egenkapitalforrentningen før skat beregnet ud fra oplysninger fra Danmarks Statistik. Ved gennemsnitsberegningen har rådet dog udeladt enkelte ekstreme observationer.
Den herved fremkomne gennemsnitlige egenkapitalforrentning er herefter ganget med en beta-værdi, der er udtryk for risikoen ved investering i den pågældende branche. Til forskel fra Elsam II-sagen er der i den nye beregning (bilag
F) anvendt en højere beta-værdi (gennemsnittet af beta-værdierne for 20032005) end i Elsam Il-sagen (hvor gennemsnittet af beta-værdierne i 2001-2003
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blev anvendt). Var den samme beta-værdi blevet anvendt, ville forrentningen
være blevet 12 %.
Herudover skyldes forskellen til Elsams tal tilsyneladende, at Elsam også indregner ekstraordinære poster og finansielle indtægter.
Det er således ikke rigtigt, når Elsam anfører, at beregningerne fejlagtigt ilcke
giver Elsam mulighed for en rimelig egenkapitalforrentning, da der ikke er
"plads" til betaling af skat.
Til illustration af ovenstående kan det nævnes, at den gennemsnitlige egenkapitalforrent)n)ing før skat for 2001-2003 af Elsam er opgjort til 16,8 %. Fjernes enkelte ekstreme observationer fremkommer et tal på 15 %, og når der herefter
ganges med beta-værdien fremkommer den angivne gennemsnitlige egenkapi•
talforrentning på 10 %.
Selv når denne i forhold til Elsam meget imødekommende beregning anvendes,
er der altså tale om misbrug i et betydeligt omfang.
Med hensyn til sporgsmålet om valg af sammenligningsgrundlag skal det yderligere bemærkes, at gennemsnitsforrentningen er eksklusiv energisektoren, jf.
om begrundelsen herfor punkt 122 i afgørelsen.
Dertil skal føjes, at elproduktionsbranchen er mindre risikofyldt at investere i,
hvorfor en frilvigelse af normalforrentningen alt andet lige skulle være i nedadgående retning.
Det skal også fremhæves, at der ved beregningen af priserne netop er taget hensyn til, at produktionen og indtjeningen som følge af de cykliske forhold på
milrkedet kan udvise betydelige udsving. Til forskel fra de fleste cJndre mcJrkeder er efterspørgslen på elmarkedet i ovrigt ganske ufølsom overfor prisforhøjelser, ligesom Elsam i den relevante periode i vidt omfang selv har kunnet fastsætte prisen uden den store risiko for at miste omsætning.
Prisfluktuationerne på det vestdanske marked kan dermed ikke forklares objektivt ud fra hensyn til indregning af en ekstra fortjeneste til dækning ilf perioder
med lave priser.
Det bestrides, at ankenævnet skal ophæve, subsidiært hjemvise afgørelsen, da
der ikke længere er tale om det samme afgørelsesgrundlag, som blev forelagt
rådet. Den ændrede egenkapitalberegning ændrer ikke grundlæggende på indholdet ilf den trufne afgørelse, og som det fremgår, er der stadig tale om, ilt der
udpeges et betydeligt ilntal kritiske timer (i samme størrelsesorden som i Elsam
Il-sagen) med et betydeligt forbrugertab.
Det påhviler naturligvis styrelsen på rådets vegne at korrigere eventuelle unøjagtigheder mv. eller tage højde for nye oplysninger, hvis styrelsen efterfølgende
konstaterer sådanne forhold, og det skønnes nødvendigt at ændre indholdet af
afgørelsen for at sikre, at den fortsat er retvisende.
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Der er dermed intet belæg for, at et opdateret datasæt i sig selv bør føre til ophævelse eller hjemvisning, hvortil kommer, at opdateringen jo ensidigt er til Elsams fordel.
Hvad angår bemærkningerne om, at der i stedet skulle have været anvendt en
egenkapitalforrentning, der omfatter 2006, bemærkes, at den nu anvendte
egenkapitalforrentning dækker en periode, der efter rådets afgørelse er relevant
for beregningen af, hvorvidt Elsam samlet opnår en rimelig fortjeneste, jf. ovenfor om den i Elsam Il anvendte periode. Desuden vil oplysningerne for 2006 efter det for rådet oplyste først blive tilgængelige på statistikbanken i juni 2008.
Det skal yderligere understreges, at der er indlagt så mange sikkerhedsmargener i misbrugstesten, at Elsam overkompenseres med (... J % henholdsvis [... j %
i forhold til omkostningerne i det eksterne regnskab efter den foretagne nye beregning af kritiske timer. Elsam får dermed utvivlsomt dækket sine omkostninger inklusiv en rimelig fortjeneste.
Det må medgives, at bemærkningerne om fremgangsmåden både i Elsam Ilafgørelsen og den indklagede afgørelse kunne have været klarere, men den generelle fremgangsmåde er dog beskrevet i et vist omfang, og der er henvist til
den relevante hjemmeside, hvorfra beta-værdierne er hentet, jf. punkt 122-127 i
afgørelsen.
Under Elsam Il-sagen og rådsbehandlingen af nærværende sag havde Elsam
endvidere ingen bemærkninger til den fastsatte gennemsnitlige egenkapitalforrentning på 10 % før skat, og rådet fandt det derfor ikke nødvendigt med yderligere udredninger om baggrunden for beregningerne. Herved skal det fremhæves, at rådet umiddelbart antog, at det måtte være klart for Elsam, at den
gennemsnitlige egenkapital før skat var blevet reduceret med en faktor i form af
beta-værdien, da den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk industri
ret oplagt måtte være højere end de 10 % før skat.
Rådet skal dog naturligvis beklage, at forholdet ikke er fremgået klarere af afgørelserne, og at Elsam tilsyneladende ikke tidligere har modtaget oplysninger
om den præcise fremgangsmåde. Rådet skal dog understrege, at de nødvendige
oplysninger straks er fremlagt i svarskriftet, da rådet blev opmærksom på, at
Elsam ikke længere var enig i den fastsatte rimelige fortjeneste, men anfægtede
opgørelsen af den gennemsnitlige egenkapital i dansk industri, der lå bag fastsættelsen.
Selv om fremgangsmåden ikke klart fremgår af afgørelsen, så fremgår det udtrykkeligt både i afgørelsen og i det regneark, der beregner de kritiske timer, og
som Elsam har fået stillet til rådighed under sagen, hvilken forrentning der er
indregnet. Elsam kan ikke have været i tvivl herom.
Yderligere skal det understreges, at der er indlagt så mange sikkerhedsmarge•
ner i misbrugstesten, at Elsam overkompenseres i betydelig grad i forhold til
omkostningerne i det eksterne regnskab. Elsam får derfor utvivlsomt dækket
sine omkostninger inklusiv en rimelig fortjeneste. Herved kan også henvises til
misbrugstest c, der viser, at den høje indtjening i de kritiske timer ikke var nød•
vendig for at sikre Elsam en rimelig fortjeneste.
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Sammenfattende er der dog ingen som helst tvivl om, at rådets beregningsmetode er identisk med beregningsmetoden anvendt i Elsam II-sagen.
Der er ikke belæg for Elsams bemærkninger om, at Elsam ikke i test a kompenseresJQr tab i P-erioder med lav indtjenin&:1værtimod viser rådets beregninger,
at Elsam bliver overkompenseret ved det anvendte prisvariationstillæg.
9.6

Konkurrencerådet har endelig om Elsams indme\dingspolitik ,mført, at Elsam
har oplyst, at Elsam i andet halvår 2006 har ændret budpolitik til at basere sine
indmeldinger til Nord Pool på marginalomkostninger. Hertil bemærkes, at
Konkurrencestyrelsen i forbindelse med undersøgelsen af sagen har anmodet
om at modtage fuldstændig dokumentation for den angivelige bud politik, men
Elsam er ikke fremkommet med en sådan.
Måtte Elsam kunne dokumentere sin påstand, er der naturligvis tale om forhold, som Konkurrencerådet vil overveje nøje, herunder hvilken betydning det
måtte have for misbrugsvurderingen i 2. halvår 2006.
Hertil skal dog bemærkes, at anvendelse af marginalomkostningerne må forudsætte, at de kan opgøres retvisende. Men Elsam har ved flere lejligheder anført,
at selskabet ikke er i stand til at levere retvisende marginalomkostninger ti\
brug for undersøgelsen, bl.a. fordi de store opstartsomkostninger ikke kan inkorporeres på en tilfredsstillende måde. Det savner derfor mening, når Elsam
fremhæver, at rådet skal bruge marginalomkostninger, når Elsam netop ikke
h.:ir været i stand til at levere sådanne. E\sam kan ikke forlange, .:it styrelsen gør
det umulige.
Det er et uunderbygget postulat, når E\sam anfører, at Elsam i 2. halvår 2006 men altså ikke før - har indmeldt til marginalomkostningerne. Elsam har op•
lyst, at marginalomkostningerne ikke kan opgøres på timebasis. De fremlagte
oplysninger om VHI-arket og revisorernes bekræftelse på, at oplysningerne heri
har dannet grundlag for indme\dingerne (i 2. halvår 2006, men ikke tidligere)
indeholder ikke nogen som helst dokumentation for, hvordan tallene fremkommer eller hvordan de forholder sig til de til styrelsen indsendte tal.
Hertil kommer, at det er vigtigt at være opmærksom på, at en af Elsam indmeldt udbudskurve, der bliver prisbestemmende, gælder for al el produceret i
den pågældende time, uanset hvor meget omkostningerne på dette værk overstiger de øvrige værkers og uanset om/hvor meget el måtte være produceret på
den sidste, dyreste og dermed prisfastsættende enhed. Dette underbygger, at
det eneste retvisende grundlag er gennemsnitsomkostningerne for alle enheder
vægtet efter produktion, da prisen gælder for alle enheder under et og ikke blot
for den prisfastsættende enhed.
Elsams bemærkninger om, at brug af marginalomkostningerne for det sidste
værk for al el netop skal sikre dækning til de øvrige værkers faste omkostninger
bygger igen på den fejlagtige opfattelse af, at der er fuldkommen konkurrence,
hvortil jo kommer, at brug af ATC netop sikrer dækning af de faste omkostninger - også på det prisfastsættende værk, ligesom det sikres, at sammenhængen
til de faste omkostninger på de øvrige værker baseres på disse værkers omkost•
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ninger og ikke arbitrært skal dækkes ud fra marginalomkostningerne på det
dyreste værk uden sikkerhed for, at der ikke overkompenseres (eller under•
kompenseres for den sags skyld).
Når Sector Inquiry tager udgangspunkt i marginalomkostningerne skal det
fremhæves, at der beregnes en gennemsnitlig marginalomkostning, og at dette
sker som "proxy" for prisen ved effektiv konkurrence, og netop til brug for undersøgelser af, om markedet fungerer og hvad årsagerne kan være til for høje
priser, hvorimod undersøgelsen ikke konkret fokuserer på, hvornår for høje
priser foreligger og hvordan dette præcist skal fastlægges, herunder valget af
omkostningsgrundlag.
Elsams indvendinger om, at valget af gennemsnitsomkostninger fører til, at der
kan udpeges en række kritiske timer, hvor E\sam ikke har meldt ind over sine
marginalomkostninger på det sidste, dyreste og dermed prisfostsættende værk
(men altså formodningsvis over de til rådet oplyste marginalomkostninger på
de øvrige værker over de gennemsnitlige omkostninger for alle værkerne beregnet på grundlag af de af E\sam indleverede oplysninger) bemærkes, at dette
ikke er udtryk for, at testen grundlæggende er forkert. Tværtimod er de r tale
om en naturlig følge af, at man vælger at anvende gennemsnitsomkostninger.
Og så er der jo altså ikke tale om, at der er dokumentation for, at der er meldt
ind til marginalomkostningerne. Indtil 2. halvår 2006 er det tilmed erkendt, at
dette ikke er tilfældet. Men der er heller ikke dokumentation for, at Elsam i 2.
halvår 2006 har meldt ind til sine marginalomkostninger uden tillæg af nogen
art.

10.

Biintervenientemes argumentation.

10.1 Biintervenienterne har oplyst, at udover de tre biintervenierende elhandelsselskaber er antallet af virksomheder, der er involveret i sagen cirka
1.100. Alle disse virksomheder har givet de tre el-handelsselskaber skriftlig
fuldmagt til at varetage deres interesser i forhold til de sager, som behandles
ved konkurrencemyndighederne og deraf afledte sager ved domstolene. Af
praktiske grunde er det derfor kun de tre el-handelsselskaber, der er indtrådt
som biintervenienter, men de repræsenterer altså indirekte cirka 1.100 virksomheder, kommuner og forsyningsplig[tlse\skaber, som alle har givet fuldmagt til
de tre el-handelsselskaber til at varetage deres interesser. De samme elhandelsselskaber er også indtrådt som biintervenienter til støtte for Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet i den igangværende sag ved Sø- og Handelsretten (Sø- og Handelsrettens sag U-0001-07, DONG Energy Power A/5
mod Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet), hvor DONG Energy Power A/S har påanket Konkurrenceankenævnets kendelse af 14. november 2006.
Der er endvidere startet en erstatningssag med krav om betaling af erstatning
for det tab, der er en følge af Elsams opkrævning af urimeligt høje priser i perioden på i alt 3½ år. Denne erstatningssag er bemærkelsesværdig derved, at der
er 1.106 sagsøgere, erstatningskravet er på over 4,4 mia. kr., og kravet støttes på
en overtrædelse af konkurrencereglerne, hvilket der ikke har været mange sager om i Danmark. Det kan muligvis undre, at størrelsen af erstatningskravet er
så stort, henset til at Konkurrencerådet i sine to afgørelser har opgjort det samlede forbrugertab til henholdsvis 187 mio. kr. (Elsam li-sagen for 2003 og 2004)
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og 111 mio. kr. (Elsam III-sagen for 2005 og 2006). Forklaringen på forskellen på
de to beløb er for det første, at erstatningen ikke kun er baseret på det tab, der
er lidt på spotmarkedet, men også omfatter det meget væsentlige tab, der er lidt
på markedet for finansielle kontrakter. For det andet er der ikke ved opgørelsen
af erstatningskravet taget de samme forsigtighedshensyn som i Konkurrence•
råd~ts~fgørelser. Det betyder f.eks., at der ikke tages højde for omkostninger,
der ikke faktisk er blevet afholdt, såsom alternativomkostninger til CO2-kvoter.
Dette forhold alene betyder et meget stort beløb, hvilket fremgår af Konkurrencerådets afgørelse punkt 19, hvor det fremgår, at hvis der ikke indregnes en alternativomkostning, udgør Konkurrencerådets beregnede forbrugertab på
spotmarkedet 783 mio. kr. i stedet for 111 mio. kr. - en forskel på 672 mio. kr.
For det tredje fremgår det af Konkurrencerådets afgørelse punkt 543, at Konkurrencerådets opgørelse af forbrugertab kun foretages på grundlag af den
mængde, der stammer fra den centrale produktion. Derved indgår mængden af
produceret el fra decentrale værker, vindmøller og import ikke i Konkurrence•
rådets tabsberegning.
Forskellen mellem erstatningskravets størrelse og angivelse af forbrugertab i
afgørelsen berører et centralt element i konkurrencemyndighedernes behandling af sagen. Det har nemlig aldrig været Konkurrencerådets opgave eller formål at foretage en tabsopgørelse for private aktører på markedet. Det er en op•
gave, som erstatningssøgende parter selv udfører. Det forhold, at Konkurrencerådet har anslået et forbrugertab, har alene haft til formål at påvise, at Elsams
markedsadfærd har haft en væsentlig påvirkning af markedet. Det er ikke udtryk for en tabsopgørelse, som kan anvendes i en erstatningssag. Det er således
ikke afgørende for konklusionen i Konkurrencerådets afgørelse, om misbrugsadfærden har medført et forbrugertab på 298 mio. kr. eller 4,4 mia. kr., da selv
det laveste tal er rigeligt til at konkludere, at markedsadfærden har haft en væsentlig påvirkning af markedet, uden at der dermed er taget stilling til, hvorledes en eventuel erstatning præcist skal opgøres. Afgørelsens validitet er sikret
ved, at der er taget alle tænkelige forsigtighedshensyn til fordel for Elsam, og
alle skøn er udført meget konservativt.
10.2 Biintervenienterne har til støtte for Konkurrencerådets påstand anført bl.a., at
denne sag er en gentagelse af Elsam li-sagen.
Konkurrenceankenævnet har således allerede en gang tidligere slået følgende
fast, at den anvendte markedsdefinition er korrekt, både produktmæssigt og
geografisk, ru, Elsam i 2003 og 2004 indtog en dominerende stilling på dette
marked, at Elsam misbrugte sin dominerende stilling, og Al Konkurrencerådets
omfattende og dybtgående undersøgelser og analyser var tilstrækkelige til at
påvise en overtrædelse af konkurrencelovens§ 11 og EF-traktatens artikel 82.
Der er ikke sket noget strukturelt på markedet, som har betydning for markedsdefinitionen, og Konkurrencerådet har da også anvendt den samme markedsdefinition som i Elsam Il.
Konkurrencerådet har anvendt præcis den samme test til påvisning af urimeligt
høje priser. Dog er der denne gang foretaget en forhøjelse af normalfortjenesten
og indlagt en såkaldt alternativomkostning, som betyder, at der tages hensyn til
Elsams udgifter til CO2-kvoter på trods af, at Elsam har fået alle sine CO2•
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kvoter forærende ganske gratis. Det er begge to forhold, der entydigt er til Elsams fordel.
Der er altså foretaget de samme undersøgelser og de samme analyser og afgø•
relsen er derfor baseret på det samme grundlag, som Konkurrenceankenævnet
allerede en gang har tiltrådt.
10.3 Biintervenienterne har vedrørende dominansvurderingen anført, at der i hele
2005 og 1. halvår 2006 ikke er sket ændringer på markedet i forhold til 2003 og
2004. I hele 2005 og 1. halvår 2006 er der intet sket vedrørende Elsams mar•
kedsposition. Først i 2. halvår 2006 sker der en ændring, da Vattenfall overtager
en del af E\sams produktionsanlæg, men E\sam er stadig residual monopolist
og er via sin andel af den fleksible produktion i stand til at styre prisdannelsen
og agere uafhængigt af kunder og konkurrenter, hvorfor Elsam stadig er dominerende.
I 2. halvår 2006 kom Vattenfall ind på markedet, og det er derfor relevant at
undersøge, om det har medført en formindskelse af Elsams markedsmagt, som
gør, at Elsam fra 1. juli 2006 ikke længere var dominerende.
Konkurrencerådet behandler dette indgående og konkluderer, at Elsam utvivlsomt fortsat indtager en dominerende sti\ling.
Set fra aftagernes synsvinkel er det afgørende for dominansspørgsmålet, hvem
der kan fastsætte prisen. I den sammenhæng er det vigtigt at holde sig for øje,
at prisfasts.-ette\sen er ret speciel på dette marked, idet det hver time på Nord
Pool er den sidst indmeldte, solgte mængde, der fastsætter prisen for hele den
solgte mængde. Det har som konsekvens, at det aldrig er indmeldinger fra de
uf\eksible produktionsformer som vindmøller og decentrale værker, der fast•
sætter prisen, da de altid melder ind meget lavt, fordi de netop er ufleksible og
derfor er tvunget til at komme af med deres el-produktion uanset prisen.
Så nævnes VPP-auktionemes betydning. Det er de auktioner, hvor Elsam sælger en virtuel kapacitet, og dermed angiveligt åbner markedet for andre som
led de tilsagn, E\sam skulle give i forbindelse med NESA-fusionen. Det er biintervenientemes opfattelse, at disse VPP-auktioner er helt virkningsløse, fordi
E\sam op til hver VPP-auktion foretager betydelige indkøb i markedet og derved presser prisen op, således at den positive påvirkning af prisen, der gerne
skulle komme af VPP-auktioner, udebliver.
Vindmøller, decentrale værker og VPP-auktioner har derfor ikke nogen væsentlig betydning for prisfastsættelsen.
Det er således producenter med fleksibel produktion der sætter prisen - den
såkaldte centrale produktion.
Indtil 1. juli 2006 havde Elsam 100 % af den fleksible produktion. Vattenfalls
indtræden på markedet har kun haft en marginal effekt, da Vattenfall ikke er
stor nok til at være prissættende. Det er især i peak-timeme, at det har betydning, hvem der er nødvendig for at dække efterspørgslen, og her er det altså
stadig Elsam, der er afgørende, og derfor er det fortsat Elsam, der sætter prisen.

- 116 •

Det er et faktum, at det næsten altid er Elsams prisindmelding, der er prissættende for hele den solgte mængde, mens Vattenfall blot melder ind ulimiteret.
Elsam er derfor forsat residual monopolist i en væsentlig del af timerne.
Endelig har Elsam mulighed for at bestemme over sin egen markedsandel fra
tim__e.__til_tim~, fordi Elsam som den eneste har så stor en produktionskapacitet, at
Elsam ved sin egen prisindmelding kan bestemme, om-Vestdanmark bliver - eller ikke bliver - et særskilt prisområde. Det er den mekanisme, som Copenhagen Economics har behandlet i deres rapport for Eltra (bilag B1-8).
Elsam er således fortsat i 2. halvår af 2006 i den helt unikke situation, at Elsam
selv kan bestemme, hvornår Elsam skal være residual monopolist, og på grundlag heraf kan Elsam agere helt uafhængigt af aftagerne og konkurrenter.
Det bedste bevis for Elsams dominans er imidlertid Elsams markedsadfærd.
Det er alene en dominerende virksomhed, der igennem flere år kan opkræve
urimeligt høje priser, uden at det får nogen indflydelse på markedsandelen. Det
kan kun lade sig gøre, fordi aftagerne er tvunget til fortsat at købe el af Elsam,
og Elsam derfor kan handle helt uafhængigt af sine kunder. Man kan da også
læse i Børsen den 10. december 2007, at administrerende direktør Anders
Eldrup udtaler, at han er helt uenig i afgørelsen, fordi "vi kunne i virkeligheden
have meldt langt mere aggressivt ind". Den udtalelse giver kun mening, hvis
Elsam anser sig selv for at være dominerende, og dermed havde fuldstændig
frihed til at melde de priser ind, der passer dem. Det forhold at Anders Eldrup
anvender formuleringen "langt mere aggressivt" taler vist for sig selv.
Elsams dominansadfærd ses også tydeligt af Elsams reaktion på den verserende
erstatningssag. Ingen anden virksomhed reagerer med et ligegyldigt skulder•
træk på at over 1.100 af deres største kunder kræver erstatning for en overpris
på flere milliarder. Elsam kan muligvis være bekymret for at skulle betale erstatning, men de behover ikke at frygte at kunderne forsvinder i fremtiden, for
uanset hvad Elsam kræver af pris, så er kunderne tvunget til fortsat at indkøbe
deres el hos Elsam.
Elsam har udvist en udpræget dominansadfærd, hvilket jo blot bekræfter den
teoretiske analyse.
10.4 Biintervenienteme har om Elsams prisstrategi anført, at hvis man ser på spot•
prisen på Nord Pool i 2005 og 2006, så fremgår det, at lige efter Konkurrence•

styrelsen opsagde tilsagnsaftalen i juni 2005 og Elsam derfor vidste, at nu kom
der nok meget snart en afgørelse, så kvitterede de med at lade prisen eksplode•
re.
Spotprisen på Nord Pool i 2005 og 2006 er indtegnet i følgende diagrammer:
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I slutningen af 2005 kom afgørelsen, og som det fremgår af diagrammerne, er
der herefter ikke så mange spidspidser.
Dertil kommer, at prisudsvingene i 2006 kan forklares med markedsforhold,
hvilket man ikke kan se af graferne. Dvs. når aftagerne forventede, at prisen
ville stige, så steg den, og når de forventede, at prisen ville falde, så faldt den.
Det kan dog nu konstateres, at selvom selve udsvingene var rigtige, så var niveauet for højt, men det vidste kun Elsam, da det kræver kendskab til Elsams
præcise omkostninger.
Pr. 1. juli 2006 skete der et frasalg af produktionsenheder til Vattenfoll. Elsam
har anført at dette udløste en ændring i Elsams prisstrategi. Denne ændring ses
imidlertid ikke afspejlet i ovennævnte diagrammer over spotprisen i 1. halvår
og 2. halvår af 2006. Der skete ingenting, og det skyldes, at Elsam fortsat var
dominerende. Det kan da godt være, at Elsam nedskrev en anden prisstrategi
på papiret, men reelt ændrede Elsam ingenting - det viser tallene tydeligt.
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I øvrigt forekommer Elsams ændring af prisstrategi pr. 1. juli 2006 som en klar
indrømmelse af markedsmisbrug indtil 1. juli 2006,
Elsams prissætning har ikke været baseret på tilfældigheder eller en velmenende vagthavende ingeniørs udfyldelse af et VHl-ark. Der er derimod tale om en
fastlagt strategi, som tydeligvis har ignoreret konkurrencemyndighedernes afgørelser.
10.5 Biintervenienteme har videre anført, at Konkurrencerådet har påvist, at de opkrævede priser har været urimeligt høje.
Vurderingen heraf må naturligvis bero på, hvad der ville have været en rimelig
pris. Dette må fastlægges inden for de skønsmæssige beføjelser, som Konkurrencerådet selvfølgelig har. Hvis Elsams prisindmelding har oversteget dette
niveau, så har Elsam opkrævet urimeligt høje priser i strid med konkurrenceloven.
Det ligger fast efter United Brands-dommen, at der altid skal foretages en konkret vurdering. Der kan altså ikke opstilles en bestemt procentsats, som gælder
for alle dominerende virksomheder, da de konkrete forhold kan være væsentligt forskellige.
Det er dog alligevel ret bemærkelsesværdigt, at Kommissionen i Deutsche Post
sagen foretog en yderst enkel vurdering, hvor en pris, der oversteg omkostninger plus rimelig fortjeneste med 25 %, blev anset for at være urimelig høj. Konkurrencerådets test er langt mere detaljeret og indeholder langt flere forsigtighedshensyn.
Konkurrencerådet har ved opgørelsen af Elsams omkostninger indlagt en betydelig margin, således at de beregnede, variable omkostninger samlet overstiger
tallet i Elsams egen årsrapport. Set fra aftagernes synspunkt synes det at være
overdrevet. Det burde være muligt at anvende en gennemsnitsomkostning, der
samlet svarer til det, der fremgår af Elsams årsrapport, da der ikke er nogen
grund til at overvurdere Elsams reelle omkostninger.
Dette hænger imidlertid sammen med, at det ikke er Konkurrencerådets opgave at fastslå det præcise omfang af Elsam markedsmisbrug, hvorfor der kan
indlægges sådanne ubegrundede forsigtighedshensyn til Elsams fordel for at
sikre afgørelsens validitet. Det medfører samtidig, at de kritikpunkter, Elsam
har mod omkostningsopgørelsen, fremstår helt uberettigede, da Konkurrencerådet sagligt kunne have anvendt en langt lavere grænse ved ikke at overvurdere Elsams variable omkostninger.
Opgørelsen sker ud fra en gennemsnitsbetragtning, hvilket er den eneste retvisende måde at foretage opgørelsen på. I Elsam II-sagen blev der også anvendt
gennemsnitsomkostninger, hvorfor der ikke er noget nyt i det.
Det er ikke korrekt, at misbrugstesten er metodisk forkert, fordi den sammenholder pris i enkelttimer med gennemsnitsomkostninger. Opgørelsen af Elsams
pris er i høj grad en gennemsnitsbetragtning. For det første anvendes et prisvariationstiUæg, som betyder at en overpris først og fremmest spredes ud over al-
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le andre timer. For det andet vurderes prisen over et interval på enten 3 eller 10
timer. Dermed tillades Elsam altså at opkræve en urimelig høj pris i enkelttimer, hvis det netop kun er en enkeltstående time, og de tilstødende timer ikke
er kritiske.
Der anvendes altså en gennemsnitsbetragtning både hvad angår omkostninger,
og hvad angår pris så sammenligningsgrundlaget er ens.
Elsam har omtalt den specielle situation, at de anvender sekundær brændsel.
Der er taget højde for dette i misbrugstesten, men fra praktikernes side kan det
oplyses, at det sker utroligt sjældent, at Elsam anvender sekundær brændsel.
Det er sådan, at producenter skal foretage indmelding til Nord Pool om væsent•
lige forhold, der kan påvirke prisen, herunder hvis de skal bruge sekundær
brændsel i væsentligt omfang. Det sker i form af såkaldte UMM, som er markedsmeddelelser. Elsam har ikke rapporteret en eneste gang til Nord Pool om
brug af sekundær brændsel, og det viser blot, at det ikke har spillet nogen nævneværdig rolle.
Desuden er der i misbrugstesten taget højde for alle regnskabsmæssige omkostninger. Det gælder også hensættelser. Elsam har i sit 2007 regnskab hensat
298 mio. til dækning af et eventuelt erstatningskrav, hvilket beløb svarer til den
opgørelse, der fremgår af Konkurrencerådets afgorelser i Elsam-sageme. Hvis
disse hensættelser også er foretaget i regnskabet for 2005 og 2006 indgår de i
opgørelsen over omkostninger, og Elsam tillades således at opkræve priser, der
sikrer en inddækning af et erstatningskrav for tidligere markedsmisbrug. Dermed kommer kunderne altså til at betale for deres egen erstatning. Det er jo et
nydeligt resultat for Elsam, og det viser, at opgørelsen af Elsams omkostninger
på mange måder er overdreven, og der er indlagt en betydelig margen.
Endelig har Elsam anført, at i hvert fald i 2. halvår af 2006 blev der kun foretaget prisindmelding svarende til marginalomkostninger. Det skulle angiveligt
være dokumenteret ved det af Elsams egen revisor udarbejdede notat.
Biintervenienterne har ikke haft adgang til dette notat, men kan bare konstatere,
at Elsam ikke under Konkurrencestyrelsens behandling kunne oplyse marginalomkostninger, men nu lige pludselig alligevel godt kan finde dem frem. Det
er imidlertid helt udokumenteret, hvad der udgør marginalomkostninger.
Samlet set taler alt for at anvende en gennemsnitsomkostningsbetragtning, og
den opgørelse Konkurrencerådet har foretaget, overvurderer utvivlsomt Elsams
variable omkostninger, hvorfor den fastlagte grænse under ingen omstændigheder kan anses at være for lav.
For så vidt egenkapitalforrentningen bemærkes, at der ingen steder står, hvad
en rimelig avance er. Der er her oplagt en meget stor skønsmargin for Konkurrencerådets fastsættelse. Det ville således efter biintervenienternes opfattelse
være sagligt, hvis Konkurrencerådet havde fastsat et niveau på 10 %, der må
anses for værende en rimelig fortjeneste.
Men Konkurrencerådet er gået langt videre, end de er forpligtet til, for de har
valgt at anvende den samme normalfortjeneste som for dansk industri generelt.

Det var præcis den samme metode, der blev anvendt i Elsam II-sagen, men nu
er tallet blevet opdateret til 14 % i stedet for 10 %.
Det fastholdes, at det er underordnet, om det præcise omfang af Elsams markedsmisbrug kan opgøres. Det ændrer således intet ved selve afgørelsen, om
bagere_medr:egnes ved opgørelsen af dansk industris normalfortjeneste eller ej.
Det skal kun påvises, at markedsmisbruget har haft et væsentligt omfang. Dette
beviskrav er utvivlsomt opfyldt, da antallet af kritiske timer stadig er meget
højt- selv efter den sidste regulering af normalfortjenesten til Elsams fordel.
Den misbrugstest Konkurrencerådet har anvendt i Elsam III er den samme, som
den der er anvendt i Elsam II-sagen. Der er dog som noget nyt indlagt et yderligere tillæg i form af et CO2-tillæg.
Det er vigtigt at holde sig for at øje, at det ikke er småpenge, det drejer sig om.
Det er mange hundrede millioner, hvilket illustreres ved at se på afgørelsens
punkt 19, hvor Konkurrencerådet har foretaget en opgørelse med O % CO2tillæg, som resulterer i 7.964 kritiske timer og et forbrugertab på 783 mio. kr.
Det er altså dette beløb, der ville komme frem, hvis man, ligesom i Elsam IIsagen, ikke havde taget højde for en såkaldt alternativomkostning. Det er et faktum, at Elsam ikke har haft så meget som 1 krone i udgift til CO2-kvoter i 2005
og 2006. Det skyldes, at de kvoter, Elsam skulle bruge, har Elsam fået gratis af
staten. Der er altså ikke tale om reelle omkostninger, men det som i afgørelsen
benævnes alternativomkostninger.
1relation til afgørelsen af, om Elsam i et vist omfang har opkrævet urimeligt høje priser, kan det konstateres, at selv hvis der anvendes et tillæg for alternativomkostninger, der har en værdi på cirka 700 mio., kan der stadig konstateres et
højt antal kritiske timer.
Også det andet led i misbrugstesten - det der er benævnt misbrugstest b - er tilsvarende den test, der blev anvendt i Elsam II-sagen. Efter retningslinjerne i
United Brands-sagen kan dette andet led af testen opfyldes ved at vurdere, om
prisen er urimelig i sig selv eller sammenlignet med konkurrerende varer.
Da det ikke giver mening at sammenligne Elsams pris med andre, da der ikke
er sammenlignelige priser, skal der foretages en vurdering af, om Elsams pris er
urimelig i sig selv. Denne vurdering går kort sagt ud på at sammenligne Elsams
pris i timer, hvor der ikke er effektiv konkurrence, med Elsams pris i timer,
hvor der er effektiv konkurrence. Samme metode blev anvendt i Napp-sagen.
Her var der en effektiv konkurrence inden for hospitalssektoren, men der var
ingen effektiv konkurrence vedrørende salg til apoteker. Man kunne derfor teste, om Napp's priser var urimelige ved at sammenligne prisen til de to kundegrupper. Det er derfor i god overensstemmelse med praksis, når Konkurrencerådet foretager en sammenligning af prisen i de kritiske timer med prisen i de
ikke-kritiske timer.
Afgørende er, om der kan identificeres en væsentlig forskel. Elsam har ligesom i
Elsam li-sagen bevidst misforstået indholdet af misbrugstest B og kalder det en
matematisk selvfølgelighed. Men det er ikke en matematisk selvfølgelighed, at
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prisniveauet er mellem 29 og 43 % højere i de kritiske timer end i tilsvarende
timer, som er ikke-kritiske.
Sammenligningen dokumenterer, at den pris, Elsam har opkrævet i de kritiske
timer, er urimelig i sig selv, og dermed er United Br.inds-testens andet led op•
fyldt.
10.6 Biintervenienterne har videre vedrørende spørgsmålet om forudsigelighed an•
ført, at der er tale om et ret gennemsigtigt marked.
Alle markedsdeltagerne har et hav af ansatte, der overvåger alle de forhold,
som har indflydelse på el-prisen - hvis den vel og mærke bestemmes af markedsforholdene, og ikke skyldes Elsams uforudsigelige prisspidser. Man kender
efterspørgslen, da den ikke forandrer sig synderligt over tid.
Hvad angår forhold, der har indvirkning på prisdannelsen, kan man på grundlag af vejrudsigter forudse blæst og temperatur, og dermed forudse produktion
fra vindmøller og de decentrale anlæg. Man kender vandreserverne i Norge og
Sverige, og ved derfor, om de kan producere billigt eller dyrt. Hvad angår de
Vestdanske centrale anlæg, så er de vigtigste elementer kulprisen, olieprisen,
fragtrater og valutakurser. Det er alt sammen offentligt tilgængelige oplysninger.
Man kan altså nogenlunde forudse hvad prisen i Vestdanmark bør være og det
samme gælder for nabolandene.
Elsams anbringender om, at prisdannelsen i nabolandene nærmest kommer
som en overraskelse for Els.im hver dag, må helt afvises. Els.im har jo også altid
forsøgt .it få lov til at prissætte op til højeste nabol.indspris, og det er selvsagt
kun muligt, fordi Elsam udmærket er i stand til at forudse prisniveauet i nabolandene. Så meget desto mere er Elsam i stand til at forudse prisniveauet i
Vestdanmark, og Elsam ved derfor meget præcist, hvornår de er residual mo•
nopolist, og hvornår de kan sætte prisen, som de vil.
Elsam har i øvrigt et meget præcist billede af deres omkostninger helt ned på
timeniveau for hver eneste produktionsenhed, så der er ingen praktiske pro•
blemer med at forudse, om prissætningen efter Konkurrencerådets test er urimelig høj.
Aftagerne kan forudse, om prisen går op eller ned. Det samme kan Elsam, og
Elsam kan endda forudse det præcise prisniveau, for de kender deres omkostninger. Desuden har Elsam helt sikkert indgåetårskontrakter og foretaget risikoafdækning for valutakursudsving osv. Derfor er det i praksis overhovedet
ikke vanskeligt for Elsam at forudse omkostningsniveauet.
11.

Konkurrenceankenævnets begrundelse og resultat.

11.1 Dominansspørgsmålet
Konkurrenceankenævnet tiltræder - ligesom i Ankenævnets kendelse af 14. november 2006 i den såkaldte Elsam 11-sag vedrørende perioden fra 1. juli 2003 til
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31. december 2004 - at Elsam i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006 uanset den i perioden skete udvikling fortsat indtog en dominerende position på et
marked for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark.
11.2 Elsams prisindmeldingsstrategi
11.2.1 DONG har oplyst, at Elsam i perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006 - ligesom i perioden fra 1. juli 2003 til 31. december 2004 - har fulgt den prisstrategi
til Nord Pool at indmelde priser, som ikke oversteg den højeste af de forventede
priser i Norge, Sverige og Tyskland - dog priser svarende til Elsams marginalomkostninger, såfremt disse oversteg den højeste, forventede nabopris.
11.2.2 DONG har endvidere oplyst, at Elsam med virkning fra den 1. juli 2006 har
ændret sin budpolitik og således i andet halvår af 2006 til Nord Pool har indmeldt sin produktion til priser svarende til de marginale produktionsomkostninger.
11.2.3 Konkurrencerådet har til oplysningen om, at Elsams prisindmeldingsstrategi i
2. halvår ilf 2006 har været marginalomkostningsbestemt anført, at dette ikke er
dokumenteret, og at der bl.a. savnes henvisninger til relevante regnskabstal og
beregningsmetoder og en nærmere klargøring af det anvendte marginatom•
kostningsbegreb - tilsyneladende bygger de maksimale beregnede marginalomkostninger på Elsams dyreste produktionskapacitet uden hensyntagen til
omkostningerne på Elsams øvrige værker.
11.2.4 Der er ikke i den påklagede afgørelse givet nogen begrundelse for, at det på et
marked for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark skulle kunne udgøre misbrug
af en dominerende stilling i form af urimelige priser at foretage indmelding til
Nord Pool af udbudspriser baseret på de dokumenterede marginalomkostninger ved produktionen. Der er endvidere ikke i den påklagede afgørelse tilvejebragt det fornødne faktuelle grundlag for en stillingtagen til, om Elsam i andet
halvår af 2006 har indmeldt marginalomkostningsbestemte priser til Nord Pool,
hvorved bemærkes, at det af sagens bilag A og bilag F fremgår, at prisbilledet
henover 2006 skifter karakter.
11.2.5 Ankenævnet finder, at de under punkt 11.2.4 nævnte forhold udgør så væsentlige mangler ved den del af den påklagede afgørelse, som angår 2. halvår 2006,
at afgørelsen allerede derfor for så vidt angår 2. halvår af 2006 må ophæves og
hjemvises til fornyet behandling. Ankenævnet har ikke hermed taget stilling til,
om Elsam indtog en dominerende stilling på markedet i 2. halvår af 2006, idet
en stillingtagen til dette spørgsmål kan have forbindelse med, hvilken prisstrategi Elsam faktisk kunne følge og fulgte i perioden.
11.2.6 En prisstrategi som den Elsam fulgte i 2005 og i 1. halvår af 2006 kan - således
som Konkurrenceankenævnet har tiltrådt ved kendelsen af 14. november 2006 i
Elsam Il-sagen for så vidt angår 2. halvår af 2003 og 2004 - indebære misbrug af
en dominerende position på et marked for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark. Det påhviler Konkurrencerådet at godtgøre, at dette har været tilfældet.
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11.3 Misbrugsspørgsmålet
11.3.1 Betydningen af tilsagnsaftalen af 14. marts 2003
I kendelsen af 14. november 2006 tiltrådte Ankenævnet, at Elsam i perioden 1.
juli 2003 til 31. december 2004 indtog en dominerende stilling på et marked for
engrossalg af fysisk el i Vestdanmark og havde misbrugt denne stilling.
Det følger heraf, at Ankenævnet af de grunde, der var anført af Konkurrencerå•
det, var enig i, at den udviste adfærd ikke ville være lovlig, selv om den måtte
være i overensstemmelse med tilsagnsaftalen af 14. marts 2003.
Der er - som anført af Konkurrencerådet - ikke i det, som nu er anført af
DONG, grundlag for en anden bedømmelse af dette spørgsmål.
11.3.2 Misbrugets omfang
I kendelsen af 14. november 2006 udtalte Ankenævnet, "at Konkurrencerådet
med den påklagede afgørelses omfattende og dybtgående undersøgelser og
analyser i hvert fald har påvist, at Elsam i perioden) 1. juli 2003 til 31. december
2004] havde mulighed for i et vist omfang at styre prisdannelsen på det nævnte
marked [for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark] og i et vist omfang gjorde
det i strid med konkurrencelovens§ 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. I/EF-traktats artikel
82, stk. 1, jf. stk. 2, litra a".
Der fremgår heraf, at der kan statueres misbrug uden stillingtagen til misbrugets nojagtige omfang og konsekvenser. Afgørende i så henseende var, at der i
Konkurrencerådets afgørelse var det fornødne faktuelle belæg for ilt anse det
for bevist, at Elsam i ikke uvæsentligt omfang havde haft mulighed for at styre
prisdannelsen og havde gjort det til opnåelse af urimelige priser. Ankenævnet
havde således ikke anledning til at gå ind på, om de valgte undersøgelser og
analyser metodisk er egnede til at afdække misbrugets nøjagtige omfang og
økonomiske konsekvenser for kunderne eller deres aftagere.
Den påklagede afgørelse gik ud på, at der var udvist misbrug ved ilt anvende
en strategi for indmeldelse på Nord Pool, der resulterede i urimelige priser, og
det var for en afgørelse herom ikke påkrævet at tage stilling til, om misbruget
omfattede alle de fremfundne timer med netop beløb som angivet af Konkur•
rencerådet. Det var tilstrækkeligt, at det måtte anses for godtgjort, at der i hvert
fald i et ikke ubetydeligt antal timer havde været anvendt urimelige priser.
På denne baggrund finder Ankenævnet, at der ikke - som hævdet af DONG foreligger nogen forsømmelse fra Konkurrencerådets side med hensyn til iagt•
tagelse af Ankenævnets kendelse for så vidt angår ,mgivelserne i denne om styring af prisdannelsen "i et vist omfang".
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11.3.3 Betydningen af Konkurrenceankenævnets ophævelse af prispåbuddet i Elsam
II-sagen
DONG har gjort gældende, at Konkurrencerådet med den påklagede afgørelse
de facto indfører det prispåbud, som Ankenævnet ved kendelsen af 14. november 2006 o hævede i Elsam II-sagen.
Ankenævnet finder imidlertid, at afgørelsen er en bagudrettet bedømmelse af
en fulgt prispolitik, og selv om den herved anvendte misbrugstest svarer til
prispåbuddet i Elsam Il-sagen, ligger heri ikke en afgørelse om den fremtidige
prissætning.
11.4 Egenkapitalforrentningen
11.4.1 Det fremgår af den påklagede afgørelse, at der i den af Konkurrencerådet anvendte misbrugstest indgår "en normalfortjeneste på ca. 10 pct. af Elsams egen•
kapital", jf. pkt. 404, og der er nærmere redegjort for den med baggrund heri fo.
retagne beregning af mark-up for henholdsvis 2005 og 2006, jf. pkt. 464-476. De
10 pct. angives i pkt. (404] at være "svarende til den gennemsnitlige egenkapi•
talforrentning i andre danske industrier", og det fremgår af pkt. 122, at "den
gennemsnitlige egenkapitalforrentning (målt som indtjening før skat i pct. af
egenkapitalen) i dansk industri i årene 2001 til 2003 var 10 pct." ifølge opgørelser fra Danmarks Statistik. På baggrund af misbrugstesten har Konkurrencerådet, jf. sagens bilag A, identificeret 1.484 kritiske timer og opgjort det hertil
knyttede forbrugertab til ca. 111 mio. kr. Konkurrencerådet har under anken fo.
retaget en ny beregning af antal kritiske timer baseret på en mark-up udregnet
på baggrund af en gennemsnitlig egenkapitalforretning på 14 %, jf. sagens bilag
F. Denne nye beregning identificerer 784 kritiske timer og det dertil knyttede
forbrugertab har Konkurrencerådet opgjort til ca. 57 mio. kr. (ca. 10,7 mio. kr. i
1. halvår af 2005, ca. 34,5 mio. kr. i andet halvår af 2005, ca. 8,1 mio. kr. i 1. halvår af 2006 og ca. 3,7 mio. kr. i 2. halvår af 2006). Det er DONG's opfattelse, at
forrentningsgraden er alt for lav som følge af mangler i grundlaget for dens
fastsættelse. DONG påstår afgørelsen ophævet med henvisning til, dels at det
faktuelle grundlag for den trufne afgørelse, var forkert, jf. den markante forskel
mellem bilag A og bilag F, dels at der til skade for DONG er ændret beregningsmetode fra bilag A til bilag F uden saglig grund.
11.4.2 Ankenævnet er imidlertid enig med Konkurrencerådet i, at det for den trufne
afgørelses lovlighed og gyldighed i så henseende afgørende er, om egenkapitalforrentning indgår i misbrugstesten med en rimelig størrelse. Ankenævnet bemærker herved, at der for så vidt angår fastsættelsen af egenkapitalforrentnin•
gen og andre relevante parametre til brug for en misbrugstest - inden for rammerne af det sagligt funderede - må indrømmes Konkurrencerådet en vid
skønsmargin.
Det fremgår klart af den påklagede afgørelse, at egenkapitalforrentning indgår
med 10% i den anvendte misbrugstest for perioden 2005-2006. Ankenævnet an•
ser det efter markedsforholdene for rimeligt og forsvarligt at lade egenkapital•
forrentningen indgå i denne størrelsesorden i den i øvrigt anvendte test til konstatering af misbrug i form af urimelige elpriser i perioden 2005-2006 som sket.
Det er således uden betydning for den påklagede afgørelses lovlighed og gyl-
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<lighed, at Konkurrencerådet efterfølgende har foretaget en beregning af mis·
brugets omfang med en egenkapitalforrentning på 14%, og at denne beregning
- selvsagt - giver et mindre antal kritiske timer og et lavere økonomisk tab for
kunderne. Det er også uden betydning for den påklagede afgørelses lovlighed
og gyldighed, at ikke alle de bag den valgte procentsats liggende overvejelser
og beregninger, som de burde, fremgår tydeligt og klart af den påklagede afgø•
relse.
11.4.3 Heller ikke det, som DONG i øvrigt har anført om egenkapitalforrentningen,
kan anses for at udgøre mangler ved den påklagede afgørelse af betydning for
dennes lovlighed og gyldighed.
11.5 Misbrugstesten
11.5.1 DONG har anført, at misbrugstest A ved at sammenholde gennemsnitsomkostningeme ved at producere en kilowatttime baseret på Elsams samlede årlige
omkostninger med den faktiske engrospris pr. enkelttime i 3- og 10-timers intervaller lider af en fundamental metodisk fejl, som ikke opvejes af de anvendte
tillæg til gennemsnitsomkostningeme, og at testen ikke har den fornødne robusthed, hvilket ændringen af antal kritiske timer fra 1484 til 784 illustrerer.
Test A kan ikke stå alene, og test B er ikke en selvstændig test. DONG har videre anfort, at testen ved at være baseret på regnskabstat, som først kendes lang
tid efter indmeldingerne til Nord Pool, ikke kan anvendes som grundlag for
prisindmelding og derfor ikke giver Elsam mulighed for at sikre, at der bydes
ind, så det ikke risikeres senere at blive konfronteret med misbrug ud fra beregninger af "kritiske timer".
11.S.2 Der er i det væsentlige tale om indvendinger, som Konkurrencerådet har taget
detaljeret stilling til i den påklagede afgorelse og i ovrigt også i Elsam-II afgørelsen.
11.5.3 Ankenævnet bemærker indledningsvist, at Elsam Ir-sagen havde sin baggrund i
henvendelser i efteråret 2003 fra de særlige organer med opgaver af betydning
forelmarkedets optimale funktion til Konkurrencestyrelsen om prisdannelsen
på engrosmarkedet for fysisk el i Vestdanmark - dels fra det vestdanske systemansvar Eltra, som mente, at Elsam manipulerede markedet, dels fra Nord
Pool i anledning af, at Vestdanmark den 2. september 2003 havde de højeste
gennemsnitlige spotpriser, som nogensinde var realiseret i Nord Pool-området.
Den af Elsam i hele perioden fra 1. juli 2003 til 30. juni 2006 fulgte prisstrategi
ved indmelding til Nord Pool har ikke været marginalomkostningsbaseret, men
naboprisorienteret - en strategi, som kan indebære misbrug af dominerende
stilling i form af urimelige priser. Ved bedømmelsen heraf har Konkurrencerådet ikke kunnet gøre anvendelse af en alment anerkendt, veletableret metode,
idet der er tale om en ny, særegen og kompleks problemstilling.
11.5.4 Efter en samlet bedømmelse af Konkurrencerådets undersøgelser og analyser
tiltræder Ankenævnet - ligesom i Elsam Il-sagen - af de grunde, der er anfort af
Konkurrencerådet, at den samlede analyse omfattende misbrugstest A sam•
menholdt med misbrugstest B og de øvrige tests samt bilag A og F sammen•
holdt med bilag B, C, D og E og de i øvrigt foreliggende oplysninger har et
grundlag og er gennemført på en måde, så det i hvert fald er så pålideligt på•
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vist, at det kan anses for bevist i overen~stemmelse med de beviskrav, der stilles
efter konkurrenceretten i Danmark og EU, at Elsam i 2005 og 1. halvår af 2006
havde mulighed for i ikke uvæsentligt omfang at styre prisdannelsen på et
marked for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark og i ikke uvæsentligt omfang
gjorde det det i strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1/EF_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___!;tr:..::a:.:.:k::::ta:..:t:::
en~s::....::.
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1,!...l.:..:.
·f. stk. 2, litra a. Misbrugsbedømmelsen inddrager
således alle tilgængelige oplysninger om markedet og dets funktion i perioden,
om Elsams stilling på markedet, Elsams omkostninger, budkurver osv.; den er
gennemført på en måde, som indebærer skønsmæssige valg, der imidlertid alle
må anses for sagligt velbegrundede og overbevisende. Der er ingen oplysning
afgivet om Elsams forhold, der ikke er indgået i afgørelsen. DONG's indsigelser
vedrører i realiteten da også den skønsmæssige afvejning af, om priserne er
urimelige - de er ikke baseret på en fremdragelse af objektive forhold, som begrunder priserne i de fremdragne timer i 2005 og 1. halvår af 2006. Misbrugstest
A har sine svagheder, men indgår imidlertid i en helhed, som må anses for at
være en til sagens problemstilling på grundlag af hidtidig praksis rimeligt tilpasset og forsvarligt anvendt analyse.
11.6 Samlet bedømmelse
Ankenævnet stadfæster af de foran anførte grunde - og da det som DONG
yderligere har anført ikke kan føre til et andet resultat - den påklagede afgørelses første led, dvs. for så vidt angår perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006.
Ankenævnet ophæver af de foran anførte grunde den påklagede afgørelses andet led, dvs. for så vidt angår perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006, og
hjemviser denne del af afgørelsen til fornyet behandling af Konkurrencerådet.
Herefter bestemmes:

Konkurrencerådets afgørelse af 20. juni 2007 stadfæstes for så vidt angår perioden fra 1. januar 2005 til 30. juni 2006 (afgørelsens punkt 26, 1. led).
Konkurrencerådets afgørelse af 20. juni 2007 ophæves og hjemvises til fornyet
behandling for så vidt angår 2. halvår af 2006 (afgørelsens punkt 26, 2. led).
Klagegebyret tilbagebetales til klager.

Ole Jess Olsen

Jens Fejø

Christian Hjorth. Andersen

Suzanne Helsteen

Børge Dahl"
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Der er mellem parterne enighed om, at heller ikke medlemmerne af Konkurrenceankenæv•
net i forbindelse med ankenævnets afgørelse har set det excel-regneark, der ligger til grund
for misbrugstest A.

Den 28. april 2008 indbragte Elsam den del af ankenævnets kendelse, der opretholdt rådets
afgørelse (rådsafgørelsens pkt. 26, 1. led), for Sø- og Handelsretten.

Supplement til rådets og ankenæynets sagsfremstilling

Elsam 1-sngeu og i11dgåelse af tilsagnsaftalen

I 2003 indledte Konkurrencestyrelsen en sag mod Elsam med henblik på at undersøge, om
Elsam i perioden 2000-2001 havde misbrugt en dominerende stilling i Vestdanmark til at opkræve urimelige priser ved engrossalg af fysisk el ved handel på Nord Pool (den såkaldte
"Elsam I-sag").

Undersøgelserne i Elsam I-sagen blev indstillet i 2003, efter at Elsam under sagens behandling over for Konkurrencestyrelsen afgav tilsagn om Elsams fremtidige indmeldelser af bud
på Nord Pool. Tilsagnsaftalen mellem Elsam og Konkurrencestyrelsen blev indgået den 14.
marts 2003 og godkendt af Konkurrencerådet på et rådsmøde den 26. marts 2003.

Et centralt punkt i tilsagnsaftalen var, at Elsam fremadrettet skulle overholde en indmeldelsespolitik, som lagde loft over Elsams prisindmeldinger i situationer med høj sandsynlighed
for fuld udnyttelse af importkapaciteten fra Sverige og Norge, idet priserne i disse situationer som udgangspunkt ikke måtte overstige den forventede højeste pris i naboområderne.

I tilsagnsaftalen hedder det nærmere bl.a.:

I. Baggnmd

Fælles bemærkninger:

- 128 •

I de særlige situationer, hvor der er fuld udnyttelse af importkapaciteten mod
Vestdanmark fra Sverige og Norge, har Elsam efter Konkurrencestyrelsens op~
fattelse en dominerende stilling på det vestdanske marked for handel med engrosel. Bortset fra disse særlige situationer er det relevante geografiske marked
et større nordisk marked. Efter Elsams opfattelse kan markedet ikke periodisk
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.:..:
in.!!d::.::s~n=æ::.v. ::..:.r:::
es::.....::
ti.:...
I _:Y_.::e:.::S.::
td::::..
anmark, og Elsam indtag~r efte~ gen opfattelse ikke en
dominerende stilling på det vestdanske marked.
1.

2. Markedet var i 2000 og 2001 ungt og umodent. I perioden var markedet udsat
for store strukturelle ændringer. Afgørende var bl.a., at fordelingen af kapaci·
tet på Skagerrakforbindelsen pr. 1. januar 2001 blev overdraget til Nord Pool.
Samtidig blev gamle aftaler på forbindelsen til Tyskland ophævet. Der har i
perioden i høj grad været tale om en erfaringsfase for aktørerne i det vestdanske elmarked, hvor der skulle opbygges erfaring med det liberaliserede elmarked - herunder de forskellige finansielle produkter.
3. Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at Elsam i visse situationer, hvor
markedet fungerede dårligt, har budt produktionsvolumener ind på Nord Pool
til priser på et niveau, som ikke ville have været muligt, såfremt Elsam ikke
havde været dominerende.
4. Elsam har aktivt i perioden vist vilje til at skabe et mere effektivt marked. Sam·
tidig er selskabet også i dag interesseret i at skabe et marked, der fungerer.
5.

På denne baggrund har Elsam afgivet nedenstående tilsagn til Konkurrencerå•
det.
6. Konkurrencestyrelsen finder herefter ikke på grundlag af ovenstående, at den
indgivne klage giver tilstrækkelig anledning til en fuldstændig undersøgelse af
sagen, og til at der træffes afgørelse i sagen, jf. konkurrencelovens§ 14, stk. 1,
3. pkt. (nu: konkurrencelovens§ 15, stk. 1, 3. pkt.)
7. Derfor vil Konkurrencestyrelsen indstille til Konkurrencerådet, at sagen (journalnummer 3/1120-0100-0776) lukkes og ikke forfølges yderligere forudsat, at
Elsam opfylder de afgivne nedenstaende tilsagn. Elsam er omvendt ikke bundet af tilsagnene, såfremt Konkurrencestyrelsen eller -rådet tager sagen op til
fornyet behandling.
II. Defiui tio11er

8. Sagen
Elsams adfærd på det vestdanske marked for handel med engrosel i år 2000 og
2001, Konkurrencestyrelsens j.nr. 3/1120•0100•0776.
9.

Elsam
Betyder Elsam A/S og alle virksomheder, der er en del af den samme virksomhedsgruppe på ethvert tidspunkt.
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III, Erklæri11ger

11. Elsams indmeldelsespolitik i prisområde Vestdanmark i situationer med høj
sandsynlighed for fuld udnyttelse af importkapaciteten fra Sverige og Norge.
•

•

•

•

Formålet er, at der defineres et sæt klare retningslinier for adfærd i si•
tuationer, hvor der er høj sandsynlighed for fuld udnyttelse af importkapaciteten fra Sverige og Norge, og Vestdanmark dermed ikke pr. automatik er bundet op på en svensk eller norsk pris.
lndmeldelsespolitikken aktiveres i de særlige situationer, hvor der er
høj sandsynlighed for fuld udnyttelse af importkapaciteten fra Sverige
og Norge, og Vestdanmark dermed bliver et højprisområde i forhold
til Sverige og Norge. Der er f.eks. høj sandsynlighed for at importkapaciteten fra Sverige og Norge udnyttes fuldt, når Svenska Kraftnlit
administrativt reducerer den normale importkapacitet fra Sverige med
mindst 50 pct.
I alle andre situationer end undtagelsestilfældet nævnt nedenfor vil
produktionsenheder, som Elsam byder ind på Nord Pool, blive budt
ind til priser, der ikke overstiger den højeste pris af den forventede
svenske pris (Stockholm), den forventede norske pris (Kristiansand) og
forventede tyske pris (EEX).
Undtagelser

- I tilfælde af, at priserne i både Sverige, Norge og Tyskland er lavere end Elsams marginale omkostninger, som de er angivet nedenfor, vil Elsam byde
produktionsvotumener ind på Nord Pool til en pris maksimalt lig Elsams marginale omkostninger på det pågældende anlæg - omkostninger til opstart af
værker tillægges marginalomkostningerne efter særlige retningslinier. De
marginale omkostninger består af omkostninger til brændsel, C02- og S02afgifter, indfodningstariffer, drift og vedligehold, havaririsiko samt et bidrag
til dækning af slid på anlæg på maksimalt 10 kr. pr. MWh og et bidrag til dæk•
ning af startomkostninger.
• Elsam vil maksimalt tillægge prisen et bidrag til dækning af startomkostninger svarende til den faktiske startomkostning fordelt ud på 6 timer. Dette kan
gøres for de første 100 timer i kalenderåret, hvor undtagelsen har været gældende, hvorefter faktiske startomkostninger skal allokeres ud på 24 timer.
•

Såfremt indmeldte priser systematisk overstiger den højeste af de realiserede spotpriser i Sverige (Stockholm), Norge (Kristiansand) og
Tyskland (EEX) - og undtagelsen ikke er gældende - kan indmeldelsespolitikken betragtes som ikke overholdt. Hvis summen af differencen på timebasis mellem den vestdanske pris og den højeste af timepriserne i Sverige, Norge og Tyskland er nul (eller mindre end nul) set over et kvartal, vil indmeldelsespolitikken være overholdt.

IV. Praktiske forhold
Ændringer i markedsforholdene mv.
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12. Såfremt Elsam vurderer, at der foreligger tungtvejende grunde hertil, kan Elsam opsige ovennævnte tilsagn med 4 måneders varsel. I så fald fremsender
Elsam en skriftlig begrundelse herfor sammen med opsigelsen. Konkurrencestyrelsen vil herefter tage sagen op til genovervejelse.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _O
= ff~e.nt
!. !.~liggørelse
12. Elsam erklærer sig villig til at offentliggøre ikke fortrolige versioner af denne
erklæring på Internettet."

Det er oplyst, at konkurrencemyndighederne samtidig indgik en tilsvarende tilsagnsaftale
med den (daværende) danske elproducent på det østdanske marked, Energi E2.

Forlobet frem til opsigelse11 af tilsag11saftale11

Den 9. oktober 2003 modtog Konkurrencestyrelsen en rapport fra Nord Pool om prisdannelsen på det vestdanske marked den 2. september 2003. Henvendelsen fra Nord Pool var foranlediget af, at Nord Pool på denne dato havde konstateret de højeste elpriser på Nord Poolspotmarkedet nogensinde.

Den 31. oktober 2003 meddelte Konkurrencestyrelsen til Elsam, at styrelsen på grundlag af
henvendelsen fra Nord Pool (og en yderligere henvendelse fra den systemansvarlige i Danmark, Eltra) havde besluttet at indlede en undersøgelse af Elsams adfærd på det vestdanske
marked i sommeren 2003 (perioden fra den 14. juli 2003 til og med den 3. september 2003).
Elsam blev i den forbindelse anmodet om at fremsende materiale og data for perioden, der
kunne være relevant for sagens oplysning.

Den 5. januar 2004 fremsendte Elsam til Konkurrencestyrelsen (under overskriften "Efterlevelse af KS-aftale for 2003") en opgørelse over den kvartalsvise prisdannelse i Vestdanmark
for 2003. Opgørelsen omfattede data fra alle timer i perioden, og ikke kun data fra "flaskehals-timer". Opgørelsen var endvidere baseret på de faktiske priser, og ikke Elsa ms indmeldte priser. Der er mellem parterne enighed om, at sådanne opgørelser løbende, kvartalsvis
blev fremsendt til Konkurrencestyrelsen af Elsam.
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Der er under sagen fremlagt et internt notat fra Elsam dateret den 26. januar 2004 (sagens bilag 8). Notatet bærer overskriften "Produktionsoptimering". Af notatet fremgår bl.a.:
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Der er uenighed mellem parterne om, hvorvidt produktionsoptimeringsnotatet er udtryk for,
at Elsam ved indmeldelse af priser på Nord Pool har anvendt en naboprisstrategi.
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I et brev af 6. februar 2004 til Konkurrencestyrelsen redegjorde Nord Pool for en korrespon•
dance, som Nord Pool havde ført med Elsam i tiden efter Nord Pools rapport af 9. oktober
2003. Nord Pool konkluderede i brevet, at Elsam brugte tilsagnsaftalen "bevisst, og som et
alibi" for at o nå den hø"est mulige spotpris i Vestdanmark, men dog ikke højere end den
højeste pris i naboområderne (dvs. ikke priser over prisloftet i tilsagnsaftalen).

Der er under sagen fremlagt en markedsrapport fra Eltra for maj 2004, som giver følgende
beskrivelse af prisforholdene på el•spotmarkedet i denne periode:

De tyske priser kunne med stor nøjagtighed genfindes i det vestdanske marked. Dog
ikke den 10. maj, hvor den daglige auktion af kapacitet mellem Vestdanmark og
Tyskland var aflyst. Det er ikke umiddelbart indlysende, hvorfor de høje tyske priser
blev overfort til Vestdanmark. I et konkurrence-effektivt marked bør priserne kun
overføres i det omfang, Danmark og Tyskland er et sammenhængende marked. Ved
tyske priser på 300 OKK/MWh og derover bør der være flaskehals mod Tyskland. I
de konkrete tilfælde især i starten af maj kunne markederne derfor ikke siges at være
sammenhængende. I det omfang, at der ikke er effektmangel, skulle man tro, at priserne i Vestdanmark afspejlede omkostningerne ved den dyreste produktionsenhed
og ikke priserne på EEX. Ud over eksportmuligheden over grænsen er EEX ikke et alternativt marked for aktørerne i Vestdanmark. Høje priser i Vestdanmark synes ikke
at være et resultat af effektknaphed, men var eksplicit sat af aktørerne i Vestdanmark
i ly af høje priser i Tyskland.

I markedsrapporten gives en grafisk illustration og sammenligning af prisdannelsen på Nord
Pool-spotmarkederne for Vestdanmark, Sverige og Norge samt spotmarkedet for Tyskland
(som benævnes "EEX"):
Priser p4 Nord Pools Elspot og Tyskland, maj 2004
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Den 23. juni 2005 opsagde Konkurrencestyrelsen tilsagnsaftalen mellem Elsam og styrelsen.
Af styrelsens opsigelsesbrev fremgår bl.a.:

"Som det formentlig er Dem bekendt har Konkurrencestyrelsen trods tilsagnsaftalen
af 26. marts 2003 løbende - og for nylig- modtaget klager over, at Elsam på forskelli•
ge måder skulle misbruge sin dominerende position til at opkræve urimelige priser
på en gros markedet.
På baggrund af de modtagne klager har Konkurrencestyrelsen gennemført en undersøgelse af Elsams prissætning på elspotmarkedet, og Konkurrencestyrelsens foreløbige undersøgelser indikerer, at tilsagnsaftalens bestemmelser om Elsams indmeldelsespolitik på Nord Pool kan være overtrådt.
Endelig gjorde Elsam i forbindelse med indgåelse af tilsagnsaftalen opmærksom på,
at konkurrencepresset på det vestdanske marked fra Tyskland kunne forventes øget i
kraft af indførelse af automatisk prisudligning på kabelforbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland. Konkurrencestyrelsen må imidlertid konstatere, at der fortsat
ikke er etableret den forudsiltte market-splitting på kabelforbindelsen, og at konkurrencen fra Tyskland ikke er til stede på den måde, som Elsam forudsagde ved aftalens indgåelse.
Samlet set finder Konkurrencestyrelsen, at tilsagnsaftalen ikke har haft den forventede effekt på Elsams prissætning på elspotmarkedet, og Konkurrencestyrelsen skal på
denne baggrund meddele, at tilsagnsaftalen er opsagt.
Konkurrencestyrelsen forventer indenfor kort tid at forelægge en sag for Konkurrencerådet om Elsams adfærd på elspotmarkedet i hvilken forbindelse udkast til rådsnotat vil blive sendt i høring hos Elsam i overensstemmelse med sædvanlig procedure."

Prisdannelsen omkring denne periode på Nord Pool-spotmarkederne for Vestdanmark, Sverige og Norge samt spotmarkedet for Tyskland (EEX) er grafisk illustreret og sammenlignet i
en markedsrapport fra Energinet.dk (som i 2005 havde overtaget Eltras aktiviteter som systemansvarlig i Danmark), der for september 2005 viser følgende:

- 140 -

Priser på Nord Pools Elspot og Tyskland, september 2005
1200 OIOOMWh

!

C>f,,_,g.,.,a,

1100

.,0

1000

- s,.,.
-

~V61

-

Norge • -

-

Eel< • cnr.loe E. 0N

!

!

!

ii

.X

~

..

900

---

800
700

-

600
500

400
300

I

t

I

\1

"'l L\-~,

200
100

I
I\

'

l
l

h

!"'\

lJ

\ \ l,
'\J ~
"I

J

\

I-'

0

0109

0409

07011

u.
~

....

_t

,.

~

U

,.1

I

,!i ~

~

h1

~ l

..

~

l

'

I

. ~.

'

I

I

l

l

I

I~

'

1\

'

~
'I.

\

-

l

1009

28 Oll

Konkurrencestyrelsen opsagde efterfølgende også den parallelle tilsagnsaftale mellem styrelsen og Energi E2 vedrørende det østdanske el-spotmarked.

Elsam ll-sagc11

I forlængelse af Konkurrencestyrelsens opsigelse af tilsagnsaftalen med Elsam indledte Konkurrencestyrelsen to sager mod Elsam om overtrædelse af konkurrencelovens § 11 og TEUFtraktatens artikel 102 (tidligere TEF artikel 82); en for perioden 2003-2004 (den såkaldte "Elsam-11-sag") og en for perioden 2005-2006 (Elsam III-sagen, jf. herom ovenfor).

Med hensyn til Elsam II-sagen førte styrelsens undersøgelser til, at Konkurrencerådet den 30.
november 2005 traf afgørelse om, at Elsam i perioden 2003-2004 havde misbrugt en dominerende stilling ved at tage urimeligt høje priser. Afgørelsen anvendte i al væsentlighed samme
misbrugstest, som senere blev anvendt i rådsafgørelsen i Elsam III-sagen, dog således at
spørgsmålet om et CO2-tillæg ikke var et tema i Elsam II-sagen, da C02-kvotesystemet først
blev indført pr. 1. januar 2005. Afgørelsen i Elsam II-sagen indeholdt derudover et fremadrettet prispåbud.

Elsam indbragte rådsafgørelsen i Elsam Il-sagen for Konkurrenceankenævnet, som i en kendelse afsagt den 14. november 2006 ophævede rådsafgørelsen. Ankenævnet fandt ikke, at der
var fornødent grundlag for prispåbuddet, men tiltrådte i kendelsens præmisser, at Elsarn i
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perioden 2003-2004 havde mulighed for i et vist omfang at styre prisdannelsen på markedet
for engrossalg af fysisk elektricitet i Vestdanmark og i et vist omfang gjorde det i strid med
konkurrencelovens § 11 og TEUF-traktatens artikel 102 (tidligere TEF artikel 82).

Elsam har indbragt ankenævnskendelsen i Elsam II-sagen for Sø- og Handelsretten, hvor sagen verserer under rettens j.nr. U-1-07. Elsam II-sagen er indtil videre udsat på, at der afsiges
dom i nærværende sag.

Erstatningssagen

I november 2007, efter at rådet havde truffet afgørelser i Elsam II- og Elsam III-sagerne, rejste
en række virksomheder, herunder biintervenienterne, krav mod Elsam ved Sø- og Handelsretten med henblik på at opnå erstatning for tab, som de sagsøgende virksomheder mener at
have lidt som følge af det misbrug, som Elsam i henhold til rådsafgørelserne skulle have udøvet i perioden 2003-2006. Erstatningssagen, som verserer under rettens j.nr. U-10-07, er også
udsat på, at der afsiges dom i nærværende sag.

Syn og skøn

Der har under sagen været gennemført syn- og skøn ved skønsmændene, professorerne Søren Hvidkjær og Per Baltzer Overgaard, der har afgivet skønserklæringer af 6. september
2013, 5. maj 2014 og 11. november 2014.

Parterne er selv nået til enighed om besvarelsen af visse af spørgsmålene i syns- og skønstemaet, jf. parternes endelige syns- og skønstema af 3. juni 2014. De af spørgsmålene, som parterne ikke har kunnet opnå enighed om, har skønsmændene besvaret.

I det følgende gengives det endelige syns- og skønstema (der også indeholder parternes svar
på de spørgsmål, som det var muligt at opnå enighed om), idet skønsmændenes svar fra deres erklæringer på de resterende spørgsmål tillige er indsat i skønstemaet, således at besvarelsen af skønsforretningen fremgår samlet:
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"I ovennævnte sag anmodes de af Sø- og Handelsretten udmeld te skønsmænd om på
baggrund af en gennemgang af Konkurrencerådets misbrugstest A ("Test A") samt af
sagens processkrifter og bilag, under hensyntagen til de forudsætninger som er angi·
vet nedenfor, og efter at have drøftet sagen med parterne ved et eller flere møder
i"iiakatarars1<ønsmænaene-;-at-rremkomml:!· med-en-begrunder-besvarelsec1f--neden•
stående spørgsmål med tilhørende begrundede beregninger. I de spørgsmål, hvor
begrebet almindelig anerkendt økonomisk teori indgår, anvendes begrebet i bred forstand for de teorier, der knytter sig til de økonomiske fogdiscipliner, herunder eksempelvis finansieringsteori og statistisk metode. Ved hvert spørgsmål er i parentes
angivet, om spørgsmålet er formuleret af Elsam eller af Konkurrencerådet.

(Skonsmændenes svar. if. erklæri1we11 af 6. septeml,er 2013:

Om antagelser og teoretisk gnmdlag
Skønsmændene har initialt gjort sig overoejelser om vores afgræ11s11i11g af "almi11delig anerkendt oko11omisk teori". Økonomisk teori er dynamisk og hele tide11 uuder 11dvikli11g, Jworved
det "al111i11deligt anerke11dte" liverke11 er statio11ært (ot,er tid) eller helt e11tydigt (på et git1et
tidsp1111kt). Både mikroteori og ft11ansieri11gsteori har naturligvis næsten "ka11011iske" fre111stilli11ger af centrale emner, der fi11der vej til fagenes lærcl,oger og andre samlede fremstillinger, og stiledes udgør det alment anerkendte og udbredte grundlag for fage11e (deres "corpus").
Her kan 11ævnes mikrookonomiens generelle ligevægtsteori, der pti basis af et begrænset a11tal
gr1111dlægge11de adfærdsmitagelser, tek11ologia11tagclser og informations-antagelser, a11ve11des
til al analysere det samlede oko110111iske systems funktion (og 11av11/ig effektivitet), ligesom den
ikke-kooperative spilteori, a/e11e pti baggr1111d af et beskedent antal adfærdsa11tagelser, bmges
til at studere i11leraktio11en mellem et begrænset antal oko110111iske age11ter Oierrmder f.eks.
prissætning i et marked med få virksomheder). l11de11 for finansieri11gsteorie11 er der tilsvaren•
de klassiske modeller, der på basis af et begrænset antal antagelser om adfærd og stokastiske
processers egenskaber, anvendes til at bestemme og analysere prissætning og allokering affi•
nansielle aktiver. Ligeledes er der i11de11 for den del af fi11mrsieri11gsteorie11, der benævnes
"corporate fi11ance", utallige modeller, der på basis afforskellige antagelser 0111 adfærd, information og markedsstr11kt11r br11ges til at sige 11oget om passivsammensætrring, ledelsesaf1011•
ning, valg mellem investeringsprojekter, osv.
Herudover fremkommer der løbende nye teoridmmelser, der udfordrer det eksisterende teorignmdlag - ofte med afsæt i empiriske observationer, der sætter spørgsmålstegn ved "det alment anerkendte". Indenfor fagøko11omie11 forskes der f.eks. pl. aktivt i det, der be11æv11es "beltavio11ral economics" og "be1zavioural finance". "Beltavioural econo111ics/finance" dækker bl.a.
over, at nogle af de lrelt centrale adfærdsantagelser (f.eks. optimering i ren ege11i11teresse) i mikroøkonomi og fi11a11sieri11g udfordres og udforskes empirisk, eksperimentelt og logisk. Denne
udfordring vil højst sa11dsynligt sætte spor i det, der fremover vil blive betragtet som "alme11t
anerkendt okorromisk teori".
Pti trods af dette liar skonsmænde11e dog valgt e11 lidt ko11servativ tilga11g til afgrænsningen af
"alment anerkendt økonomisk teori". For det første skyldes dette, at der ikke i det fremlagte
materiale og spørgsmålene spores nogen ege11tlig ueniglied mellem parterne om livilket fagligt
"corpus", der 11dgor "alment a11erke11dt økonomisk teori". Parterne synes alle at have e11 "lærebogs11ær" tilgang til økonomisk teori. Ue11ighede11 vedrører snarere 11dlægninge11 af dette
"corpus". For det andet er det vigtigt at understrege, at den konkurre,1ccretligc ramme om sa-

- 143 -

gen (lov, forarbejder, betænkning, praksis, m.v.) i hoj grad baserer sig på e11 - i sig selv - forltoldsvis trnditio11el tilgang til "nl111ent n11erkendt økonomisk teori". Centralt i de11ne forbin delse er 11nt11rligvis reg11leringe11 af do111i11erende virksomheders adfærd. Tilgnnge11 til dette i
det gældende ko11b1rre11cerctlige regi111e domi11cres helt nfgere11de nf den præmis, ni e11 helt
11reg11lerel virksomhed med monopolstyrke (markedsmagt) typisk vil soge nt 11dnytte de1111e i
sin opti111crede egeninteresse til nt op11å et hojt njknst ge1111em hoje priser - priser som ikke
ville være mulige 1111der den kontrafaktiske "l1e11cl1-111ark" kaldet virksom, effektiv eller f11ldko111111e11 ko11fmrre11ce. Mere ge11erelt trækkes der pii det, 111n11 k111111e /le11æt'11e de11 nlmene oligopolteori til forsttielse11 af markeder med imperfekt ko11k11rre11ce. På bnggn111d af dette, ville
det forekomme eje11do111meligt, hvis ske11s111æ11de11e tillod sig en mere i11kl11siv opfattelse af
"alment n11erke11dt økonomisk teori". Derfor vil vi i det 11edenstiie11de, med111i11dre nudel eksplicit 11æv11es, tilgå oko110111isk teori gennem en "neo-klnssisk" li11se: Økonomiens afenter
træffer l1esl11t11i11s: 111l1v. ni maksimere es:e11 111,ttelnfkast pli lm,g sigt. gitiet de til rådighed t•ær,:11de i11itin/lle/1old11i11yer. rle til rådighed værende teknologier og fordri11gsh,vcr sam I den til
rMirT,ed være11de i11fom1ntion.
Yderligere be111ærk11i11g vedr. DONG mod KR
Afsærlig relevans for nærvære11de sag sondrer den oko11omiske faglitternl11r mellem to ltovedtilgn11ge til mnrkcdsrcg11leri11g. På den ene side Inies der 0111 ex ante reg11leri11g, hvis en eller
flere ttirksomlreder i en branche på forhånd feks. pålægges at sætte l1c[s[temte priser, lrolde sig
1mder et for11dan11011ceret prisloft eller maximalt præstere en given forrentning nf egc11kapitnle11. Den11e tilgang har trnditio11elt været mwe11dt overfor ko11cessio11erede 111011opolvirksom/1eder, hvor teknologiske Jorltold på forluimt bcdommes ni gore konkurrence mellem en flerl1ed
af virksomheder e11tc11 umulig eller 11l1e11sigts111æssig (stigende skalaøkonomi). E11crgiscktorcn
l,ar naturligvis tidligere være/ knrnktcriscret stiledes og derfor 1111dcrlagt ex ante sektorreguleri11g. Ex m,te reg11leri11ge11 nf pris eller i11dtje11i11g fastlægges typisk for e11 periode ad gangen /eks. cl år - med forud aftnltc metoder og datakilder til opgørelse af de relcvn11te 1,ariablc (priser, 0111kost11i11ger, kapitalg11111dlng, osv.).
Pti den a11den side tales om ~ regulering, 111,or forhå11dsformodninge11 er, at den faktiske
konkurrc11ce mellem en flerhed nf virksomlredcr - a,t. tn1slc11 i11dtræ11g11i11g af nye virksomheder - 11d111011tcr sig i ko11k11rre11æprægede priser og et fravær af overuon11alc profilter, mc11
lwor alle 1,irksoml1edcr er 1111dcrlngt et forl111d mod nt mis/ir11ge e11 domi11ere11dc stilli11g, ln>is
en sådn11 skulle opstå. Adfærdsreg11leringe11 virker således vin ko11k11rre11ce og tn1sle11 om
sa11ktio11. Reg11lator er som 11dgnngsp1111kt fraværende, og i11lcn•c11erer nle11e på linsis nf ex
post obscn,atio11 af markcdsadfærde11 og som oftest som følge af e11 a11111eldelselklagc fra ko11•
k11rre11ter, pote11ticl/e ko11k11rre11ter eller k1111der. Forud for delle må en evt. domi11ere11dc virksomfred lø1'e11dc vurdere, hvor græ11seme for lovlig adfærd ligger. Dette er 11at11rligt•is c11 beskrivelse nf ko11k11rrc11cc/01•e11s og tilhoreude 111y11digl1cders generelle tilga11g til 111nrkcdsreg11•
leri11g.
Helt nfgore11dc for forstiiclscn af mislm1gstcste11 (Test A m.v.) i DONC mod KR er, at den horer ltjcmme i relation til ex post v11rderingc11 nf e11 domi11cre11dc virksomlreds adfærd. Således
etableres misbrug ex post ved at dok11111c11tere adfærd, der er inkonsistent med et ko11lmrrence•
præget kontrnfak/11111 ("virksom/ effektiv ko11k11rrc11cc"), og ikke 11ed at dolmmenterc overtrædelse nf ex antc krav til priser og/eller indtjening. Kontrnfaktum ko11str11ereslesti111cres og lroldes op mod dc11 faktisk observerede adfærd (faktum), lworved evt. misbrug og dettes varighed
ko11stntercs.
DONG mod KR er således en mislm,gssng i et ex post rcg11leri11gsrcgi111c. Det er forbudt for
den do111i11crc11dc virksomhed at mislm1gc denne stilli11g til at /ns/sætte urimeligt lroje priser.
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Evt. urimelighed konstnteres nf retten efter e11 sa111me11ligni11g nf den do111i11ere11de virkso111l1eds fnktiske ndfærd med den hypotetiske (ko11tmfnktiske) ndfærd 1111der effektiv konlmrrc11ce.
Skonsmæ11de11e ka11 med deres ekspertise nle11e bidrnge med at belyse faktum og kontrnfaktmn.
I denne sng drejer dette sig særligt om beskrivelsen nf det kontrnfaktiske grunding for snmmenlig11ingen med virksomhedens faktiske ndfærd (prisfastsætte/se). Sporgsmtilene nedenfor
drejer sig stiledes i hot1edsn,ge11 0111 det teoretiske fag~o110111iske grunding for opgorelsen af det
bench-mark, der bruges fil ni konstntere kritiske timer - 1,errmder opgordser nf omkostninger,
egenknpitnl, risiko og for{ r]entni11g.
En særlig udfordring i snger om misbnrg nf dominerende stilling, som i særklasse er tilstede i
DONG mod KR. er, ni den domi11cre11de 11irksoml1ed skal tillades e11 "rimelig" forre11t11i11g for
111isbr11g kan konstateres. Hvor begreber som forre11t11i11g og nonnal forlje11este i den økonomiske teori kn11 gives præcis mening, udgør de e11 stor 11dfordri11g pmktisklempirisk. Rent praktisk l1ar forrent11i11g for det forste en temporal dime11sio11 - forre11t11ing llenfores til en (relativ
lang) periode, snarere end et tidsp1111kl - mens priser fastsættes for meget korte i11tervnller nd
gangen. For det andet er løbende værdisætning nf det, der skal forrentes (ege11knpilal) gn11ske
vnnskelig, hvis ikke ejerskabet (aktier) lobe11de handles til noterede priser. Begge disse ting åb11er væsentlige gal, mellem den oko110111iske teoris ideelle begrebsdmmelser og det praktisk mulige. Sko11s111amde,1e kan naturligvis alene med stor vægt udtale sig om det første, og pti basis
afdette med varierende t•ægt 1•11rderc de tnif11e vnlg mellem praktisk mulige nlternntiver. I
1. TEST A
Spørgsmål 1 (Elsam)
Skønsmændene bedes oplyse, om en time er kritisk i henhold til Konkurrencerådets Test A i Konkurrencerådets afgørelse af 20. juni 2007 (" Afgørelsen") (bila& G),
når:
(i) gennemsnittet af prisen i Vestdanmark i 3 sammenhængende timer overstiger
gennemsnittet af Elsams totale gennemsnitlige omkostninger (inkl. en rimelig
fortjeneste) tillagt prisvariationstillæg og C02-tillæg ("3-Timers Benchmarket"), eller
(ii) gennemsnittet af prisen i Vestdanmark i 10 sammenhængende timer overstiger
gennemsnittet af Elsams totale gennemsnitlige omkostninger (inkl. en rimelig
fortjeneste) tillagt prisvariationstillæg og C02-tillæg ("to-Timers Benchmarket").

Partcmes fælles svar:
En time er kritisk i l,e11l,old til Ko11lam·e11cerådets Test A i Konkurrencerådets afgørelse af
20. j1111i 2007 i de tilfælde, som er 11æv11t 1111der pkt. (i) og pkt. (ii) i sporgsmtilet.
Spørgsmål 2 (Elsam)
Skønsmændene bedes oplyse, om 3-Timers Benchmarket og 10-Timers Benchmarket i Test A hver består af et omkostningsbenchmark ("Omkostningsbenchmar•
ket") med tillæg af et prisvariationstillæg.
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Pnrtemes fælles svnr:
3-Timers Be11c/1mnrkel og 10-Timers Be11c/1markel i Test A beslår Iwer af et omkost11i11gs•
be11chmnrk ("0111kosl11i11gsbenc/1111nrkd ") med tillæg af el prisvnrintio11slillæg.

Spørgsmål 5 (Elsam)

Skønsmændene bedes oplyse, om der i Test A ved opgørelsen af Elsams totale
gennemsnitlige omkostninger (tillilgt en normillfortjeneste) i prisvariationstillæggene er medregnet værdien ilf forbrugte C02-kvoter, herunder værdien af disse på
forbrugstidspunktet.

Parternes fælles svar:
Ved opgorelse11 nf Elsams totale ge1111ems11itlige omkost11i11ger (tillagt en 11or111aifortje11este)
i prisvnrintionstillæggene i Test A medregnes ikke værdien af forbr11gte C02-kvoler, l,er1111der værdien af disse pii forbrugstidsp1111ktel.

Fonidsætt1i11r A
Ved besvarelsen af spørgsmål ... 29, ... 32, 33, 39, 41 og 51 bedes skønsmændene forudsætte - og ved gennemførelse af tilhørende relevante beregninger tage udgangspunkt i - at prisvariationstillæggene skal fastsættes på sådilnne måder og med sådanne størrelser, .it tillæggene sikrer, at den reelt tildelte kompens.:ition ("Kompensationen") svarer til den mistede indtjening, som opstår i de timer, hvor milrkedsprisen
er lavere end Elsams gennemsnitlige totale omkostninger (tillagt en normalfortjeneste) ("Tabet"), således at Elsam kan få dækket Tabet krone for krone i timer med hojere priser ("Krone-for-Krone Metoden"). Hvis dette - i relation til prisvariationstil•
lægget i 10-Timers Benchmarket - ikke kan sikres ved, som Konkurrencerådet gør, ilt
anvende det prisvariiltionstillæg, som anvendes i 3-Timers Benchmarket, og dividere
det med 3 1/3 (se Afgørelsens punkt 483), skal skønsmændene således se bort fra
denne af Konkurrencerådet anvendte fremgangsmåde, således at skønsmændene i
relation til besvilrelsen af hvert af de relevante spørgsmål sikrer, at Kompensationen
svarer til Tabet.
Skønsmændene bedes i forbindelse med denne Forudsætning A anvende den opgørelsesmetode for Tabet, som er anvendt i Test A, bortset fra de tilfælde, hvor denne
opgørelsesmetode i et konkret spørgsmål ønskes korrigeret, idet opgørelsen af Tabet i
så fald skal ske som i Test A med de udtrykkelige korrektioner, som måtte følge af
det konkrete spørgsmål.

Fonidsætt1i11r B
Ved besvarelsen af spørgsmål ... 29, ... 32, 33, 39, 41, 43, ... 49 og 50 bedes skøns•
mændene ved vurderingen og ved gennemførelse af tilhørende relevante beregninger tage udg,mgspunkt i perioden fra 1. januc1r 2005 til og med 30. juni 2006 og det
datagrundlag, som hidrører fra denne periode. Skønsmændene skal således ved besvarelsen af hvert af de relevante spørgsmål udelade det datagrundlag, som hidrører
fra 2. halvår 2006. For så vidt angår de beregninger, der går på fastlæggelsen c1f egen•
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kapitalforrentningen i dansk industri og af betaværdier til brug for risikokorrektionen i Test A, bedes skonsmændene dog, hvor det måtte være relevant at inddrage data for 2006, anvende data vedrørende egenkapitalforrentningen i dansk industri og
vedrørende de relevante betaværdier for hele 2006 frem for alene for 1. halvår 2006.

2. DEN GENNEMSNITLIGE EGENKAPITALFORRENTNING I DANSK INDUSTRI
Spørgsmål 7 (Elsam)
Skønsmændene bedes oplyse størrelsen af den gennemsnitlige egenkapitalforrentningssats (målt som resultat før selskabsskat i pct. af egenkapitalen) i dansk industri for hvert af årene 2001 - 2007 og som gennemsnit for henholdsvis årene 2001 2003, årene 2003 - 2005, årene 2005 - 2006 og årene 2001 - 2007 ifølge opgørelser fra
Danmarks Statistiks Statistikbank under "REGNlX: Regnskabsstatistik for private
byerhverv i mio. kr. efter branche og regnskabsposter (DB93/DB03) (AFSLUTfEl)
(1995-2007)", se http://www.statistikbanken.dk/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintable" REGN1X&PLanguage=0, ;f. bilag 22a.
Ved besvarelsen bedes skønsmændene benytte både
(i) Konkurrencerådets metode, hvor alle de observationer, som frasorteres i Kon•
kurrencestyrelsens notat af 12. oktober 2007 (bila~ 14), frasorteres, og hvor beregningen gennemføres ved anvendelse af et simpelt gennemsnit, og
(ii) en metode, hvor ingen observationer, som frasorteres i Konkurrencestyrelsens

notat af 12. oktober 2007 (bilµ~ 14), frasorteres, og hvor beregningen gennemføres ved anvendelse af et vægtet gennemsnit, hvor de branchespecifikke
egenkapitalforrentningssatser vægtes i forhold til størrelsen af den samlede
egenkapital for alle de medregnede brancher svarende til metoden anvendt af
Danmarks Statistik.
Skønsmændene bedes oplyse, i hvilket omfang en af eller begge ovennævnte beregningsmetoder er i overensstemmelse med almindelig anerkendt økonomisk teori, og - såfremt begge metoder måtte være i overensstemmelse med almindelig anerkendt økonomisk teori - hvilken af disse metoder, der efter skønsmændenes
vurdering giver det efter almindelig anerkendt økonomisk teori mest retvisende
billede af den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk industri. Skønsmændene bedes oplyse, om det har betydning for besvarelsen af dette spørgsmål, hvis
det lægges til grund, at den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk industri skal anvendes som approksimation for en markedsportefølje, jf. spørgsmål 19
med tilhørende noter.

Pnrlcrnes fælles svnr:
Størrelsen af den ge11nems11itlige egenkapitalforrentningssats (miilt som res11ltnt for selskabsskat i pct. af ege11knpitalc11) i dansk industri for de i spørgsmiilet a11giv11e perioder ifølge opgørelser fra Danmarks Statistiks Statistikbank under "REGN1X: Regnskabsstatistik
for private byerlwcro i mio. kr. efter brmtche og rcg11sknbsposter (DB93IDBD3) (AFSLUTTET) (1995-2007)" opgjort efter de to metoder, som er angivet i spørgsmålet under /re11lroldsvis (i) og (ii), fremgiir af 11ede11stiiende tabel:
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2001 ·2002

2003

2004

2005

2006

2007

2003

Metode (i)

16,7

15,8

13,0

17,3

1!i,8

20,3

21,J

15,2

Metode (ii)

15,6

15,7

16,2

18,6

18,9

20,4

25, 0

15,9

2005

2006

2007

15,4

18,1

17,2

17,9

19,6

18,6

-

Der er 11e11iglred om besvarelsen af de11 del nf spørgsmålet, som vedrorer, i lll•ilkct omfa11g
c11 af eller begge de i sporgsmålet nævnte beregningsmeloder er i overensstemmelse med
almi11delig a11erke11dt økonomisk teori, og - såfremt begge metoder måtte være i ot•ere11sstem111else med almindelig anerkendt oko110111isk teori - lzvilken af disse metoder, der giver
det efter almindelig anerke11dt okonomisk teori mest retvisende l1illede af den gennemsnitlige egenkapita1Jorre11t11i11g i dansk i11d11stri.
(Skø11s111,,mdenes :;mr.

i{ erklærinse11 af 6. september 2013:

Dette spørgsmål relaterer sig strengt taget ikke til 11oge11 egentlig okonomisk teori, men i
forste omga11g til lzvorda11 et gemu:msnit deft111:res. Der findes mange definilio11er nf el
ge1111e111s11il. Ht•ad der er den mest releva11lclret11ise11de defi11itio11 er ko11te?kslaj11ængigl, og
lier kan man måske indirekte sige, ni oko110111isk teori kommer i11d i billedet.
Metode (i) frasorterer fors/ bra11c/ie11 "l111geiforrel11i11ger" med begru11delse11 at disse lznr
meget l1øj ege11knpilalforre11t11i11g (jf. Bilag 14). Delte virker som e11 nd hoc l1egru11dclse,
men den lroje egenknpitnlforretning (op til 2300% - i 2001) ka11 dog skt;ldcs at l1rn11c/u:11 i
nærværende sa111111e11/iæ11g ikke bor klassificeres som "industri", 111e11 derimod som e11 del af
detailsektoren. Således har lirn11cl1e11 "Specialforrelninger med fadevarer", der ikke er klnssificerel som i11d11slri, også meget høj ege11kapitalforrcl11i11g. Klassifikalio11c11 af bagerforret•
11i11ger som industri forelaget af Danmarks Statistik sk-yldes antageligvis til dels, at brn11cl1e11 udover små selvstændige bngen11estre også består af storr,: (i11d11strielle) bagerier. Der
er således rimelige argumenter for /,tide at medtage og 1111dlnde l1age,forrel11i11ger i l1ereg•
11i11geme, 111e11 den ekstrem/ lioje cge11kapitnlforrel11i11g tyder på, al branchen bedre klassifi•
ccres som en del afdetailseklore11 i nærværende snm111e11l1æng.
Effekten af at 11delade bagerforretninger er dog ikke stor, hvis 111an benylter væg/ede ge1111e111s11il. Således t•iser beregninger foretaget af skø11s111æ11dcne, ni de11 ge1111e111s11itlige
egenkapitalforrelning ved brug nf metode (ii) ville være 0,014 proccntpoi11t lavere for perioden 2001-2007.
Metode (i) frasorterer der11æst andre ekstreme observationer, lrvor egenkapitaiforret11inge11
er mere end 2 standardafvigelser fra ge1111ems11ittet i det pågældende år. Generelt bør man
ikke frasortere observationer, med mindre 111a11 !rar e11 begmndet mistanke 0111, at pågældende obsen•ationer er deciderede fejl. Det kan Irer Jorst 11æv11es, at de såkaldte rå l1rm1c/1e•
data fra Damnnrks Statistik allerede er både fillreredc (sorterede for tvivlso111111e og 11pålidelige data) og aggregcrede gc1111c111 a11ve11dclsc nf væglede ge1111ems11it af e11keltvirkso111/icders og dclbrm1cl1ers forre11t11i11g. For det andel h;der e11 ge1111e111gm1g nf de 11delndte obser•
vatio11er ikke på at der er tale 0111 upålidelige data. Tværtimod sknJ,er 111etode11 nogle i11ko11siste11te valg, da sta11dnrdafvigelsen udviser e11 del variation over perioden. Eksempelvis
ttdelndes /,rn11clre11 "fremstilling af legetøj og smykker" i 2003 med e11 ege11kapitnlforret11i,rg
på -11%, men de11 medtages i 2005 med e11 langt lavere ege11kapilalforre11t11i11g på -37%.
Det ko11kl11deres dermed, nt de pågældende ekstreme observationer bor medtages.
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Metode (i) benytter et simpelt (lige-vægtet) gennemsnit, livorimod metode (ii) benytter et
egenkapital-vægtet ge1111emsnil. Del simple gem1ems11it er 11/tensiglsmæssigt, idet samftmdsokonomisk 11beh;delige lm111cl1er kan fti stor indflydelse pti gennemsnittet. Folgclig forekommer metode (ii) mere lumsigtsmæssig i sammenl1ænge11. Naturligvis forudsætter det________,t,., eL.,"'
at~e~g>!::e!!11=
knp_ital i datamaterialet ikke oeK!!res stematisk forskelligt pti tværs af lmmcher
og/eller virksomliedsslorrclser, og dermed 1111dermim:rer ege11kapital som vægtni11gsgn111dlag. {Fodnote: Det l1or dog nævnes, at /,n1ge11 af egenkapital-vægte betyder nt medici11ali11d11stricn får stor i11dflydelse pti ge,memsnittet. Dette skyldes, at 111edici11ali11d11strie11 både
linr en meget stor egenkapital (25,6% af industriens totale egenkapital i 2007) og en høj
ege11kapitn1Jorre11t11i11g. Bereg11i11ger viser, at de11 ge1111ems11itlige egenkapilalforre11t11i11g
for 2001-2007 beregnet ved lijælp nf metode (ii) ville stiledes være 2,1% proce11tpoi11t lavere
(16,5% mod 18,6%), hvis 111n11 ikke medtog 111edici11nli11d11strien.J
Almindelig anerkendt oko110111isk teori (CAPM-modelle11) tilsiger ligeledes, at 111a11 bruger
et værdi-vægtet ge11mms11it som npproksimatio11 for mnrkedsporteføljen. At det valgte gen11e111s11it sknl "approksimere~ e11 markedsportefolje trækker den11ed også i retning af at bruge et vejet (med egenkapital) ge1111ems11it.
Samlet set vurderes metode (ii) stiledes at give det mest retvisende billede af den ge1111e111s11itlige ege11kapitalforrent11i11g i dansk industri./
Spørgsmål 7a (Konkurrencerådet)

Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 7, at den herved beregnede egenkapitalforrentning skal korrigeres med en totalbeta-værdi, der er beregnet ud fra et
simpelt gennemsnit af afkastet på aktier for de virksomheder, der indgår i fastlæggelsen af beta-værdien?

[Skø11smændc11cs st•ar.

if erklæri11fe11 af 6. september 2013:

Som nævnt i besvarelsen af sporgsmtil 7 tilsiger almindelig a11erke11dt oko110111isk teori
(CAPM-modelle11), at 111n11 l,ruger et værdi-vægtet gennemsnit som approksi111atio11 for
mnrkedsporteføljen. Stiledes er beta-estimateme pti Damodarn11s hjemmeside baseret på
NYSE composite som approksimation for markedsporteføljen (l,ilag 20). NYSE composite
er et værdi-vægtet ge1111ems11it. At 1mm efterfolge11de vælger nt forme lige-vægtede porteføljer, såsom Damodarm1s i11d11stri-porteføljer, har i11ge11 betydning for valget af markedsportefelje11.
Det l1e111ærkes i øvrigt, at brugen nf total/,etn-værdier ikke er i overensstemmelse med almindelig anerkendt oko11omisk teori (se besvarelsen til Spørgsmål 24 nedenfor). Derfor er
spørgs111ålet her besvaret 1111der fomdsæt11i11ge11, at ege11kapitalforre11t11i11gen skal korrigeres med en beta-værdi, "der er /,ereg11et ud fra et si111pelt ge1111ems11it af njknstet på aktier
for de virksomheder, der indgår i fastlæggelse11 af beta-værdie11 ".}

Spørgsmål 8 (Elsam)

Under henvisning til besvarelsen af spørgsmål 7 bedes skønsmændene oplyse, om
den gennemsnitlige egenkapitalforrentning (målt som resultat før selskabsskat i
pct. af egenkapitalen) i dansk industri i årene 2001 - 2003 ifølge opgørelser fra
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Danmarks Statistik for denne periode var 10 %, se http://www.statistikbanken.d k/statbank5a/SelectVarVal/Define.asp?Maintab)e-oREGNlX&PLan-guage=O, jf. bila~
22a.
Såfremt den pågældende forrentningssats ikke var 10 %, bedes skønsmændene oplyse den sats, som ifølge skønsmændene er korrekt.

Partemes fælles svar:
De11 ge1111ems11itlige egenkapitnlforrent11i11g (målt som resultat for selsknl,ssknt i pct. af
ege11kapitale11) i dansk industri i årene 2001 • 2003 var ifolge opgørelser fra Danmarks Statistik for denne periode ikke 10 %.
Der er 111migl1ed om besvarelse11 af den del af sporgsmnlet, der vedrorer, lrvilke11 forre11t11i11gssats der er korrekt.
[Sko11smæ11de11es svar.

if. erklæri11>•e11 af 6. se11teml1er 2013:

l det givne tilfælde er der ikke meget sto,· forskel på den opgjorte ege11knpitalforrent11i11g
1111der de to defi11itio11er (15.2, 15.9}, ikke mindst i relation til at ko11kl11dere, at den ge1111e111s11itlige forrentni11g IKKE er 10%. Pn det foreliggende gnmdlng er bedste b11d (med
lte11vis11i11g til svaret på Spørgsmål 7) på den relevante ge1111ems11itlige forreut11i11g i DK
industri snledes 15.9%. (

Ved besvarelsen af spørgsmål ... 39, ... 49 og 50 bedes skønsmændene ved vurderingen og ved gennemførelse af tilhørende relevante beregninger tage udgangspunkt i
en egenkapitalforrentningssats før skat på 10 %.

4. DRIFTSTAL, HERUNDER VÆRDIEN AF FORBRUGTE C02-KVOTER
Spørgsmål 11 (Elsam)
Skønsmændene bedes oplyse, om det i henhold til almindelig anerkendt økono•
misk teori udgør en økonomisk rationel adfærd, herunder også på markeder kendetegnet ved effektiv eller perfekt konkurrence, når en virksomhed ved prisfastsættelsen af en vare medregner værdien på forbrugstidspunktet af de input, her•
under brændsel og forbrugte CO2-kvoter, som indgår i varens produktion
(driftstaf), frem for inputtenes historiske anskaffelsespriser, uanset om inputtenes
værdi på forbrugstidspunktet er lavere eller højere end de historiske anskaffelsespriser. Skønsmændene bedes i den forbindelse oplyse, om det for så vidt angår
forbrugte CO2-kvoter gør nogen forskel for besvarelsen af ovenstående spørgsmål,
om kvoterne måtte være tildelt gratis.

{Skø11s111æ11de11es Sl'llr,

if erklæri11~e11 af 6. septeml,er 2()13:

Givet de i11dlcdende l1emærk11i11ger (ove11for) 0111 vores afgræ11s11i11g af "a/111i11deligt m,erkendt oko11omisk teori", træffer e11 virksomlred si11c vnlg (/1en111dcr vedr. prisfastsætte/se)
1111der l1c11sy11tagc11 til de oko110111iske omkost11i11ger de11 står overfor. Ved omkostninger forstås i okouomisk teori som 11dga11gsp1111kt altid nlternntivomkostni11~er. M.a.o., en virksomlred overoejer altid den l,edstc alternative anvendelse af de prod11ktio11sfnktorer (inputs),
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der medgår til produktionen. Eksisterer der således på prod11ktio11stidsp1mktet en 11111lighed
for nt sælge C02-kvoter til en gil'etl pris, uil denne mulige pris ved snig udgøre alternntivomkost11inge11 pr. C02-kvote ved at lade C02-kvoter indgå i produktion. Denne alternntivomkostni11g (eller tiærdi på prod11ktio11stidsp1111ktet) indgår derfor i beslut11i11gsgr1111dlaget,
når virksomheden træffer sine optimale valg iht. oko11omisk teori. Dette er for såvidt 11afl!æ11gjs!...!.'f. ko11k11rre11ceforme11 - effektiv ko11k11rre11ce, perfekt ko11k11rre11ce, impcrfekt ko11k11rre11ce eller monopol - idet de reelle okonomiske omkostnillger (altemntivomkost11i11ger11e) ikke n11tnges at være påvirkede nf ko11kurrence-i11te11sitete11 i del marked virksom/reden
afsætter sine produkter til. Det, der til gengæld på11irkes nf konkurrencei11te11sitete11 i afsætningsmarkedet, er hvilket samlet provenu virksom/reden ka11 opnå ved at sælge forskellige mængder eller fastsætte forskellige priser.
I modsætning hertil vil historiske ansknffelsespriser iht. gængs økonomisk teori l1ære irrelevante for nutidig prissætning (og ovrige beslutninger). Hernffølger umiddelbart, ni den historiske m1skaffelsespris for C02-kvoter er irreleva11t - 11n11set 0111 denne vnr 1111/, lav eller
lroj. Økonomisk teori fnstlwlder, ni en sådn11 historisk 0111kost11i11g er "s1111k" og derfor irrelevn11/ for nutidige og fremadrettede beslutninger om feks. priser./
Spørgsmål lla (Konkurrencerådet)

Skønsmanden bedes beskrive sammenhængen over tid mellem driftstal, historiske
anskaffelsespriser og de regnskabsførte omkostninger.

fSkø11s111æ11de11es s1•ar, i( erk/ærin~eu af 6. sqztember 2013:
Skø11sma11de11 /Jedes beskrive sammenlrænien over tid mellem driftstaf. /1isloriske anska(fel•
sespriser O? de reKnskabsførte omkost11i11ger. Skø11s111ænde11e ser sig rrde af stand til ni "besvare" dette "sporgsmlil ~. Hvis dette refererer til C02•kvoter, er det sko11smæ11denes opfat•
telse, at parteme let se/ti (eller i det mindste meget lettere end skø11smæ11de11e) k111111e pro•
ducere en tabel, der opfylder de forvc11t11i11ger parterne måtte Trave til de11 efterspurgte faktuelle beskrivelse. Dette er meddelt parterne under skø11smæ11de11es møder med disse.}
Spørgsmål llb (Konkurrencerådet)

Er det i strid med almindelig anerkendt økonomisk teori at tage udgangspunkt i
historiske anskaffelsespriser og regnskabsførte omkostninger, når en virksomheds
gennemsnitlige variable og faste omkostninger (AVC og AFC) skal beregnes?

/Ska11smæ11de11es svar. i( erklæri11ie11 af 6. septeml1er 2013:
Det folger af svaret på Sporgsmål 11, at svaret lier umiddelbart 111/i være bekræftende: Historiske a11sknffelsespriser og regmkabsførle omkostninger har ingen umiddefll{lr plads i
økonomiske teori. Praktisk - dvs. 11de11 for den oko110111iske TEORis ege11tlige ge11sta11dsfclt
- rejser dette naturligvis el væld nf problemer.
For det forste eksisterer der fonnentligt produktionsfaktorer, llvis /abende værdi i altemntiv
anvendelse vanskeligt lader sig opgøre, gnrndet mm1gle11de (renltids-)mnrkeder. Dette vil
tendere at gøre flere omkost11i11ger til faste snarere end variable, og lrvor de eneste tilgamge•
lige oplysninger er historiske (baseret pli anskaffelsespriser). I denne forbindelse sknl det
bemærkes, at pli meget kort sigt er formentlig alle virksomlrcdens omkostninger faste, mens
de på meget lang sigt alle er variable. Hvor stor en del af virksomhedens omkost11i11ger, der
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kan opgøres med afsæt i meningsfyldte alternativomkostningsbegreber, ajl1ænger derfor af
a11alyse11s periodisering.
For det m1det vil opgørelse af faste omkost11i11ger i de11 økonomiske teoris ideelle /,etyd11irrg
være overorde11tlig vanskelig, medmindre de11 betragtede virksomlied er meget simpel.
F.eks. skyldes dette, at fordeling af hele virksomhedens (konccmens) faste omkost11i11ger på
aktiviteter og afdelinger sjældent kan gores på basis af priser, der i real tid fifspejler fllle aktivers l'ærdi i bedste altemntfoe anvendelse. Tillige ski;ldes det, ni e11 meget fin periodisering af alle 0111kost11i11gsko111po11e11ter er vanskelig (og i sig selv meget resso11rcekra'Vende).
På baggn111d af disse vanskeligheder med at opgøre de ift. økonomisk teori mest retvisende
omkostninger - variable såvel som faste - vælger virksomheder i den praktiske virkelighed
en vifte af reg11skal1s- og registreringssystemer mhp. styring af og kontrol med virkso111hede11s aktiviteter. Regnskabs- og regisfrerillgssystemer er i sagens nat11r primært bag11dsk11e11de, og derfor er 0111kost11i11gsdata /1eri ofte ikke snævert relateret til de omkost11ingsbegreber, den økonomiske teori opererer med. Når dette er sagt, vil øko11omisk teori
dog også operere på den præmis, at virksom/reders valg af regnskal1s- og registreringssystemer i sig selv er et udslag af et optimalt valg, idet disse jo skal 1111derstøtte virksomhede11s langsigtede profitsmaksimeringsbestræbelse.J
Sporgsmål ttc (Konkurrencerådet)

Skønsmanden bedes oplyse, om historiske anskaffelsespriser eller driftstat normalt
er styrende for virksomheders prisfastsættelse. I den forbindelse bedes skønsmanden oplyse til hvilke formål, virksomheder i praksis anvender historiske .inskaffelsespriser henholdsvis driftstal.

{Skonsmændems svar. i( erklærinyen af6. septem/,er 2013:
Sko11smæ11dene lræfter sig i dette sporgsmål ved anvendelsen af tem1e11 "non11all". Hvad
der i "normal" praksis er styre11de for virksomheders prisfastsætte/se, må ligge 11de11 for det
som oko11omisk TEORI kn11 forholde sig til, da det jo er et empirisk sporgsmål. Øko11omisk
TEORI - derimod - vil lmsere prisfastsætte/se på de senest tænkelige opgorelser af altema•
livomkost11inger - hvilket fon11e11lligt må skulle forstås som (de lobe11de) driftstaf i
Spørgsmål 11c's forstand.
Det teoretiske 11dgnngsp1111kt er således, at virksomheder generelt baserer sine beslutni11gcr
på nyeste opgørelser af allematit1omkost11inger. Dette 11del11kker 11at11rligl•is ikke en 11dliredt
brug af historiske data i den praktiske drift af virksom/reder. I sko11smæ11de11es optik er n11de11 del af Spørgsmål 11c (Til ht,ilke formål a11?1e11der t1irkso111/1eder i vraksis hhv. historiske
m1skn(felsespriser oy drifts tal?) alt for åbe11t, idet det inviterer til e11 - for 11ærværende sag ikke særligt informativ "tour de farce" gennem udvalgte dele af den økonomiske teori. Derfor blot et par kommentarer, der dels bi11dcr 1111 til de forcgåe11de svar og dels synes særligt
relevante ift. tidligere (ex m1te) regulering afforsyningsvirksomltedcr.
De11 mest udbredte gr1111d til brugen af historiske data er formentlig behovet for dataverifikatio11. Øko11omiske omkost11i11ger (nltemativomkost11ingcr) er ikke 11oget ma11 umiddelbart
og f11ldstæ11digt ka11 aflæse i noget marked eller i 11oge11 statistisk p11blikatio11. Virksomheder, der i sin drift er beroende på at k111111e skrfoe kontrakter, der kan hå11dl1it'l•es af 11de11forståe11de (11ltimatittt domstole), er ajl1æ11gige af objektivt verificerbare data. Det 11ytter således ikke at sl,:rive en kontrakt, der stipulerer at e11 produktionsfaktor feks. aflønnes efter
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værdien af denne produktionsfaktors anvendelse i bedste alternativ, /Jvis dette ikke kan må·
les (ol,jektiv verificeres). Alternatit,t gøres ajlørming afhængig af et mål for prod11ktio11,
salg, el.lign., der opgøres efter principper/konventioner (registrerings- og rcg11skabssi;stcmer), som dels aftales ex ante af parterne og dels kan håndllæves ex post af trediepart. Stida1111e registreringer og regnskaber vil derfor i det væsentlige i11delrolde llistoriske data
____________l!(l!.!:
1e.!r1~
. ! 11'.1d
!.!!.!:cc!..r.. a!:~11~sk~a!l;{fi~c!!:
/s~esP..riscr). Eksempler på sådamie kontrakter, der heti11ges på bogførte
aktivitcter og resultater (v fa. regnskaber), er legio. l licensaftaler mellem virksomheder er
det stiledes nonualt, al royalty-betalinger fra dc11 ene til de11 a11de11 heti11gcs på /1ogførte re•
su/tater (reg11skl1/1cr), som disse er verificeret af tredieparl (revisor, cl.lign.). I i11cita111e11tskontrakter mel/cm c11 virksomhed og dennes ansatte c,· det ligeledes 11ormall, at ansatte af/01111es på basis af bogførte resultater, livor væse11tlige dele af 0111kost11i11gsside11 (11dover de11
ansattes aj101111ing) afspejler valgte regnskabskonventioner og l1istoriske inputpriser.

'---'--- ~-----------

En m1de11 nok så praktisk grund til, at Jorsy11i11gsvirkso111/1eder i vidt omfang !rar truffet
fremadrettede l,esl11tni11ge1· pti basis af l1istoriske anskaffelsespriser er, at de linr været 1111•
der/agt ex a11te pris- eller ajkastreg11leri11g. Antag al e11 forsy11i11gsvirksom/red er et naturligt monopol, således at samfundets overordnede omkostningsminimeringsmålsætni11g ikke
umiddelbart kan fremmes gemrem ko11k11rre11ce. Sådanne virksomheder 1111derkasles 11or111alt ex a11te regulering. F.eks. kan man forestille sig at virksomheden pålægges forsyningspligt samt at sætte priser lig ge1111ems11itsomkost11i11geme (avera~e-cost pricini) - antag at
ikke-lineære priser, kundesegmentering og direkte subsidiering ikke er mulig. Hvis de korrekt opgjorte ge1111ems11itso111kostJ1i11ger indeholder en normal ajlø11ni11g af samtlige prod11ktio11s1aktorer (i11kl. forre11t11i11g af kapital), da er virksomheden levedygtig, og man kan
tilnærmet sige reg11leri11ge11 er "samftmdsmæssigt optimal". I det mindste kan 1111111 finde
oko110111iske lærebogs-fremstillinger, der følger de1111e korte fremslilli11g. I de11 praktiske reg11leringsvirkcligl1ed er problemet blot, at opgørelsen af gennemsnitsomkost11i11geme (i beh;d11i11ge11 altematit,omkost11ingeme) er ganske vanskelig, hvorfor man traditio11elt har tyet
til feks. opgorelser af egenkapital baseret på den fi;siske kapitals historiske anskaffelsespriser
mlrp. ajkastreg11leri11g (rnte-of-retum re111latimr) af virksoml1ede11.J
Spørgsmål nd (Konkurrencerådet)

Hvilken betydning har det i den forbindelse, hvis der er indgået langvarige leveringskontrakter på input til produktionen, herunder eksempelvis brændsel?

/Skø11s111æ11de11es simr. tf. crklæri11se11 af 6. sepleml,er 2013:
Det at e11 virksomhed har indgået en Iangsigtskontrakt 0111 levering af inputs til prod11ktio11
(feks. brændsel) påvirker ikke i sig selv, llvorda11 virksomheden pri11cipielt iht. oko11omisk
teori foretager sine fremadrettede /1esl11tni11ger. Hvis i11p11ts kan videresælges, indregnes
forventede eller faktisk observerede salgspriser i alter11ativomkoslt1i11geme ved at lade dem
indgå i prod11klio11. Hvis ikke inputs kl111 videresælges, vil de indgti med alternativomkost•
11iuge1111111 (hvilket definitorisk 1'/ot svarer til, at videresalgsprise11 er 1111/).}
Spørgsmål lle (Konkurrencerådet)

Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 11, hvis de gratis tildelte C02kvoter ikke er blevet solgt, men faktisk er anvendt til produktion, eller ikke kan afhændes? I bekræftende fald bedes betydningen beskrevet.
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[Skonsmændenes svar.

if erklæringen af 6. sevteml,er 2013:

At gratis tildelte C02-kvoter ikke er blevet solgt, me11 s11arere mwe11dt i prod11ktio11, har
tmziddclbnrt i11ge11 behJd11i11g for lwsvarclse11 af Spørgsmål 11. At C02-kt1oter anvendes i
produktion, snarere end sælges til de relevante priser i C02-markedet, vil ift. øko110111isk teori /llot afspejle, at t1a:rdie11 (nettoprofit/lidrnget) af kt,oteme i produktion er l1øjere end pro•
fitbidraget ved salg.
Hvis C02-kvoteme derimod ikke kan afliændes, er allematit,0111kost11i11ge11 ved deres a11ve11delse i produktion pr. deft11ition lig 11111. Dette er Mol en anden måde at sige, nt de ikke
liar 11oget nltemativ a11ve11delse.J
Sporgsmål llf (Konkurrencerådet)
Har det betydning for besvarelsen af spørgsmål 11, hvis producenten afsætter produktet - her elektricitet - på et marked, hvor der også afsættes produkter, der ikke
er omfattet af C02-kvoteordningen? I bekræftende fald bedes betydningen beskrevet.

(Sko11smæ11de11es sl,ar.

if erklæri11ye11 af 6. septeml,er 2013:

At der i det re/evmite elektricitetsmarked også afsættes produkter, der ikke er omfattet nf
C02-kvoteord11i11ge11, pål•irker ikke pri11cipielt tilgm1ge11 hos prod11cc11te11, der er 1111derlngt
C02-kvoteord11i11ge11. Sidst11æt>nte t•il sindig i/it. økonomisk teori 1•11rdere værdien af samtlige inputs i prod11ktio11e11 ift. deres værdi i l,edste altemative n11ve11delse. Det, der naturligvis påvirkes af tilstedevæ,-else11 af producenter, som ikke er 1111derlagt C02kvoteord11i11ge11, er ko11k11rre11ccforl1oldene og dermed prisdmmelse11 i markedet. Dette afspejler blot, at der 1111 er producenter med adgang til to forskellige teknologier tilstede i
markedet snarere e11d /llot prod11cc11ter med ndga11g til de11 samme tck11ologi.J
Spørgsmål 12 (Elsam)
Henset til besvarelsen af spørgsmål 4 [ikke gengivet i dommen) og 11 bedes
skønsmændene oplyse,
(i) om Elsam får mulighed for at indhente den mistede indtjening, som opstår, når
markedsprisen er lavere end Omkostningsbenchmarket, ved i andre timer at
opnå en tilsvarende hø;ere fortjeneste end normalfortjenesten, og
(ii) om det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt økonomisk teori,
når der ved beregningen af størrelsen af Tabet og Kompensationen i prisvariationstillæggene ikke tages udgangspunkt i De Anvendte Driftstat (det vil sige værdien
på forbrugstidspunktet af de input, såsom for eksempel brændsel, som indgår i
produktionen, og således ikke inputtenes værdi på anskaffelsestidspunktet, ;c. definitionen i spørgsmål 3).
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Parternes fælles svar:
Sz,aret på sporgsmål 4 Jrar deu kousekvens, al Elsam ikke får m11liglled for at iudlrente den
mistede indtiming, som opstår, når markedsprisen er lavere e11d 0111kostni11gsl,eucl1market,
ved i a11dre timer at op111i e11 tilsvareude højere fortjeneste e11d 11ormalfortjmesten.
Der er 11,miglied om den del af besvarelsen, der vedrører, 0111 det er i overensstemme/se med
a/mi11delig m1erke11dt økonomisk teori, når der ved l,ereg11i11ge11 af størrelsen af Tal1et og
Kompensatio11e11 i prisvarintio11stillæggc11e i Test A ikke tages 11dga11gsp11nkt i De Anvendte Driftstal.
(Skønsmændeues svar.

if erklæri11)•en af 6. st:,,tem/,er 2013:

Første del af sporgsmålet (12i) er besvaret af parterne. At1de11 del af sporgsmå/et (12ii: Er
det i overensstemmelse med al111i11delig a11erkendt økonomisk teori, 111ir der ved /,ereg11i11geu
af størrelsen af Tabet og Kompensatio11e11 i prisvarintio11stillægyene ikke tages 11dga11gsp1111kl i De anvendte Driftstal?) giver derimod skønsmændene store problemer, idet begrebet "prisvariationstil/æg" ikke umiddelbart finder anvendelse i nogen (af os) ke11dt del af
den okonomiske teori.
Prisvariatio11stillægget er en konslniktion i nærværende sag, der /,ar til formnl at kompen•
sere sælgere11 af engros el for de Jorlioldst•ist store ti111eprismriatio11er inden for regnskabsåret, der giver a11ledni11g til, at e11gros el i ma11ge timer i løbet af året sælges med tab (således som de sandede gcnnems11illige omkostninger er opgiort). Prisvariationstil/ægget lægges derfor oveni den i øvrigt opgjorte "alteruativ-0111kost11i11g" (inkl. rimelig Jorre11t11i11g)
før det kan konstateres, al e11 time e,· kritisk i/Jt. Test A.
Sko11s111ændene llar allerede ved moderne med parterne giort opmærksom på vores ulyst til
at indgå i en teoretisk bedømmelse af definitoriske detaljer i prisvariatio11stillægget, da seh•e
begrebet ikke er alme111 bc11ytlet i oko11omisk leori.J

Spørgsmål 14 (Elsam)

Henset til besvarelsen af spørgsmål 5 og 11 bedes skønsmændene oplyse,
(i) om Elsam får mulighed for at indhente den mistede indtjening, som opstår, når

markedsprisen er lavere end Omkostningsbenchmarket, ved i andre timer at
opnå en tilsvarende højere fortjeneste end normalfortjenesten, og
(ii) om det er i overensstemmelse med almindelig anerkendt økonomisk teori,

når der ved beregningen af størrelsen af Tabet og Kompensationen i prisvariationstillæggene ikke tages hensyn til værdien på forbrugstidspunktet af de forbrugte
C02-kvoter.
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Parternes fælles svar:
Svaret på sporgsmål 5 lrnr den ko11sekvens, at Elsam ikke får 11111lig/1ed for nt i11dl1e11te den
mistede i11dtjmi11g, som opstår, når markedsprisen er lavere end Omkostni11gsl1e11c/1market,
ved i andre timer at opnå e11 tilsvarende /rojere fortjeneste end 11on11alfortje11esten.
Der er uenig/red om den del af besvarelsen, der t•edrører, om det er i overe11sstemmclse med
nlmi11dclig anerkendt okonomisk teori, når der ved lieregningen nf størrelsen af Taliet og
Ko111pcnsatio11e11 i prisrnriationstillæggene i Test A ikke tages hmsy11 til værdie11 på forbmgstidspunktet af de forl1rugte C02-kt•oter.
/Skønsmæ11denes svar,

il erklærillfell af 6. september 2013:

Se svar til Sporgsmål 12.J

6. RISIKOKORREKTION
Spørgsmål 19 (Elsam)
Skønsmændene bedes oplyse, om risikokorrektioner af forventede afkastningsgrader i almindelig anerkendt økonomisk teori normalt er baseret på nogen særlig beregningsmodel - og i bekræftende fold bedes den eller de pågældende mest anerkendte beregningsmodeller udførligt beskrevet. Skønsmændene bedes i den forbindelse vurdere og redegøre for indholdet og anvendeligheden af
(i) Konkurrencerfldets beregningsmodel i Test A og de enkelte led heri, hvor det
forventede afkast for et givent aktiv "i" er givet ved formlen r; • f3 rm [fodnote:
r;: Forventet afkast på aktiv "i"; [3: Risikokorrektionsfaktoren; rm: Forventet af-

kast på markedsporteføljen), og af
(ii) den såkaldte Capital Asset Pricing Model (CAPM) og de enkelte led heri, hvor
det forventede afkast for et givent aktiv "i" er givet ved formlen r; • rr + f3 (rm •
ri) [fodnote: r;: Forventet afkast på aktiv "i"; rr: Den risikofrie rente (en statsobligation); [3: Risikokorrektionsfaktoren; rm: Forventet afkast på markedsporte•
føljenJ, som ved omskrivning giver:

r, = f3 rm + rr (1 - [3)
'--y--l '---..r-1
1. led 2. led
Ved besvarelsen bedes skønsmændene vurdere og oplyse, hvilken af de oven•
nævnte to modeller, som efter almindelig anerkendt økonomisk teori giver den
mest retvisende risikokorrektion i Test A.

fSkonsmændenes svar. il erklæri11ve11 af 6. septem/ler 2013:
Da det forventede afkast ved e11 i11vesteri11g skal reflektere grade11 af risiko i de1111e, skal mm,
11odvendigvis be11ytte en matematisk model, der definerer det relet•m1te risikomål og t•iser
sa111111e11l1æ11gen mellem risiko og forve11tet afkast. Indled11i11gsvist kan del lier bemærkes, nt
det er alment a11erkc11dt, at man ka11 mztage eksisle11se11 af et risikofrit aktiv, og som mål for
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det risikofrie afkast benyttes oftest re11te11 på kortsigtede statsobligationer. Således modellerer ma11 samme11lramge11 mellem risiko og forve11tet !!Jil.afkast (over de11 risikofrie rmte).
Dernæst ka11 vi defi11ere det relevm1te risikonuil. Fi11a11sieri11gsteori viser, at investorer kan
diversificere e11 stor del af de11 totale risiko væk. Da investorer derfor ikke belroz>er at holde
de11 divcrsificerbare risiko, bliver de ikke kompe11seret for at lroldc de1111e type risiko. Det releva11te risikomål er således dm ikke-diver~cerlmre risiko, so111 i,eteg11es de11 systematisk
risiko. Endelig be11yttes udtrykket risikopræmie til at beteg11e sa111111enltæ11gcn mellem systematisk risiko og fon>e11tel merafkast.
Den kanoniske model for forventet afkast kan sdledes opstilles:
Forventet afkast for aktiv i • risikofri rente+ {s11stcmati:;k risiko for
aktiv jJ x {risikopræ111ie11/

(1)

I eu simpel model vil i11vestore11 holde markedsportefolje11, som er et værdivægtet genne111s11it nJ alle risikable aktiver. Det relez,a11te systematiske risikomål er således grade11 af markedsrisiko for det Cllkelte aktiv. Dette betegnes beta. som ltar en præcis matematisk definiti011, nemlig grade11 af kovariatio11 mellem aktivets og markedets afkast divideret med varim1sen på markedsafkastet. Endvidere er det korrekte mål for risikopræmien i de1111e model det
forventede merafkast for markedsporteføljen. Således fås
(2)

hvor r.' er det forventede afkast for aktiv i,

r, er den risikofri re11te, Pi er de11 systematiske

risiko for aktiv i, og rm er det forventede afkast for markedsportefolje11. De1111e model betegnes Capital Asset Prici11g Model (CAPM) og er e11 nf de vigtigste modeller i Jimmsieringsteorien. Det er samtidig den af praktikere mest brugte model til (ni/finde det krævede afkast
givet risikoen.
CAPM er ide11tisk med modelle11 beshevet i sporgsmålets model (ii). Det er stiledes demre
model, som efter almindelig anerke11dt oko11omisk teori giver den mest retvisende risiko(ko/rrektion i Test A. Derimod må Konlmrrencerådets beregningsmodel siges at være en
decideret feil, Iwar man ikke tager ltojde for, at investoren altid kan opnå det risikofri afkast./
Spørgsmål 19a (Konkurrencerådet)
Er der empirisk belæg for, at CAPM kan anvendes til en præcis fastlæggelse eller
forudsigelse af markedsrisikoen på et bestemt marked?

fSkons111ænde11es smr.

il erklæringen af 6. september 2013:

Spørgsmålets præmis synes at være, at CAPM benyttes til nt fastlægge eller fomdsige markedsrisikoen. Dette er ikke korrekt, idet markedsrisikoen er et input i modellen og ikke et
011tp11t. Det må derfor antages, at der med sporgsmålet menes, 0111 der er empirisk belæg for,
at CAPM kan anvendes til en præcis fastlæggelse eller forudsigelse af det forventede (dvs.
kra.'Vede) afkast for risikable aktiver, Der findes forskellige måder at teste dette, men Ji1tansieri11gslitterat11ren lrar især beskæftiget sig med to tests:
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1. Er der en positiv sam111e11/ræ11g mellem beta og forventet afkast, og er denne lig med
risikopræmie11 for markedet?
2. Er beta den eneste nktil•speciftkke i•aria/lel, som determinerer forventet afkast?

Disse sporgsmål luir i•æret ge11sta11d for hundredvis af videnskal,clige artikler, og der er /1etydclige uoverensstemmelser i lit1crat11re11. Til det forste sporgs11uil lam man dog med rimelighed konkludere, at der er en positit• samme11lræng mellem lietn og forventet afkast, men at
de1111e relatio11 er mindre end risikopræmien for markedet. Dette betyder, at aktiver med lave betaer på langt sigt /,nr e11 te11de11s til at have lavere ge1111emsnitlige afkast end aktiver
med høje betaer, lwilket er konsistent med CAPM, men at forskelle11 er mi11dre e11d CAPM
tilsiger (se Frazzi11i og Pedersen, 8etti11~• asaim•t /•eta. 2013. for e11 nærmere analyse).
Til det a11det sporgsmtil må det siges, nt der er klar empirisk evidens for, at der findes e11
række m1dre variaMe, som detemtinerer det fo,-ventede afkast på et aktiv. Disse inkluderer
forholdet mellem kurs og indre værdi, /,istoriske afkast og e11 t•irksomlreds markedsværdi.
Det centrale uafklarede spørgsmål er her om delte betyder, at CAPM ikke medtager alle relevante risici eller 0111 markedeme ikke er efftcie11te, således ni det er muligt at opnå et liøjae
afkast uden ni påtage sig e11 lrojere risiko.
Der er således empirisk belæg for, ni konkluderent CAPM er et nyttigt værktoj til ni fastlægge det forve11tede afkast. Derimod er det mere tt1it•/somt om CAPM git•er e11 præcis fastlæggelse af dette.I
Spørgsmål 19b (Konkurrencerådet)

findes der andre teoretiske metoder til beregning af markedsrisikoen?

[Skønsma:11dencs smr. if erklæri11se11 nf 6. septeml1er 2013:
Som i Spørgsmål 19a liaseres Spørgsmål 1911 på de11 forkert/! præmis, at CAPM benyttes til
ni beregne 111arkedsrisikoe11. Igen må det antages, at der med spørgsmålet sigtes til, 0111 der
findes n11dre teoretiske metoder til lieregni11g af det fon•entede afkast. Der findes en lang
række såda1111e teoretiske modeller. I overveje11de grad er disse modeller dog udvidelser af
CAPM, lrvor der tilføjes yderligere led til CAPM-lig11i11ge11.
Den empirisk mest '1rttgle (blandt forskere) er Fama-Fre11cl1 3-faktor modellen (Fama og
French, Co111111011 risk factors in tl,e retums 011 stocks a11d '1011ds, 1993), lrvor der 11do11er
mnrkedsfaktore11 (CAPM-lcddel) er e11 k11rsli11drc værdi-faktor og e11 markedsværdi-faktor.
ProMemet med nt lm1ge de1111e model i nærværende situation er dog, at de to ekstra fakto rers succes mcd ni forklare Jorve11tcde nfknsl ka11 skyldes misprisfastsællclse s11arere e11d, at
faktorerne er l,e/ræftet med risici, som er rclevn11le for investorer. Der er ige11 Irer e11 0111fal•
te11de akademisk litteratur, som mmlyscrer dette sporgsmål. EkSl!mpc/1,is finder Barradalc
og Hvidkjaer <Factor covarin11cc1> vredict factor retums. 2013) fi11der evidens, som cr inko11siste11t med, at kursli11dre tiærdifaktore11 (og 8 a11drc faktorer) skulle være l1e/1æftet med
markedsrisiko. De finder derimod evidens, som indikerer, at prisfastsættelsen af disse faktorer skyldes misprisfnstsættelsc drevet af irrationelle im,cstorer.
Slmlle 1111111 nlligL'Vel 011ske at lm1gc Fa111a-Fre11cl1 modellen i 1rn:n•ære11de sit11atio11, kan det
11a.'1•nes, nt k11rsli11dre værdijaktore11 mrtageligt•is ville lede til et /10jere fon>entet afkast for
Elsnm. 111c11 markedsværdifaklore11 ville lede til et lavere forvmtet afkast. Mm1 ka11 11at11r-
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ligvis ikke vide 0111 de lo effekter ville udligne hinanden, men det kan slås fast, at der ikke er
nogen e11tydig effekt på det forventede afkast for Elsnm ved at bruge Fa111a•Fre11cl1 modelle11.
Endelig kan det 11æv11es, at der ville være ganske betydelige udfordringer ved at imple111e11tere denne model i nærvaTende situation./
Sporgs111~l 1~., (Elsam)
Det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 19, at (ri ) er det forventede afkast, der udledes af CAPM for aktivet i.
Skønsmændene bedes på denne baggrund oplyse, om (F.) i henhold til økonomisk
teori afspejler det forventede afkast, som investorer vil kræve som minimum over
tid for at investere i aktivet i.
Skønsmændene bedes endvidere oplyse, om

(Yf) i henhold til økonomiske teori af-

spejler i's cost-of-capital i relation til markedsværdien af den investerede egenkapi•
tal (dvs. markedsværdien af den investerede kapital eksklusive fremmedkapital).

{Skc111smæ11de11es s11nr, il erklæringe11 af3. fchruar 2014~
Det er korrekt, ni Yf i henhold til økonomisk teori afspejler det fom:utede afkast, som i11vestorer vil kræve som minimum over tid for at investere i aktivet i.
Hvis investor kræver ;=; i Jorve11tet afkast for at investere i aktiv i, er ;=; samtidig cost-of•
cnpital for udstederen af aktiv i. Hvis aktiv i er aktiekapital, så er det korrekt at ri i henhold
til økonomisk teori afspejler i's cost-oj-capital i relation til markedsværdien af den investe•
rede egenkapital (dvs. mnrkcdsværdie11 af den investerede kapital eksklusil• fremmedkapital)./
Spørgsmål 19.2 (Elsam)
Skønsmændene bedes oplyse, om en investor, der kræver et forventet gennemsnitligt årligt afkast svarende til (ri), i henhold til økonomisk teori vil investere i i, hvis
investoren forventer:
(i) at i vil være underkastet en konkurrenceregulering, i henhold til hvilken
der foretages indbyrdes uafhængige opgørelser af investorens gennemsnitlige årlige afkast fra i for perioder på eksempelvis 1 ½-2 år, og hvor
der ikke forekommer tidspunkter, der ikke er omfattet af en sådan opgørelsesperiode;
(ii) at investoren som følge af denne konkurrenceregulering aldrig er tilladt
at opnå et gennemsnitligt årligt afkast over nogen sådan opgørelsesperi•
ode, der overstiger (ri); og

(iii) at der er en sandsynlighed for, at det gennemsnitlige årlige afkast i en eller flere af disse opgorelsesperioder kan blive lavere end (ri).
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[Skonsmæ11denes svar,

if erklæringen af3. febr11ar 2014:

Hvis e11 investor kræver el afkast på

rv men forve11ler at aktiv i l,ojst kan gil'e ;=; i nfkast

(autngclsc i og ii), og afkastet kan være lm•ere end;:; (m1tngelse iii), så er det trivielt, at i11vestore11 ikke vil investere i aktivet, da det Jorve11tede afkast er lavere end ;=; .
Spørgsmål 20 (Elsam)

Skønsmændene bedes oplyse, om de såkaldte totalbetaværdier, som Konkurrencerådet anvender i ovennævnte risikokorrektionsmodel i Test A, og som er beskrevet
i citatet fra A. Damodaran gengivet i Konkurrencerådets notat af 2. oktober 2007
om egenkapitalforrentningen i dansk industri (bilag 13),
(i) beskrives i A. Damodaran, Corporate Finance: Theory and Practice, WiIey, 1997, side 799ff. (bilag 15), og om de ifølge denne publikation
(ii) alene kan være relevante for "smal/, privatcly r1111 l111si11ess whose ow11ers

nm tl1e business and invest tlreir e11tire wenltl1 in il".
Parternes 61!/les svar:
De såkaldte tota/[,efaværdier l1eskrives i A. Dnmodarnu, Corporate Fi11a11cc: TheonJ mul
Practice, Wiley, 1997, side 799ff., og det følger af dcn11e p11blikntio11, at de såkaldte tota/1,etaværdier alrme kan t•ærc rcleva11te for "smal/. pritiately run l111si11ess whose ow11ers ru11 the
b11si11css a11d invest their c11tire wealt/1 in it".
Spørgsmål 21 (Elsam)

Skønsmændene bedes oplyse størrelsen af totalbetaværdierne fra A. Damodarans
hiemmeside (http://pages.stern.nyu.edu/-adamodar/), jf. bilag 20. beregnet som totalbetaværdierne for branchen "Power" for hvert af årene 2001 - 2008 divideret
med totalbetaværdierne for "Market'' for samme år.

Partemes 6-cllcs svar:
Storrelse11 af totalbetaværdierne fra A. Damodarn11s l1jcmmeside (/1ttp:llpages.ster11.11y11.cd11/-adamodar/), jf l1ilag 20. /lcreg11et som totalhetaværdieme for bra11clre11 "Power" for
/merl af årene 2001 - 2008 divideret med totalbetaværdierne for "Mnrkct'' for samme år
fremgår af nede11ståe11de tal1el:

Ar

-

Tc1t11lbet1111ærdi

2001

-

1,02

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0.44

0,53

0,83

1,31

2,69

2,09

1,12

Spørgsmål 22 (Elsam)

Skønsmændene bedes oplyse, om det er korrekt, at A. Damodarans hjemmeside
(http://pages.stem.nyu.edu/-adamodar/), jf. bila& 21, udover ovennævnte totalbetaværdier også indeholder følgende andre betaværdier: (i) average beta/market
beta, (ii) unlevered beta og (iii) unlevered beta corrected for cash.
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Pnrtemes fælles simr:
A. Dnmodnmns I1jc111meside (http:llpnges.stem.11y11.cd11l-ndamodnrl), if. bilnS' 21. i11del1ol-

der udover oven11æv11le tolnlbetnværdier tillige følgende andre betaværdier: (i) nvemge betnlmarket beta, (ii) 1111Ievered beta o (iii) 1111lcvcred beta corrcctcd for casll.
Spørgsmål 23 (Elsam)

Såfremt spørgsmål 22 besvares bekræftende, bedes skønsmændene oplyse størrelsen (og den gennemsnitlige størrelse) af hver af disse alternative betaværdier beregnet som disse alternative betaværdier for branchen "Power" divideret med de
tilsvarende betaværdier for "Market'' for hvert af årene 2001 - 2007 og som gennemsnit for henholdsvis årene 2001 - 2003, årene 2003 - 2005, årene 2005 - 2006 og
årene 2001 • 2007 (beregnet efter samme metode, som Konkurrencerådet anvender
ved beregningen af de totalbetaværdier, som anvendes i Afgørelsen (bilag G}).

Partemes &-elles svar:
Storrclse11 (og de11 ge1111cms11itligc størrelse) nf l111er af disse altcmativc betaværdier lieregnet som disse alternative betaværdier for branchen "Power" divideret med de tilsvarende
betaværdier for "Market" for liver af de i spørgsmålet m1gi1111e perioder (/Jereg11ct efter
samme metode, som Konkurrencerådet anvender ved bereg11i11ge11 af de totalbetaværdier,
s0111 a11vc11des i Afgørelsen), fremgår af 11cdcmståcnde tnbel:
=

Ar

I

,~

,_

~

j

I!

I•

..,,

- ~ • 11

_J

2001 ,.2002 20f!3! 2001' 2005 "2006 2007
j
I

--

2001-

2ØP3~1 2005-; 2001-

2ooa
;'
·~,

2005

I

20061 2007

'Tola/ beta'

1,02

0,44

0,53

0,83

1,31

2,69

2,09

0,66

0,89

2,00

1,27

'Average beta'/'Market Beta'

1,44

1,67

1,60

1,56

1,93

2,08

1,51

1,57

1,70

2,01

1,68

'Unlevered beta'

0,91

0,55

0,71

1.36

2,00

2,27 1,64

0,72

1,36

2,13

1,35

'U11/rocred beta
correcled for cas/1'

0,93

0,54

0,69

1,32

1,88

2,13

1,57

0,72

1,30

2,01

1,30

Spørgsmål 24 (Elsam)

Skønsmændene bedes vurdere og oplyse,
(i) om de af Konkurrencerådet anvendte totalbetaværdier er udtryk for det

i almindelig anerkendt økonomisk teori mest anerkendte risikomål i forbindelse med risikokorrektioner af afkastgrader for en virksomhed som
Elsam, herunder om disse betaværdier er anvendelige som input i,
a, Konkurrencerådets risikokorrektionsmodel, som er beskrevet
ovenfor i spørgsmål 19 under punkt (i), og/eller i
b. CAPM, som er beskrevet ovenfor i spørgsmål 19 under punkt
(ii), og
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(ii) om det i henhold til almindelig anerkendt økonomisk teori vil være udtryk for et mere retvisende risikomål at anvende en af de i spørgsmål 22
og 23 nævnte alternative betaværdier for en virksomhed som Elsam. I
bekræftende fald bedes skønsmændene oplyse typen og størrelsen af det
eller de mere retvisende risikomål.

{Sko11smændenes svar,

il erklæringen nf 6. saztem/,er 2013:

Brugen af totalbetaværdier strider mod det ft111dn111entale res11ltat ... i fi11m1sieri11gsteori, al
fordi investorer k1111 /1ehover at holde systematisk risiko (jf. svaret til Spørgsmril 19), så er
det k1111 den syste111atiske risiko, der er prissat i markedet. Derfor er totalbeta-værdien på
ingen måde det i a/mi11delig anerkendt økonomisk teori mest anerkendte risikomål i forbin delse med risikokorrektioner af ajkastgrnder for en t>irksomlied som Elsam.
Total/,etaværdie11 er end ikke et almindelig anerkendt l1egre/1 i fi11a11sieri11gsteori. Som
næt111t i smret til Spørgsmål 20 ka11 det alene være et relevant risikomål i meget specifikke
situationer, /rvor en ejer har /rele si11 formue /111ndel op i virksomlzeden.
Til besvarelsen nf sporgsmålels del (ii) vises Jorst det i lrenlro/d li/ almindelig anerkendt fina11sieri11gsteori mest retvise11de risikomål, /rvorefler de forskellige Joresltiede mål snmmenlig,ws 111ed dette. Herefter beregnes e11 beta-i,ærdi baseret på den almindelige anerkendte fi11m1sieri11gsteori.
Det ftmdnme11tale spørgsmål er, Jrz,ord1111 man fnstsætter bela-1iærdie11 for e11 virksomhed
("Virksomhed A "), som ikke er børsnoteret. Beta-værdier estimeres sædm111igvis fra aflmst
på aktiekurser, så de,for kan 1111111 ikke direkte esti111ere beta-værdier for ikke-børsnoterede
selskaber. Den grz111dlægge11de ide er, at 1111111 i stedet identificerer en eller flere liorsnoterede
virksomlzeder, der befinder sig i et lignende prod11ktmnrked ("Virksomhed B"). Betaværdien for Virksomlwd B er dog ikke det mest præcise estimat for l1etn-værdic11 for Virksomhed A. Dette slct;ldcs ni virkso111/zederne generelt gør brug afforskellige grnder af lå11efi11a11sieri11g, og n11dele11 af lånekapital /rar e11 direkte effekt på risikoen for ege11knpitale11.
Sa111111e11/1æ11ge11 kan Pises ni være folge11de (Hamada, Tlie Effect of the Fin11 's Capitnl
Stmct11re 011 tl1e S11stemntic Risk of Com111011 Stocks, 1972):
1111let1ered heta = levered beta I (1 + 11-sknttesntsenl x (gæ/dle~•enknvitnl/)

(3)

Lig11i11g (3) /rolder k1111 1111der visse forudsætninger, lreru11der al gældens beta er 11111. Der
findes nlternntit•e Iig11i11ger, men lig11i11g (3) 1111ses i praksis for ni være c11 rimelig approksimation.
Således benyt ler 111nn følgende procedure:
1.

Ide11tificcr e,r eller flere borsnolerede virksomheder ("Virksom/red B"), der befinder sig i et produktmarked og en ko11k11rre11cesit11afio11, der minder 0111 Virksomhed A's produktmarked og ko11k11rrcncesil11atio11.

2.

Beregn levered bctn (dvs. egenkapitalens beta) for Virksomhed B lmseret på aktienjkast.

3.

Beregn 1111let1ered beta (dvs. nktivemes betn) for Virksom/red B t•cd hjælp af lig11i11g (3).
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4.

Beregn let1ered beta for Virksomhed A ved at beuytte Virksomlied B's unkvered
beta og Virksomhed A's kapitalstr11kt11r.

Det forste spørgsmål ved impleme11leringe11 af ovenstående procedure til nærværende sit11a•
tio11 er lll'orvidt virksoml,edeme i "Power"-brm1clrcn i USA minder om dansk elprod11ktio11? Det er l,er klart, at ma11 ikke har valgt den tibeulyst tætteste bra11clie I Damodarans
reg11eark, 11emlig "Electric Utilihj". En ge1111emga11g af virksomhederne i "Power" 11iser
derimod, at disse beskæftiger sig med solenergi, batterier, brændselsceller og ligne11de, men
ikke i overvejende grad med almindelig elprod11ktio11. Alene af den gnmd kan man ikke gore
direkte bmg af nogen af de altemalive beta-værdier i Spørgsmål 22 og 23.
"U11levered beta" er den t•ærdi, ma11 t•ille 1,ereg11e sig frem til i ove11ståe11de punkt 3. Imidlertid kan man jo ikke direkte bmge 1mlevered beta, da ma11 Jorst skal tage llojde for Elsams
finansielle gearing. Også nf de1111e grund er ingen nf de foreslåede værdier direkte bnigbare.
Endelig l1nr man i Spørgsmål 23 (som ved totnllieta-va:rdieme) valgt at dividere betaværdieme for l1ra11cl1e11 "Power" med de tilsvarende værdier for "Market." Dette er meningsløst og skaber nogle fuldstændigt ubrugelige tal.
Det 1111i altså konkluderes, at det i henhold til almindelig anerkendt økonomisk teori IKKE
vil være udtn;k for et mere retvisende risikomål direkte at anvende en af de i Spørgsmål 22
og 23 11æv11te alternative beta-værdier for e11 virksomlied som Elsmn.
Man kan i stedet anvende 11nlevcred beta fra Da111odarr111s hjemmeside med følgende 111odifikntio11er. For det første skal man benytte "Electric 11tilihj'' bra11cl,e11. For det andet skal
man ikke sknlere med "Market" bc!ln. For det tredje skal 111a11 tage ltojde for Elsams fi11m1sielle genring og skattesats. Denne procedure vises i det 11ede11ståe11de.
Tabel 1 viser de relevnnle beta-værdier fra Damodarans hjemmeside. Tallene i tabellen afvi•
ger fra de tilsvarende tal i tabellen i besvarelsen til Spørgsmål 23 på to punkter. For det første benyttes et gen11ems11il af beta-værdierne fra sektorerne "Electric Utility (Central)",
"Electric UtilihJ (East)" og "Electric Utilihj (West)" i stedet for "Power". For det a11det er
der ikke skaleret med "Market" beta i Tabel 1 nedenfor.

Tabel 1: Beta-værdier fra Damodara11s ltjemmeside

Average
beta
Unlcvcrcd
beta

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2002-2006

2001-2007

0,57

0,57

0,71

0,77

0,76

0,8-1

0,93

0,73

0,76

0,36

0,31

0,36

0,42

0,47

0,55

0,64

0,42

0,46

Kilde hll11:ll11au~-sltrn.,111u.tdu!-adamndar/Nrn• H11mt Pageldala.html. Tal/tut er ge1111ems11il af beta•
værdimrtfar Eltclric Ulil. (Cmlra/), Electric Utility(Easl!, Eltclric Utility (WestJ.

Tabellen viser en lav grad af variation fra år til år. Således er de11 årlige ændring i "unlevered beta" mindre e11d 0,1 i alle år. Dette tyder på, at beta-værdierne er relativt præcist
estimeret. Endvidere ses at beta-værdierne udviser en stigende te11de11s over perioden. Det
er udenfor rammerne af næn•ærende besvarelse at nnalysere årsagerne til denne stigning.
Det er således uafklaret, om stigningen skt;ldes specifikke amerikanske forhold, som eksempelvis en generelt skærpet ko11k11rrencesit11ation pn det amerikanske el-marked over denne
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periode, eller det skljldes for/10/d, der også liar indflydelse på da11ske selskaber, som eksempelvis større samvariatio11 mellem rirstofpriser og aktiemarkedsafkast.
Det er lierefter spørgsmirlet, hvilket estimat er det mest rett>ise11de. Estimaterne for de enkel te irrer ifolge Dmnodnrn11s hjemmeside baseret på mfrnedlige afkast i de 5 forudgående år.
Dette følger almiudclig praksis, idet 5 år ofte lm1ges som estimatio11speriode som resultat af
nfvejni11ge11 mellem præcise estimater (der fordrer ln11ge perioder) og antagelsen om stntio11nritet (der fordrer korte perioder). Således kan 111n11 med rimelighed bn1ge estimaterne for
2005 og 2006. Hvis der 011skes et samlet estimat for perioden ja1111ar 1005 til j1111i 2006, er
et vægtet gennemsnit nf 2005 og 2006 (med vægte på /zliv. 213 og 113) rimeligt. Dette ville
resultere i et 1mlevered beta på 0,5. Alternativt k111111e man [,ruge ge1111ems11ittet over 20022006, som viser et 1111/evered beta på 0.42. Under stationaritetsnntagelsen er dette et mere
præcist estimat, 111e11 tn/1elle11 hJder som nævnt på at /,eta-værdierne stiger ot>er tid, og de er
denned ikke stationære. Endvidere hJder det ikke på, ni tnlle11e for 2005 og 2006 nfviger fra
tre11de11, /,vi/kel indikerer, at estimaterne ikke er be/ræftet med væse11tlig støj.
Endelig skal Elsnms gearing og skattesats identificeres for at finde ege11knpitnlens betnvær•
di. Hertil kan man lm1ge Elsams årsrapport fra 2005 og regnskabet fra perioden 111 - 30/6
2006, og de relevante tal er gengivet i Tabel 2.
Tabel 2: Geariug og effektive skattesatser

Egenkapital, tkr.
Gæld,tkr.
Gæld/EK

Resultat før skat, tkr.
Skal, tkr.
Skattesals

2004

2005

I. halvår 2006

12.463.195

10.390.787

11.184.077

5.630.604

6 855.97-1

7.217.427

0,45

0,66

0,65

1.495.338

1.284 785

513.262

383 484

0,34

0,30

K1ld1': Elsams årsreg11.~knb 2005 <>g n·gnskn/, fi,r paimien 1/l • 3016 2006 Al/r tal ,·r bnstrl'f på E/srrm Kraft AIS

Det ses fra Tn/lel 2, at Elsnms genri11g er vokset i periode11 fra e11 gældlege11kapitnl ratio
primo 2005 på 0,45 til 0,66 ultimo 2005, mens det var 0,65 11/timo 1. Ila/vår 2006. Et rimeligt mål for genri11ge11 er således ni tnge el ge1mems11it for ln•er af perioderne, og derefter tage det t•ægtede ge1111ems11it af disse. Herved kommer mm, til e11 ge1111cms11itlig gearing på
0,59 (= 2/3"(0,45+0,66)/2 + 1!3•(0,66+0,65)/2). E11dvidere ses at Elsams effektive skattesats
er lthv. 0,34 og 0,30 i 2005 og 1. halvår 2006. Tnges cl vægtet gc11111:ms11it, fi11des e11 skattesats på 0,33.
Ved ni indsætte de lo gc1111ems11itsværdier på 0,55 og 0,33 i ligning (3) samt l,e11ytte c11 1111/evcred beta på 0,50, findes e11 levercd /,eta for Elsnm på 0,69. [fod110/e udelndtJ Det kn11 således ko11kl11deres, at hvis 11U111 lægger de nmerika11ske data til grund for Elsams tilladte
egc11kapitalbereg11i11g, og der onskes et estimat som dækker 1. ja1111ar 2005 til 30. j1111i 2006,
ka11 1111111 benytte e11 betnværdi i storrelsesorde11e11 0,69.
Hvis 111a11 lægger de amerikmrskc data li/ gr1111d for Elsnms tillndle ege11kapitnlbereg11i11g,
og der 011skes et estimat som dækker !tele 2005 og 2006, ka11 mn11 be11ytte ligt.'Vægtede gen•
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ne111s11it i de ovenstående beregninger af periodens beta, gearing og skattesats, hvorved der
findes e11 betaværdi på 0,72.J
Spørgsmål 24a (Konkurrencerådet)

____________.:_
F=.
an:.:.d=-t=es der i 2006 troværdige beta-værdier for danske elproduktionsvirksomheder?

[Skømmænde11es svar, if erklærin~e11 a[6. september 2013:
Der refereres til besvnrelserne af Spørgsmål 24 og 24b for br11ge11 af amerikanske data som
basis for troværdige beta-værdier for danske el-prod11ktionsvirkso111lieder.
Direkte estimater af beta-værdier for danske el-prod11ktio11svirksomlteder kræver, at såda1111e er noterede og ltaudlede på fonds/,ørse11. Else/skabet NESA var indtil 2006 e11 noteret aktie på Køl1e11lrav11s Fonds/,ørs. Derfor kwme man estimere beta-værdien for NESA pti dette
tidspunkt. Aktien var dog ikke meget /Ja11dlet (ltvi/ket bl.a. skyldes at Elsmn siden 2004 ejede over 85% af aktiekapitalen), og det er derfor svært præcist at estimere /,eta-1,ærdie11 for
denne. Dog kan man opnå et nogenlunde troværdigt estimat 11ed at bruge 111å11edlige (frem•
for e11 /rojere frekveus) afkast for perioden 1996-2006. Man kan så inden for de1111e periode
variere den faktiske periode over hvilken 111a11 estimerer beta. Analyser foretaget af skons·
mændene viser, at beta-1,ærdie11 bevæger sig mellem Oog 0.5, og for den fulde 10-drs periode er 0,13. ]Fod11ote; Det kn11 indvendes, ni beta-værdier ofte er undervurderede, 111ir aktier
ikke ltandles ofte. Yderligere analyse tyder dog ikke pli, at dette er tilfældet i 11ærvære11de situation. NESAs merajkastet regresseres i de1111e analyse mod både samme 1111i11eds og sidste
måneds merafkast for det danske aktiemarked for at rmdersøge eventuel forsinket respons til
markedsafkast. Koefficie11te11 på sidste mli11eds markedsafkast var generelt ikke signifikant,
hvilket tyder på, at der ikke er forsinket respons, som ellers ville skabe en bias (underv11rde·
ring) af det almindelige beta.]]
Spørgsmål 24b (Konkurrencerådet)

Kan beta-værdier for amerikanske el-produktionsvirksomheder anvendes direkte
som udtryk for risikoen for danske el-produktionsvirksomheder?

{Skø11smændc11cs s1,ar, if erklæri11~e11 af 6. septem/,cr 2013:
Brugen af amerikanske el-produktionsvirksomlieders beta-værdier som udtryk for risikoen
for da11ske el-produktio11svirksoml1eder er som 11dgm1gspm1kt kot1sisle11t med almindelig
a11erkendt praksis som beskrevet i /,esvnrelsen til Spørgsmål 24.
Besvarelse11 må dog tages med det forbehold, at risikoen ajlræ11ger af graden af liberalisering
og eventuelle mo11opolsit11ationer i de to markeder. E11 grundig vurderi11g af dette kræver
således tilegnelse af cl indgliende kendskab til begge markeder inklusive de lovmæssige
rammer, hvilket vurderes udenfor rammerne af nærværende spørgsmål.]
Spørgsmål 24c (Konkurrencerådet)

Vil beta-værdien for en dominerende virksomhed, der i et betydeligt antal timer er
residual-monopolist og som i alle timer er sikret afsætning af al produceret og til
markedsregulatoren indmeldt el til en pris, der svarer til den højeste indmeldte
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pris på markedet (teoretisk mindst svarende til marginalomkostningerne på det
dyreste værk, der er meldt ind for til markedsregulatoren), der sikrer dækning af
den indmeldte efterspørgsel, og som samtidig er sikret mod timer med "mistet indtjening" via et prisvariationstillæg, være over eller under 1?

(Sk,msmæ11de11es s11ar1 if. erklæri11~e11 af 6. sevte111/1cr 2013:
Ko11k11rrcnceforholde11e på prod11ktmarkedet er af væsentlig /1ch;d11ing for /1cta-11ærdie11 for
c11 1,irksom/1ed. Stiledes må e11 som /Jeskrevet domi11ere11dc virksom/red i 11dgm1gsp1mktet
antages at /rave e11 beta som er lavere e11d I.
Del skal dog bemærkes, al virksomhcde11 altid kan opveje en lav systematisk risiko i produktmarkedet 11ed at påtage sig høj fi11a11siel gearing og dermed høj finansiel risiko, jf. lig•
ning (3). 1gil'et fald lam beta-værdien for virksomhedens egenkapilal være lrojere end 1.J
Spørgsmål 25 (Elsam)

Skønsmændene bedes vurdere, om der ved beregning af betaværdier i henhold til
almindelig anerkendt økonomisk teori skal tages højde for, om betaværdierne historisk er cykliske, konstante, stigende eller faldende, og om der i bekræftende fald
er taget hensyn til sådanne forhold ved Konkurrencerådets beregning af den i Test
A anvendte totalbetaværdi.

(Skommæ11de11es svar,

if erklæri11sc11 af 6. scptem/,cr 2013:

Hvis beta-værdier ikke er ko11sta11te, men derimod ci;kliske, stigende eller faldende, bor man
som 11dga11gsp1111kt tage højde for delle. Sa11dc beta-værdier er imidlertid ikke obsemirbare,
men estimeres ved /1jælp af statistisk analyse, og de estimerede beta-værdier er altid forbu ndet med en 1,is usikkerhed. Mm, kan dermed heller ikke direkte obscn,ere, om bcta-t•ærdicrne
historisk er CJJkliske, ko11stm1le, stige11de eller faldende. Hvorvidt man skal justere for såd111111c e1,c11t11el/e dynamiske effekter afha:11gcr dermed af, om 111a11 /rar e11 øko11omisk begr1111del formodning <eksempelvis ændrede ko11k11rre11cefor/10ld) eller statistisk evidens herfor. I 11æn•ærc11de situation viser /1åde ta/1el/e11 i parternes /iesmre/sc af Spørgsmål 23 og
ove11ståc11dc Tabel 1, at betn-estimaleme for 2005-2006 er højere e11d estimaterne for 20012003. Det indikerer demred /,e/10v for at opdatere de tidlige estimater.
Der er ikke tnget he11sy11 til stida1111c forhold ved Ko11kurrcncertidets beregning nf den i Test
A a11ve11dte tota/betm•ærdi.J
Spørgsmål 25a !Konkurrencerådet)

Hvilke forhold bør efter almindelig anerkendt økonomisk teori indgå i fastlæggelsen og valget af en beta-værdi (periode, branche, særlige forhold på afsætningsmarkedet, datagrundlag mv.)?

fSkcms111æ11de11es svar,

if crklærinxe11 af 6. SL:plember 2013:

Den gn111d/ægge11de procedure og overve;elseme i he11hold til almindelig anerkendt okono•
misk teori for ni fastlægge betm,ærdier af ikke-/1ørs110/erede t•irksomlwdcr er beskn-vel i be•
svnre/se11 af Sporgsmål 24.
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Spørgsmål 26 (Elsam)

Skønsmændene bedes vurdere og oplyse, om det i relation til en vurdering af forhold for perioden 2005 - 2006 er i overensstemmelse med almindelig anerkendt
økonomisk teori at anvende en betaværdi, der skal afspejle den relative risikostruktur i markedet, baseret på et gennemsnit over en periode på tre år startende i
2001 eller 2003, nar værdierne for betaværdien i de enkelte år varierer i det omfang, som fremgår af besvarelsen af spørgsmål 21.

[Skøns111æ11de11es svar, il erklærinfen af 6. sæteml,er 2()13:
Beta-værdierne i svaret til Spørgsmål 21 udviser e11 11sædvmtlig l1øj grad af variation fra lir
til år. Dermed har historiske beta-værdier e11 meget lav evne til at fanidsige fremtidige /lefaværdil!r, og man bor ikke br11ge dc11 historiske værdi som estimat far de11 fremtidige værdi
11de11 at foretage j11steri11ger i de11 historiske værdi. Endvidere hJder de11 meget lrøje variation på, at beta-1,ærdieme er meget upræcist estimeret, og man derfor også af de1111e gn111d
skal være særdeles varsom med at bn1ge disse estimater. Det må derfor konkluderes ikke al
være i overensslemme/se med almindelig a11erke11dl økonomisk teori al a11ve11de betaværdierne som beskrevet i sporgsmålet.
Som det fremgår af besvarelserne til Sporgsmål 19 og 24, er der imidlertid foretaget flere
prol,/emaliske valg i ko11struktia11e11 af tal,elleme i parternes besvarelser til Spørgsmtil 21 og
23. Besvarelsen til Spørgsmål 24 viser c,1 lai, grad af årlig variatioti far beta-værdierne ved
korrekt opgørelse af disse./
Spørgsmål 26a (Konkurrencerådet)

Hvilke forhold bør efter almindelig anerkendt økonomisk teori indgå ved fastlæggelsen og valget af sammenligningsperiode?

fSkø11s111æ11denes st,ar. tf: erklæri11ge11 af 6. september 2013:
I /1esvarelse11 til Spørgsmtil 24 diskuteres de forhold som efter almindelig a11erke11dt øko110111isk teori bor illdgli ved fastlæggelse11 af estimations- og samme11lig11i11gsperiode.J
Spørgsmål 27 (Elsam)

Under henvisning til svaret på spørgsmål 25 og 26 bedes skønsmændene vurdere
den i henhold til almindelig anerkendt økonomisk teori optimale periode, herunder optimale periodelængde, til brug for beregning af en betaværdi, der skal afspejle den relative risikostruktur i markedet, i Test A, henset til de tilgængelige oplysninger for de anvendte totalbetaværdier. I forlængelse heraf bedes skønsmændene på baggrund af denne eventuelle nye periode, herunder nye periodelængde,
beregne den relevante totalbetaværdi til brug for en efter almindelig anerkendt
økonomisk teori eventuel mere retvisende risikokorrektion i Test A.

[Skcmsnucndenes st,ar, if: erklæri11ge11 af 6. sæteml,er 2013:
Der ønskes i spørgsnuilet svar på den optimale periode til beregning af beta-ttærdier, "henset til de tilgæ11gclige oplysni11ger for de anvendte totalbetaværdier", og lierefter en bereg11i11g af "den relevante totalbetaværdi til lm1g far e11 efter al111i11delig a11erke11dt oko110111isk
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teori eventuel mere retvisende risikokorrektion i Test A." Det er imidlertid ikke muligt at
/1ereg11e "d,m relevante totalbetaværdi," da lm1ge11 af total/leta-værdier i 11æn•ære11de sit11atio11, som tidligere 11æv11t, strider mod almindelig anerkendt oko110111isk teori.
Der refereres i stedet til besvnrelse11 nfsporgsmål 24, som beregner en beta-værdi pn 0,69./
Spørgsmål 28 (Elsam)

Skønsmændene bedes vurdere, om det ved en risikokorrektion som foretaget i Test
A er i overensstemmelse med almindelig anerkendt økonomisk teori at anvende
middelestimaterne af de benyttede totalbetaværdier (0,66 og 0,89) frem for et interval, der reflekterer graden af den usikkerhed, der måtte følge af nedennævnte forhold:
(i) Konkurrencerådet baserer sin beregning på en empirisk undersøgelse af
risikoen i den amerikanske børsnoterede el-industri, som ifølge Konkurrencerådet "giver e11 indikation 0111 risikoen".
(ii) De totalbetaværdier fra den amerikanske undersøgelse, som anvendes af
Konkurrencerådet, er udtryk for et estimat forbundet med en vis usikkerhed.
(iii) De forhold som fremgår af spørgsmålene i nærværende punkt 6 med
tilhørende besvarelser.

(Sko11s111æ11de11es st•ar.

if erklæri11ge11 nf6. septcm/1er 2013:

De faktiske (sande) l1eta-værdier er, som tidligere 11æt•11t, ikke obsemfrlrare, 111e11 estimeres
ved l,jælp af statistisk mtnlyse, og estimerede beta-værdier er nitid forbundet med en vis
usikkerhed. Som sporgsmålet i11dikerer, er der yderligere usikker/red forbundet med at over•
fore estimater fra USA til e11 da11sk virksomhed. Det er imidlertid i overensstemmelse med
almindelig a11erke11dt oko110111isk teori at 111we11de middelestimater af /1eta-1•ærdier. Mn11 ka11
ud fra Jorsig tigl,eds/,e11sy11 argumentere for at justere de benyttede beta-estimater, men det•
te vil i givet fald ikke bero på egentlig oko110111isk teori. {
Spørgsmål 29 (Elsam)

Skønsmændene bedes foretage en reberegning af Test A alene med den ændring,
at den i Test A anvendte totalbetaværdi beregnes på baggrund af henholdsvis (i)
totalbetaværdierne for perioden 2005 - 2006, (ii) totalbetaværdierne for perioden
2001 - 2007 og (iii) den totalbetaværdi, der fremgår af svaret til spørgsmål 27, og
oplyse, om Test A herefter i hver af disse tre beregninger identificerer kritiske ti•
mer - og i givet fald angive antallet af kritiske timer.

Parternes fælles svar:
Ved en rebereg11i11g af Test A alene med de11 æ11dri11g, at de11 i Test A a11ve11dte total/Jeta·
værdi l1ercg11es på {1aggn111d af total/retaværdicmc for perioden 2005 - 2006, ide11tificercs O
kritiske timer.
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Ved en reberegning af Test A alene med den ændring, at den i Test A anvendte totalbetaværdi bereg11es på lmggr1111d af tot11lbet11værdieme for perioden 2001 - 2007, ide11tificcrcs 0
kritiske limer.
Der er uenighed om besv11relse11 af spørgsmål 29 (iii), da der er 11e11ighed om besvarelse,i nf
____________:sl'_orgsmål 27, som i11dgår i de11 rclev1111tc del af sporgsmål 29. H1,is det antages, at periode11
angivet i sporgsmål 27 er 2001 - 2007, er der eniglred mellem parteme 0111, at e11 reberegning af Test A alene med den ændring, at den i Test A a11vendte tot11l11etnværdi l1ereg11es på
bnggnwd af de1111e periode, vil ide11tificcre Okritiske timer, jf. også det lige ovenfor anførte
p1111kt i besvarelsen.
(Skønsmændenes svar. il erklærin~•e11 af 6. september 2013:
Spørgsmålets del (i) og (ii) er besvaret af pnrleme. I relalio11 til del (iii), bemærkes at det er
ikke muligt at bereg11e 11oge11 oko110111isk me11ingsf11ld lot11lbet11va:rdi, jf. /,esvarelseme til
Spørgsmål 24 og 27. Der refereres i stedet til besvarelserne til Spørgsmål 32 og 33.]

Spørgsmål 32 (Elsam)

Skønsmændene bedes gennemføre en reberegning af Test A alene med den ændring, at der anvendes den eventuelt mere retvisende betaværdi, som skønsmændene måtte nå frem til ved besvarelsen af spørgsmål 22 - 24, og oplyse, om Test A
herefter identificerer kritiske timer - og i givet fald angive antallet af kritiske timer.

Parternes fælles svar:
Der er uenighed mellem parteme om besvarelsen af spørgsmål 32, da der er uenig/red om
besvarelsen af spørgsmål 24, som indgår i spørgsmål 32. Hvis svaret på spørgsmål 24 n11tn•
ges at være average betalmarkct beta, er der enighed mellem parteme om, ni en reberegning
af Test A alene med de11 æ11dri11g, 111 der am,e11des m•ernge betn/market beta, identificerer 0
kritiske timer (jf. bilag 7b, s. 7, del 2.1).
Skonsmæ11det1c lrar besvaret spørgsmål 32 i sko11serklæri11ge11 af 6, september 2013. lfolgc
skø11scrklæri11gen skal svaret på spørgsmål 32 lieregnes ved anvendelse af en /,eta-værdi på
0,69. Ved e11 rcbereg11i11g på de1111e baggnmd identificeres 363 kritiske timer.
Spørgsmål 33 (Elsam)

Skønsmændene bedes gennemføre en reberegning af Test A, hvor ovennævnte
CAPM anvendes i sin helhed. Ved beregningen bedes skønsmændene tage udgangspunkt i data fra Test A, hvor (i) den eller de betaværdier, som er anset for
mest retvisende ovenfor baseret på svaret i spørgsmål 22-24, anvendes, hvor (ii) af.
kastet på referenceporteføljen (dansk industri) fastsættes til den værdi, som synsog skønsmændene finder mest retvisende for denne sag under hensyntagen til besvarelsen af spørgsmål 7, og hvor (iii) der anvendes den procentsats for den gen•
nemsnitlige risikofrie rente, som skønsmændene under hensyn til besvarelsen af
spørgsmål 30 )ikke gengivet i dommen] finder mest retvisende til brug for Test A,
og oplyse, om Test A herefter identificerer kritiske timer - og i givet fald angive an•
tallet af kritiske timer.
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Parternes fælles svar:

Der er 11e11ighed mellem parterne om besi•arelse11 af sporgsmål 33, da der er uenighed om
besvarelsen af spørgsmål 24, som indgår i spørgsmål 33. Hvis smret på spørgsmål 24 ,mtages at være nverage betalmarket beta, er der enighed mellem parterne om, at såfremt average l1etalmarket l,eta anvendes i Test A, identificeres t•ed en rel1ereg11ing af Test A 0 kritiske
timer, uanset om der anvendes Ko11k11rre11cerddets risikokorrektio11smodel eller CAPM,
11a11set hvilken periode og værdi for afkastet på referenceporteføljen (da11sk i11d11stri), der
v,,:lges fra besvarelsen af spørgsmål 7, og 11a11set hvilken procentsats for den ge1111e111s11itlige
risikofrie rente, der vælges fra besvarelsen af spørgsmål 30.
Sko11smæ11dene har besvaret sporgsmål 33 i skonserklærillgen af 6. september 2013. Ifølge
skønserklæringen skal sporgsnui/ 33 l1esmres t•ed at ge1111e111føre en rehereg11i11g af Test A,
livor der anvendes folgcude forudsætninger:
Beta-værdi på 0,69.
Afkast på refere11ceportefolje11 på 18,6%.
(iii) V,t?rdi for den risikofrie rente på 3,6% svarende til gc1111cmsnittct for 2005(i)

(ii)

2006.

Ved en rel1eregning på denne baggrund identificeres 0 kritiske timer.
7. PRODUKTIONSAPPARAT

Spørgsmål 38 (Elsam)

Skønsmændene bedes foretage en beregning af værdierne af Elsams anlægsaktiver
pr. henholdsvis 31. december 2005 og 30. juni 2006 med tilhørende afskrivninger
for perioderne henholdsvis 1. januar til 31. december 2005 og 1. januar til 30. juni
2006 - opgjort efter princippet om nedskrevne historiske kostpriser baseret på de i
spørgsmål 35 og 37 [ikke gengivet i dommen] angivne historiske kostpriser. Ved
besvarelsen bedes skønsmændene foretage en særskilt værdiansættelse af aktiverne ved brug af henholdsvis en afskrivningsperiode på 30 og 40 år og ved brug af
henholdsvis lineære afskrivninger og knækkurveafskrivninger - i alt fire forskellige værdiansættelser for aktiverne. Skønsmændene bedes ved beregning af knækkurveafskrivningerne forudsætte, at 2/3 af et anlægs værdi er afskrevet, når halvdelen af anlæggets levetid er udløbet.

Parternes fa:lles svar:
En l1eregni11g af t•ærdieme af Elsams anlægsaktiver pr. lte11/roldsvis 31. december 2005 og
30. j1111i 2006 med till1ore11dc afs/...-riv11inger for perioderne henlwldsvis 1. ja1111ar til 31. december 2005 og 1. ja1111ar til 30. j1111i 2006 - opgjort efter princippet 011111edskrem1e historiske kostpriser baseret på de i spørgsmål 35 og 37 a11giv11e historiske kostpriser git•er de i 11edc11ståc11de figur a11git'11e værdier (sce11arie 5-8) ved 11mg nf l1e11lwldsvis en afskrit111i11gsperiode på 30 og 40 år og ved bmg af henholdsvis lineære afskrivninger og k,1ækk11rvenfskriv11i11ger, hvor det ved /,ercgni11g nf k11ækk11rveafshiv11i11geme er forudsat, nt 213 afet anlægs
værdi er afskrevet, når J1alvdcle11 afanlæggets levetid er udløbet (jf. bilag 7):
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Note: Belø/1 er angit•et i millioner DKK ... Afskrit111inger11e a11git•et 11nder år 2006 vedrører
forste /ralvår 2006.
Spørgsmål 39 (Elsam)

Skønsmændene bedes gennemføre en reberegning af Test A alene med den ændring, at de regnskabsmæssige værdier af Elsams aktiver - og den korresponderende egenkapital - med tilhørende afskrivninger baseres på de værdier af aktiverne med tilhørende afskrivninger, som fremkommer ved besvarelsen af spørgsmål 38. I Test A bedes skønsmændene forhøje de i Test A anførte afskrivninger
med den samme procentsats, som afskrivningerne procentuelt forhø;es med ved
ovenstående beregninger i forhold til Elsams årsrapporter, og oplyse, om Test A
identificerer kritiske timer - og i givet fald angive antallet af kritiske timer. I forlængelse heraf bedes skønsmændene vurdere og oplyse størrelsen af den egenkapitalforrentning før skat, som Elsam efter førnævnte reberegning som minimum
skal tillades for at undgå, at Test A identificerer kritiske timer ved en afskrivningsperiode på henholdsvis 30 og 40 år på grundlag af henholdsvis lineære og knækkurveafskrivninger.

Parternes fa:lles svar:
Ved en rebcreg11i11g af Test A 11le11e med de11 æudring, at de regnskabsmæssige værdier af
Elsams aktiver - og den korresponderende egenkapital - med tillrorende afskrivninger baseres på de værdier af aklit1eme med tilhørende afskriv11i11ger, som fremkommer ved besvarelsen af sporgsmål 38 og med de i sporgsmålet nævnte justeringer af afskriv11ingeme i Test
A, identificeres 0 kTitiske timer.
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Storrelse11 nf den egenknpitnlfol'rentning for sknt, som Elsnm efter ovennævnte rebereg11ing
som mi11im11111 sknl tillades for at 1111dgå, at Test A identificerer kritiske timer ved en nfskriv11ingsperiode på l11ml10ldsuis 30 og 40 år på gr1111dlng af lre11/1oldsvis lineære og knæk·
kun1eafskrimi11ger, fremgår af 11ede11ståe11de tal,el (jf. /lilng 7):

Knækkurve, 30 år
K11ækk11rve, 40 år
Lineær, 30 år
Lineær, 40 år

Tilladt EKF
8%
8%
8%
8%

Spørgsmål 40 (Elsam)

Skønsmændene bedes foretage en beregning af værdierne af Elsams anlægsaktiver
pr. henholdsvis 31. december 2005 og 30. juni 2006 med tilhørende afskrivninger
for perioderne henholdsvis 1. januar til 31. december 2005 og 1. januar til 30. juni
2006 - opgjort efter princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier baseret på
de i spørgsmål 35 og 37 [ikke gengivet i dommen) angivne historiske kostpriser.
Ved besvarelsen bedes skønsmændene foretage en særskilt opgørelse af aktiverne
ved brug af henholdsvis en afskrivningsperiode på 30 og 40 år ved brug af hen·
holdsvis lineære afskrivninger og knækkurveafskrivninger - i alt fire forskellige
værdiansættelser for aktiverne. Skønsmændene bedes ved beregning af knækkurveafskrivningerne forudsætte, at 2/3 af et anlægs værdi er afskrevet, når halvdelen
af anlæggets levetid er udløbet.

Parternes fa:lles svar:
En bereg11i11g af t1ærdieme af Elsnms ,mlægsnktil>er pr. henholdsvis 31. december 2005 og
30. j1111i 2006 med till1ore11de nfskTiv11i11ger for perioderne Jre11lioldsvis 1. januar til 31. december 2005 og 1. ja1111ar til 30. j1111i 2006 - opgjort efter pri11cippet 0111 11cdskre1111e ge11a11sknffelsesværdier baseret på de i sporgsmål 35 og 37 angivne /1istoriske kostpriser - giver de
i 11ede11ståe11de figur nngil'lle værdier (sce11arie 1· 4) tied lm,g nf lre11l1oldst1is e11 afskrit1•
ningsperiode på 30 og 40 år og ved br11g af l1e11/1oldsvis lineære afskrit•11i11ger og k11ækk11r•
venfskriv11inger, livor det ved l1eregni11g af k11ækk11rveafskriv11i11geme er forudsat, ni 2/3 af
et a11Jægs t>ærdi er afskrevi:t, 11år llalvdele11 nf anlæggets lct•etid er 11dlol1et (jf. bilag 7):
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Note: Beløb er angit•et i millioner DKK ... Afskrivningerne a11givet 1111der år 2006 vedrører
første /ralvår 2006.
Spørgsmål 41 (Elsam)

Skønsmændene bedes vurdere og oplyse størrelsen af den egenkapitalforrentning
for skat, som Elsam som minimum skal tillades for at undgå, at Test A identificerer
kritiske timer - såfremt de regnskabsmæssige værdier nf Elsnms anlægsaktiver
med tilhørende afskrivninger, som er anvendt af Konkurrencerådet i Test A, erstat&
tes af den værdi af anlægsaktiveme med tilhørende afskrivninger, som fremkommer ved besvarelsen af spørgsmål 40. I Test A bedes skønsmændene forhøje de i
Test A anførte afskrivninger med den snmme procentsats, som afskrivningerne
procentuelt forhøjes med ved ovenstående beregninger i forhold til Elsams årsrapporter, samt anføre den korresponderende egenkapital i Test A. Ved besvarelsen
bedes skønsmændene vurdere og oplyse størrelsen af den relevante egenkapitalforrentning før skat beregnet på grundlag af en afskrivningsperiode på henholdsvis 30 og 40 år på grundlag af henholdsvis lineære afskrivninger og knækkurveaf&
skrivninger.

Parternes fælles svar:
Størrelsen af den egenkapitalforrentning for skat, som Elsnm s0111 minimum skal tillades for
at 1111dgå, at Test A identificerer kritiske timer 1111der de i spørgsmålet opstillede fomdsæt~
11inger, fremgår af nedenstående tabel (jf. bilag 7):
Tilladt EKF
K11ækk11rve, 30 år
K11æklmrve, 40 år

6%
5%
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Lineær, 30 lir
Lineær, 40 år

5%
5%

Sporgsmal 42 (Elsam)

Skønsmændene bedes vurdere, hvilke af følgende 3 metodiske tilgange, der i hen•
hold til almindelig anerkendt økonomisk teori vurderes bedst at afspejle henholdsvis (a) værdien af Elsams egenkapital, (b) de gennemsnitlige kapitalomkost•
ninger og (c) den gennemsnitlige værdiforringelse på Elsams aktiver set over aktivernes forventede levetid:
(i) afskrivninger og en egenkapital baseret på de nedskrevne historiske

kostpriser opgjort med udgangspunkt i aktivernes anskaffelse i perioden
fra 1. januar 1971,
(ii) afskrivninger og en egenkapital baseret på nedskrevne genanskaffelses-

værdier opgjort med udgangspunkt i aktivernes anskaffelse i perioden
fra 1. januar 1971, eller
(iii) afskrivningerne og en egenkapital som opgjort i Elsams årsregnskaber.

{Skons111æ11de11es svar,

if. erklæringen af 6. septeml,er 2013:

Metode (i) "mekanisk nedskriv11iny baseret på det (J1siske kapitalappnrats lrisloriske anskaf.
felsespriser" og metode (iii) "mekanisk 11edskrii•niny baseret på en "politisk fastsat" i1ærdi
af kapitalapparatet ultimo 1999 oy lzisloriske a11sknffclsesv,iser siden primo 200(),, afspejler
ikke særlig s11ær,ert del "ei:o110111ic depreciatio11"- og/eller "11ser-cosl-of-capital"•l1egrcl1 man
opererer med indenfor Jagoko11omie11 (mikrooko11omi, 111akrooko11omi, fi1111nsiel oko110111i og
analytisk regnskal,). F.eks. er de lo metoder re11t indadskuende og udelukker pr. definition,
at nfskriv11i11ger km, være negative (dvs. ni knpilalnppnralet stiger i værdi) gnmdet virksomlredseksteme forl,oldlmnrkedsforlrold. De to ove11ståe11de metoder (og vnrin11ter deraf) er
i det væse11tlige 11duiklet af lre11sy11 til ekstern reg11sknbsaj1æggelse (f.eks. årsregnskabet),
ekstern validering (f.eks. n-vision) og ekstern Jordri11gsi11ddrivelse (f.eks. sknl).
Metode (ii) "11edskrit111i11y b11seret på det fj1siske kapilalapparats 1•e11m1skn(klsespriser" (og
navnlig 1'11rinnter lieraf, /mor teknologiske fremshidl søges i11drngel ved vurderingen af
genanskaffelsespriser (Modem Eq11imle11t Assets)) repr;cse11/erer derimod et (delvist) for•
sog på en opgorelse af knpitalnpparnlels værdi, der kommer tællere på Jagoko110111ie11s begrel1sda1111clser (11de11 dog at være systematisk, teoretisk 1111derbygget).
Metode (i) og metode (iii) /lar naturligvis de11 ... omkost11i11gs111i11i111ere11de 11ttraktio11, at de
gor ege11kapital og nfskrivniuger lette at opgare ued sl11t11i11gen af Iwer regnskabsperiode,
mens metode (ii) (og især varia11ter, der inddrager e11 markedsbaseret og tek11ologisk optimeret opgorelse af Modem Eq11ivale11t Assets) er noget mere kræve11de.J
Spørgsmål 42a (Konkurrencerådet)

Er det almindeligt, at virksomheder anvender andre opgørelsesmetoder eller tal
for egenkapitalen end de metoder og tal, som virksomhederne har anvendt ved
udarbejdelse af årsregnskabet?

-174 •

Spørgsmål 42b (Konkurrencerådet)

Er det i overensstemmelse med det regnskabstekniske stringensprincip, at en virksomhed anvender forskellige regnskaber baseret på forskellige metoder til opgørelse af omkostninger og egenkapital afhængig af, hvad regnskaberne skal anvendes til?
Spørgsmål 42c (Konkurrencerådet)

Er det i overensstemmelse med det regnskabstekniske stringensprincip at anvende
de i spørgsmål 42 og spørgsmål 38-40 angivne opgørelse[s]metoder, hvis omkostningerne, egenkapitalen og markedsrisikoen skal sammenlignes med andre virk·
somheders omkostninger, egenkapital og markedsrisiko opgjort efter andre opgøreIsels]metoder end de i spørgsmål 42 og spørgsmål 38-40 angivne?
Spørgsmål 42d (Konkurrencerådet)

Er det i strid med almindelig anerkendt økonomisk teori, at en virksomhed fastsætter værdien af sine aktiver med udgangspunkt i den pris, som aktiverne har
opnået ved en overdragelse umiddelbart forinden opgørelsestidspunktet?
Spørgsmål 42e (Konkurrencerådet)

Er det i strid med almindelig anerkendt økonomisk teori, at en virksomhed nedskriver værdien af sine aktiver ud fra en vurdering af markedsværdien/indtjeningsmulighederne på markedet fremadrettet?
Spørgsmål 42f (Konkurrencerådet)

Har det betydning for værdiansættelsen af en virksomheds aktiver og opgørelsen
af egenkapitalen, hvis virksomheden tidligere har haft monopol på et ikkeliberaliseret marked, hvor priserne har været baseret på "hvile i sig selv"princippet, hvis afskrivningerne og værditab på aktiverne er indregnet i priserne i
denne periode, og hvis der ved markedsåbningen er sket en vurdering af aktiverne
i åbningsbalancen, der ikke er baseret på historiske anskaffelsespriser? I givet fald
bedes betydningen heraf beskrevet.
Spørgsmål 42g (Konkurrencerådet)

Skønsmanden bedes oplyse, om virksomheders omkostnings• og priskalkulationer
normalt er baseret på den værdiansættelse af aktiverne, der fremgår af årsregnskabet?

(Skønsmændenes svnr. il erklærinien nf6. septeml,er 2013:
Spørgsmål 42n - g besvares under et.
Som i11dikcrct i svaret på Sporgsmtil 42 er tirsreg11sknbets form og indhold i høj grad præget
nfforlrold - dog t•igtige - der ligger langt borte fra de re11t driftsøko11omiske. Derfor er det
næppe heller usædt•nttligt i de11 økonomiske (ltenmder driftsøkonomiske) sammc11l1æ11g, at
virksomheder opererer med forskellige opgørelsesmetoder (ift. omkostninger og egenkapital)
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nf11amgig nfformålet. Rent fngøkonomisk er omkostningsbegreber (herunder kapitnlomkost11i11ger) og ege11knpitall1egrel1ct vcldefi11crcdc, idet de er fremadslmc11dc og lmserer sig på altemativbetragtninger og nktivers markedsværdier. (Sporysmål 42n)
Hvorvidt dette er "i overensstemmelse med det regnskabstek11iske stringet1spri11cip" er
skø11s111æ11de11e ude af sta11d til at st•are på, al den st1111d det såkaldte "regnskabstebriske
striuger1spri11cip" ikke finder anvendelse i 11ogen (af os) kendt fngoko110111isk 1111derdisciplit1.
(Svor}'Smål 4211)
Med ovenstående bemærkning om "regnsknl,steknisk striugens" in mente skal det Irer Mol
bemærkes, at det ikke giver megen mening nt sammenligne forskellige virksomlieders egenknpitn1Jorrent11ing, livis disse virksomheders egenkapital ikke er opgiort efter (tilnærmelsesvist) samme principper. Dette /rar dog ikke meget at gøre med nogen sofistikeret "anerkendt
okonomisk teori" men alene med "almindelig sund fori111ft". (Sporysmål 42c)
Som 11dgn11gsp1mkt er det i liøj grad ko11siste11t med almindelig a11erke11dt økonomisk teori,
nt aktiver l•ogferes i pagt med netop registrerede markedspriser (Spørrsmål 42d), og det er
ligeledes ko11siste11t med almindelig anerkendt økonomisk teori, at nktiver værdisættes på
basis af fremadrettede vurderinger af mnrkedsværdier og i11dtje11ingsm11liglreder (Spar}'S·
mål 42e).
Al en t•irksomJred tidligere /1ar opereret i et ikke-lil1eraliseret marked med prissæt11i11g på
basis af et "l1i,ile-i-sig-seh•"-princip, l1nr ikke i den okonomiske teori nogen betydning for
den fremadrettede t•ærdisætni11g af akti?1er og nutidige opgørelse af egenkapital. E11 evt. 1,etyd11i11g af delle for værdisæl11i11g nf aktiver og opgørelse af eg1.mknpital må således skijldes
andre for/raid end de, der adresseres affagøkonom ie11. (Spon•snuil 420
Inden for den nlmenl anerkendte okonomiske teori bnseres omkostning[s]opgorelscr nitid pir
nltemalit•betragt11i11ger, me11s optimnl pris[s/æt11i11g (priskalk11latio11er) baserer sig på disse
0111kostni11ger samt markedsforl1oldene (de poter1tielle nftageres [l1etnlingsvilligl1ed/ og ko11k11rre11temcs forventede reaktioner). (Spørgsmål 42g)/
8. DE GENNEMSNITLIGE OMKOSTNINGER OG PRISER
Sporgsmål 43 (Elsam)

Skønsmændene bedes på baggrund af de i Test A anvendte data beregne den gennemsnitlige pris per MWh, beregnet på grundlag af den realiserede børspris vægtet i forhold til Elsams produktion.

Parternes fælles svar:
På l1nggn111d af de i Test A a11ve11dte data udgør de11 gc1111ems11itlige pris per MW/1, bcrcg•
net pir gnmdlag af den renliserede børspris vægtet i forhold til Elsnms prod11ktio11, 316
DKKIMWlr (svare11dc til 0,316 DKK/kW/1) ...
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9. SPØRGSMÅL I TILKNYTNING TIL FORUDSÆTNING A
Spørgsmål 49 (Elsam)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___:S::..:k:..:.0::..:n..::s:..:.m:..:.æ
=:..:
n:..:.
d:.=e:..:
n=e -=b...::..::
edes o I se, om Konkurrencerådets ber!gning af prisvariationstillægget i 10-Timers Benchmarket, som opgøres som en 3 1/3 af størrelsen af prisvariationstillægget i 3-Timers Benchmarket, sikrer, at det således opgjorte prisvariationstillæg i 10-Timers Benchmarket giver Elsam en Kompensation, som mindst
svarer til Tabet (Krone-for-Krone Metoden).

Parternes fælles svar:
Ko11k11 rre11cerådets bereg11ing af prisvariationstillægget i 10-Timers Be11cl1mnrket, som opgøres som en 3 113 af slørrelse11 af prisvarialio11stilla:gget i 3-Timers Be11cl111iarket, sif..,er
ikke, at det således opgjorte prisvariatio11stillæg i 10-Timers Bencl1market giver Elsa111 en
Kompensation, som mindst svarer til Tabel (Kronefor-Krone Metoden).
Spørgsmål 49a (Konkurrencerådet)
Skønsmanden bedes oplyse, om en producent på et marked, hvor produkterne
sælges på time-basis som beskrevet i den af konkurrencemyndighederne trufne afgørelse, under effektiv konkurrence vil have garanti for en bestemt afsætning til en
pris, der sikrer fuld dækning af alle regnskabsførte faste og variable omkostninger
samt en fast garanteret fortjeneste/egenkapitalforrentning for alle timer, for alle
produkter for en periode på et år ad gangen.
Skønsmanden bedes i den forbindelse oplyse, om der i almindelig anerkendt økonomisk teori anvendes et såkaldt prisvariationstillæg, når prisdannelsen ved effektiv konkurrence skal beskrives.

(Sko11smændc11es svar, if erklæri11'4CII af 6. september 2013:
Første del af Spørgsmål 49a må besvares klart negativt: Sælgere i konkurrenceprægede
"spotmarkeder" er hverken sikret en l1este111t afsætning til en pris, der dækker alle
regnskabsforte omkostninger, eller sikret en bestemt afsætning til en pris, der garcmterer e11
fast [ege11knpitalforre11tning) for alle timer og alle produkter for cl tir ad gangen.
Med henvisning til svaret på Sporgsmål 12 ove,ifor må a11de11 del nf Spørgsmål 49a ligeledes /1esvares negativt: Skønsmændene er i det hele taget ikke beke11dt med a11ve11delsc11 nf
begrebet "prisvaria/ionstillæg" i 11oge11 del afden leoretiske, akademiske litteratur.
Spørgsmål 50 (Elsam)
Skønsmændene bedes igen besvare spørgsmål ... 29, ... 32, 33, 39 og 41 dog med
den eneste ændring, at forudsætning A kun delvist finder anvendelse, således at
skonsmændene ved de relevante beregninger (i) opgør prisvariationstillægget i 3Timers Benchmarket efter Krone-for-Krone Metoden og (ii) opgør prisvariationstillægget i IO-Timers Benchmarket efter Konkurrencerådets metode, hvor prisvariationstillægget i IO-Timers Benchmarket opgøres ved at dividere prisvariationstillægget i 3-Timers Benchmarket - som beregnet efter Krone-for-Krone Metoden -

.177 •

med 3 1/3, uanset om dette ikke måtte sikre, at Elsam får dækket Tabet krone-for.
krone i timer med hojere priser.

Pllrtemes fælles svllr:
Besvllrelse11 llf spørgsmål ... 39 og 41 med de11 eneste ændri11g, al fon1dsæt11i11g A k1111 del·
vist finder a11ve11delse som angivet i spørgsmtilet, ltvilket vil sige, at der ved de relevll11te bereg11i11ger af prisvariatio11stillægget i 10-Timers Bencl1mllrket anvendes Ko11k11 rrencerådets
metode, hvor prisvarilltio11stillægget i 10-Timcrs Be11cl1111llrket opgøres ved at dividere prisvarintio11stillægget i 3-Timers Bcncl1111arket - som beregnet efter Krone-for-Krone Metoden
- med 3 113, fremgår af sepllrnf Skema 1 nedenfor.
Der er 1111der spørgsmål 50 hel eller delvis uenighed 0111 hcsvllrelse11 af spørgsmtil ... 29, 32
og 33 1111der de forudsæt11i11ger, som er angivet i spørgsmål 50. Der er imidlertid enighed
0111 e11 række bereg11i11ger relateret til disse spørgsmål, i det omfa11g de i de releva11tc besvarelser nævnte for11dsæt11i11ger lægges til grund. Disse bercg11i11gcr fremgår nf Skema 1 nedenfor, som efter skø11serklæri11ge11 af 6. september 2013 er blevet udvidet til også ni omfnlle
de 11ødve11dige rebcrcg11i11ger bl!seret på skonsmænde1ies besvarelser af spørgsmål 32 og 33.

[Skø11smæ11de11es svar,

if erklæringen a{6. se11tc111l1er 2013:

Spørgsmtil SD km, besvares kort, da den 11deståe11de uenighed mellem parterne ale11e vedr.
besvllrclse11 af Spørgsmål ... 29, 32 og 33 ovenfor.
Skø11smæ11de11es svar på ... 29 og derefter 32 og 33 i skema 1 følger af svare11c på Spørgsmål
24 og 27 ot•c11for. Bemærk, at svarene på Spørgsmål 32 og 33 anviser metoden til reberegning, der kan gennemfores af parterne./
10. SPØRGSMÅL I TILKNYTNING TIL FORUDSÆTNING B
Spørgsmål 50a (Konkurrencerådet)

Er det i overensstemmelse med almindelig anerkendt økonomisk teori, at der ved
fastlæggelsen af AFC og egenkapitalen i et omkostningsbenchmark som det i misbrugstest A anvendte ses helt bort fra data fra 2. halvår 2006, henset til at AFC i 2.
halvår er negativ på grund af frasalget af 2 centrale værker til Vattenfall?
Sporgsmål SOb (Elsam)

Skønsmændene bedes oplyse, om det har betydning for besvarelsen af spørgsmål
S0a, at perioden, som er genstand for undersøgelse, er 1. januar 2005 til 30. juni
2006.
Spørgsmål 50c (Elsam)

Er det i overensstemmelse med almindelig anerkendt okonomisk teori, når der i
Test A for 2006 anvendes et estimat for AFC forbundet med el produktion på kraftværker baseret på ordinære faste omkostninger fratrukket en ekstraordinær ge•
vinst fra et frasalg af værker til Vattenfall foretaget i 2. halvår 2006?
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[Skonsmamdenes svar, jf. erklærin~1 e11 af 6. september 2013:
Spørgsmål S0a-c besvares 1mder et, da de samlet vedrorer opgorelsen af AFC (ge11nems11itlige faste 0111kost11i11ger) og egenkapital til brug for især Omkost11i11gsl1e11cl1market for året
2006. Dette vurderes centralt af parterne for sage11, idet en del af Elsams fi;siske kapital (2
ce11trale værker) overgik til Vatte11fall pr. 1. juli 2006. Hå11dteri11ge11 af prot•e1111et fra dette
frasalg ifl. Elsam totale omkost11i11ger (og de11 evt. periodisering af dette over de11 relevante
a11alyseperiode) samt fornyet opgørelse af Elsams ege11kapital vil 11aturligvis have afgørende
i11djlydelse på resultat (overskud) og forre11t11i11g af ege11kapital og demted v11rderi11ge11 af
Elsams evt. misbrug (opgørelse nfkriliske limer).
Skø11s111ændene liar allerede under moderne med parterne gjort opmærksom på, at dette ikke
er spørgsmål som øko11omisk teori som sådan /rar særlig meget at sige 0111, givet de problemer der i det lrele taget er med at opgore egenkapitalen (og dermed den "rimelige" årlige
fon·e11tni11g af samme). Endvidere har vi allerede i besvarelse af Sporgsmtil 42 gjort rede for,
at de mmmdte (mekaniske og med "politisk" fnstlagt 11dga11gspu11kt) principper for opgørelse af prod11ktionsapparat, afskrivninger og egenkapital 11nder alle omstændigheder afspejler e11 tilgang, der ligger e11dog meget langt fra den økonomiske teoris!fagøko11omie11s begrebsdannelser.
Skons111æ11dene vurderer, at det ligger udenfor Sporgsnuil 50a-c at fremkomme med e11
samlet a11vis11i11g af. livorda11 opgm1e11 i givet l...wme være løst initialt (opgørelse af variable
omkost11i11ger, opgorelse affaste omkost11i11ger, opgorclse affiJsisk kapital, afskriv11i11ger og
egenkapital) med afsæt i den tilrådighed værende information og "almi11delig a11erke11dt
økonomisk teori".}
Spørgsmål 51 (Elsam)

Skønsmændene bedes igen besvare spørgsmål ... 29, ... 32, 33, 39, 41, 43 ... og 49
og de spørgsmål, som der henvises til i spørgsmål 50 under de i spørgsmål 50
nævnte forudsætninger, alt dog med den eneste ændring, at forudsætning B ikke
finder anvendelse, hvilket vil sige, at skønsmændene ved de relevante beregninger
bedes tage udgangspunkt i perioden fra 1. januar 2005 til og med 31. december
2006 og i det datagrundlag, som hidrører fra denne periode. Alle spørgsmålene
undtagen spørgsmål 50 bedes besvaret under fuld anvendelse af forudsætning A. I
de reberegningsspørgsmål, hvor skønsmændene anmodes om at angive et antal
kritiske timer, bedes skønsmændene angive fordelingen af eventuelle kritiske timer på henholdsvis perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006 og perioden 1. juli 2006
til 31. december 2006. Ved besvarelsen af spørgsmålene .. . 39 ... og 49 og de
spørgsmål, som der henvises til i spørgsmål 50 under de i spørgsmål 50 nævnte
forudsætninger, bedes skønsmændene ved de konsekvensberegninger, som
skønsmændene bedes gennemføre i tilknytning til de enkelte spørgsmål, basereberegningerne på en egenkapitalforrentningssats før skat på såvel 10 % som 14 %.

Parternes frelles svar:
Besvarelsen af sporgsnuil ... 39, 41, 43 ... og 49 og spørgsmål ... 39 og 41 under de i
sporgsmtil 50 nævnte for11dsætni11ger, med den ændring, at forudsætning B ikke finder anvendelse, hvilket vil sige, at der ved de relevante l1ereg11i11ger tages 11dgangspu11kt i perioden fra 1. januar 2005 til og med 31. deceml1er 2006 og i det dntngnmdlag, som liidrorer fra
denne periode, fremgtir af separat Skema 1 11ede11for.
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Ved l1esvarelse11 nf spørgs111åle11e ... 39 ... og 49 og spørgsmål ... 39 1111der de i spørgsmål
50 11æv11te fon1dsæh1inger, er de rclevnnle konsekvensbereg11i11ger i tilk11yt11i11g til de enkelte spørgsmål baseret på e11 egcnkapita1Jorre11l11ingssats før skat på savel 10 % som 14 % .
Der er 1111der spørgsmål 51 l1el eller delvis uenig/red 0111 besvarelsen af spørgsmål .. . 29, 32
og 33 under de for11dsæl11inger, som er a11givet i spørgsmål 51. Der er imidlertid enig/red
0111 e11 række l1ereg11inger relateret til disse spørgsmål, i det omfang de i de relevante l1esi•arelser 11æv11te forudsætninger lægges til grund. Disse l1ereg11i11ger fremgår nf Skema 1 nedenfor, som efter skønserklæringen af 6. september 2013 er "1evet udvidet til også ni omfalle
de nødvendige rebercg11i11gcr l1nsercl på skø11smæ11de11es l1csvarelser af spørgsmål 32 og 33.

(Sko11s111æ11de11es svar,

if erklæriuiell 11(6. sepleml,er 2013:

Spørgsmål 51 Jam besvares 11æmrest parallelt med Spørgsmål 50 og dermed kort, da de11
udestående uenighed mellem pnrlcme igen nle11c vedrører l1csvnrclse11 af Spørgsmål ... 29,
32 og 33 ove11for.
.. . Svnrc11e til 32 og 33 knu ge11tnges med de11 ændring, at pnrtcme bedes be11ytte e11 betaværdi på 0,72, jf sidste nfs11it i svaret til Spørgsmål 24. De ovrige parnmelerværdier i sva·
ret til Spørgsnuil 33 er 11æ11drede, og det fon•entede afkast i lic11lrold til CAPM er dermed
14,4%. Vort svar pn Spørgsmål 29 er uændret. Bemærk, ni svarene på Spørgsmål 32 og 33
ige11 a11viser metoden til rel1ercg11i11g, der kan ge1111e111fores af parterne.

...I
11. ØVRIGE SPØRGSMÅL
Spørgsmål 52 (Konkurrencerådet)

Skønsmændene har ved besvarelsen af spørgsmål 33 angivet, at sporgsmålet skal
besvares på grundlag af et afkast på referenceporteføl;en på ca. 18,6 % og en risikofri rente på ca. 3,6 %. Det er således Konkurrencerådets opfattelse, at markedsrisikopræmien er fastsat til godt 15 %, og at dette er betydeligt højere end den mar•
kedsrisikopræmie, der er anvendt i f.eks. Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012,
EnergiGruppen Jylland Varme A/S (http://energitilsynet.dk/varme/afgoerelser/tilsynsafgoerelser/2012/), Erhvervsstyrelsens afgørelse af 7. december 2012 om
maksimale netadgangspriser for 2013 (http://erhvervsstyrelsen.dk/file/305461/afgoerelse.pdf), og IT- og Telestyrelsens afgørelse af 12. april 2011 om fastsættelse
af WACC i TDCs standardtilbud (http://erhvervsstyrelsen.dk/oevrige-priskontrolmetoder).
Skønsmændenes har endvidere ved besvarelsen af spørgsmål 33 sammenholdt
med spørgsmål 7 anført, at der til brug for CAPM-ligningen ønskes den længst
mulige periode for en opgørelse af den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i
dansk industri over tid. Eksempelvis Nationalbanken samt Dimson, Marsh og
Staunton anvender perioder på flere årtier til at estimere markedsrisikopræmien
(http://www.na tionalbanken.d k/Cl 256B E2005737D3/side/5DA626FA426C91C6C12
56E66005E3E0B/$file/2003_KVO1_ris73.pdf og http://www.investmenteurope.net/d igi tal_assets/6305/2013_yearbook_final_web. pdf).
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På denne baggrund bedes skønsmændene oplyse, om anvendelsen af en længere
periode end 2001-2007 generelt vil give et mere retvisende estimat for markedsrisikopræmien, og i givet fald hvilken periode der efter skønsmændenes opfattelse vil
være mest retvisende for en opgørelse af afkastet af referenceporteføljen.

[Skø11smæ11de11es st>llr. ff. erklærillye11 af 3. fel,r11nr 2014:
llldledeude betragtninger
$11ge11s parter ltnr stillet en række spørgsmål (52-61), som vedrører valget nf referencenfkast.
Der stilles således sporgsnuil til, lmoroidt den tilladte ege11kapitalfom:ntni11g sknl 11111les i
forhold til den gem1ems11itlige ege11knpitalforre11t11ing i dn11sk industri. De1111e sammenligning lzar imidlertid været en klnr præmis i det oprindelige sy11s• og skønstemn. Sy11s- og
skø11stemaets spørgsmål har hidtil nlene drejet sig om, lworledes de11 gennemsnitlige egenkapitalforre11t11ing miiles mest llensigtsmæssigt, og ltvordan denne risikojusteres. Sko,1smæ11dene hnr de1for i den oprindelige besvarelse ikke vurderet hensigtsmæssigliedeu i at
benytte de11 geirnems11itlige ege11knpitalforre11t11i11g i da11sk industri som reference for El·
s11111s ege11knpitalforre11tning.
I sporgsmål 52 i11trod11cerer Konk11rre11cerådet et altemativt refere11cenfknst - gennems11itsnfk11stet for aktiemarkedet over tid. Inde11 de specifikke spørgsmål l1esvares, er det formålstjenligt at forklare de implicitte antagelser ved brug af de to forskellige referencenfknst.
Dm ge1111ems11itlige ege11k11pitalforre11t11ing i dansk industri i forllolrl til den risikofrie rente
(som eksempelvist målt i spørgsmål 7) indel1older i det væsentlige to komponenter. Den for•
ste ko111po11e11t er det forventede merafkast, som ejeme af danske i11d11strivirksomheder kræver som følge nf risikoen ved at investere i virksomhederne. Den anden komponent er den
forrent11i11g der opnås, fordi virksomhederne besidder en særlig ko11k11rrencemæssig fordel.
En sådan fordel kmme skijldes eksempelvis pnlenter, speciel k11ow-lrow eller mo110pollmnrkedsmagt.
Det historisk ge1111ems11itlige aktieafkast (i forhold til den risikofrie re11le) er et estimat for
det afkast en i11vestor uden særlig konkurrencemæssig fordel kan forvente at opnå i ge1111ems11il i fremtiden . Således måler dette ale11e del merafkast, der ka11 foroentes opnået som
følge af risikoen ved at investere i aktier.
Det er således klart, nt del gc1me111s11itlige merafkast på aktiemarkedet ko11cept11clt er det
mest korrekte mål for markedsrisikopræmie11, da denne ikke indel,older afkast fra at lrave en
s.i:rlig konkurrencemæssig fordel. Bnige11 af nktieafknst som referenceafkast er dermed konsistent med en snæver fortolk11i11g af CAPM.
Brugen af ege11knpitnlforre11tning som referenceafkast i modellen er dog stadig vnlid, lwis
1111111 netop ønsker at tillnde en risikojusteret egenknpilnljorre11t11i11g på 11ivea11 med dansk
i11d11stri.
Del knn e11delig bem.l!rkes, at de11 ge1111ems11itlige egenkapitnlforre11t11ing i dansk i11d11stri
over tid må foroe11les at være l,ojere end gennemsnitsafknslel for aktiemarkedel. Det er således ikke overraskende at referenceafknstet benyttet af Ko11k11rre11cestyrelsen i eksempelt•is
bilag 13 er ltojere end mnrkedsrisikopræ111ie11 benyttet i referencerne i sporgsmål 52.
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Spørgsmål 52
Valget nf periodelæ11gdc11 kn11 ses om eu afvej11i11g mellem at opnå et statistisk præcist est imat og samtidig sib·e et 'middclværdiret' estimat. Mn11 opnår generelt mere præcise estimater ved at vælge e11 læ11gere periodelængde. På den a11de11 side estimeres 111arkedsrisikopræ111ie11 1111der forudsætning af slnlio11arilet i risikoen over periode11. Dette er vigtigt, fordi
markedsrisikopræmie,r jo uetop nj11æ11ger nf markedsrisikoeu. Ved at vælge e11 laug periode
oger man sm1dsy11ligltede11 for behJd1:nde variation i markedsrisikoen. Hvis eksempelvis
111arkedsrisikoe11 tidligere var højere, så må præmien også formodes at have været liojere.
Estimalets præcision af11ænger af volatiliteten i de 1111derligge11de data. Da volatiliteten i
nktiemarkedsajkastet er højt, kra'Ver det altså flere årtiers data for at opnå 11oge11l1111de præ•
cise estimater af markedsrisikopræmien. Volatilitcte11 for den gennemsnitlige ege11kapitalforre11t11i11g i dansk i11d11stri er langt lavere, sn derfor vil e11 kortere tidsrække stadig git1e et
relativt præcist estimat af deu foroentede egenkapitalforre11t11i11g. I de11 konkrete situation
vurderer skø11s111æ11de11e, at perioden 2001-2007 er tilstrækkelig.]
Spørgsmål 53 (Konkurrencerådet)

Skønsmændene bedes oplyse, om der findes troværdige tal for danske industri•
virksomheders gennemsnitlige egenkapitalforrentning i den ilf skønsmændene ved
besvarelsen af spørgsmål 52 fastlagte periode.

(Sko11smamdc11es svar.

if. erklæri11~e11 af 3. felm,nr 2014:

Skø11smæ11de11e vurderer den oprindelige periode fra 2001 -2007 som værende tilstrækkelig.
Det ka11 dog /,emærkes, at en længere tidsrække er 11111lig, da datagnmdlaget for egenkapi·
tal/1ereg11i11geme strækker sig tilbage til 1995 i de11 i spørgsmtil 7 refererede fil. Ege11kapitalforrentni11gen i hvert af de foregående 6 år var højere end ge1111ems11itlet for 2001-2007,
og ma11 vil derfor op1111 en højere ge1111ems11itlig ege11kapilalforre11t11i11g tied at benytte de
tidligere data./
Sporgsmål 54 ◄Konkurrencerådet)

Skønsmændene bedes i forlængelse af besvarelsen ilf spørgsmål 53 oplyse, om der
for den af skønsmændene fastlagte periode findes troværdige data for danske industrivirksomheders egenk<1pitalforrentning baseret på andre metoder end anvendelse af regnskabstal/bogførte værdier for egenkapitalen?

{Skonsmænde11es svar. if. erklæri11ge11 af3. fe/Jruar 2014:
'Ege11kapitalforre11t11i11g' refererer almindeligvis til årets reg11skaltsres11ltat efter skal i pro•
cent af den liogførle værdi af ege11kapitale11. Altemativt ka11 man beregne årets regnskahsre~
sultat efter skat i proce11t af 111arkedstiærdie11 af ege11kapitale11. Dette er de11 reciprokke værdi af det ofte l,enyttede 'price/earni11gs' nogletal. Således beteg11es de1111e EIP ratioen.
Da EIP ratioe11 benytter årets reg11skabsres11/tat efter skat, er denne metode altså også base•
ret på a11ve11ddse af regnskabstal. Dermed må den del af spørgsmålet der vedrører /,rugen af
andre metoder e11d a11ve11delse af reg11skabstal besvares be11ægte11de. Samtidig ka11 de11 del af
sporgsmålet der t1edrorer l,r11ge11 af andre metoder end liogforte tra:rdier for ege11kapitale11
l,esvares l1ekræfte11de.
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Dn EIP ratioen benytter mnrkedsværdien af egenkapitalen, findes der kun troværdige datn
for børsnoterede virksomheder. Denued kan mart ikke lieregne ratioe11 for alle danske industrivirksomheder. Dntagru11dlaget ville dermed ikke være det snmme som gnmdlaget for bereg11i11geme i Danmarks Statistik.
EIP vil k111111e beregnes pti hnggnmd af data i Acco1111t Data Danmark. De1111e datalmse i11delrolder dntn begij11de11de i 1983.J
Spørgsmål 55 (Konkurrencerådet)

Såfremt spørgsmål 54 besvares benægtende, er det i givet fald i overensstemmelse
med almindelig anerkendt fagøkonomisk metode at anvende regnskabstal/bogførte værdier for egenkapitalen ved beregningen af den gennemsnitlige
egenkapitalforrentning for danske industrivirksomheder?

(Sk,msmamdenes smr,

il erklærin~en af 3. f,;lirunr 2014:

Beregni11ge11 af ege11kapitale11s forre,1t11i11g er e11 stn11dardbereg11i11g i reg11sknbsvæse11. Det
er således i overensstemmelse med almindelig anerke11dt fngokonomisk metode ni a11vende
reg11sknbstallbogforte værdier for ege11kapitale11 ved bereg11i11ge11 af den gen11ems11itlige
egrmknpitnlforre11tning for danske industrivirksomheder. J
Spørgsmål 56 (Konkurrencerådet)

Nationalbanken har, jf. henvisningerne i spørgsmål 52, estimeret markedsrisikopræmien ud fra udviklingen i aktiekurserne og dividendeudbetalingerne. Det er
Konkurrencerådets opfattelse, at Nationalbankens metode herved adskiller sig fra
Konkurrencerådets. Skønsmændene bedes oplyse ud fra hvilken referenceportefølje, det efter skonsmændenes opfattelse vil være mest korrekt at estimere markedsrisikopræmien?

(Skonsmændenes svar,

il erklæringen nf3. felimar 2014:

5am bemærket i de indledende betragt11i11ger er det gennemsnitlige merafknst på aktiemarkedet over tid det mest korrekte mål for 111nrkedsrisikopræmie11, da denne ikke indeholder afkast baseret på at /rave e11 særlig konkurrencemæssig fordel.]
Spørgsmål 57 (Konkurrencerådet)

Skønsmændenes anmodes om at besvare spørgsmål 33 på ny under inddragelse af
skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 52-56.

{Skø11s111ænde11es svnr, il erklæringen nf3. (c/,ruar 2014:
Der ønskes lier e11 besvarelse af spørgsmål 33 på ny under inddragelse nf skø11smæ11denes
besvarelse af spørgsmål 52-56.
Det er som 11æv11t ove11for klart, at det gennemsnitlige mernjknst på aktiemarkedet ko11cept11elt er det mest korrekte mål far mnrkedsrisikopræmien. Således er Natio11alba11kens estimat på 5,2 % på 11ivear1 med a,utre estimater af mnrkedsrisikopræmie11.
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Det bemærkes imidlertid i spørgsmål 33, at "afkastet på refere11ccportefaljen (dansk industri) fastsættes til deu l•ærdi, som sy11s- og sko11s111æ11de11e finder mest retvisende far de1111e
sag under lie11sy11tagen til besvnrclse11 nf sporgsmnl 7". Sporgsmnl 7 vedrorer ege11kapitalforrc11tni11ge11 i da11sk i11d11stri og refererer til Ko11k11"enccstyrclsc11s l1eregni11g af de1111e
(bilng 14). Således 11111 det relevn11te afkast på refere11ceportefolje11 ved besvarelsen af
spørgsmål 33 stadig være Jorre11t11illgen nf den l1ogforle egenkapital i dansk industri. Endvidere ser sko11smændene i svaret til sporgsmnl 52 ikke grund til al benytte e11 længere
tidsperiode. Dermed giver l1esvnrelse11 af sporgsmnl 52-55 ikke grund til nt foretage ge11/1e~
regning til spørgsmål 33.J
Spørgsmål 58 (Elsam)

Skønsmændene bedes oplyse, om det forventede afkast, som udledes af CAPM,
når Nationalbankens metode til beregning af markedsrisikopræmien (jf. spørgsmål
52) anvendes ("Nationalbank-CAPM Afkastet"), afspejler investorernes forventede
afkast af:
(i) den bogførte egenkapital i henhold til årsregnskabet, eller
(ii) markedsværdien af den investerede egenkapital.

(Skø11smæ11de11es sz•ar,

if erklæri11ye11 af 3. fel1ruar 2014:

Det forventede nfknst, som udledes af CAPM, 11år Natio11nlbm1k,ms metode til bcreg11i11g nf
mnrkedsrisikopræmie11 a11ve11des ("Nntio11alba11k-CAPM Afknstet"), afspejler i1westorcr11es
forventede afkast af ( ii) markedsværdien afden investerede egenkapital. J
Sporgsmål 59 (Elsam)

Skønsmændene bedes til brug for besvilrelsen af dette spørgsmål forudsætte, at der
skal foretages en beregning af det beløb i DKK, som svarer til investorernes forventede afkast ved investering i Elsam ("DKK-Afkast Beregningen").
I forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 54 bedes skønsmændene under denne
forudsætning vurdere, om det ved DKK-Afkast Beregningen vil være i overens•
stemmelse med økonomisk teori at multiplicere Nationalbank-CAPM Afkastet
med Elsilms bogførte egenkapital i henhold til årsregnskabet.

(Skom:111æ11de11es svar, if erklæri11ye11 af3. februar 2014:
Den bog.forte egenkapital i en virksom/red reflekterer almindeligvis den nf ejerne i11dsk11dte
kapital (/1en111der opsparede overskud). Natio11nll,n11k-CAPM afkastet giver et estimat for
del af i1mestor krævede afkast givet den systematiske risiko z•ed im,esteri11ge11. Det er således i overensstemmelse med okonomisk teori at benytte Nationalbank-CAPM modellen til
nt vurdere afknstkrav til de11 bogførte egenkapital.
Det er lierefter alene et sporgsnuil i lll'or hoj grad Elsnms l,ogforte ege11kapit11/ i 1le11hold li/
årsregnskabet reflekterer den nf ejerne indskudte kapital. Dette er et spørgsmål, som h·æver
betydelig reg11sk11/1smæssig indsigt, og da sko11smæ11de11e som tidligere komm1111ikeret til
parteme ikke er regnskabsr:ksperter, ka11 det ikke belrandles lier. Det skal dog påpeges, at antagelse11 at egenkapitalen reflekterer den indskudte kapital ikke knytter sig specielt til l,n,-
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gen af Nationalbank-CAPM modellen, men er en antagelse ved ethvert brug af den bogforlc
egenkapital til v11rderi11g af det tilladte afkast./
Spørgsmål 59.1 (Elsam)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;;.I.:.;
sp,:.;ø;;.ra....:s.:.;m.:.;å=:l...:5:..:.9_i:..:..d:;;:,,:.
et:..:.o.:....c...d_ aterede skønstema af 3. februar 2014 henvises der ved en
beklagelig fejl til spørgsmål 54 i stedet for spørgsmål 58. Teksten til spørgsmålet
skulle rettelig have været:
"I forlængelse af besvarelsen af spørgsmtil 58 bedes skønsmændene under denne for11dsæt11ing vurdere, om dl!t ved DKK-Ajkast Bereg11i11ge11 vil være i ovcrmsstcmmelse med økonomisk teori at 11111ltipliccrc Nntionalba11k-CAPM Afkastet med Elsams l1ogførte egenkapital i l1enliold til tirsregnskabet."
Hensigten med spørgsmålet var således at opnå en besvarelse af, om det i henhold
til økonomisk teori vil være retvisende at beregne det beløb i DKK. der svarer til
investorernes forventede/krævede afkast ved investering i Elsam, ved at
•

multiplicere det forventede afkast. som defineres i besvarelsen af
sporgsmål 58 - dvs. det forventede afkast, som udledes af CAPM, når
Nationalbankens metode til beregning af markedsrisikopræmien Of.
spørgsmål 56 og henvisningerne i spørgsmål 52) anvendes-, med

o Elsams bogførte egenkai;,ita\ i henhold til årsregnskabet, eller
om der bør anvendes
o en anden værdi end Elsams bogførte egenkapital - eksempelvis
markedsværdien af den investerede egenkapital i Elsam - for at
opnå en retvisende beregning af dette beløb.
Skønsmændene bedes besvare spørgsmål 59 på ny under hensyntagen til rettelsen
af henvisningen i spørgsmålet samt den ovenstående uddybelse af hensigten med
spørgsmålet.
I forbindelse med skønsmændenes besvarelse af dette spørgsmål bedes skøns•
mændene blandt andet besvare følgende delspørgsmål 59.1.a og 59.1.b:
Oelsporgsmål 59.1.a (Elsam)

Ligesom i det oprindelige spørgsmål 59 og spørgsmål 59.1 ovenfor bedes skønsmændene til brug for besvarelsen af dette spørgsmål forudsætte, at der skal foreta•
ges en beregning af det beløb i DKI<, som svarer til investorernes forventede/krævede afkast ved investering i Elsam - dvs. Elsams cost•of-capital i relation
til egenkapitalen, jf. besvarelsen af spørgsmål 19.1.
Skønsmændene bedes oplyse, hvilken af de følgende tre beregningsmetoder, der
efter skønsmændenes vurdering resulterer i den efter almindelig anerkendt øko•
nomisk teori mest retvisende beregning af det beløb i DKI<, som svarer til investorernes forventede/krævede afkast ved investering i Elsam:
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Metode (i): Det forventede afkast (i procent), som udledes af CAPM, når Nationalbankens metode til beregning af markedsrisikopræmien Uf, spørgsmål
56 og henvisningerne i spørgsmål 52) anvendes, multipliceres med Elsams
bogførte egenkapital i henhold til årsregnskabet.
Metode (ii): Det forventede afkast (i procent), som udledes af CAPM, når
Nationalbankens metode til beregning af markedsrisikopræmien Uf, ovenfor) anvendes, multipliceres med "den af ejerne indskudte kapital (herunder
opsparede overskud)" - som omtalt i besvarelsen af det oprindelige
spørgsmål 59 - i Elsam.
Metode (iii): Det forventede afkast (i procent), som udledes af CAPM, når
Nationalbankens metode til beregning af markedsrisikopræmien Uf. ovenfor) anvendes, multipliceres med markedsværdien af den investerede egenkapital i Elsam (som omtalt i besvarelsen af spørgsmål 58).
Delsporgsmål 59.1.b (Elsam)

Ligesom i det oprindelige spørgsmål 59 og spørgsmål 59.1 ovenfor bedes skønsmændene til brug for besvarelsen af dette spørgsmål forudsætte, at der skal foretages en beregning af det beløb i DKK, som svarer til investorernes forventede/krævede afkast ved investering i Elsam - dvs. Elsams cost-of-capital i relation
til egenkapitalen, jf. besvarelsen af spørgsmål 19.1.
Skønsmændene bedes oplyse, om det efter almindelig anerkendt økonomisk teori
vil være retvisende at foretage en sådan beregning ved at
•

multiplicere det forventede afkpst (i procent), som udledes af CAPM,
når Nationalbankens metode til beregning af markedsrisikopræmien
Qf. spørgsmål 56 og henvisningerne i spørgsmål 52) anvendes, med

o Elsams bogførte egenkapital i henhold til årsregnskabet - altså
ved anvendelse af metode (i) i delspørgsrnål 59.1.a -,
•

når det forudsættes,
o at Elsams bogførte egenkapital reflekterer den af ejerne indskudte kapital i Elsam (herunder opsparede overskud), men er
signifikant lavere end markedsværdien af den investerede
egenkapital i Elsam.

!Skons111a;11de11cs svar, il erklærin~•en nf3. ;,mi 2014:

I,rdledeude bctraghtillgcr
Elsm11 har stillet yderligere tre sporgsmål, der alle vedrører lm1ge11 af l1ogforte t>
ærdier eller
markedsværdier. 1 det folgendc gives nogle generelle betragtninger om det relevn11te værdimål i for/li11delse med regulering af virksom/reder i en 111011opolsit11atio11.
I besvarelsen til syns- og skønslcmncl af 3. febninr 2014, bemærkede skons111æ11de11e, at forrc11tni11gc11 nf den bogforlc ege11knpitnl (som eksempelvis den gen11emsnitlige cge11knpitalforrentning i dansk i11d11stri) inde/ro/der en kompo11ent, som reflekterer den forrentning der
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opnås, fordi virkso111l1edeme besidder en særlig konkurrencemæssig fordel. E11 sådan fordel
k111111e skijldes eksempehiis pate11ler, speciel knowhow eller 111011opollmarkedsmagt.
De1111e kompo11e11t er ikke i11del,oldt i det forventede afkast af 111nrkedsværdie11, forbi markedsværdie11 selv t1etop reflekterer kompo11ente11. Dermed kan markedsværdien dekompo11ercs..i ta_dc/c_;_Jj) de11 indskudte kapital inkl. opsparede overskud (målt ved den /,ogforle værdi) saml (ii) værdien af de11 fremlidi~e merprofil der km1 optjenes som folge af al besidde en
særlig ko11k11rre11ce111æssigfordel. Da de11 bogførte værdi indeholder opsparede overslmd, reflekterer de11 altså også den hidtidige merprofit optjent fra at besidde e11 særlig ko11k11rre11cemæssigfordel (i det omfang oversk11ddet ikke allerede er udloddet til ejeme).
Hvis den regulerende myndiglied e11sker ni tillade en vis forre11tning nf egenkapitalen, som
alene reflekterer den risiko, som er forl11111det med investeringen, vil det være korrekt at benytte (i) el mtil for forve11/el afkast som alene reflekterer risikoen - og ikke 11ogc11 særlig
fremtidig ko11J..11rrence111æssig fordel - og (ii) et mtil for ege11knpitale11 som alene reflekterer
deu indskudte kapital inkl. opsparede overskud - og ikke 11oge11 særlig fremtidig konkurrencemæssig fordel. Til dette formål vil det nltsti være i overensstemmelse med økonomisk teori
ni Inge 11dgangsp1111kt i (i) Natio11albm1kc11s metode til beregning nf mnrkedsrisikopræmic11
saml (ii) bogforle værdier.
Hvis den regulerende myndiglied stiledes benytter bogforte værdier som basis for en tilladelig maksimal ege11knpitalforrentni11g for en virksomhed i eu mo11opolsit11atio11, smrer dette
til indirekte ni regulere markedsværdien. Hvis myndigheden eksempelvis tillader e11 over
tid ge1111ems11itlig ege11kapitnlforre11lning af den bagforte værdi svarende til de11 nf i1westorcrne krævede forrentning givet den systematiske risiko <;:;> sti vil markedsværdien (1111dcr
antagelse nf ralio11nlitet og fuld i1ifor111atio11) være lig den bogførte værdi. [Fodnote: Hvis
dc11 faktiske egenkapitalforrentning er risikabel, sti vil fommt11i11gen i de e11kelte perioder
være forskellig fra de11 krævede forrentning. Stiledes gælder forholdet ptipeget i sporgsmtil
19.2./ Hvis e11 lrojere forrent11i11g e11d ri tillades, sti mti markedsværdien forventes ni stige,
stiledes at forrent11i11gen af denne er lig ri den11ed nle11e refleklt'Ter den systemntiskc risiko.
Mnrkedsværdien af1læ11ger nltsti nf de11 tilladte ege11knpitnlforre11t11ing og knn derfor ikke
(m1ges som linsis for dl!II tilladte forrent11i11g.
Hvis den regulerende my11dighed faktisk tillod forre11t,1i11ge11 nf ege11kapitnle11 for e11 t>irksoml,ed i e11 111onopolsit11ntio11 nt ske pti bnsis af 111nrkedsværdie11, så mti virksomheden forve11tes blot nt sætte monopolpriser, fordi mnrkedsværdic11 (ige11 1111der m1tagelse af rntio11nlitet og fuld infon11atio11) sti ville reflektere de11 hernf nfledte fremtidige merprofit samt de11
systematiske risiko. Err tilladelig egenkapitalforre11t11i11g baseret på de11 systematiske risiko
og mnrkedsværdien ville nltsti være 11de11 effekt.
I det ove11sttie11de er optimnlitete11 nf nt fastsætte et tilladeligt nfknst på baggrund af bogførte
værdier ikke taget i l1etrngt11i11g. Eksempelvis tilskij11der e11 stidnn regulering ikke altid virksoml1ede11 til at foretnge effektiviseringer. Det er dog klart at markedsværdier ikke hør ligge
til gnmd for såda1111c afkastbereg11i11ger.

Besvarelse af Spørgsmiil 59.1 med delspørgsmtil 59.1.a og 59.1.b
Sam disJ..11teret i de i11dlede11de betragt11i11ger, så er det i overensstemmelse med økonomisk
teori at multiplicere Natio,zalbank-CAPM afkastet med Elsams bogførte egenkapital i l1e11lrold til tirsreg11skabct. Dette lwiler på 3 a11tngclser. For det fors te n11tnges at ... Nntio11albn11k-CAPM ajknstet giver et præcist estimnt nf det nfknst, som investoreme J..Ta'Ver ved i11-
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vestering i Elsam. For det andet tillades der i beregningen ikke merproftl frn særlige kon•
kurreucemæssig fordel som Elsnm måtte l,esidde. For det tredje antager lm1ge11 af Elsnms
bogførte ege11knpitnl (som i besvarelse11 til spørgsmal 59), nt denne reflekterer den nf ejerne
indskudte kapital.
E11 s11æuer fortolkning (11de11 he11sy11tnge11 til snge11 i øz•rigt) nf spørgsmålets forudsætning
"at der skal foretages en beregning nf det beløb i DKK, som svarer til investorernes forve11 tede afkast ved investeri11v i E/sam" (emfase tilføjet) leder i111idlertid til besvarelsen at mar•
kedsværdie11 skal benyttes i bereg11i11ge11. lllvestorer bør (ud fra en altemativbetrngtni11g)
altid basere forventede afkastl,eregninger på 111arkedsværdien. En/rz,er bimlende regulering
af Elsams profttai,ilitet påvirker dog netop det l1eløb i DKK, som svarer til i11vestoremes
forventede afkast ved investering i Elsam. Derfor er mm·kedsværdien uegnet som basis for
en sådan regulering - som ogsn /,emærket i de indledende l,etrngt11inger.
De/spørgsmål 59.1.a og 59.1.b 111n Iigeledes besvares todelt nj11amgig af den præcise fortolk~
11i11g afforudsæt11i11gen "ni der skal foretages en l,ereg11i11g nf det beløl, i DKK, som svarer
til i,westoremes forvmtede afkast ved investering i Elsnm ". Det er klart at markedsværdien
nitid lægger til gnmd for l1eregni11ge11 nf i11vestors forventede afkast i DKK. Ved e11 snæz•er
og isoleret fortolkning nfforudsætningen må de/spørgsmålene derfor besvares som følgende:
Metode (iii) er den korrekte metode i /1csvnrelse11 af spørgs111ål 59.1.a, og spørgsmål 59.1.b
må Ilesvares benægtende.
Hvis det imidlertid forudsættes at der ønskes e11 reguleril!g af Elsnms profitabilitet, er den•
III! beregning ige11 ikke egnet som basis l1erfor. Her er den efter almindelig anerkendt økonomisk teori mest re/I/visende bereg11i11g mclode (ii) i de/spørgsmål 59.1.a. J metode (ii) Ile·
nyttes "den af ejerne indskudte kapital (herunder opsparede overskud)". 1forhold til metode
(i) l1el,øver ma11 altså ikke nt mllnge ni Elsams bogførte egenkapital reflekterer den af ejeme
indskudte kapital (jf. antagelse 3 i første afsnit af nærværende besvarelse).
l dclsporgsmtil 59.1.b forudsættes at Elsams bogforte ege11knpital reflekterer den nf ejerne
indskudte kapital, således at metode (i) og (ii) i 59.1.a er e11s. Yderligere fonidsættes ni
markedsværdie11 er signifikant l,øjere end den investerede egenkapital i Elsnm. Dette bety·
der nt metode (i) ikke er t>eleg11et til ni foretage e11 l1ereg11i11g nf det /,e/0/1 i DKK, som svarer
til i11vcslorerues forve,lledc nfknst 1,ed i11vesteri11g i Elsam, men sidst11a'V11te l1ereg11i11g er
som vist i det ove11ståe11de ikke relevant for e11 eve11t11el regulering nf Elsnms profitn/,ilitet. [
Sporgsmål 60 (Elsam)

Såfremt skønsmændene anvender Nationalbankens metode (jf. spørgsmål 52) ved
bestemmelsen af afkastet på referenceporteføljen i besvarelsen af spørgsmål 57, bedes skønsmændene under hensyntagen til besvarelserne af spørgsmål af 58 og 59
oplyse, hvorvidt og hvorledes den bogførte egenkapital for Elsam i Test A som følge af denne justering skal justeres.

/Skø11smæ11de11es smr.

tf erkfo:rin~en af3. februar 2014:

Skø11smæ11de11e benytter ikke Nntio11all,n11ke11s metode ved beste111111clse11 nf afkastet på refere11ceporll:folje11 i besvarelsen nfspørgsmål 57.J
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Spørgsmål 61 (Elsam►

Skønsmændene bedes forudsætte, at normalfortjenesten ... har til formål at tillade
Elsam en egenkapitalforrentning svarende til gennemsnittet af den regnskabsmæssige egenkaeitalforrentnin i dansk industri.
På denne baggrund bedes skønsmændene vurdere, om referenceporteføljen i beregningen af normalfortjenesten skal fastsættes til
(iii) risikopræmien beregnet ved hjælp af Nationalbankens metode Qf.
spørgsmål 52) tillagt en risikofri rente; eller
(iv) den gennemsnitlige regnskabsmæssige egenkapitalforrentning i dansk
industri.

(Skønsmændenes svar. if. erklærinscn a[3. februar 2014:
Hvis 11or111a1Jortjc11este11 ltar til fonuål at tillade Elsam en cge11kapitalforrent11i11g svarende
til ge11ue111s11ittet af den regnskabsmæssige cge11kapitalforre11t11ing i dansk industri, bør referenæportefoljen i beregningen af 11ormalfortje11este11 fastsættes til (ii) de11 gennemsnitlige
regnskabsmæssige ege11kapitalforre11t11i11g i dansk industri.]

Parterne har som en del af syns- og skønstemaet udarbejdet et "Skema 1", der indeholder en
række beregninger i tilknytning til visse af spørgsmålene i skønsternaet. Der er mellem parterne enighed om selve beregningerne, men ikke om relevansen af de forskellige forudsætninger, som beregningerne er baseret på.

Af Skema 1 fremgår bl.a. (fodnoter udelades):

Skema 1

Tilladt

EnhedCKTs

egenlcapilal- kritiske tiSpørgsmål

forrentning mer)
(EKF) i%

1.1.2005-30.06.2006

1.1.2005-3L12.2006

(Forudsætning B i syns- og sJæns..

(Spørgsmål 51)
Hvor der foretages beregninger af
antallet af KT, er antallet af KT opgjort for perioderne 2005-

temael)

2006I/2006ll

43
44

10 (14)

%
10(1~
47
10 (14}
48 (i) AVC drift
(ii) AVC re •nskab
(iii) AFC
(iv)Den genncmsnitli- 10 (14)
gc Mark-Up Omkoslnin bcnchmark
(v} C02

DKK/MWh
KT
DKK/M\Vh
DKK/M\Vh
DKK/M\Vh
DKK/MWh
DKK/MWh
DKK/M\Vh

DKK/MWh
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.
10 (14)
49
For de eftedolgende sporgsmål foretages udover en
underopdeling på periodelængde (med eller uden for•
udsætning B i syns- og skenstemaet) også en underopdeling afhængig af typen af prisvariationstill.cg
("PYT" ) (med eller delvist uden forudsætning A i synsog skonstemael).
7b Konkurrencerådet

2001-2003
Konkurrencerådet
2003-2005
Konkurrencerådet
2005-2006
Konkurrencerådet
2001-2007
Danmarks Statistik
2001-2003
Dilnmarks Stiltislik
2003-2005
Danmarks Statistik
2005-2006
Dilnmarks Slillistik
2001-2007
9
10

13
15

Nei (Nci)
10 timers rvr • 10 timers rvrJlimers PVT
3 timers PVT/3¼
(Forudsætning (Spergsmål 50,
A i syns- og
del vil sige dcl·
skonstemaet)
vist uden forudsætningAi
syns- og skønstemaet)
36
133

Nej(Nej)
10 timers rvr • 10 timers rvr •
3 limers PVT
3 limers PVT/3....
(Forudsætning A (Spørgsmål 50,
i syns• og skøns- det vil sige deltemaet)
vist uden forudsælningAi
syns- og skonstemaet)
299/0
567/329

13,53

J<T

13,71 (14)

KT

3 (0)

81 (0)

280/0 (250/0)

16,11

KT

0

0

123/0

5-10/323
(529/316)
284/0

15,31

KT

0

0

170/0

387/109

14,15

KT

0

0

242/0

524/303

15,93

KT

0

0

132/0

295/0

17,44

KT

0

0

50/0

129/0

16,55

KT

0

0

86/0

201/0

14
10
10 (14)
10 (14)

KT
KT
KT
KT

0
421
0 (0)
0 (0)

0
646
0(0)
0 (0)

250/0
770/393
247/0 (0/0)
0/0 (0/0)

529/316
1242/606
715/-lll (0/0)
0/0 (0/0)

...
...

...

0
0
461
0
597

0/0
0/0
5,16/178
219/0

0/0
0/0
889/-179
505/283

-

-

623/310

1041/545

...

... ...
...

...

...

...

...
...

...
...

29 Total beta 2005-2006
Total beta 2001-2007
31 10 % + manglende led
14 % + manglende led
32 Forudsætning Bop·
fyldt
Forudsætning B ej op·
fyldt
33 Forudsætning Bopfyldt
Forudsætning B ej op•
fyldt
39 Knækkurve, 30 år
Knækkurve, 40 år
Linea:r, 30 år
Linca:r, 40 år
Knækkur\'c, 30 år
Knækkurve, 40 år
Line.er, 30 år
lineær, 40 år
41 Knækkurve, 30 år
Knækkurve, 40 år
lineær, 30 år
Lineær, 40 år

30,4
19,3
11,63
14,44
10,59 (Beta •
0,69)
11,05 (Beta •
0,72)
13,95
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0
0
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0
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EKFi pct.
EKFi PC!
EKFipct
EKF i pct
EKFi pct

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
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8%
8%
8%
6%
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5%
5%

0/0 (0/0)
0/0 (0/0)
0/0 (0/0)
0/0 (0/0)

0/0 (0/0)
0/0 (0/0)
0/0 (0/0)
0/0 (0/0)

...

...

.
.
-

.

.
.

.

!1%
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5%
5%

. ..

...

...
•··

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

-
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Parterne har også efter afslutningen af skønsforretningen opnået enighed om forskellige
yderligere beregninger i relation til parternes anbringender (bilag 45, bilag 51 og bilag X). Re-
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levansen af de forudsætninger, som lægger til grund for beregningerne, er parterne dog som
nævnt ikke enige om.

-~ __

--Øvrigt ma~riale

Bilng A-F

Til nærmere belysning af Elsams adfærd i perioden har Konkurrencerådet fremlagt bilag AF. Bilag A-E forelå også for Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet ved rådets og ankenævnets afgørelser i Elsam III-sagen, mens bilag F blev fremlagt under skriftsvekslingen
for ankenævnet.

Bilag A og F er en oversigt over samtlige kritiske timer, som er identificeret ved test A i perioden 2005-2006, under anvendelse af en egenkapitalforrentning på 10 % (bilag A) henholdsvis 14 % (bilag F). Bilag A omfatter i alt 1.484 kritiske timer, og bilag F omfatter i alt 784 kritiske timer. Begge bilag indeholder for hver af de identificerede kritiske timer data vedrørende
el-spotprisen i Vestdanmark samt til sammenligning el-spotpriserne i Norge, Sverige, Tyskland og Østdanmark. Bilagene angiver endvidere nettoimporten fra Tyskland samt data vedrørende Elsams omkostninger i hver af de kritiske timer. Elsams omkostninger, således som
disse er opgjort til brug for bilag A og F, omfatter følgende poster:

•

"AFC", som parterne er enige om udgøres af de regnskabsførte gennemsnitlige fa-

ste omkostninger (af parterne også benævnt" AFC.~gn").

•

"AVC", som parterne er enige om udgøres af de gennemsnitlige variable omkost-

ninger baseret på driftstal (af parterne også benævnt"AVCdnt1"). I bilag A og F svarer" AVC" samtidig til en post i bilagene benævnt "Vægtet MC maks", som efter det
oplyste udgør Elsams gennemsnitlige marginalomkostninger ved maksimal last.
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•

"AFC" og"AVC" giver i bilag A og F tilsammen posten" ATC", som udgør de samlede gennemsnitlige omkostninger i den pågældende time. Denne post indeholder
efter det oplyste ikke en egenkapitalforrentning.

•

"CO2", dvs. et CO2-tillæg.

Parterne er uenige om, hvorvidt opgørelsen af omkostningerne til brug for bilag A og F korrekt reflekterer Elsams omkostninger.

Bilag A og F indeholder desuden bl.a. en kolonne benævnt "Maks udbudspris", der efter det
oplyste viser den højest indmeldte pris på Nord Pool i hver af de kritiske timer (hvilken pris
dog ikke nødvendigvis behøver at være den af Elsam indmeldte), samt en kolonne, der angiver, hvorvidt Elsam har været prisbestemmende i den pågældende time.

Bilag B-E er en oplistning af de timer i perioden 2005-2006, hvor prisen i Vestdanmark var
mere end henholdsvis 25 % (bilag B), 50 % (bilag C), 100 % (bilag D) og 200 % (bilag E) større
end Elsams samlede gennemsnitlige omkostninger("ATC") i de pågældende timer. Disse bilag er ikke begrænset til kritiske timer identificeret i test A. Der er mellem parterne enighed
om, at"ATC" i disse bilag opgøres på samme måde som i bilag A og F, men som nævnt ikke
enighed om, hvorvidt opgørelsen af omkostningerne er korrekt. Bilag B-E inkluderer efter
det oplyste ikke nogen post vedrørende CO2-kvoter.

Bilag B (25 % "mark-up") oplister i alt 8.007 timer, hvoraf 5.078 timer efter det oplyste vedrører perioden fra den 1. januar 2005 til den 30. juni 2006. Bilag C (50 % "mark-up") oplister i
alt 3.556 timer. Bilag D (100 % "mark-up") oplister i alt 462 timer. Bilag E (200 % "mark-up")
oplister i alt 25 timer, som alle vedrører 2005.

Årsrapporter for Elsam

Der er under sagen fremlagt årsrapporter for Elsam Kraft A/S for 2005 og 2006.
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Af årsrapporten for 2005 fremgår, at Elsam Kraft A/S i dette år opnåede et positivt resultat på
1.495 mio. kr. før skat, hvilket var Elsam Kraft A/S' hidtil bedste resultat. Selskabets direktion
og bestyrelse anså resultatet for "meget tilfredsstillende". Det anføres endvidere i årsrapporten,_atselska~ts_i~esultater siden stiftelsen i 2003 havde haft en "meget tilfredsstillende udvikling".

Af årsrapporten for 2006 fremgår, at Elsam Kraft A/S i dette år opnåede et positivt resultat på
8.310 mio. kr. før skat, hvilket imidlertid omfattede en regnskabsmæssig for~eneste på 5.497
mio. kr. opnået ved i perioden at overdrage en række produktionsanlæg til Vattenfall. Direktionen og bestyrelsen anså også dette resultat for "meget tilfredsstillende".

Illustration afcl-spotprisen i februar 2009

Biintervenienteme har udarbejdet og fremlagt en graf over prisdannelsen i februar 2009 på
Nord Pool-spotmarkederne for Vestdanmark, Sverige og Norge samt spotmarkedet for Tyskland med det formål at foretage en sammenligning med prisdannelsen på markederne i maj
2004 og september 2005, jf. illustrationerne heraf ovenfor på s. 138 og s. 140.

Illustrationen af el-spotprisen i februar 2009 ser således ud:
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Forklaringer

Der er under sagen afgivet fælles forklaring af skønsmændene, Søren Hvidkjær og Per Baltzer Overgaard, som har vedstået deres fælles erklæringer. Søren Hvidkjær er professor i fi.
nansiering ved Copenhagen Business School, og Per Baltzer Overgaard er professor i mikroøkonomi ved Aarhus Universitet.

Skønsmændene har supplerede forklaret bl.a., at i fagøkonomien gør man brug af begreberne "fuldkommen" konkurrence, "ufuldkommen" konkurrence og monopol. Såkaldt "effektiv" konkurrence er ikke et begreb, som findes i den fagøkonomiske lærebog; dette begreb
stammer fra antitrust-litteraturen. Effektiv konkurrence er sjældent noget, der bliver defineret præcist. Begrebet dækker over konkurrence, som er "ret god", uden dog at være perfekt.
Som eksempel kan nævnes et marked, hvor der findes tilstrækkeligt mange aktører på både
udbuds- og efterspørgselssiden, således at ingen af aktørerne kan udnytte en markedsstyrke
"særligt meget mere" end under fuldkommen konkurrence. Der er nok ikke nogen væsentlig
forskel på, hvordan prisdannelsen er på et marked med effektiv konkurrence henholdsvis på
et marked med fuldkommen konkurrence.

Begrebet "alternativomkostninger" er centralt i økonomisk teori for forståelsen af, hvad en
virksomhed, der skal træffe en forretningsmæssig beslutning, betragter som en relevant økonomisk omkostning. Logikken er, at en virksomhed, der har en "produktionsfaktor" (hvilket
kan være et hvilket som helst input, som virksomheden anvender til produktionen), altid vil
overveje, hvad virksomheden ellers kan bruge produktionsfaktoren til; dvs. virksomheden
vil altid overveje, hvilken værdi produktionsfaktoren har i bedste alternative anvendelse.

Ud fra alternativomkostningsbetragtninger vil en virksomhed beslutte sig for ikke at producere, hvis ledelsen vurderer, at det vil være mere profitmaksimerende på lang sigt for virksomhedens aktionærer i stedet at bruge produktionsfaktorerne i bedste alternative anvendelse, f.eks. ved at sælge brændsel eller C02-kvoter i stedet for at anvende dem i produktionen.
Når virksomhedens ledelse træffer en beslutning, vil det altid ske med henblik på at give det
største langsigtede, samlede profitbidrag til aktionærerne.
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Alle typer af produktionsfaktorer har som regel en alternativ anvendelse. Alternativet kan
imidlertid godt være ikke-eksisterende, hvilket er tilfældet, hvis der ikke findes nogen alternativ anvendelse for en roduktionsfaktor i forhold til at bruge den i_eroduktionen; i så fald
er værdien i alternativ anvendelse nul. Dette gælder uanset årsagen til, at der ikke er nogen
alternativ anvendelse af den pågældende produktionsfaktor.

Hvis en produktionsvirksomhed er blevet tildelt gratis C02-kvoter, og der i øvrigt ikke gælder begrænsninger for virksomhedens ret til at omsætte C02-kvoterne, repræsenterer kvoterne i alternativomkostningsbetragtninger den værdi, som kvoterne har ude i markedet,
dvs. den værdi man kunne sælge kvoterne til i stedet for at lade dem indgå i produktionen.
Alternativet havde været, at virksomheden selv skulle købe C02-kvoterne på markedet. Det
er korrekt, at virksomhedens aktionærer formentlig vil være begejstrede for at have fået tildelt C02-kvoterne gratis, da en sådan tildeling må formodes at "gå direkte på bundlinjen",
hvilket også vil påvirke egenkapitalforrentningen. Den gratis tildeling af C02-kvoter påvirker dog ikke virksomhedens driftsøkonomiske betragtninger og den fremadrettede adfærd,
som forsat vil være baseret på alternativomkostningsbetragtninger.

I henhold til økonomisk teori vil alle "over-normale" profitter blive "konkurreret væk" på et
marked med fuldkommen konkurrence, og alle virksomheder på markedet vil netop få dækket deres gennemsnitlige marginalomkostninger. Hvis en virksomhed får dækket sine gennemsnitsomkostninger på lang sigt, svarer dette til, at virksomheden har en økonomisk pro-

fit på nul, såkaldt "nul-profit". I så fald genererer virksomhedens produktionsfaktorer præcis det, som produktionsfaktorerne også ville have genereret på lang sigt i bedste alternative
anvendelse. Hvis en virksomhed generelt ikke tillades at prissætte i henhold til dens alternativomkostninger, vil dette føre til økonomisk underskud for virksomheden over tid. Investorer, som stiller kapital til rådighed for virksomheden i forventning om at modtage en forrentning af deres kapital vil i givet fald fravælge virksomheden og i stedet investere i et alternativt aktiv, der giver en bedre forrentning.

. 195 ·

På et marked med konkurrence - det være sig et marked med fuldkommen konkurrence eller et marked med effektiv konkurrence - kan man dog ikke være sikker på "periode for periode" at få dækket sine alternativomkostninger, hvis der er andre konkurrenter på markedet, som ikke har samme alternativomkostninger. Prisen vil under konkurrence blive "konkurreret ned i bunden" af omkostningerne, dvs. at kun de mest effektive aktører vil få dækket deres gennemsnitlige marginalomkostninger. En producent, der agerer på et marked
med effektiv konkurrence, og som i løbet af året ikke har fået dækket sine omkostninger, vil
ikke sidst på året blot kunne vælge at hæve sine priser, indhente underskuddet og derved
opnå et sikret afkast. På et marked med effektiv konkurrence vil der periode for periode blive etableret markedsligevægt mellem udbud og efterspørgsel, hvilket virksomheden passivt
må forholde sig til.

Prisvariationstillægget, herunder formålet med og sammensætningen af dette tillæg, findes
ikke i økonomisk teori. Skønsmændene har ikke set et sådan tillæg anvendt før. På et Nord
Pool-spotmarked med effektiv konkurrence vil alle udbyderne ifølge økonomisk teori på
kort sigt operere i henhold til deres marginalomkostninger, og udbyderne vil derfor alle
indmelde deres "omkostningsfunktion" på Nord Pool-markedet. Prisen på markedet vil som
følge heraf tendere mod marginalomkostningerne. Det er svært at se, at prisvariationstillægget skulle være udtryk for marginalomkostninger.

Parternes synspunkter

Elsams synspunkter

Elsam har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sammenfattende processkrift
af 29. februar 2016, hvoraf bl.a. fremgår (det sammenfattende processkrift indeholder henvisninger til dokumenter, der ikke er gengivet i dommen):

DEL 1- INDLEDNING

2.

Elsams hovedanbringender
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(22)

Elsam gor følgende fire grundlæggende hovedanbringender gældende, som
alle hver især fører til, at Elsam skal have medhold i Elsams principale påstand, subsidiært Elsams subsidiære påstand:
Elsam kan ikke anses for dominerende, herunder i hele perioden.
(ii)

Hvis retten måtte finde, at Elsam er dominerende, har Elsam ikke
misbrugt en sådan position ved at indmelde urimeligt høje priser.

(iii)

Uanset punkt (i) og (ii) har Elsam overholdt tilsagnsaftalen, og styrelsen var derfor afskåret fra at gribe ind.

(iv)

Uanset punkt (i), (ii) og (iii) er rådsafgørelsen og ankenævnskendelsen
behæftet med væsentlige sagsbehandlingsfejl.

(23)

Spørgsmålet om dominans bliver behandlet i det sammenfattende processkrifts Del 2.

(24)

Spørgsmålet om misbrug bliver behandlet i Del 3 til 5. I Del 3 gennemgås det
juridiske og økonomiske grundlag for misbrug. Del 4 redegør for, hvorfor
konkurrencemyndighederne ikke l,nr ført det 11odve11dige bevis for urimeligt hoje priser. I Del 5 tager Elsam skridtet videre. Her påvises det, at Elsam re11t
fnktisk ikke har indmeldt urimeligt høje priser.

(25)

Tilsagnsaftalen og relevante sagsbehandlingsfejl bliver behandlet i Del 6 og
Del 7.

(26)

Umiddelbart nedenfor har Elsam dog valgt indledningsvis at introducere en
række centrale forhold.

3.

Der foreligger ikke misbrug

3.1

Elsam l111r ikke fået dækket si11e 0111kosh1ir1ger

(27)

I henhold til forarbejderne til konkurrenceloven skal en virksomhed have
lov til at få dækket sine omkostninger, uden at dette kan udgøre urimeligt
høje priser, ligesom en pris svarende til den pris, som ville blive dannet på et
marked med virksom konkurrence, heller ikke kan være misbrug, jf. folketingstidende 1996-97, Tillæg A, bind IV, s. 3668, venstre spalte nederst og
højre spalte:

"Efter Do111stolc11s praksis kræves der imidlertid detnlierct /,cvis for, at der
kan statueres 11rimeligt høje priser. Dette kn11 ske gennem en m1nl11se af omkost11i11ysstnikt11re11 ved at snmme111ig11e den ptlgælde11de vares salgspris
med varens produktionspris og dem1ed fastlægge fortjenstmargenen. På dette
grunding knn det vurderes, om der 1,esltlr et 11rimcliyt forhold mellem de faktisk afholdte omkostninger og den faktisk opkrævede pris. l bekræftende fald
1111i det 1111dersoges, om der er tale 0111 ptitvingelse af e11 pris, som enten i sig
selv eller i forhold til prisen for konb1rrere11de vnrer er urimelig.
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Udgan)•sp1111ktet ved vurderingen er, ligesom prnksis efter den gældende
ko11k11rre11celot•, de priser. der tiil/e da111ws på markedet med uirksom km1k11r-

~... Hvis e11 virksomlied 1111der fri prisdanne/se oy ko11k11rrence ka11 opretholde
et givent pris11il>e1111. k1111 prisen ikke tiære urimelis." (vores understregninger) ...
(28)

På et marked med virksom konkurrence vil en virksomhed ifølge økono•
misk teori få dækket sine omkostninger over tid. Dette fremgår også af den
stadfæstede rådsafgørelse:
"433. Økonomisk teori foreskriver. nt en virksomhed pti et marked med t•irk•
som konkurrence over lid vil få dækket sine totale omkost11i11yer lillayt en rimelig forlie11este. Del svarer til, at de11 producerede vares salgspris over tid
vil smre til virksom/1ede11s totale ge1111ems11itlige 0111kost11i11ger (ATC) tillagt
en rimelig fortjeneste. ...

438. Herved sikres, at Elsam opnår e11 profit der lanysiytel ka11 opretholdes
pti et marked med virksom ko11k11rre11cc." (vores understregninger) ...
(29)

Ifølge rådsafgørelsen og lovgrundlaget kan der altså ikke foreligge urimeligt
høje priser, hvis priserne ikke var tilstrækkeligt høje til at dække Elsams
omkostninger i den undersøgte periode.

(30)

Elsam fik imidlertid ikke dækket sine samlede omkostninger i den undersøgte periode. De opnåede priser har således ikke været tilstrækkelige til at
dække Elsams omkostninger. Der kan derfor i den foreliggende sag ikke foreligge misbrug.

(31)

Den manglende dækning af Elsams omkostninger er illustreret i nedenstående Figur 1. Figuren anvender alene de omkostninger, som Elsam ifølge
rådsafgørelsen skal have dækket i styrelsens misbrugstest, før det overhovedet kan komme på tale at overveje urimeligt høje priser. ligeledes anvender figuren de priser, som indgår i styrelsens egen misbrugstest for den re•
levante periode på 11/2 år.

Figur 1: Elsams ge1111ems11itlige omkost11i11ger og ge1111e111s11illige pris fm styrelsens
Test A i perioden 1. i111111ar 2005 til 30. j1111i 20D6
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Vt'sldamunrk) og Elsnms produkti,m

(32)

Den grå, venstre søjle viser de gennemsnitlige omkostninger ved Elsams
produktion af el, som styrelsen har valgt at medtage i Test A.

(33)

Den lyserøde, højre søjle viser den gennemsnitlige pris, som Elsam har op•
nået for den samme producerede mængde el i samme periode.

(34)

Det er væsentligt at bemærke, at styrelsen har accepteret indholdet af figuren. Det er således ikke bestridt af styrelsen, at Elsams opnåede priser i den
relevante periode i gennemsnit er lavere end Elsams gennemsnitlige om•
kostninger ifølge Test A.

(35)

Det betyder også, at parterne er enige om, at Elsam over perioden på 1111 år
ikke opnåede dækning for de samlede omkostninger ved produktion af el
ifølge Test A.

(36)

Allerede af den grund skal den stadfæstede rådsafgørelse ophæves.

(37)

Priserne er i ovenstående Figur 1 og i rådsafgørelsen angivet som kroner per
MWh. Måleenheden MWh står for megawatt per time og anvendes til måling af producerede mængder af el.

(38)

Det er i denne forbindelse relevant at nævne, at en husstand i gennemsnit
bruger under 4 MWh om året.
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3.2

Test A ide11tificerer k1111 misbmg, fordi der er fejl i prisvariatio11stiltægget

(39)

Som det fremgår ovenfor, kan der i nærværende sag ikke foreligge urimeligt
høje priser, da Elsam over perioden ikke opnåede dækning for de samlede
omkostninger.

(40)

Selvom rådsafgørelsens misbrugstest anvender nøjagtigt de samme omkostninger og priser som Figur 1 ovenfor, identificerede den ikke desto mindre
misbrug.

(41)

Dette skyldes, at den altafgørende del af rådsafgørelsens misbrugstest, den
såkaldte Test A, er behæftet med en række fejl i det, som styrelsen kalder
prisvariationstillægget. Ud over disse fejl er Test A også behæftet med en
række andre væsentlige fejl. Disse fejl vil blive introduceret i afsnit 3.3 nedenfor.

(42)

Test Aer en test, som sammenligner priser og omkostninger. En time identificeres som kritisk i Test A, hvis prisen overstiger de omkostninger, som sty+
relsen har valgt at lade indgå i Test A.

(43)

Selvom testen som udgangspunkt foretager denne sammenligning på timebasis, skal det såkaldte prisvariationstillæg i Test A sikre, at tab i den undersøgte periode tillades dækket i de timer, hvor der kan indmeldes højere priser. Dette fremgår også af den stadfæstede rådsafgørelse:

"477. På el ko11k11rre11cc11dsat marked vil en prod11cc11I ikke producere og
sælge sit produkt, livis de11 opnåede salgspris er lavere end prod11cc11te11s omkostninger ved al produære. I en række timer om året er Elsam dog 11odsaget
til at gore dette ...
480. Det er Ko11k11rre11ccstyrdse11s opfattelse, nt Elsam skal hm1e nmliilred
for at i11dlienle de11 mistede i11dtje11i11f ved i andre timer ni opmi e11 højere
forlie11esle ... " (vores understregning) ...
(44)

Som det fremgår af ovenstående Figur 1, overstiger Elsams omkostninger i
Test A priserne i perioden. Elsam har dermed ikke haft mulighed for at få
dækket alle sine tab. Prisvariationstillægget burde derfor sikre, at Test A allerede af den grund ikke identificerer kritiske timer.

(45)

Da Test A ikke desto mindre identificerede kritiske timer, fik både rådet og
ankenævnet det indtryk, at Elsam fik en samlet omsætning, som væsentligt
oversteg Elsams samlede omkostninger i perioden.

(46)

Selv styrelsen har formentlig haft det indtryk.

(47)

Derfor kom budskabet i ovenstående Figur 1 tilsyneladende også som en
stor overraskelse for styrelsen, da figuren blev præsenteret første gang, hvilket skete i Elsams replik af 30. september 2009 i nærværende sag.

(48)

Styrelsen valgte i hvert fald i første omgang at bestride figuren. Først umiddelbart før den mundtlige behandling i So- og Handelsretten af spørgsmålet
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om syn og skøn accepterede styrelsen figurens indhold og dermed det faktum, at Elsam ikke fik dækket de omkostninger, som indgik i styrelsens egen
Test A.
(49)

Ved en nærmere analyse har det også vist sig, at prisvariationstillægget i
Test A er behæftet med væsentlige fejl, som betyder, at Test A identificerede
kritiske timer, selvom Elsam ikke har fået dækket sine omkostninger.

(50)

Test A er defineret i rådsafgørelsen. Selve udførelsen af testen sker imidler•
tid i vidt omfang i et stort og kompliceret Excel-ark. Mens rådet og nævnet
har forholdt sig til rådsafgørelsen, er det ubestridt, at de ikke har set eller
forholdt sig til Excel-arket. Rådet og ankenævnet har derfor ikke forholdt sig
til styrelsens udførelse af Test A, som er fejlagtig og i strid med rådsafgøre I•
sen.

(51)

Som eksempel på den fejlagtige udførelse kan nævnes følgende to fejl, som
begge er uforenelige med lovgrundlaget og den tilhørende økonomiske teori, ligesom de fejlagtige udførelser i Excel•arket også er uforenelige med beskrivelsen i den stadfæstede rådsafgørelse.

(52)

for det Jorste medregner prisvariationstillægget i Excel•arket ved en fejl ikke
alle de tab, som opstår, når prisen er lavere end de omkostninger, som selv
styrelsen har valgt at tage med i Test A. I det bagvedliggende Excel -ark opgøres tabet nemlig uden at tage hensyn til visse af de omkostningstyper,
som ellers ifølge rådsafgørelsen skulle indgå i testen. At ikke alle omkostninger medregnes, når tabet opgøres, er ubestridt af styrelsen. Blev alle omkostningstyper medregnet, ville Test A ikke identificere kritiske timer.

(53)

For det andet medfører en anden fejl i prisvariationstillægget i Excel-arket, at
Elsam ikke en gang får lov til at få dækket alle de omkostninger, som afholdes i en time, når prisen i den pågældende time rent faktisk er tilstrækkelig
høj til at dække dem. Test A tillader derfor ikke Elsam at få dækket omkostningerne til de tilladelser til at udlede C02 (de såkaldte C02-kvoter), som
Elsam forbruger i den samme time. Det sker, selvom rådsafgørelsen udtrykkeligt angiver det modsatte:
Ud fra et Jorsigtig/redshensyn inkluderer misbr11ystcste11 et srikaldt
"C01-tillæy". hvori 100 pct. af de11 rele1m11te C02-pris i11drey11es. C02tillægget kompenserer lwroed Elsam for de11 maksimale okorrmniske værdi af
selskahets C02-h1oter, jf. pkt. 490-524.

"14.

521. Det er samlet set Ko11k11rre11cesh;rclsens vurdering, at misb111ystesten
skal indeholde et C02-tillæy. hvori 100 pct. nf den relcvm1te C02-pris indreynes." (vores understregninger) ...
(54)

Selvom styrelsen ikke bestrider den nævnte mekanik i relation til begge fejl,
gør styrelsen ikke desto mindre blot gældende, at der alligevel ikke er tale
om fejl.
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(55)

Rettes blot en af fejlene i prisvariationstillægget, identificerer Test A da hel•
ler ikke kritiske timer. Ethvert grundlag for misbrugskonklusionen bortfalder
dermed allerede af den grund.

3.2

Test A indeholder også fejl i andre elementer e11d prisvariatio11stillægget

(56)

Det har også vist sig, at der er væsentlige fejl i de øvrige dele af Test A.

(57)

Som eksempel skulle Elsam i henhold til den stadfæstede rådsafgørelse tillades en egenkapitalforrentning svarende til den gennemsnitlige egenkapi•
talforrentning før skat i dansk industri:

"466. Det er ... Konk11rrencestyrelse11s opfattelse, at 111islm1gstesteu afforsigtiglreds/re11syn skal tillade Elsam c11 fortjeneste, der sikrer selskabet e11
egenkapitalforrent11i11g svnreude til ~•,mne111s11iltet af eye11knpitnlforrentni11yc11 i dn11sk i11d11stri $Cllerelt.
467. I praksis udføres dette ved. at der i misbn,gstestcn beregnes, /rvor stor
c11 mark-up der skal til, for ni Elsam kan op11ti en cgenknpitnlforrentning fil!!!:.
rende til den $e1111e111s11itlisc cycnkapitnlforrc11t11i11g i dansk i11dustri." (vores understregninger) ...
(58}

Af rådsafgørelsen fremgik det, at det var styrelsens opfattelse, at den gennemsnitlige egenkapitalforrentning før skat i dansk industri var på 10 %:

"122. Opgorelser frn Da11111nrks Statistik viser, at den ge11nems11itlige egen•
latpilalforre11t11i11g (mtflt som i11dtje11i11g for skat i pct. nf cgc11knpitale11) i
dqnsk i11d11stri i t'irenc 2001 til 2003 i gcnnems11il var 1.QJzct.
529. {3. pkt.} Den ge1111cms11itlige cgc11knpitnlforrt:11tni11g i danske illd11stri11irksomlicdcr tiar i den umlersøste periode på en. 10 pct." (vores under-

stregninger og tilføjelser i firkantede parenteser) ...
(59)

Det har imidlertid vist sig, at den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i
dansk industri før skat ikke var 10 %. Skønsmændene finder, at den gennemsnitlige forrentning var 19,6 '}o i den undersøgte periode.

(60)

Rettes fejlen, identificerer Test A ikke kritiske timer. Ethvert grundlag for
misbrugskonklusionen bortfalder dermed også allerede af den grund.

(61)

Som et andet eksempel er Elsams produktionsapparat værdiansat for lavt i
Test A. Det betyder igen, at Elsams omkostninger til afskrivninger og til
egenkapitalforrentningen opgøres for lavt.

(62)

Rettes denne fejl, identificerer Test A heller ikke kritiske timer. Ethvert
grundlag for misbrugskonklusionen bortfalder dermed også allerede af den
grund.
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3.4

Elsams priser er ikke urimelige i forhold til prisen1e i andre o,nråder

(63)

En pris kan ikke være urimelig, hvis den ikke står i urimeligt forhold til den
"økouomiske værdi" af produktet. Det fremgår udtrykkeligt af den ledende
dom på området, U11ited Brands, som tilføjer, at priserne for konkurrerende
p rodukter er relevante ved fastlæggelsen af den økonomiske værdi.

(64)

Samtidig med, at styrelsen i 2005 indledte den nye undersøgelse mod Elsam,
indledte styrelsen også en undersøgelse mod den sammenlignelige producent i Østdanmark, Energi E2. Efter 5 års undersøgelser traf rådet den 22.
december 2010 afgørelse i sagen mod Energi E2 og fandt, at priserne i Østdanmark ikke havde været urimeligt høje.

(65)

Som det fremgår af Figur nedenfor, lå priserne i Vestdanmark på niveau
med priserne i Østdanmark. Da der var tale om identiske produkter og
sammenlignelige markedsforhold i Øst- og Vestdanmark, må det nødvendigvis betyde, at der er en kraftig formodning for, at priserne i Vestdanmark
heller ikke var urimeligt høje.

Figur 2: Prissamme11lig11i11ger
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Note. De gemremsnitlige priser I Vestd,mmark (DK1), Østdanmark (DK.2), Norge (N01), Sverige (SE)
og Tyskland (EEX) er beregnet som ti ge1mmm1it af Nord Pools limepriser De gemmrrs,ulllge priser i
Holland (NL) og Frankrig CFR) er beregnet sum et ge1111enm1il af timepriser modiaget fra SYSPmrttr.
Dm gem1ems111Wge pris i UK (UK> er beregnet som el gennemsml af timepriser, som er lteregnl'I iaom el
gmnemsnil afhalt•lim,·priS<·r modtage/ fra SYSPonw.

(66)

Også af den grund foreligger der en kraftig formodning mod urimeligt høje
priser i nærværende sag.

(67)

Som det også fremgår af figuren, lå priserne i Vestdanmark (DKl) i første
halvår 2006 under priserne i alle de øvrige områder i figuren - det vil sige
både Norge, Sverige, Tyskland, England, Holland og Frankrig. I 2005 lå
Vestdanmark (DKl) også under de tyske, engelske, hollandske og franske
priser og kun marginalt over elpriserne i Norge og Sverige.

(68)

På grund af den billigere, vandkraftbaserede produktion i Norge og Sverige
er det naturligt, at priserne ofte er lavere der. Til gengæld er de tyske priser
mere sammenlignelige, da produktionsmetoderne i vidt omfang er sammenfaldende.
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(69)

En sammenligning med priserne i andre lande viser således, at priserne i
Vestdanmark ikke har været urimeligt høje. Den stadfæstede rådsafgørelse
skal derfor også af denne grund ophæves.

3.4

Tilsag11saftale11 afskærer iudgreb i det1t1e sag

(70)

Når Elsam indgik en tilsagnsaftale med styrelsen i Elsam I-sagen, kan styrelsen ikke med tilbagevirkende kraft træffe afgørelse om, at Elsam alligevel
har opkrævet urimeligt høje priser i en periode, hvor tilsagnsaftalen var i
kraft. Det kan styrelsen tidligst gøre, når tilsagnsaftalen er opsagt eller tilbagekaldt.

(71)

En tilsagnsaftale kan kun tilbagekaldes, hvis der foreligger en gyldig tilbagekaldelsesgrund. I sit tilbagekaldelsesbrev af 23. juni 2005 forklarede styrelsen sin tilbagekaldelse af tilsagnsaftalen med tre forskellige grunde ... Ingen af disse grunde udgjorde dog gyldige tilbagekaldelsesgrunde.

(72)

Der foreligger derfor ikke en gyldig tilbagekaldelse i juni 2005, og styrelsen
har således ikke foretaget en opsigelse eller tilbagekaldelse af tilsagnsaftalen.
Styrelsen kunne derfor ikke træffe afgørelse om, at Elsam havde opkrævet
urimelige priser i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006.

(73)

Selv hvis man anser tilsagnsaftalen for opsagt i kraft af styrelsens tilbagekaldelsesbrev, ville styrelsen stadig først kunne træffe afgørelse efter en rimelig opsigelsesfrist, så Elsam havde en chance for at ændre sin prispolitik.
En rimelig frist måtte i dette tilfælde være på mindst 6 måneder. Styrelsen
kunne derfor allertidligst træffe afgørelse for perioden efter december 2005.

(74)

Tilsagnsaftalen forhindrede altså styrelsen i at træffe en afgørelse om urimeligt høje priser i langt størstedelen af den periode, som de rent faktisk traf
afgørelse om. Også derfor skal afgørelsen ophæves.

4.

Styrelsens forsøg på flere gange grundlæggende at ændre sagen

4.1

Styrelse11 l,ar efterfolge11de forsagt at skabe et 11yt misbntgsgnmdlag

(75)

Ved at investere store kræfter i forståelsen af Test A's mekanismer har Elsam
været i stand til at identificere mange væsentlige fejl.

(76)

I relation til mange af fejlene har styrelsens efterfølgende argumentation ikke primært koncentreret sig om et forsvar for de oprindelige begrundelser
for afgørelsen og mod rigtigheden af de påpegede fejl. Styrelsen har i stedet
præsenteret en lang række nye begrundelser for, hvorfor en misbrugskonklusion alligevel kan opretholdes. Styrelsen har således efterfølgende reelt
forsøgt at skabe en ny misbrugssag.

(77)

Denne adfærd fra styrelsens side har været symptomatisk for hele forløbet i
de otte år, sagen indtil videre har været under behandling hos ankenævnet
og retten.
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(78)

Elsam gør principalt gældende, at retten skal se bort fra alle disse "efterarbejder". Dette gælder især, når omfanget af "efterarbejderne" som i denne
sag er så omfattende, at det bryder med den grundlæggende procesordning.
Subsidiært gøres det gældende, at de nye anbringender er forkerte.
Til illustration, herunder af "efterarbejdernes" omfang, kan følgende fire eksempler nævnes.

4.1.1

Første eksempel - Sh1relsc11 ptistår 1111. at OJ!gørc/sen af den tilladte ege11k11J!ilalforre11t11j11y i rndsnfsorelsc11 er liyntt1ldiy

(80)

Den ovennævnte opgørelse af den tilladte egenkapitalforrentning er et eksempel på en fejl, hvor styrelsen reelt ikke har forsvaret sig mod, hvad Elsam anser for en faktisk mangel i rådsafgørelsen. Styrelsen har derimod i
stedet præsenteret en lang række skiftende nye begrundelser for, hvorfor fejlen alligevel ikke har betydning.

(81)

Da Elsam som nævnt påpegede, at den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk industri var væsentlig højere end de 10 %, reagerede styrelsen
ved at gøre gældende, at de tilladte 10 % faktisk slet ikke - som ellers angivet i rådsafgørelsen - var den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i
dansk industri.

(82)

Styrelsen gjorde derimod gældende, at de 10 % fremkom ved at anvende en
særlig metode, hvor styrelsen bl.a. frasorterede udvalgte brancher i dansk
industri i dataene fra Danmarks Statistik, selvom Danmarks Statistik allerede havde valideret dataene. Den særlige metode reducerede den gennemsnitlige forrentning for de tilbageværende brancher. Styrelsen gjorde derudover gældende, at der i forbindelse med rådsafgorelsen var gennemført en
risikojustering, som yderligere reducerede forrentningen til de 10 %.

(83)

Hverken den særlige metode, risikojusteringen eller det forhold, at den
ujusterede gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk industri var over
10 %, fremgik af rådsafgørelsen. Tværtimod fremgik det eksempelvis udtrykkeligt af rådsafgørelsen, at der ikke var foretaget en risikojustering:

"465. Som gennemgået i p1111kt 124-127, viser en amerika11sk undersøgelse,
at det er mindre risiko(J1ldt nt im,estere i elprod11ktionsbrnncl1e11 e11d at i11vestere i ge11ne111s11ittel af a11dre brancher. Med n11dre ord tnler m1dersogclse11
for, at de11 gennemsnitlige i11dtjc11i11g i el-/lrn11che11 l1ør være lavere end ge1111e111s11ittet nf andre bra11cl1er.
466. Det er imidlertid Ko11k11rrc11cesh1rclse11s er1.fnttelsc. at 111isbn1gsteste11
af fgrsiyti~hedsl1e11S1111 skal tillade Elsam en fortieneste. der sikrer selskal,et
en ege11kapitnlforre11t11i11g svnrcnde til ge1111e111s11ittet o,f ege11kapitalforre11t11i11ye11 i dansk industri generelt." (vores understregninger) ...
(84)

Efterfølgende kunne Elsam påpege, at denne nye metode også i sig selv var
fuld af fejl. Den metode, som styrelsen ifølge eget udsagn nu skulle have anvendt til at gennemføre risikojusteringen, var således i klar modstrid med
økonomisk teori.
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(85)

Styrelsen fastholdt i forste omgang, at der ikke var tale om fejl. Skonsmændene har dog efterfølgende bekræftet fejlene.

(86)

Styrelsen gjorde nu gældende, at spørgsmålet er uden betydning. Denne
gang var styrelsens begrundelse, at ankenævnet i sin vurdering "11nt11rligvis"
havde set helt bort fra alle oplysningerne om den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk industri og om styrelsens anvendelse af den særlige
metode og risikojustering. Ifølge styrelsen medfører dette, at alle disse fejl
nu er irrelev,mte.

(87)

Elsam gjorde pfl denne baggrund gældende, at den påståede nye vurdering
ville være fejlagtig, og at den ville være i strid med officialmaksimen og/eller
begrundelsespligten, da ankenævnet i givet fald havde vurderet den tilladte
forrentning uden noget grundlag overhovedet. Styrelsen valgte derefter så
sent som i 2015 i processkrift A at henvise til en tredje og helt ny og anderledes metode til fastlæggelse af den relevante egenkapitalforrentning, som intet har at gøre med egenkapitalforrentningen i dansk industri. Metodens resultat skulle ifølge styrelsen støtte anvendelsen af 10 % uanset de mange fejl,
som er begået undervejs.

(88)

I Elsams processkrift li har Elsam derefter påpeget, at selv styrelsens nyeste
metodeberegninger lider af flere mangler. Blandt andet har styrelsen glemt
at korrigere for skat, ligesom styrelsen overser, at anvendelsen af den nye
metodes forrentningssats i Test A ville føre til, at investorerne ifølge skønserklæringen aldrig ville investere i Els.im.

(89)

Els.im gør gældende, .it retten sk.il se bort fra alle disse "efterarbejder" og
blot bedømme den oprindelige fejl.

4.1.2

Andel eksempel - Sh1rclsc11 påstår 1111 al test 8-G l1e11iser 111ishrt1f 1mfl1æ11fift nf
Test A

(90)

Efterhånden som Elsam har identificeret flere .ilvorlige fejl i Test A, har sty•
relsen i tiltagende grad valgt under retssagen at tage det ultimative skridt
væk fra Test A, der ellers som nævnt er den altafgørende misbrugstest i
rådsafgørelsen. Styrelsen har nu gjort gældende, at misbrugskonklusionen
kan opretholdes, selvom Test A måtte falde. Styrelsen har i den forbindelse
valgt at henvise til Test B-G som selvstændigt grundlag.

(91)

Dette nye grundlag har imidlertid ikke støtte i den stadfæstede rådsafgørelse.

(92)

Test 8-G omtales til sidst i rådsafgørelsen. Det fremgår imidlertid, at der ikke
er tale om selvstændige misbrugstesis.

(93)

Test B-G undersøger således alene nogle meget specifikke forhold vedrørende de timer, som Test A i forvejen måtte have identificeret som kritiske. Identificerer Test A ikke kritiske limer, vil test 8-G allerede af den grund være
indholds- og meningsløse.

1
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(94)

Identificerer Test A ikke kritiske timer, bortfalder ethvert grundlag for misbrugskonklusionen i den stadfæstede rådsafgørelse, og den stadfæstede
rådsafgørelsen skal ophæves.

4.1.3

Tredie ehempel - St11rclse11 pllsttir 1111, ni /,i/ag A· F beviser, ni der forelig_ger urime•
litl.JM!/c priser i e11kelttimer 11nfl1æ11gig nf Test A

(95)

Styrelsen postulerer nu med henvisning til en gruppe af bilag i sagen, bilag
A-F, at Elsam isoleret set i enkelttimer har indmeldt meget høje priser i forhold til omkostningerne, og at det kan danne grundlag for en misbrugsafgø•
relse, selv /,vis Test A ikke identificerer kritiske timer.

(96)

En analyse af det fulde omkostningsgrundlag i enkelttimer er imidlertid al•
drig lavet. Allerede derfor kan rådsafgørelsen ikke opretholdes på dette
grundlag.

(97)

To af de nævnte bilag, nemlig bilag A og F, er derudover blot en oversigt over
de timer, som i Test A identificeres som kritiske timer, med tilhørende op•
lysninger fra Test A og Nord Pools databank. Rådsafgørelsen indeholder da
også kun en eneste henvisning til oversigten, hvor det i øvrigt tydeligt frem•
går, at den alene bruges som oversigt over de timer, der identificeres som
kritiske. Hvis Test A ikke identificerer kritiske timer, vil disse bilag være
tomme.

(98)

De resterende fire af de omtalte bilag, nemlig bilag B-E, indgik alene i den
stadfæstede rådsafgørelse som bilag til undertest G. Disse bilag indeholder
ligeledes kun en oversigt over timer i perioden; her de timer, hvor priserne
skulle være højest målt i forhold til omkostningerne.

(99)

(følge rådsafgørelsen blev forskellen mellem priserne og omkostninger i bilag B-E målt i forhold til de samlede omkostninger, som indgik i styrelsens
misbrugstest A, og som Elsam selv ifølge rådsafgørelsen skal kunne få dækket i hver enkelt time.

(100)

Det viser sig imidlertid ved en nærmere gennemgang, at beregningerne bag
bilag B-E ikke medtager alle omkostningerne fra Test A.

(101)

Såfremt samtlige omkostninger fra Test A medtages, vil bilag B~E stort set
være tomme.

(102)

Endelig er styrelsens forsøg på nu at etablere et misbrugsgrundlag på basis
af Elsams indmeldte priser i nogle enkeltstående timer uforeneligt med den
grundlæggende præmis i den stadfæstede rådsafgørelse, at misbrugsvurderingen nødvendigvis må være over tid. Det følger således af rådsafgørelsen,
at de tab, som Elsam lider i de mange timer med lave priser, som er en na•
turlig følge af elmarkedets volatile karakter, skal kunne dækkes i andre timer i perioden, hvor det er muligt at indmelde højere priser. Forsøget er også uforeneligt med Jovgrundlaget med tilhørende anvendelse af økonomisk
teori, som bekræfter, at en virksomhed, som ikke over tid får dækket sine
omkostninger, bliver tvunget til at forlade markedet.
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i sig selv

4.1.4

Fjerde eksempel - {folye sh1relsc11 ud~•or den pilsttiede nnl,gvrisstratcgi
misl1r11g 11afl1ængigt nfTcst A

(103)

Elsam forstår, at styrelsen nu gør gældende, at en postuleret naboprisstrategi
skulle udgøre et selvslamdigt grundlag for misbrugskonklusionen, um1set om
Test A måtte bryde sammen. Ifølge postulatet skulle Elsam konsekvent have
indmeldt priser på niveau med den forventede højeste nabolandspris.

(104)

Dette sker, selvom denne anklage ikke er omtalt med et eneste ord i rådsafgørelsens misbrugsafsnit, som alene behandler Test A med tilhørende un•
dertest B-G.

(105)

En omtale af postulerede mulige naboprisstrategier er omtalt i
råd[s]afgørelsen, her dog alene i forbindelse med vurderingen af dominans•
spørgsmålet.

(106)

Styrelsen omtaler Elsams produktionsoptimeringsnotat (bilag 8) som et fældende bevis for Elsams påståede naboprisstrategi. Notatet er imidlertid blot
udtryk for en implementering af tilsagnsaftalen.

(107)

Heller ikke ankenævnskendelsen giver plads for et sådant selvstændigt
grundlag. Tværtimod gør ankenævnet det klart, at en sådan strategi ikke i sig
selv er tilstrækkeligt til at statuere misbrug. Nævnet udtaler således ikke, at
en sådan naboprisstrategi i sig selv ville udgøre misbrug, men derimod ale•
ne, at en naboprisstrategi "kn11 ... indebære misbntg nf en dominerende position".
I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det så rent faktisk vil udgøre misbrug,
hvis der har foreligget en sådan strategi, understreger nævnet derefter, at
det "pill1vilcr Konk1mcnccrildet nt godtgøre, ni dette /,ar været tilfældet". Der henvises til punkt 11.2.6 i ankenævnskendelsen .. .

(108)

Som det fremgår af rådsafgørelsen, forsøges denne bevisbyrde løftet ved an•
vendeisen af Test A - med tilhørende verificerende Tests B-G - som udgør
afgørelsesgrundlagets eneste analyse af, hvorvidt priserne så rent faktisk er
urimeligt høje. Dette bekræftes også af styrelsen i processkrift A, side 8:

1111

" Ko11/mrrcncwidet har for det fjerde med Irenblik pil ni vurdere, 0111 den nnve11dte prisstrnteyi rent faktisk ogsti /111r 11d111011tet sig i urimeligt Jroie priser i
periode11 1111vc11dt en "oko11omisk" misbn,gstest, der /,estår af en række forskellige test, /1enæv11t test A· G." (vores understregninger) ...
(109)

Det giver derfor ikke mening, når styrelsen nu som et "efterarbejde" påstår,
at misbrugskonklusionen kan opretholdes på andet grundlag end Test A.

4.2

Det er reelt rtidsafgorels,m og styrclsc11s misbmgstest, som er til prøvelse

(110)

Det er som udgangspunkt kendelsen, som er retssagens genstand. Da kendelsen imidlertid stadfæster rådsafgørelsen, drejer denne retssag sig om hele
det afgørelsesgrundlag, som består .if kendelsen og den stadfæstede rådsaf•
gørelse med tilhørende begrundelse.
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(111)

Ankenævnskendelsen med den tilhørende stadfæstede rådsafgørelse med
tilhørende begrundelse vil derfor i det følgende ofte blive omtalt som "den
stadfæstede rådsafgørelse", "afgørelsesgrundlaget" eller blot "rådsafgørelsen".

l!1±l.

På grund af de mange fejl har styrelsen imidlertid, som det fremgår ovenfor,
ved introduktionen af flere af "efterarbejderne" forsøgt at løsrive kendel-=se=--:n=--- - - - - - - - fra rådsafgørelsen og gør således tilsyneladende gældende, at kendelsen har
et helt andet indhold end rådsafgørelsen. Ved på denne måde at lægge afstand til rådsafgørelsen, forsøger styrelsen at lægge afstand til de mange fejl,
som rådsafgørelsen er behæftet med.

(113)

Der er imidlertid ikke holdepunkter for denne opsplitning. Kendelsen ændrer ikke men stadfæster for de første 1½ år derimod i det hele rådsafgørelsen og henviser udtrykkeligt til rådets bemærkninger.

(114)

Styrelsen selv var da oprindeligt også af den opfattelse, at ankenævnet i det
hele stadfæstede rådsafgørelsen. Det fremgår eksempelvis af den pressemeddelelse, som styrelsen udsendte samme dag, som kendelsen blev offentliggjort:

"Det er en stadfæstelse af den del nf Ko11b1rrem:erridets afgørelse nf 20. juni
2007, lwor Rridet fandt, nt Elsnm i 2005 og 1. l,nlvår af 2006 udnyttede si11
do111i11erende stilli11g pli e11gros111arkedet for snig nffysisk cl i Vestdanmark til
at opkra-ve urimeligt høje priser llos el-forbn,gerne.
Ko11brrre11ccstyrclse11s direktør Agnete Gersi11g udtaler:
"Jeg er meget tilfreds med Konk11rre11cem1kenævnets kendelse. A11ke11æi'llel
stadfæster ikke blot Ko11k11rrc11cerådcts n[yorelse. men anerkender også selve
den metode. som Ko11lcurre11cesh1relsc11 mwc11dtc til nt vurdere, 0111 Elsmu
overtrådte ko11k11rre11cefove11. Kendelsc11 giver derfor et solidt gnmdlng for ni
fortsætte den verserende Elsnm-sag ved So- og Handclsrette11.
H

Ankenævnet anfører i kendelsen, ni Konkurrcncerddet i bcdom111else11 af sagen:
"i11ddragcr alle tilgængcli'JC opl11s11ingcr om markedet og dets f1111klio11 i periode11, 0111 Elsams stilling på markedet. Elsams omkostninger, b11dk11roer
osv.; de11 er ge1111emfort på en måde, som i11debærer skonsmæssigc valg. der
imidlertid alle mii anses for sagligt vclbegnmdede og ovcrbcvisc11de." (vores
understregninger) ...
(115)

Ankenævnets kendelse har således reelt det samme indhold som rådsafgørelsen, da kendelsen ikke på nogen punkter erstatter indholdet af rådsafgørelsen med noget andet. Ankenævnskendelsen er derfor behæftet med de
samme fejl som rådsafgørelsen, og alle de forhold, der vil blive gennemgået i
det følgende, er derfor også relevante i forhold til ankenævnskendelsen.

(116)

Det er reelt styrelsens misbrugstest, der er genstand for prøvelse. Det er i
den forbindelse væsentligt at fremhæve, at hverken rådets eller ankenæv-
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nets medlemmer har forholdt sig eller taget stilling til indholdet af alle de
enkelte elementer i misbrugstesten, som den stadfæstede rådsafgørelse hviler på. Som eksempel har rådet og ankenævnet som nævnt aldrig åbnet eller
studeret det Excel-ark, som reelt udgør styrelsens udførelse af Test A. Det er
herudover reelt kun styrelsen, der - i rådets og nævnets navn - varetager
selve denne retssags førelse.
(117)

Dette er relevant at være opmærksom på, når Sø- og Handelsretten skal
vurdere sagen, herunder styrelsens mange bemærkninger om betydningen
af den sagkundskab, som de enkelte medlemmer i rådet og ankenævnet be~
sidder.

(118)

Selvom rådet er den formelle procespart, vil Elsam derfor generelt omtale
Elsams modpart som "styrelsen" i stedet for "rådet", da det således ville være misvisende at tilskrive rådet de anbringender og den udformning af den
indbragte afgørelse, der vil blive beskrevet nedenfor.

5.

Årsagen til det sammenfattende processkrifts omfang

(119)

Processkriftets omfang skyldes flere forhold.

(120)

Test Aer meget kompleks.

(121)

Kompleksiteten er navnlig høj, når det gælder selve styrelsens udførelse af
Test A i det bagvedliggende Excel-ark. Dette regneark blev udarbejdet af
nogle ganske få medarbejdere i styrelsen, mens rådet og ankenævnet ikke på
noget tidspunkt har åbnet regnearket.

(122)

På den baggrund har Elsam blandt andet fundet det nødvendigt at beskrive
relevante dele af Test A og regnearkets mekanik grundigt.

(123)

Denne beskrivelse er afgørende for at forstå, hvorfor der er tale om fejl. Beskrivelsen er også vigtig for at forstå, hvorfor styrelsens indsigelser ikke er
korrekte.

(124)

Elsam gør som nævnt gældende, at retten skal se bort fra alle styrelsens
mange "efterarbejder".

(125)

Da sagen har stor betydning for Elsam, og da styrelsen vedholdende henviser til egne kompetencer - nogle gange endda som eneste reelle argument
for styrelsens position - har Elsam dog ikke desto mindre fundet det nødvendigt at forholde sig til store dele af rådets mange "efterarbejder" for at
redegøre for, hvorfor de er uholdbare.

(126)

Også derfor har det sammenfattende processkrift uundgåeligt fået et voldsomt stort omfang. Elsam har dog forsøgt at gøre det klart i dokumentet,
hvornår teksten handler om sådanne "efterarbejder". Som eksempel fylder
behandlingen af den oprindelige fejl ved fastlæggelsen af den tilladte egenkapitalforrentning ca. 4 sider i det sammenfattende processkrift, mens behandlingen af alle styrelsens "efterarbejder" i relation til denne fejl fylder ca.
24 sider.
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(127)

Det sammenfattende processkrift er derfor tungt at komme igennem - men
Elsam har bestræbt sig på kun at medtage de nødvendige elementer og
igennem hele processkriftet at beskrive afgørelsesgrundlaget og fejlene med
en høj grad af præcision og dokumentation.

(128)

På grund af processkriftets omfang har Elsam dog valgt at begrænse gennemgangen af fejlene i Test A til 5 eksempler på væsentlige fejl i Test A. For
så vidt angår de andre fejl, henvises der til de tidligere afgivne processkrifter. Det omfatter eksempelvis følgende:

(129)

(i)

Mark-up fejlen. Fejlen betyder, at Test A de facto ikke tillader Elsam at
opnå den tilladte egenkapitalforrentning, inden Test A identificerer
kritiske timer, uanset hvad forrentningssatsen måtte blive sat til. Fej•
len er blandt andet beskrevet i processkrift I, afsnit 3 ...

(ii)

Følgetimefejlen. Fejlen betyder, at antallet af kritiske timer kunstigt
forøges med 76 %. Dette skyldes, at det bagvedliggende Excel-ark indeholder en mekanisme, som tilføjer op til 9 ekstra kritiske timer for
hver time, hvor prisen overstiger teststørrelsen. Styrelsen har i det
bagvedliggende Excel-ark betegnet disse ekstra timer som "følgeti•
mer". Følgetimemekanismen er imidlertid ikke nævnt med et eneste
ord i råd(s)afgørelsen. Fejlen er blandt andet beskrevet i processkrift I,
afsnit 7 ...

Derudover har Elsam udeladt kritikken af selve indholdet af Test B-G, idet
disse som behandlet i afsnit 15.1.2 nedenfor alligevel er tomme, når Test A
ikke identificerer kritiske timer. For en overordnet kritik af Test B-G henvises til processkrift Il, afsnit 11.3 og 11.4 ...

DEL 2- ELSAM ER IKKE DOMINERENDE
6.

Dominans

6.1

llldledui11g

(131)

Det er en af de to grundbetingelser for at statuere misbrug af dominerende
stilling i form af urimeligt høje priser, at den undersøgte virksomhed kan
anses for at indtage en dominerende stilling.

(132)

En virksomhed anses for at indtage en dominerende stilling, når den er i
stand til at handle uafhængigt af konkurrenter og kunder. Dette er blandt
andet blevet fastslået i Domstolens afgørelse i United Brands-sagen (sag
27(76), præmis 65:

"Begrebet dominerende stilling i artikel 86 [nu artikel 102 TFEUJ angår den
situation, at en virksomhed indtager e11 siidan stærk økonomisk stilling, at
den har mulighed for at hindre, at der opretholdes effektiv konkurrence på det
pågældende marked, idet den nævnte stilling giver virksomheden vide mulig1,eder for 11nf11æ11gig a~&-erd i forhold til ko11k11rre11ter, kunder og i sidste in-
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stnns til lorbnigerne." (vores understregning og tilføjelse i firkantet pa•
rentes)
(133)

For at kunne træffe afgørelse om, at en virksomhed har misbrugt sin dominerende stilling, skal en konkurrencemyndighed derfor løfte bevisbyrden
for, at virksomheden er i stand til at udvise en sådan uafhængig adfærd og
derfor kan anses for dominerende.

(134)

I dette afsnit 6 vil Elsam redegøre for, at styrelsens dominansanalyse er fejl·
behæftet, og at styrelsen derfor ikke kan anses for at have løftet denne bevisbyrde.

6.2

Elsams residnalleverandorpositio11 er nfgøre11de for domi,umssporgsmålet

(135)

I sager om misbrug af dominerende stilling er det sædvanligt, at der til brug
for vurderingen af virksomhedens eventuelle dominans indledningsvis defineres et relevant marked. Dette indebærer, at der foretages en afgrænsning
af de grupper af produkter og de geografiske områder, hvor producenterne
er i stand til at udøve et konkurrencemæssigt pres på den undersøgte virksomhed og dermed potentielt forhindre en uafhængig adfærd.

(136)

I nærværende sag er der også blevet foretaget en sådan afgrænsning. Det
fremgår således af rådsafgørelsens punkter 174 og 233, at styrelsen har afgrænset det relevante marked til markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark ...

(137)

Elsam har gjort gældende, at den af rådet og ankenævnet foretagne af•
grænsning af det relevante geografiske marked er forkert.

(138)

Afgrænsningen af det relevante marked er imidlertid alene et værktøj til
brug for vurderingen af, hvorvidt Elsam besidder den fornødne markedsmagt, som skal være til stede for at betegne Elsam som dominerende i relati•
on til spørgsmålet om urimeligt høje priser.

(139)

Det er afgørende for spørgsmålet om dominans at fastlægge det aktuelle eller potentielle konkurrencepres, som Elsam måtte være underkastet.
Spørgsmålet er således, i hvilket omfang Elsam i sin prissætning er i stand til
at handle uafhængigt af konkurrenterne.

(140)

Vurderingen af denne eventuelle markedsmagt foretages i denne sag bedst
ved at fastlægge omfanget af de timer, hvor Elsam har haft evnen til i sin
prissætning at handle uafhængigt af sine konkurrenter. Denne evne har Elsam kun haft i de timer, hvor Elsam har været såkaldt "residualleverandør".
Styrelsens markedsafgrænsning vil derfor ikke blive behandlet yderligere i
dette afsnit 6, da det afgørende således er vurderingen af Elsams status som
residualleve rand ør.

(141)

På Nord Pool afgiver alle leverandørerne og køberne hver dag deres salgs•
og købsbud for hver enkelt time i det følgende døgn. Salgsbuddene ;'\fgives
således dagen før den time, hvor den relevante el skal produceres og forbruges. Nord Pool sørger herefter for, at den billigste el automatisk sælges før
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den dyrere. Nord Pool sørger også for, at billigt udbudt el i Norge eller Sverige automatisk sendes gennem transmissionskableme til Vestdanmark, hvis
den el, som er udbudt i Vestdanmark, er dyrere. Hvis en producent i Tyskland ønsker at sælge sin el i Vestdanmark, kan denne producent også blot
sætte denne el til salg på Nord Pool under de samme vilkår, hvor den billigste el altså automatisk bliver solgt først. Denne el skal den tyske producent
bare selv sende til Vestdanmark via transmissionskabletfra 1 ys@ancl;--llv1s
den udbudte el bliver solgt.
(142)

Nord Pools prismekanisme medfører således, at den el, som tilbydes til den
laveste pris, automatisk bliver solgt før den el, som tilbydes til en højere pris,
også selvom den kommer fra Norge, Sverige eller Tyskland via transmissionskableme.

(143)

Det betyder også, at en udbyder af el ikke kan fastsætte prisen uafhængigt af
de øvrige aktørers priser - medmindre den konkrete udbyder er nødvendig,
fordi de andre udbydere ikke er i stand til at levere tilstrækkelige mængder
el til at dække den samlede efterspørgsel. I sidstnævnte tilfælde er udbyderen residualleverandør i den pågældende time og kan i den time i princippet
fastsætte prisen på sin el uafhængigt af de øvrige udbydere og til så høj en
pris, som aftagerne nu er villige til at betale.

(144)

I overensstemmelse med det ovenstående fremgår det af rådsafgørelsen, at
en analyse af Elsams eventuelle stilling som residualleverandør ifølge styrelsen har afgørende betydning for vurderingen af Elsams eventuelle dominans, idet afgørelsen dog benytter sig af terminologien, "residual monopo•
list":

"314. I timer, lnoor Elsnms residunle efterspørgsel er positill, er det e11sbetyde11dc med, ni c11 nudel af de11 efterspurgte mængde cl k,m ka11 dækkes nf El-

Elsa111 er i disse timer såkaldt "resid1111l 111011opolist" og knu sætte markedsprisen 11nfl1ci:111igt nfa11dre markedsnktorcr og 1111j11æ11gigt af Elsams omkost11i11ger t•ed ni prod11cere. I princippet er der i disse timer i111en iræ11scr
(pr. Jrvor hgi en markedspris Elsam kan sætte.
s11111.

Omvendt gælder, nt i timer, Jrvor Elsams residuale efterspørgsel er
negativ, km, lrelc det vestdanske (Orbr111 blive dækket afa11drc prod11ce11ter og
qfimporl. I disse timer vil Elsnm være udsat for et e(fektivt ko11Jmrrc11ccpres
frn 1111drc mnrkedsnktørcr, der gør det vnnskeligl for Elsnm ni sætte e11 markedspris, der væse1llligt overstiger Elsnms omkostninger ved nt prod11ccre."
(vores understegninger) ...
315.

(145)

Ifølge rådsafgørelsen kan Elsam således ikke agere uafhængigt af de øvrige
leverandører, hvis ikke Elsam er residualleverandør og dermed ikke kan
fastsætte sine priser ubegrænset højt. Ifølge rådsafgørelsen skulle Elsam derfor kun kunne anses for dominerende i den undersøgte periode, hvis Elsam
har været residualleverandør i en tilstrækkelig stor del af perioden, da Elsam ellers vil være underlagt et "effektivt ko11Jmrrencepres".

(146)

El-markedet er meget volatilt. I nogle timer er efterspørgslen så lille, at ingen
udbyder er residualleverandør. I andre timer er det samlede udbud ikke
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stort nok til at dække efterspørgslen. I disse timer er alle udbydere residualleverandører. Det er således muligt på forhånd at konkludere, at der er ti•
mer, hvor Elsam ikke er residualleverandør - og hvor Elsam ikke har nogen
evne til at hæve prisen uafhængigt af de øvrige udbydere - og timer, hvor
Elsam er residualleverandør - og hvor Elsam derfor har evnen til at hæve
prisen. Dette er et karakteristikum for alle virksomheder på volatile markeder. Det er således ikke kun Elsam, der til tider er i stand til at fastsætte prisen på det vestd.mske marked uafhængigt af de øvrige leverandører. Samtlige leverandører, der har mulighed for at indmelde deres produktion på
dette marked, har til tider mulighed for dette.
(147)

Spørgsmålet er derfor, om Elsam forudsigeligt er residualleverandør i så
mange timer i perioden som angivet i rådsafgørelsen, og om bevisbyrden for
betingelsen om dominans, som kræver en tidsmæssig udstrækning, dermed
kan anses for løftet i henhold til styrelsens egen analyse.

6.3

Elst1111 er stort set ikke resid1mllevert111dør

(148)

Af den stadfæstede rådsafgørelse fremgår det, at Elsam skulle være residualleverandør og dermed i stand til at fastsætte ubegrænset høje priser i stort
set alle timer. Dette skulle således være tilfældet i ca. 80 % af peak-timerne,
som er de timer i døgnet med storst forbrug:

"382. . .. Elsnm er stiledes residunl 111011opolist i 82 pct. nf pcnk-timemc i perioden 2005 og 1. hnlittir 2006 ... " ...
(149)

I rådsafgørelsen er det derudover fastslået, at Elsam var dominerende i hele
den relevante periode.

(150)

Bevisbyrden for dominans, herunder for dominans i hele perioden, påhviler
styrelsen - og den bevisbyrde er ikke loftet. Det gøres gældende, at styrelsens analyse er fejlbehæftet og tværtimod viser, at Elsam ifølge styrelsens
egne kriterier var underlagt et "effektivt konkurrencepres" i langt størstedelen af perioden.

(151)

Ved en korrekt beregning viser det sig således, at Elsam alene var residualleverandør som defineret i rådsafgørelsen i ca. 10 % af timerne. Der henvises
til Frontier Economics' beregninger i tabel 1 i bilag 50 ... Det bemærkes i den
forbindelse, at begrebet "pivotal" i bilaget svarer til "residualleverandør".

(152)

Den meget store forskel mellem resultaterne fra Frontier Economics' og sty·
relsens beregninger skyldes alene, at styrelsen i sin beregning for hver time
ikke medregner hele den mængde el, som kunne være importeret fra udlandet i den pågældende time, men alene den mængde el, som rent faktisk blev
importeret til Vestdanmark. Ud over dette er beregningerne i bilag 50 identiske med styrelsens beregninger.

(153)

Elsam gør gældende, at styrelsens beregningsmetode er fejlagtig. Det fejlagtige i at anvende den faktiske import illustreres ved nedenstående simple
eksempel. Ved hjælp af en hypotetisk time, hvor Elsam ikke er residualleverandør, viser eksemplet, hvordan styrelsens metode alligevel finder, at dette
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skulle være tilfældet. Det, at styrelsens metode når frem til den feilagtige
konklusion, viser, at styrelsens beregningsmetode er fejlagtig.
Eksempel 1

I e11 hypotetisk time udgør de11 samlede efterspørgsel 2500 MWh. De11 smulede 11db11dskapacilet udgor 5000 MW/1 fardeltpa1900 MWI, fra Efsam o_s_ _ _ _ _ _ _ __
3100 MW/1 fra ko11lmrre11ter. De 3100 MWlt fordeler sig på 1000 MW/1 fra
prod11ce11ter i Vestda11111ark og e11 reel importkapacitet pn 2100 MW/1.
Som det fremgtir, har Elsam i denne time ikke 11111 ligl1ed for at påtvinge ku 11derne e11 pris, som er uafl1æ11gig af ka11k11rrenterne, da den fulde efterspørgsel
på 2500 MWh kan dækkes af ko11Jmrre11teme, her1111der 11ia de til rndiglted
værende importkapaciteter på kablerne til Vestda11mark. llldmeldte Elsam si11
prod11ktio11 til en pris, som oversteg de øvrige aktorers prisniveau, ville efterspørgslen således blitie dækket af konkurrenterne, her1111der via import. Elsam
er dermed ikke resid11allevera11dør i timen.
Hvorvidt shJrelsens metode når frem til det rigtige resultat afhænger af, hvad
der rent faktisk sker i den pågældende time.
Hvis Elsam i timen indmeldte si11e mæ11gder til priser, som lii 1111der ko11k11rre11temes, henmder de 11de11Ia11dske konkurrenters prisniveau, ville Elsam
sælge hele sin kapacitet på i alt 1.900 MW/1, me11s de11 resterende efterspørgsel på 600 MW/1 ville blive dækket af ko11lmrre11teme. Antages de udenlandske konbmenter at være hilligere end de i11denlandske, udgjorde de11 faktiske
import i de11 ko11krete time 600 MWh. Dm resterende importkapacitet på
1900 MWI, blev ikke udnyttet, e11e og alene af den årsag, al Elsmn var billigere.
l rndsnfgørelse11 anses Elsam ikke desto 111i11dre i den situation for at 11ære residuallevermulør - selvom Elsam ikke kmme l11111dle 11afl1æ11gigt af konk11rre11teme. Dette sk-yldes, at rådsafgorelsen som nætmt alene medregner den
realiserede import, som lier var 600 MW/1, og ikke - som rådsafgordse11 burde - den reelle importkapncitet på 2100 MWlt, som udgjorde det reelle ko11ktlrre11cepres pii Elsam. Ved kim at indregne den realiserede import finder
styrelsen, at konkummtemes kapacitet k1111 udgør 1600 MW/1 (1000 MW/1 +
600 MWh), og ni Elsam denued var nødvendig for at dække efterspørgslen på
2500 MW/1, selvom det ikke var tilfældet. Rndsafgørclsen konkluderer dermed
fejlagtigt, at Elsmu vnr residuallevernndor i timen.
Hvis Elsam i den konkrete time i stedet linvde indmeldt sine mængder til pri·
ser over konk11rre11lemes, ltavde Elsam i11tet solgt. De11 faktiske import ltavde
i den situation udgjort 2100 MW/1, mens de indenlandske konkurrenter havde dækket de resterende 400 MW/1. I sh;relse11s a11alysc ville Elsam i så fald
ikke blive betragtet som nodve11dig for at dække efterspørgslen i denne time.
(154)

Som eksemplet illustrerer, kan styrelsens metode således ikke anvendes til at
fastlægge det antal timer, hvor Elsam var i stand til at handle uafhængigt af
øvrige leverandører og kunne fastsætte ubegrænset høje priser, hvilket iføt.
ge rådsafgørelsen er en forudsætning for at være residualleverandør. I sty~
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relsens metode ses der nemlig reelt bort fra de udenlandske leverandører,
som kan udnytte den tilgængelige importkapacitet til at dække efterspørgslen med billigere el, hvis Elsam forsøger at fastsætte en urimeligt høj pris, og
som Elsam derfor ikke kan handle uafhængigt af.
(155)

Styrelsens metode vil derfor finde, at Elsam kan handle uafhængigt i et langt
højere antal timer, end dette reelt er tilfældet, og den kan derfor ikke anvendes til at vurdere, om selv styrelsens egne kriterier for dominans er opfyldt.

(156)

Årsagen til, at styrelsens manglende hensyntagen til kablernes faktiske kapacitet fører til så stor en forskel mellem styrelsens og Elsams beregninger,
er, at kablerne til Vestdanmark har så stor en kapacitet, at en meget væsentlig del af den samlede efterspørgsel i Vestdanmark kan dækkes alene ved
hjælp af import gennem disse kabler. Det er derfor en meget vigtig kilde til
konkurrencepres for Elsam, som styrelsen ser bort fra i sine beregninger.
Kablernes kapacitet kunne således i gennemsnit dække ca. 78 % af forbruget
i Vestdanmark både i den oprindelige undersøgelsesperiode fra 2005 til 2006
og i den nuværende undersøgelsesperiode fra 2005 til 1. halvår 2006.

(157)

Det fremgår således, at Frontier Economics' beregninger viser det reelle antal timer i perioden, hvor Elsam er residualleverandør som defineret i rådsafgørelsen og derfor kan handle uafhængigt af de øvrige leverandorer. Disse
timer udgør som nævnt kun ca. 10 % af timerne i perioden - hvilket er langt
mindre end de 82 % i peak-timer, der blev lagt til grund i rådsafgørelsen.
Det gøres derfor gældende, at styrelsen ikke har løftet bevisbyrden for, at Elsam er dominerende i den undersøgte periode, da styrelsens dominansvurdering er baseret på en meget væsentlig undervurdering af den del af perioden, hvor Elsam er underlagt det "e!fektiv(c} ko11k11rre11ccpres", som omtales i
rådsafgørelsens punkt 315 ...

(158)

Dette forklarer blandt andet, hvorfor Elsam som anfort i afsnit 3.1 ikke har
kunnet få dækket sine omkostninger i den undersøgte periode.

6.4

Elsam er t111der alle 0111stæ11diglieder ikke domillerende i hele perioden

(159)

I punkt 376 i rådsafgørelsen anfører styrelsen, at Elsam er dominerende i alle
timer i den undersøgte periode, selvom der selv efter styrelsens fejlbehæftede residualleverandøranalyse er 18 % af peak-timeme i perioden, hvor Elsam ikke er residualleverandør og dermed ifølge styrelsen selv er underlagt
et "effektivt ko11l1.11rre11ccpres" ...

(160)

Årsagen til, at styrelsen også anser Elsam for dominerende i disse 18 % af
peak-timeme, er ifølge samme punkt 376 i rådsafgørelsen, at "Elsam i høj
grad selv kan bestemme, hvorvidt der opstår flaskehalse på forl,indclsemc til Norge/Sverige ved hjælp af selskabets i11d111cldelse af bud til Nord Pool" ...

(161)

Dette er imidlertid ikke korrekt. Elsam har ikke kontrol med eller indflydelse på de pågældende kabler, herunder på kablernes kapaciteter, og kan således hverken åbne eller lukke kablerne.

(162)

En eventuel evne til at skabe flaskehalse på kablerne til nabolandene kan
derudover per definition aldrig benyttes til at afskære et konkurrencepres,
som Elsam ellers ville have været underlagt. En flaskehals på et kabel er således alene udtryk for, at kablet benyttes til at importere den størst muligt
mængde el, som kablet har kapacitet til. Elsam kan således ikke forhindre et
konkurrencepres fra import, som Elsam ellers ville have været underlagt,
ved at skabe en flaskehals, da flaskehals netop kun kan opstå i situationer,
hvor importen er så stor, som den på nogen måde kan være - med eller
uden flaskehals.

(163)

Den påståede mulighed for at skabe flaskehalse er derfor heller ikke et gyldigt argument for at anse Elsam for dominerende i timer, hvor kapaciteten
fra importkablerne er tilstrækkelig stor til, at Elsam ikke er residualleverandør. Elsam kan således ikke forhindre den fulde importkapacitet i at blive
udnyttet- l1eller ikke ved at skabe flaskehalse - og kan naturligvis heller ikke
forhindre de indenlandske konkurrenter i at udøve et konkurrencepres. I
sådanne situationer er Elsam dermed - uanset styrelsens indsigelser - ikke i
stand til at handle uafhængigt af de øvrige leverandører.

(164)

Som det fremgår af det ovenstående, er det som udgangspunkt rent faktisk
til skade for Elsam, når der opstår en flaskehals i en given time, fordi Elsam i
den pågældende time utvivlsomt mister markedsandele. Hvis efterspørgslen
i den pågældende time måtte være større end den maksimale import tillagt
den indenlandske produktion fra konkurrenterne, vil Elsam rigtigt nok være
residualleverandør - men kun for den tilbageværende mindre del af efterspørgslen, som ikke allerede er blevet dækket af den massive import.

(165)

Styrelsens eneste begrundelse for, at Elsam var dominerende i hele perioden, selvom Elsam ubestridt var underlagt et "effektivt ko11/mrre11ccprcs" i en
del af periodens timer, er således uholdbar. Det gøres derfor gældende, at
styrelsen ikke har løftet bevisbyrden for, at Elsam var dominerende i hele
perioden, uanset om styrelsens eller Elsams residualleverandøranalyse lægges til grund.

6.5

Test A frasorterer ikke kritiske timer, hvor Elsam ikke var resid11allevera11-

dør
(166)

Styrelsens Test A frasorterer ikke de timer, hvor Elsam ikke var residualleverandør. Test A identificerer således kritiske timer i timer, hvor Elsam ikke
kunne handle uafhængigt af konkurrenterne. Dette er ikke overraskende, da
det som beskrevet ovenfor blev lagt til grund i rådsafgørelsen, at Elsam var
dominerende i hele perioden. Ud fra denne forudsætning var der derfor ikke
behov for en sådan frasorteringsmekanisme.

(167)

Som forklaret ovenfor kan det imidlertid ikke lægges til grund, at Elsam var
dominerende i hele perioden, da styrelsens eneste begrundelse for dette er
uholdbar.

(168)

På denne baggrund er det stærkt problematisk, at Test A ikke indeholder en
sådan frasorteringsmekanisme, da styrelsen identificerer misbrug på baggrund af de kritiske timer, og Elsam dermed kan blive anset for at have mis-
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brugt en dominerende stilling i perioder, hvor Elsam slet ikke var dominerende.
(169)

Det gøres gældende, at denne manglende undersøgelse udgør en væsentlig
mangel i rådsafgørelsen som stadfæstet ved ankenævnskendelsen. Der var
således ca. 90 % af timerne i perioden, hvor Elsam ikke var dominerende og
derfor ikke kunne have udøvet misbrug, da Elsam som forklaret i punkt
(157) ovenfor kun var residualleverandør i ca. 10 % af timerne i perioden efter en korrekt residualleverandøranalyse. De timer, hvor Elsam ikke var
dominerende, ville derfor skulle frasorteres, hvis de blev identificeret som
kritiske. En sådan undersøgelse kunne derfor oplagt have meget væsentlig
betydning for antallet af identificerede kritiske timer og derfor også på mis•
brugsvurderingen. Rådsafgørelsen som stadfæstet ved ankenævnskendelsen
er derfor også af denne årsag ugyldig.

6.6

Fomdsigeligl1ed som yderligere beti11gelse

(170)

Selvom Elsam rent faktisk måtte være residualleverandør i en konkret time,
er det yderligere en betingelse for i den pågældende time at kunne handle
uafhængigt af konkurrenterne, at Elsam også havde muligheden for at forudse dette. Det anerkendes også i rådsafgørelsen, herunder i punkt 325f ...
Dette kan ofte være vanskeligt, da priserne meldes ind dagen i forvejen,
hvor eksempelvis hverken nye havarier på værker eller kabler eller vindproduktionen, herunder navnlig vindproduktionen i hver enkelt af døgnets
timer, kendes.

(171)

Denne analyse har rådet reelt ikke foretaget, og konklusionen om dominans
hviler således også alene af denne grund på et ufuldstændigt og fejlagtigt
grundlag.

6.7

ShJrclse11s a11bri11geuder

(172)

Som argument for den fejlbehæftede metode, hvor alene den faktiske import
medregnes i residualleverandøranalysen, henvises der i rådsafgørelsens
punkt 346-347 til det forhold, at der kun i få timer har været s.:imtidig import
fra både Norge, Sverige og Tyskland til Vestd.:inmark, ligesom der ikke i perioden har været fuld import fra alle landene samtidig ...

(173)

Dette argument støtter ikke den af styrelsen valgte metode og er misvisende.

(174)

Residualleverandørundersøgelsen har til formål at vurdere, om Elsam har
kunnet prissætte sin el uafhængigt af konkurrenterne. Her udgør kablernes
faktiske kapacitet- dvs. eksklusive reserver, havarier, vedligeholdelse m.v. som illustreret i ovenstående eksempel et reelt konkurrencepres, som Elsam
ikke kan ignorere. For en sådan undersøgelse er det derimod irrelevant at
vurdere, hvorvidt k.:iblerne de facto blev brugt. Det afgørende er således ikke, hvor store mængder der rent faktisk blev importeret ved en given pris,
men hvor store mængder, der kunne importeres - eksempelvis ved en højere
pris.
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(175)

Ringe import er tværtimod blot en indikator for konkurrencedygtige priser i
Vestdanmark. Priserne i Vestdanmark har således ikke været så høje, at det
har været forretningsmæssigt interessant for de udenlandske konkurrenter
at sælge deres el i Vestdanmark. Der henvises til Frontier Economics' rapport, side 6-7 i bilag 50 ...

(176)

Det anføres derudover i rådsafgørelsens punkt 348, at tysklands kablet1kke
fungerer effektivt, hvilket ifølge afgørelsen indebærer, at importkapaciteten
på tysklandskablet ikke er udtryk for det reelle konkurrencepres på Elsam

(177)

Dette argument er også misvisende.

(178)

Nord Pool styrer transmissionskablerne fra Norge og Sverige og sender som
nævnt i punkt (141) automatisk billig el til Vestdanmark, hvis den udbudte
el i Vestdanmark er dyrere. Dette princip kaldes market-splitting.

(179)

Kapaciteten på transmissionskablet fra Tyskland sælges derimod på forudgående auktioner, som afholdes dagen før, måneden før og året før. Dette
kaldes eksplicitte auktioner. Køberne af kapacitet på kablet gør det baseret
på forventninger til det relevante prisforhold mellem Vestdanmark og Tyskland. Købes der således kapacitet dagen før, sker det i forventning om, at
den relevante el kan sælges dyrere i Vestdanmark end i Tyskland dagen efter. Da disse forventninger ikke altid blev indfriet, gik strømmen i kablet
derfor i nogle timer den "forkerte vej" - det vil sige fra højprisomradet til
lavprisområdet og ikke omvendt. Dette princip med eksplicitte auktioner er
derfor ikke fra dag til dag lige så effektivt som det market-splitting-system,
som benyttes på kablerne til og fra Norge og Sverige, hvor kablernes kapacitet automatisk benyttes til at reducere prisen i højprisområdet.

(180)

Rådsafgørelsen overser imidlertid som noget ganske væsentligt, at kablets
fulde, faktiske kapacitet - på grund af auktionsprincippet - i løbet af nogle
få dage konsekvent ville blive benyttet til import fra Tyskland til Vestdanmark, såfremt Elsam forsøgte at indmelde sin elektricitet til priser over det
tyske niveau.

(181)

Systemet er således stadig langt mere effektivt end stort set et hvilket som
helst andet system, herunder helt almindelige markedsstrukturer, hvor
handlen og konkurrencen er baseret på bilaterale - og typisk fortrolige - aftaler, og hvor transporten af varerne skal fastlægges og købes nogle gange
mange måneder forud. Dette afspejler sig også i fastlæggelsen af den aktuelle og navnlig potentielle konkurrence til brug for enhver dominansanalyse,
hvor udbudssubstitution og muligheden for at etablere sig på markedet in•
den for rimelig tid typisk medregnes.

(182)

Tysklandsforbindelsen udgør således et tilstrækkeligt effektivt konkurren·
cepres på Elsam og skal medregnes ved residualleverandorundersøgelsen.
Der henvises til Frontier Economics' rapport, side 4 og 6-8 i bilag 50 ...

(183)

I bilag M fra ankenævnssagen har styrelsen i øvrigt efterfølgende fremlagt
nogle andre beregninger, som styrelsen angiver skulle svare til den metode,
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som London Economics anvendte til brug for en rapport bestilt af Kommissionen ("LE metoden") ... Som et led i LE metoden fordeles kablernes importkapacitet ud på aktørerne i forhold til deres markedsandele. LE Metoden kan dog ikke anvendes i denne sag, blandt andet fordi den er udviklet
til markeder, hvor der ikke automatisk sker market-splitting. Det giver såle•
des eksempelvis ikke mening i en residualleverandøranalyse for Vestdanmark at fordele importkapaciteten for det svenske og norske kabel på aktørerne i Vestdanmark i forhold til deres markedsandele, idet kablerne var sty•
ret af Nord Pool og ikke aktørerne. Ved i bilag Mat anvende denne fejlagtige metode finder styrelsen, at Elsam er residualleverandør i timer, hvor Elsams produktionskapacitet ikke var nødvendig for at dække efterspørgslen,
fordi en del af den importkapacitet, som Nord Pool styrede, fejlagtigt er blevet allokeret til Elsam.
(184)

I (styrelsens sammenfattende processkrift, afsnit 3.6.2, side 25, 6. afsnit), anføres det, at kablernes nominelle kapacitet begrænses af havari og vedligeholdelse mv.... Det er korrekt. Det er også derfor, at Elsams ovennævnte argumentation og Frontiers beregninger af omfanget af de timer, hvor Elsam
var residualleverandør, baserer sig på den reelle kapacitet i hver time og ikke den nominelle, som kan være begrænset af ovennævnte forhold. Der er
således allerede taget højde for disse forhold i Frontiers beregninger.

(185)

Styrelsens henvisning til Elsams påståede mulighed for at skabe flaskehalse
på kablerne som støtte for styrelsens metode kan også afvises. En flaskehals
mod Vestdanmark kan først opstå i det øjeblik, hvor kablets fulde, faktiske
importkapacitet er udnyttet. Hvis den faktiske import er mindre end importkapaciteten, kan dette derfor per definition ikke skyldes en flaskehals.
En flaskehals vil således netop kun forekomme, hvis kablernes fulde kapaci•
tet bliver udnyttet til import, hvorved den faktiske import vil svare til importkapaciteten. I tilfælde af flaskehalse vil selv styrelsens beregning derfor
medregne den fulde importkapacitet, fordi denne kapacitet i så fald bliver
fuldt udnyttet til import i den pågældende time.

(186)

Endelig gør styrelsen (i afsnit 3.6.2, side 25-26, i styrelsens sammenfattende
processkrift) gældende, at bilag 50 ikke understøtter, at importkapaciteten
skal medregnes i residualleverandøranalysen i stedet for den faktiske im•
port. Dette bestrides, da det følgende eksempelvis fremgår af bilagets side 6:

"We co11sidcr lire DCA 's [sh1rt!lsc11sl approach of 011111 co11sidcri11K rcalized
trndc flows ns i11co11sislc11I witlr i11tcmatio11al prncticc wliicl1 11scs tlre mnxi11111111 import capacitics (e.g. ns wit11 tl1e n11nlysis Lo11do11 Eco110111ics hns 1111dcrtaken fo1· thc E11ropen11 Co111111issio11 ... )" (vores understregning og til•
føje Ise i firkantet parentes) ...
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DEL 3 - DET JURIDISKE OG ØKONOMISKE GRUNDLAG FOR MISBRUG I
FORM AF URIMELIGT HØJE PRISER

7.

Det juridiske og økonomiske grundlag for misbrug i form af urimeligt høje priser

7.1

I11dled11i11g

(187)

Nærværende afsnit vedrører spørgsmålet om, hvornår en virksomhed kan
anses for at have misbrugt en dominerende stilling ved at opkræve urimeligt
høje priser, når det lægges til grund, at en dominerende stilling som udgangspunkt foreligger.

(188)

I afsnit 7.2 nedenfor vil Elsam kort præsentere de væsentligste retskilder i
forhold til betingelserne for misbrug i form af urimeligt høje priser. I afsnit
7.3 nedenfor vil Elsam derefter redegøre for de principper for vurderingen af
dette spørgsmål, som kan udledes af de pågældende kilder.

7.2

Regelgnmdlag og praksis vedrørende r,rirneligt høje 11riser

7.2.1

EUF-Traktale11s artikel 102 og konk11rre11cclove11s § 11

(189)

Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling følger af EUF-Traktatens
artikel 102 og konkurrencelovens§ 11, som kopierer artikel 102:

"En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på det indre
marked eller e11 væsentlig del heraf er riforenelig med det indre marked og
forbudt, i den 11dslrækni11g saml11mdelc11 mellem medlemsstater herved kan
påvirkes" ...
(190)

l henholdsvis EUF-Traktatens artikel 102 og i konkurrencelovens§ 11, stk. 3,
angives endvidere, at misbrug kan foreligge ved:

"1) direkte eller indirekte påtvingelse af urimelige kobs- eller salgspriser eller
afandre urimelige forretningsbetingelser" ...
7.2.2

U11ited 8ra11ds-11&orelse11

(191)

Konkurrencelovens§ 11 er som nævnt en kopi af artikel 102 og skal i henhold til forarbejderne til konkurrenceloven fortolkes i overensstemmelse
med EU-praksis.

(192)

Den vigtigste afgørelse vedrørende urimeligt høje priser stammer netop fra
EU-praksis. I Domstolens afgørelse i United Brands (sag 27/76) introduceres
således en test, som generelt anses for central for forståelsen af de retlige betingelser for at statuere misbrug i form af urimeligt høje priser.

(193)

Af præmis 250 og 252 fremgår således følgende:
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"250 111 tilis mse c/1argi11g a price wilic/1 is excessive because it has 110 rea-

sona1'le relation to t/1e economic t•alue of lire prod11ct s11pplied wo11ld 1,e s11cl1
nn abusc.
252 Tlie q11estio11s t/1crefore to be determined are wlwtl,er tlie difference l1e-

twee11 the costs act11all11 i11c11rred and the vrice actuallu cl1aryed is excessfoe,
and. if tl1e m1swer lo this q11estiot1 is in tl1e a(firmatiz>e. wlletlier a price Iras
l1ee11 imposed wl1ic/1 is eit/1er 1111fair in itselfor wlie11 comvnred to competiu~•
produets." (vores understregninger) ...
(194)

De sager fra EU-praksis ud over United Brands, der har betydning for vurde•
ringen af nærværende sag, vil blive præsenteret i afsnittene nedenfor i forbindelse med de principper for vurderingen af urimeligt høje priser, de ved•
rører.

7.2.3

Fomr/1eideme til ko11k11rre11cclovens § 11

(195)

Forarbejderne til konkurrencelovens § 11 indeholder en række udtalelser
med betydning for forståelsen af forbuddet mod urimeligt høje priser. Af
forarbejderne til konkurrencelovens § 11 fremgår følgende, jf. Folketingsti•
dende 1996-97, Tillæg A, bind IV, s. 3668, venstre spalte nederst og højre
spalte øverst:

"Efter D0111stole11s praksis krær•es der imidlertid deta/ieret her•is for, at der
kn11 statueres urimeligt lioje priser. Dette kan ske gennem e11 a11al11se af 0111kost11i11l•sstr11kt11ren ved at sa111111e11lig11e den pågældende vares salgspris
med varens produktio11spris og dermed fastlægge fortje11stmargene11. På dette
grunding kan det vurderes, om der består et 11ri111eli~•t fo1·J10ld mellem de fnktisk nf/1oldtc omkost11i11ser os den faktisk opkrætiede pris. 1 beJ..Tæfte11de fald
må det 1111dersøges, om der er tale om påtvi11gelse af en pris, som enten i sig
selv eller i forilold til prisen for ko11k11rrere11de varer er urimelig.
Udgm1~sp1111ktet ved v11rderinge11 er, ligesom praksis efter den gældende
ko11k11rm1celoz•, de priser. der ville dmmes vå markedet med virksom ko11k11r-

~-

Den nærmere fastlæggelse af prise11 eller avm1ce11 må ske gemu:m e11 /111pole•
tisk præyet bedømmelse nfforholdcne. som de z•ille z1ære i et ko11k11rrc11cepræyet mnrkcd. Ved v11rderi11ge11 af, l1t•nd der er e11 rimelig i11dtje11i11g, lages der
11dga11gsp1111kt i 111nrkedsforlroldeue. Hz,is c11 1•irksomhed 1111der fri prisdm111e/se oy konkurrence knu opret/ro/de el givent prisniveau. kan prise11 ikke være urime/i~•-" (vores understregninger) ...

7.3

Betingelser for at stah1ere urimeligt /1øje priser

(196)

Af de ovenfor beskrevne kilder - TFEU artikel 102, konkurrencelovens§ 11
med tilhorende forarbejder og U11ited Brn11ds-afg0relsen - kan der udledes en
række betingelser, som skal være opfyldt, for at der eventuelt kan statueres
urimeligt høje priser.

(197)

For det første kan det udledes, at en virksomhed i hvert fald ikke kan have
opkrævet urimeligt høje priser, hvis ikke priserne overstiger tre forskellige
benchmarks. De tre benchmarks og principperne for opgørelse af dem vil
blive gennemgået i afsnit 7.3.1 til 7.3.3. Ud over dette kan der udledes to
yderligere krav, som skal være opfyldt for, .it en konkurrencemyndighed
_______________
__
__
_!:'..._
kan
træffe
afgørelse
om, at en virksomhed har opnået urimeligt høje priser.
Disse krav vil blive gennemgået i afsnit 7~3.4.
7.3.1

De tre be11cl1111arks for 11ri111elifl hoic priser

7.3.1.1

Første be11c/1111nrk: E,1 pris svarende til omkost11i11geme km, ikke 11ære 11rimeligl høj

(198)

Som det fremgår af ovenstående citater fra U11ited Brands, kan der ikke under
nogen omstændigheder foreligge misbrug, hvis prisen ikke overstiger om~
kostningerne ved produktion af varen. Det fremgår af punkt 252 i denne af•
gørelse, at den første ud af to betingelser for misbrug kræver, at

" ... tl1e differe11ce bctwee11 the costs nctua/111 i11c11rred and lire priæ nct11ally
c/rnrged is e.1:cessive ... " (vores understregning) ...
(199)

Som det første af de omtalte tre benchmarks kan der derfor ikke foreligge
urimeligt hoje priser, hvis en normalt effektiv virksomheds priser ikke overstiger virksomhedens omkostninger.

(200)

Ved vurderingen og opgørelsen af en virksomheds omkostninger skal der
tages udgangspunkt i den omkostningstankegang, som virksomhederne de
facto er underlagt på m.irkedet. Denne omkostningstankegang er det.iljeret
behandlet i økonomisk teori, som i denne sag er belyst af skønsmændene.

(201)

Denne teori introduceres i afsnit 7.3.2 og 7.3.3 nedenfor og videreudvikles i
de forskellige relevante afsnit, hvor en række af fejlene i Test A behandles.

7.3.1.2

Andet be11chmark: En pris sv11rc11de til den økonomiske værdi kn11 ikke t 1ære 11rimeligtl1øj

(202)

Ifølge præmis 250 i U11itcd Brands kan der, som det også fremgår af ovenstående citat, ikke foreligge misbrug, medmindre en dominerende virksomhed
påtvinger

" .•. a price whicl, is excessive I,ec1111se il l111s no reaso11al1lc relation lo the
eco110111ic value of tlre produet s11pplied ... " (vores understregning) .. .
(203)

Det andet af de tre benchmarks er således varens økonomiske værdi, som
derfor er et helt centralt element for misbrugsvurderingen.

(204)

Dette benchmark adskiller sig fra det første benchmark - virksomhedens
omkostninger - ved, at fastlæggelsen af varens "økonomiske værdi" skal foretages ud fra en analyse af både (i) omkostningsmæssige elementer og (ii)
ikke-omkostningsmæssige elementer.
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(205)

Kravet om inddragelse af ikke-omkostningsmæssige elementer i fastlægget•
sen af varens økonomiske værdi følger blandt andet af Helsi11g/1org H,w11
(COMP/A.36.568/D3). I denne sag undersøgte Europa-Kommissionen Scandlines Sveriges påstand om, at Helsingborg Havns havneafgifter var urimeligt
høje. Undersøgelserne var baseret på den test, som Domstolen formulerede i
U11ited Brands. I den forbindelse anførte Kommissionen følgende i præmisserne 226 • 228:

"Moreover, tl1e cost-plr,s appronclt s11ggested by Scn11dli11es 011111 tnkes i11 lo
ncco1111t tlte conditions of s11ppl11 of Ilte prod11ctlservice. T/rc dctenninatio11 of
tl1e eco11omic vnl11c of tlw produet/service s/1011/d also tnke acco1111t of other
11ot-cost related factors. especinllt, ns regnrds tl,e demmtd-side nspects of tlte
productlseroice co11cemed.
H

H

T/re dcma11d-side is rclcvn11t mninly becn11sc customers nre 11otnMy willi11g to
pny more for somctl1i11g specific attacl,ed lo lhe produet /service I/ml 1/rey
co11sider vnluablc. Tltis specific feat11re does 11ot 11cccssarily imply ltighcr pro•
d11clio11 cosls for ll1c provider. However it is vn/1111/1/c for the c11stomcr and also for providcr, and tlterel,y i11creases tlte economic value of the prod11cllsen•ice.
As n co11seq11e11ce, e11e11 ifil were to /Je ass11med t/1al lhere is n posititie differe11ce /,etween t/1e price and lhe prod11ction cosls exceedi11g wlmt Scandlines
claims as bei11g a rensonn/,le mnrgi11 (w)uitever tlutt may l1e), the co11cl11sio11
sf1011ld 110/ 11ecessaril11 lie draw11 that tbe pricc is 1111fair. provided tlmt t/1is
price /ras a rensonable relatio11 to t/,e economic va/11e of the prod11ct/service
s11pplfrd. T/,c assessme11I oftltc rcaso11aMe relation behoee11 tbc pricc and the
cconomic val11e of tlie produet/service 11111st also take into acco1111t tl1e relative
wcig/11 0[11011-cost related factors". (vores understregninger) ...
(206)

Som det fremgår af citatet, skal en lang række ikke-omkostningsmæssige
faktorer, herunder efterspørgselsrelaterede forhold, således også tages i be•
tragtning ved fastlæggelsen af den økonomiske værdi.

(207)

Derudover fremgår det udtrykkeligt af United Brands, at priserne for kon•
kurrerende produkter er relevante ved fastlæggelsen af varens økonomiske
værdi. Der henvises til ovenstående citat fra dommen.

(208)

Anvendelsen af prissammenligninger er gentaget i efterfølgende EU praksis.

(209)

Den præjudicielle forelæggelse i Bodson (sag 30/87) vedrørte virksomheder,
der var tildelt kommunale ene-koncessioner til at drive bedemandsvirksom•
hed ... Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt koncessionshaverne opkrævede
urimeligt høje priser for begravelsesydelserne. Domstolen udtalte, at vurde•
ringen heraf kunne bestå i en sammenligning med priserne opkrævet af ik•
ke-koncessionsha vere.

(210)

De præjudicielle afgørelser i SACEM (forenede sager 110/88, 241/88 og
242/88) og To11micr (sag 395/87) vedrørte påståede urimeligt høje priser fast•
sat af ophavsretsselskaber ... I afgørelserne fastslog Domstolen, at det var
muligt at vurdere, hvorvidt priserne var urimeligt høje eller ej ved at sam-
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menligne med tilsvarende ydelser i andre medlemsstater. Kun hvis priserne
i en medlemsstat var betydeligt højere end priserne i en anden medlemsstat
- hvor sammenligningen var gennemført på et ensartet grundlag - måtte
forskellen anses som indikation på et misbrug. Dette kunne herefter afkræftes, hvis den dominerende virksomhed var i stand til at påvise objektive forhold, der forklarede prisforskellene.
(211)

Som det ses af de nævnte eksempler fra praksis, er det i forhold til fastlæggelsen af varens økonomiske værdi relevant at undersøge priserne på samme vare på andre markeder. Dette gælder, selvom den undersøgte virksomhed har en monopolstilling på markedet, er tildelt en eksklusiv rettighed til
at drive virksomhed eller er indehaver af immaterielle rettigheder, som alle i
sagens natur gør det nødvendigt at sammenligne med priser fra naboområder og lande.

(212)

Da varens økonomiske værdi således må formodes at svare til priserne på
sammenlignelige produkter solgt i andre naboområder og lande, foreligger
der et væsentligt argument imod urimeligt høje priser, hvis virksomhedens
priser ikke overstiger disse sammenligningspriser.

7.3.1.3

Tredje be11cllmark: En pris, som kan blive da1111el på el mnrked med virksom konk11rre11ce, km1 ikke være 11ri111eligl høj

(213)

Som det fremgår af de ovenstående citater fra forarbejderne til konkurrenceloven, kan en pris for den udbudte el svarende til en pris, som kan blive
dannet på det særlige marked, der i forarbejderne benævnes "el marked 111ed
virksom ko11k1irre11ce" eller et "ko11k11rre11cepræget 111nrked", ikke være urimeligt
høj.

(214)

Det tredje og sidste af de omtalte tre benchmarks er således den pris, der kan
blive dannet på et marked med virksom konkurrence.

(215)

Det skal i den forbindelse fremhæves, at der ikke i forarbejderne henvises til
et marked med perfekt konkurrence som referenceramme. Perfekt konkurrence indebærer således blandt andet, at alle købere og sælgere på markedet
har fuldkommen information om milrkedsforholdene, at nye aktører kan
etablere sig på markedet eller forlade markedet uden omkostninger, og ilt
der ikke er nogen omkostninger forbundet med at sælge eller købe produkter på markedet (ud over selve købsprisen for produktet). På et sådant teoretisk marked vil prisen svare til de kortsigtede marginalomkostninger, hvis
det antages, at producenterne ingen faste omkostninger har. Et perfekt marked, hvor prisen svarer til de kortsigtede marginalomkostninger, er således
alene et teoretisk udgangspunkt med ekstrem konkurrence og ingen faste
omkostninger, som ikke findes eller kan skabes i virkeligheden. Dette bekræftes af Whish i "Competition Law", ottende udgave, s. 8:

"The first poin I wliic/1 11111st be made aboul tlie tlzeonJ of perfect competitio11
is thai it is 011/y a t/1eonJ; tlle co11ditions 11eccssary for pcrfect competition arc
extremely 1111/ikely to be observed i11 practicc" ...

(216)

Det er således væsentligt at bemærke, at perfekt konkurrence, hvor prisen
svarer til de kortsigtede marginalomkostninger, ikke er et relevant sammen•
ligningsgrundlag i denne sag. Dette følger ogsii allerede af det forhold, at El·
sam har væsentlige faste omkostninger.

(217)

På et marked med perfekt konkurrence, hvor det derimod antages, at virk•
somhedeme /,ar faste omkostninger, svarer prisen til de langsigtede marginalomkostninger, som omfatter samtlige af virksomheden[sl omkostninger,
herunder de faste omkostninger såsom kapitalomkostningerne.

(218)

Et marked med virksom konkurrence er derimod et marked med en ikke
perfekt, men dog virksom konkurrence, hvor konkurrencepresset ikke er så
stort som i det teoretiske, men urealistiske scenarie med perfekt konkurrence. Dette betyder også, at virksomheders avance er højere i et sådant marked
med virksom konkurrence, end den ville være på et marked med perfekt
konkurrence.

(219)

Det skal endvidere fremhæves, at benchmarket ikke er det prisniveau, som
man med sikkerhed vil kunne opnå på et marked med virksom konkurrence,
men derimod det prisniveau, som det k1111 lade sig gøre at opnå på et marked
med virksom konkurrence. Dette fremgår også udtrykkeligt af selve ordlyden til forarbejderne til konkurrencelovens§ 11:

"Hz,is en 11irkso111lred 1111der fri prisdm111else og ko11k11rre11ce kn11 opret/ro/de et
givent pris11i1•en11, kan prisc11 ikke være urimelig." (vores understregning)

(220)

Dette tredje benchmark medfører således, at en pris ikke kan være urimeligt
høj, hvis en virksomhed med en større eller mindre grad af sandsynlighed
k111111e opnå en tilsvarende pris på et marked med virksom konkurrence. Det
er derimod uden betydning i forhold til dette benchmark, om det med sikkerhed ville være muligt for virksomheden - eller for andre virksomheder at opnå en tilsvarende pris. Ingen virksomhed er garanteret en særlig pris eller sin eksistens i en liberal markedsøkonomi som den danske, men i modsætning til virksomheder på et perfekt marked ka11 virksomheder pii et marked med virksom konkurrence som nævnt opnå en omsætning, som ligger
endog væsentligt over omkostningerne. Dette tredje benchmark fører således til et højere benchmark end det første benchmark, som består af virksomhedens omkostninger.

(221)

Fastlæggelsen af den markedspris, der dannes på et sådant marked med
virksom konkurrence, er et væsentligt faktuelt forhold, som skal indgå som
en nødvendig del af misbrugstesten. Dette gælder også, selvom denne opgave i sagens natur er "liypotetisk præget".

(222)

Fastlæggelsen af denne markedspris skal ske i henhold til økonomisk teori,
som har til formål at beskrive de teorier og metoder, som er styrende for
denne prisfastsættelse. Som det også vil fremgå flere steder i dette sammen•
fattende processkrift, forholder økonomisk teori sig også til opgørelsen af en
virksomheds omkostninger på markedet. Økonomisk teori beskriver således
ikke alene, hvordan virksomhederne prisfastsætter deres produkter på så•
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danne markeder, men også hvordan omkostningerne opgøres og værdiansættes til brug for sådan prisfastsættelse.
(223)

Den relevante økonomiske teori, som blandt andet er blevet belyst af
skønsmændene, vil blive præsenteret de relevante steder i nærværende
sammenfattende processkrift, hvor relevante dele af en korrekt misbrugstest
også vil blive udviklet yderligere.

7.3.1 .4

Priser skal ikke være udtnJk for omkost11i11ger

(224)

Det følger af bemærkningerne i tilknytning til de ovennævnte tre benchmarks, at det ikke i sig selv kan udgøre misbrug, at priserne ikke er fastsat
med udgangspunkt i omkostningerne.

(225)

Der er således ikke noget krav om, at priserne skal være udtryk for de bagvedliggende omkostninger.

(226)

Det følger også udtrykkeligt af punkt 97 i Helsingborg Hav11:

"Tl1e faet thai thc port clinrges would be 11011 cost-hased or tf,e prici11g 11011
tra11sparc11t do not co11stit11te ns s11cl1 abuses under Article [1021 of tl1e EC
TreahJ ... " (vores ændring i firkantet parentes og vores understregninger) ...
(227)

En konkurrencemyndighed, som ønsker at føre en misbrugssag mod en
virksomhed, skal således blandt andet sikre sig, at priserne de facto overstiger virksomhedens omkostninger, men kan omvendt ikke bygge en misbrugskonklusion pfl det faktum, at en virksomheds prissætning ikke er omkostningsbaseret.

7.3.2

V11rdcri11ge11 skal l,ascre sig pii 11ltcrnativomkost11ingcr

(228)

Som det fremgår af det ovennævnte, skal fastlæggelsen af de relevante
benchmarks basere sig på økonomisk teori. Dette gælder således eksempelvis bade for virksomhedens omkostninger, som udgør det første benchmark
og indgår som en af komponenterne i det andet benchmark, og for prisen på
et marked med virksom konkurrence, som udgør det tredje benchmark.

(229)

I henhold til økonomisk teori er såvel omkostningsopgørelser som prissætning i et marked med virksom konkurrence baseret på såkaldte alternativomkostningsbetragtninger. Det samme gælder i øvrigt på et marked med
perfekt konkurrence som beskrevet ovenfor.

(230)

En virksomheds reelle omkostning ved at forbruge et input til produktion af
en vare svarer til inputtets markedsværdi på forbrugsdagen. Dette skyldes,
at virksomheden i stedet for at bruge inputtet på dagen for den planlagte
produktion altcrm1tivt kunne have solgt dette input til den markedspris, som
kunne opnås på det relevante marked den pågældende dag. Den værdi, som
virksomheden kunne have opnået ved en alternativ disposition - her et salg
frem for brug i produktionen - kaldes i økonomisk teori en altcmativomkost-

ning.
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(231)

Betegnelsen "alternativomkostning" dækker således over den økonomiske
kendsgerning, at værdien på forbrugstidspunktet af et input til brug i produktionen af en vare udtrykker den værdi, som inputtet har, hvis det i stedet
indgik i en alternativ anvendelse. Det kan også udtrykkes på den måde, at
det er den omkostning, der opstår for ejeren af inputtet ved ikke at sælge det
til dagsprisen på forbrugstidspunktet, men i stedet bruge det til at producere
varen. En mængde brændsels alternativomkostning kan således overstige
det pågældende brændsels anskaffelsesværdi, hvis markedsværdien heraf er
steget siden anskaffelsen. Omvendt vil alternativomkostningen være lavere,
hvis markedsværdien er faldet siden anskaffelsen.

(232)

Dette bekræftes også i skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a),
side 21. Skønsmændene besvarer her styrelsens spørgsmål 42g, hvor styrelsen spørger, om virksomheders omkostningskalkulationer "11or111nlt er lmseret
på de11 værdin11sættelse nf nktit•eme, der fremgår af årsregnskabet?". Skønsmændenes svar lyder som følger:

"Inden for den nlment anerkendte oko110111iske teori l,aseres 0111kost11inysop•
yorclser nllid på altemativb11trnyt11i11ycr, mens optimnl prissæt11i11g (priskal•
kulntioner) baserer sig på disse omkostninger samt mnrkedsforliolde11e (de pote11lielle nftngcrcs betali11gsi•iJligl1ed og ko11k11rrc11temes forventede renktio11er)." (vores understregning) ...
(233)

I forbindelse med besvarelsen af spørgsmål 11b, side 7, tager skønsmændene
udgangspunkt i en værdiansættelse af omkostninger på "basis af priser, der i
ren/ tid afspeiler alle aktivers værdi i bedste altemntit•e a11vc11de/se" ...

(234)

Dette følger også af skønserklæringen af 6. september 2013, side 21

"Reni fagøko11omisk er omkosl/1iuysl•cyrel1er (lier1111der kapilalcm1kost11i11ycr)
oy eycnkar,ital11eyrebcl veldeftnerede, idel de er fre111adsk11ende og hnserer sig
på altemntiz1bctraytni11yer og aktivers markedsi1ærdier. (Spørgsmål 42n)"
(vores understregninger)
(235)

Synspunktet om, at omkostningsopgørelser i konkurrencesager skal foretages ud fra alternativomkostninger og ikke regnskabsmæssige omkostninger,
er blevet bekræftet både før og efter Elsam III-afgørelsen af de britiske kon•
kurrencemyndigheder. Synspunktet gøres således gældende i 2003 af den
britiske konkurrencemyndighed Office of Fair Trading (OFT), som i sin rapport "Assessing profitability in competition policy analysis" fra 2003 (bilag
19), afsnit 1.19, anfører følgende:

"Tlw most readily avnilable estimates af asset values nre from a11dited acco1111ts. However, tlrese 11or111nlly provide nsset val11es bns11d 011 J,istoricnl
costs, wJ1icl1 111ay bear 110 resemblance to tlre ... relevnnt valuation basis if ass11ssi11y excessive profils." (vores understregninger) ...
(236)

De britiske konkurrencemyndigheder bekræftede dette synspunkt igen i
2014. Competition and Markets Authority (CMA), som i 2014 overtog de fleste ansvarsområder fra det nu nedlagte OFT, udgav således et arbejdspapir

med titlen Energy market investigation: Approach to financial and profitability analysis (herefter "CMA rapporten") i december 2014, fremlagt som bilag 48. I dette arbejdspapir redegør CMA for, hvilken fremgangsmåde man
bør anvende ved en analyse af, om virksomheder på netop energimarkedet
har indmeldt for høje priser. Dette arbejdspapir er en del af en større undersøgelse af det engelske elmarked, som har til formål at fastslå, om der foreligger konkurrencebegrænsende forhold pa aette marked:lJnclersøgelsen er
meget omfattende og detaljeret, vedrører netop energimarkedet og er udført
af en anerkendt konkurrencemyndighed på grundlag af en konkurrenceregulering, som er i overensstemmelse med den danske og EU-retlige. Sammen med United Brands- og Helsingborg Hnv11-afgørelserne er denne undersøgelse derfor en af de bedste kilder til vejledning om fortolkningen af forbuddet mod urimeligt høje priser - navnlig i forhold til elmarkedet - idet
den øvrige danske og EU-retlige praksis ikke behandler spørgsmålene om
fastlæggelse af varers økonomiske værdi, opgørelse af omkostninger m.v.
nær så indgående. På side 3, paragraf 8, og side 10, paragraf 33 i dette arbejdspapir udtaler CMA som følger:

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

"Tlre purpose of cond11cti11g profitnbility n11nlysis, t/1crefore, is to 1111derstnnd
whethcr lhe levels ofprofitnbilin1 (and tlicrefore prices) ncl1ieved by t1ie firms
in the reference mnrkets are consistent wit/1 levels wc migl,t expect in a competitit•e mnrket." (vores understregninger) ...
" ... 011r approach is genernlly to start with ncco1111ti11g profils n11d tl1en to
mnke ndiustm,mts to arrive af an eco11omicnll11 mca11ingf11! mensure of profita/,ilin,. Eco110111ic profils can di(fer in important respects from acco1mfin5r
~ witlt ndj11stme11ts most commonly req11ired to the value of capital employed in tl1e business to (n) e11s11re that all assets req11ired for t/1e operation
of tl1e b11si11ess, i11cl11ding i11ta11gible nssets, are rccog11ised 011 tl1c lmla11ce
slwet, and (b) the vnlue at wl1ich tltcse assets arc iucluded iu the capital t,nse
reflects the c11rreut opport1111in1 cost of ow,1i11g the asset." (vores understregninger) ...
(237)

Som det fremgår af de ovenstående citater, kan de regnskabsmæssige værdier, som indgår i de aflagte årsrapporter, ikke uden videre anvendes. Disse
værdier afspejler ikke omkostningerne i deres bedste alternative anvendelse
på tidspunktet for produktionen af de relevante varer.

(238)

Regnskaber er da også båret af helt andre formål.

(239)

Dette bekræftes også af skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a)
ved besvarelsen af spørgsmål 42, side 20, hvor skønsmændene udtaler sig
om anvendelsen af årsregnskaber, som i stedet
" ... i det væsc11tlige [er/ udviklet af l,e11s1111 til ekstem reg11sknl1saflæggelse
(f.eks. årsregnskabet), ekstern validering (f.eks. revision) og ekstern fordri11gsi11ddrivelse (f.eks. skat)." (vores understregning og tilføjelse i firkantet parentes) ...
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(240)

Dette afspejler sig også i praksis, hvor Kommissionen i sin beslutning i Helsi11gl10rg Hav11 i præmis 223, udtalte, at anvendelsen af regnskabstat er alt for
restriktivt:

"Moreover, duc to tl1c faet tlmt HHAB did not provide a rcalistic cost model
for its pricing, lire Commission had lo rcfer to tl,c data availal,lc i11 tl1c m1•
ditcd fi11m1cial rcports. Tilis approach adopted by ll1c Commission is ratlwr
strict ns rcxards lhc dctcn,1i11ntio11 of thc prod11ctio11 costs." (vores understregninger) ...
(241)

Henvisningen til regnskabsdata skyldtes således, at den undersøgte virksomhed ikke havde forsynet Kommissionen med en realistisk "cost model".
Som det fremgår af beslutningen, fandt Kommissionen imidlertid allerede
på dette alt for restriktive grundlag, at der ikke var tilstrækkeligt bevis for
klagerens påstand om, at Helsingborg Havn (HHAB i det ovenstående citat)
havde taget urimeligt høje priser. Havde Kommissionen valgt at gå videre
med sagen, ville en eventuel misbrugskonklusion dog ikke have været base•
ret på regnskabstat alene. Kommissionen henviser således generelt til eksempelvis alternativomkostninger og genanskaffelsesværdier mv. som rele·
vante, selvom de ikke optræder i et regnskab. Der henvises eksempelvis til
punkt 209 ... Afgørelsen kan således ikke fortolkes således, at anvendelsen
af regnskaber er tilstrækkeligt i en sag, hvor misbrug statueres. Styrelsens
henvisning i processkrift A, side 56, til afgørelsens punkt 109 ... er ikke rele•
vant, da dette punkt vedrører spørgsmålet om fordeling af omkostninger
mellem aktiviteter og ikke selve fastsættelsen af omkostningernes størrelse
til brug for vurderingen.

(242)

Det følger således af det ovenstående, at såvel virksomhedens omkostninger
som priserne på et marked med virksom konkurrence til brug for de tre
benchmarks beskrevet i afsnit 7.3.1 skal opgøres ud fra alternativomkostninger og ikke ud fra regnskabsmæssige omkostninger.

7.3.3

V11rdcri11yc11 skal l•nserc si1• pti c11 oticr-tid l1ctrnyt11i11y

(243)

Det følger af det ovennævnte, at en misbrugstest skill sikre, at priser, der
alene dækker en virksomheds alternativomkostninger, ikke kan være i nærheden af misbrug. Det første af de tre benchmarks for misbrug er således
virksomhedens omkostninger, og som beskrevet i afsnit 7.3.2 skal dette
benchmark opgøres ud fra alternativomkostninger.

(244)

Denne vurdering skal i sagen basere sig på en sammenligning mellem de
samlede indtægter og de samlede alternativomkostninger over tid - hvilket
ud fra en gennemsnitsbetragtning svarer til en sammenligning mellem de
gennemsnitlige alternativomkostninger over tid og de gennemsnitlige priser
over tid.

(245)

Det fremgår af den stadfæstede rådsafgorelse, herunder eksempelvis i punkterne 433 og 438:
"433. Økonomisk teori foreskrit1cr. at en virksomhed pti et marked med l•irk•
som konkun-enæ ot•cr lid vil fti dækket sine totale omkostninger tillagt en ri-
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mclig fortjeneste. Del svarer til, at den producerede vares salgspris over tid
vil s1,are til virksoml,ede11s totale ge1111ems11it/ige omkost11i11ger (ATC) tillagt
en rimelig fortjeneste. Netop til dem,e pris vil virksomheden få dækket sine
totale omkost11i11ger og få e11 rime/ig fortje11este.
438. Herved sikres, at Elsam opnår e11 profit der la11~•siitet ka11 opretholdes
på et marked med virksom ko11k11rrence." (vores understregninger ...

(246)

Såvel rådsafgørelsen og ankenævnskendelsen hviler derudover udtrykkeligt
på den forudsætning, at Elsam skal tillades en nærmere bestemt egenkapitalforrentning, hvilket også kun giver mening, hvis vurderingen baserer sig
på en over tid-analyse. Som eksempel kan nævnes rådsafgørelsens punkt
466:
"466. Det er ... Ko11k11rrencestyrelse11s opfattelse, at 111islm1gstcstc11 affor-

sigtighedshe11sy11 skal tillade E/sam e11 jortjcueste, der sikrer sc/i;kabet e11
e~•enkapitalforrcntninf svarende til ge1111cms11itlet af egenknpita/forrentningc11 i dansk i11d11stri ge11crelt." (vores understregning) ...
(247)

Denne tilgangsvinkel til nærværende sag, som alene handler om udbud af el
til påstået urimeligt høie priser, støttes også af forarbejderne til konkurrencelovens § 11, jf. Folketingstidende 1996-97, Tillæg A, bind IV, s. 3668, hojre
spalte, 6. afsnit:

"Ved v11rderi11gc11 af 0111 11rimclige købs- eller salgspriser foreligger, skal det
afgøres, om prisen eller avancen klnrt oversti~•er. livad der stive/ med lrensyn
til størrelse som varighed ville k111111e opnås på et marked med virksom ko11k11rre11ce." (vores understregninger) .. .
(248)

Som det også fremgår af citatet, skal vurderingen tage udgangspunkt i de
priser, som ville kunne dannes på et marked med virksom konkurrence.
Denne vurdering tager som nævnt udgangspunkt i økonomisk teori, som
igen fastslår, at en virksomhed i et marked med virksom konkurrence kau
opnå dækning for omkostningerne, da virksomheden i sagens natur kun vil
forblive på markedet, såfremt virksomheden over tid får dækket sine samlede omkostninger.

(249)

At en virksomhed på et marked med virksom konkurrence kun vil og kan
forblive i markedet, hvis virksomheden over lid får dækket alle sine omkostninger - opgjort som alternativomkostninger - bekræftes også af skønsmændene i skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a), side 8-9 .. . I
forbindelse med besvarelsen af spørgsmål l lc forholder skønsmændene sig
til et eksempel vedrørende reguleringen af forsyningsvirksomheders priser:

"Hvis de korrekt opgiorte ge1111ems11ilsomkost11inger i11dclro/der e11 normal aflonning af samtlige produktionsfaktorer (i11k/. forrentning af kapital), da er
virksomhede11 Icveditgtig, og man ka11 ti/menuet sige reguleringen er "snmfi111dsmæssigt optimal"". (vores understregning) ...
(250)

Som det fremgår af citatet, skal en virksomhed for at være levedygtig have
mulighed for at få dækket sine gennemsnitlige omkost11i11ger. At få dækket sine
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gennemsnitlige omkostninger betyder, at virksomheden for at være levedyg•
tig skal have dækket alle sine omkostninger over tid.
(251)

Tillades en virksomhed ikke at få dækket alle sine omkostninger over tid in•
klusiv den nødvendige forrentning til investorerne, som også er en omkost•
ning, vil virksomheden ikke være levedygtig, da investorerne i så fald vil
forlade virksomheden. Dette bekræftes i den supplerende skønserklæring af
5. maj 2014 (bilag 42b), side 2 ved besvarelsen af spørgsmål 19.2, hvor det
ifølge skønsmændene i en sådan situation er "trivielt, nt i11vestore11 ikke vil i11•
vestere i aktivet" ... Der henvises til punkterne (602) og (603).

(252)

Af den ovennævnte CMA rapport fremgår det ligeledes, at analysen i sagens
natur må ske på grundlag af en sammenligning oz•er tid, som i hvert fald som
udgangspunkt bør dække en "Juli b11si11ess etJcle":
"TI1c time period 1111der co11sidcratio11

27. Wc nim for n time period ot•cr w/1icl1 wc cn11 exnmi11c trends i11 profitnbili-

hJ over n fr1ll l111si11ess et1cle. in order lo provide n rgprese11tntive pictr1re of
profitn/,i/ihj w/ric/1 is 1101 1111d11l11 distortcd hu 11111/Stlnl mncrocco11omic co11ditio11s or one-off eve11ts.
28. III 011r drnft fi11n11cinl i11for111ntio11 req11esl. wc co11s11lled lire six lnrgesl
firms 011 n tc11-11enr time pcriod ot•cr wl1ic/1 to co11d11ct 011r profitnI,i/ihJ a~
scssmcnt, from 1 Ja,runry 2004 lo 31 Deceml1er 2013, or their corrcspo11di11g
(ar c/osest 111atc/1i11g) fi11a11cinl years (FY), ie FY04 lo FY13 .

29. However, in deter111i11i11g nnd ngreeing tl1e time period over w/1icl1 to re•
quest fi11n11cinl i11formntio11 n11d 11/timntely to co11d11ct 011r profitnbilihJ nsscss111e11t, we look into ncco1111t t/11: nbilihJ of, n11d co11strai11ts faced hy tl1e
c11ergy firms i11 providi11g I/re i11fomratio11 lo 11s i11 tlre form rcq11ircd for thc
p11rpose of our n11nlysis, n11d:
(n) for tl1e six /argest Jirms, we decided to req11cst a111111nl finmrcinl in for111n•
tion coveri11g t/11: sevc11-11enr period l1egi1111ing 1 /m111nn1 2007 a11d euding 31
December 2013, or FY07 to FY13 (lire 'Relcva,1t Pcriod'); n11d
for the Mid-tier S11ppliers n11d Ge11erators, wc decided 011 n s/wrter fi11e11ear lime pcrind begi1111i11g 1 /nminry 2009 lo 31 December 2013. or FY09 lo

(I,)

FY13.

30. It is our inte11tio11 to reqrrest from nit tl1esc firms, t/1cir profil nnd loss

(P&L) ncco1111t n11d lmln11ce shect i11for111nlio11 for tl1eir Relcvn11t Operntious
for n furtltcr uenr, ic FY14, as soo11 ns tl1ey become nvailable.
31. In ndditio11, iu ortfer lo ol1tnin an 11ndcrstn11ding of tlie performance of tlic
firms n11d t/,e wider scctor ot•cr n ,(1111 eco11omic et1clc. wc wi/1 rt'View otl1cr fi•
11m1cinl, opcrnlio11nl n11d mnrkel i11formntio11 relnti11g lo tl1e enrly to mid•
2000s w/rere nmi/n/,/e. Wc co11sidcr thnt lliis mny be importm,t co11tcxt for
011r fi11a11cinl n11alysis, sitren t/1nt tl,e fi11n,,cial crisis ar1d co11sc1J11e11t reces-
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sion is likelit to /rave a[[ectcd fin11s' performance du ring tl,e Relevant Period."
(vores understregninger) ...
(253)

Det følger således af det ovenstående, at vurderingen af, om en virksomheds
priser overstiger de tre benchmarks, skal foretages over tid. Der kan dermed
kun foreligge urimeligt høje priser, hvis virksomheden set over en tilstrækkelig lang periode har opkrævet priser, der overstiger alle tre bencnmarks.
---------

7 3.3.1

lll11stratio11 af 11odve11dighcdc11 afe11 sa111111c11lig11i11g over tid

(254)

Behovet for at foretage en sammenligning over tid kan illustreres ved følgende eksempel, som tager udgangspunkt i et sommerferiehotel. Et sommerferiehotel er på samme måde som en elproduktionsvirksomhed underlagt stærkt volatile markedsforhold og er derfor et relevant eksempel i forhold til nærværende sag.

Eksempel2

For el sommerfericlrotcl kan året som vist i nedc11sttiende Figur 3 opdeles i 4
sæsoner - forår, sommer, efterår og t1i11ter:
Figur 3: Et som111crfcriehotclckscmpcl
Hele året

■

Samlede omkostninger

■

Samlet omsætning

I eksemplet fordeles de faste 0111kost11i11ger ligeligt ud på årets fire sæsoner
11aj11a:11gigt af ma:11gde11 af gæster. Dette afspejler sh;relse11s valg i Test A,
hvor Elsmns faste 0111kost11i11ger fordeles ligeligt ud på alle producerede MWh
uaj11a:11gigt af, hvorvidt prisen i timenie er J1øjc nok til at dække dem.
De fire kasser til venstre i figuren viser et sommerferiel,otels samlede 0111•
kost11i11ger (grå søjler) og samlede 0111sæt11i11g (lyserøde søjler) for årets fire
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sæsoner. Grafen til ltojre viser hotellets samlede omkostninger og samlede
omsæt11i11g akk1111111leret for hele året.
Sommerferieliotellet er lukket om vinteren, da hotellet ikke kn11 tiltrække betnlem/e gæster. Hotellet har derfor, som det fremgår nf figuren, ingen omsæf11i11g i de1111e periode. Selvom 0111kost11i11gerne i denne periode er lavere, fordi
hotellet ingen variable udgifter lrar, l1nr hotellet fortsat de faste omkostni11ger,
som i dette eksempel på samme vis som i Test A er fordelt ligeligt l1e11over pe•
rioden.
I foråret og eftcrilret er 0111sæt11i11ge11 ikke stor 110k til at dække alle 0111kost11ingeme, lterunder de faste omkostninger, og l,otellet drives derfor med tab.
Da periodens 0111sæt11i11g imidlertid er tilstrækkelig stor til at dække de vari•
able omkost11i11ger og derudover bidrage bare lidt til dæk11i11ge11 af visse af de
faste omkost11i11ger, kan det imidlertid betale sig nt !tolde il/1e11t, da de fnsle
omkost11i11ger alligevel ikke kn11 elimineres ved ni holde lukket. Så knn det
/,edre betale sig at soge at dække nogle af disse omkostni11ger.
Som det fremgår affiguren, er det i s0111merperiode11, nt i,otellet opnår en hoj
0111sæt11i11g. Det er imidlertid oplagt, at det samlet set oi•er lrele året kim kan
betale sig at drive hoteldrift, hvis 0111sæt11i11ge11 om sommeren er tilstrækkelig
lroj til ikke blot at dække de omkostninger, som ltidrorer fra eller er allokeret
til snmme periode, 111e11 også de 0111kost11i11ger, som pålober i eller er t,/evel allokeret til de nndre perioder, og som ikke Mel• dækket nf 0111sæt11i11ge11 i de
samme a11dre perioder. Som det fremgår nf figuren, vnr det re11t faktisk ikke
tilf,l!ldet i det valgte eksempel. Det kunne samlet set ikke betale sig at drive
denne ltoteldrift i det år.

(255)

At se på et øjebliksbillede - eksempelvis på omkostninger og priser i et enkelt kvartal eller en enkelt time - giver ingen meningsfyldt information. Det•
te gælder også, selvom omsætningen isoleret set i det pågældende kvartal eller i den enkelte time måtte overstige omkostningerne i samme periode med
for eksempel 100-200 % . Disse såkaldte mark-ups dækker alene over, at priserne svinger meget, at de faste omkostninger er rigidt fordelt i stedet for at
blive allokeret til de timer, hvor prisen kan dække dem, og at priserne i øv~
rigt i hovedparten af timerne ligger under omkostningerne.

(256)

Det er nødvendigt, at den samlede omsætning eller den gennemsnitlige pris
vurderes i forhold til de samlede eller gennemsnitlige omkostninger for en
tilstrækkelig lang periode, før det er muligt at konkludere, om der foreligger
urimeligt høje priser.

7.3.4

Øvri~e krnv til ko11k11rre11cem1111dis•hedemes 111islm1~sv11rderi11y

7.3.4.1

Første krnv: Myndigl1ede11 skal påvise et urimeligt forhold mellem priseu og det relevante bencl1111ark

(257)

Som det fremgår af U11iled Brands, skal prisen være "excessive" og "1111/air" og
have "110 renso11able relation lo tl1e eco110111ic zmlue of tlie prod11ct" (præmis 250252) ..., for at der eventuelt kan statueres urimeligt høje priser. I andre EU
sager skulle prisen være "partic11lnrly l1igl1" (sag 40/70, Sirena S.r.I., præmis
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17) ..., "excessive" (sag 26(75, General Motors, præmis 12) ..., "overdrevent lrøje" (sag 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen, præmis 46) ... eller "clearly disproportio11ate" (sag 226/84 British Leyland, præmis 30) , .. i forhold til den 0ko~

nomiske værdi, før der kunne foreligge misbrug.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ __:_(2
_58)

I relation til forholdet mellem den undersøgte pris og prisen på et marked
med virksom konkurrence stiller forarbejderne tiTTonlcurrencelovens § n
samme krav om et urimeligt forhold jf. folketingstidende 1996-97, Tillæg A,
bind IV, s. 3668, højre spalte, 6. afsnit

"Ved vurderi11ge11 af 0111 urimelige købs- eller salgspriser foreligger, skal det
afgøres, om prisen elle1· avancen klart overstiger, hvad der såvel med ltens11n
til storrel~e som 1,ariglted ville kunne opnås pli et marked med virksom ko11k11rre11ce." (vores understregning) ...
(259)

De ovennævnte citater fra EU praksis og forarbejderne betyder, at dette krav
om, at prisen eksempelvis skal være "excessive", "1111/air", "partic11larly Jrigll'',
"overdreve11t hoj" eller" clearly disproportio11ate", før der kan foreligge misbrug,
skal vurderes i forhold til både
(i)

virksomhedens omkostninger som fastlagt i henhold til økonomisk
teori,

(ii)

varens økonomiske værdi opgjort under inddragelse af ikkeomkostningsmæssige elementer og priserne for tilsvarende produkter
i naboområder og -lande og

(iii)

priserne på et marked med virksom konkurrence som fastlagt i henhold til økonomisk teori

(260)

Hvis der ikke foreligger en sådan overskridelse af alle tre benchmarks, kan
der ikke foreligge et misbrug.

7.3.4.2

A11det krav: Myndighede11 skal fore detaljeret bevis for misbrug, og e11/rver tvivl sknl
komme de11 undersøgte virksomhed til gode

(261)

Et indgreb i virksomheders prissætning er et meget voldsomt indgreb i et af
markedsøkonomiens vigtigste grundprincipper.

(262)

Konkurrencemyndighederne er derfor underkastet en tung bevisbyrde med
krav om et detaljeret bevis for misbruget.

(263)

Af forarbejderne til konkurrencelovens § 11 fremgår således følgende, jf.
Folketingstidende 1996-97, Tillæg A, bind IV, s. 3668, venstre spalte nederst:

"Efter Domstolens praksis kræves der imidlertid detnlieret bevis for, at der
kan statueres urimeligt høje priser." (vores understregninger) ...
(264)

Kommissionens afgørelse af 2. juli 1997 i Helsingborg HmJJ1-sagen (COMP/A.
36.568/03) indeholder en tilsvarende udtalelse i præmis 244:
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"To tl1is end, tl1e b11rdm of proof is on tlre Commission to demonstrate, based
011 cogmt cvidence, tlre existc11ce of suc/1 a11 almsc." ...
(265)

I den forbindelse skal enhver tvivl komme den undersøgte virksomhed til
gode.

(266)

Det følger eksempelvis også af Kommissionens ovennævnte afgørelse i Helsi11gl1org Havn-sagen, som i præmis 244 refererer til Domstolens dom i U11itcd
Brands:

"111 tilis respcct, tlre ECf slated in U11ited Brands thai "howevcr 1111relia/11e the partic11lars s11pplied by {the domi11a11t co111pm1y] ... , tlre Jael remains thai it is for tlre
Commissio11 lo prove tl1at {lhc domi11a11t co111pa11y} cliargcd 1111/air prices". lu tital
particttlar case, 11,e Co11rt fom1d tlint tl1e basis for lire calc11lntio11 adopted by the
Co111missio11 was ope11 lo criticism, a11d thai mw do11"1 must l,e11efit tl1e alle~•ed i11fri11~er." (vores understregninger) ...
(267)

Det er således konkurrencemyndighederne, der skal bevise, at alle betingelserne for misbrug af en dominerende stilling er til stede, og enhver tvivl skal
komme Elsam til gode. Hvis eksempelvis opgorelsen af en omkostning er
forbundet med usikkerhed, skal konkurrencemyndighederne således indlægge de nødvendige sikkerhedsmarginer, fordi "1111y do11'1t 11111st bene.fil tlre
alleged i1ifri11ger".

7.4

Øvrige bemærkninger om praksis vedrørende urimeligt l1øje priser

(268)

Det skal afslutningsvis bemærkes, .it der alene findes et stærkt begrænset .int.il sager om urimeligt høje priser i strid med artikel 102 fra retssystemerne i
Danm.irk og EU, herunder navnlig meget få sager, hvor det er blevet fastslået, at en virksomhed har opkrævet urimeligt høje priser. Dette fremgår eksempelvis af F.iull & Nikpay, The EU Law of Competition, tredje udgave
(2014), s. 513:

" ... t/Je Co111missio11 has only rarely take11 decisions 111nki11g II fi11di11g of ex•
cessivc prici11g, 11otably in tlre General Motors 1111d in tl,e U11ited Brands case
and, cven I/ren, lire fi11di11gs wcre i11 bot/r i11stm1ces s11 /1seq11e11tly slntck down
by 11,e Court of /11sticc" ...
(269)

Dette skyldes bl.indt .indet, at et indgreb i virksomheders prissætning er
voldsomt, fordi det reelt er et indgreb i et .if markedsøkonomiens vigtigste
grundprincipper, nemlig princippet om den frie prissætning. Historisk set
har offentlig regulering af virksomheders prissætning og forsøg på fra sag til
sag at agere prisregulator derudover ofte fejlet, fordi det har vist sig, at
myndigheder ikke er bedre til at fastsætte den konkurrencemæssigt rigtige
pris end markedet selv. Dette gælder navnlig over tid, hvor indgreb vil være
direkte kontraproduktive, blandt andet fordi indgreb afskrækker nye aktø•
rer fra at gå ind i markedet og dermed typisk alene efterlader ineffektive
virksomheder som eneste aktører på markedet.

(270)

Det er således karakteristisk for praksis på dette område, at sagerne ikke
alene også vedrører, men primært fokuserer på andre former for misbrug

såsom forhindring af parallelimport, markedsdeling eller krydssubsidiering.
Dette har antageligvis været motiverende og en nødvendig forudsætning for
afgørelserne. Der findes så vidt vides ikke en eneste afgørelse, der alene vedrører urimeligt høje priser.
(271)

Det skal endvidere bemærkes, at alle sagerne - med enkelte undtagelser alene vedrører prisfastsættelsen på egentlige monopolmarl<ecfer, a·-v-s-. _m_a_r___ _ _ _ _ _ _ __
keder hvor den dominerende virksomhed er eneste aktør overhovedet, og
hvor ethvert aktuelt eller potentielt konkurrencepres er udelukket. Sagerne
vedrører typisk retlige monopoler - dvs. monopoler, som skyldes en retligt
beskyttet position. Det kan skyldes en tildelt eksklusiv rettighed til at drive
en bestemt form for virksomhed eller en immateriel eneret.

(272)

Det er imidlertid relevant at bemærke, at ingen af disse to centrale karakteri•
stika er til stede i denne retssag.

(273)

Det er således ubestridt i denne sag, at det påståede misbrug alene består i at
udbyde el til priser, som myndighederne anser for urimeligt hoje. Elsam er
ikke anklaget for andre former for misbrug.

(274)

Elsam besidder derudover heller ikke et monopol, herunder slet ikke et ret•
ligt monopol. El-markedet blev således liberaliseret i 1999. Udover lokalt
konkurrencepres i Vestdanmark er området forbundet med transmissionskabler fra Tyskland, Sverige og Norge, som alle har store importkapaciteter.
Elsam var således som nævnt i Del 2 i hovedparten af alle timerne i perioden
slet ikke nødvendig for kunderne, fordi hele efterspørgslen kunne dækkes af
konkurrenter. Elsam havde derfor slet ikke den generelle evne til at påtvinge
kunderne urimeligt høje priser, som ville følge af et egentligt monopol.

7.5

Oversigt over krav til vurdering af urimeligt ltøje priser ifølge retsgnmdla-

get
(275)

Som det er fremgået af dette afsnit 7, kan der udledes en række forskellige
krav af (TEUF) artikel 102, konkurrencelovens § 11 med tilhørende forarbejder og EU-praksis, herunder navnlig United Brands, som alle skal være op•
fyldt, for at der kan statueres urimeligt høje priser.

(276)

Indholdet af disse krav er opsummeret i nedenstående oversigt 1.

Otiersigt 1: Krat' til v11rderi11g nf urimeligt høje priser ift,lge retsgr1111dlnget
Falgmdt kTitmtr skal være opfyldt, for at du kim foreligge urimeligt høje priser:
• Virksomhedens priser skal overstige tre benchmarks:
0

Virksomhedens omkostninger

o

Varens økonomiske værdi (ikke-omkostningsmæssige
elementer og naboprusammenlipinger skal inddrages)

o

Priser. der kan opnås på et marked med virksom konkurrence
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• Virksomhedens priserskal være "excessiye"/"particularly
high"{'.'dearly diSJ?mportionate" i forhold til alle tre benchmarks

Vtd vurderingtn af, om kriterierne er opfyldt, skal falgtnde principper nnVffldts:
• Økonomisk teori skal anvendes ved opgørelserne af alle tre
benchmarks
o

Alternativomkostninger og ikke regnskabsomkostnin1!! skal ifølge økonomisk teori anvendes ved disse opgørelser

• Sammenligninger foretages over tid mellem alle tre benchmarks og
virksomhedens priser
• Detaljeret bevis skal føres af konkurrencemyndigheden for, at virksomhedens priser overstiger alle tre benchmarks
• Enhver tvivl skal komme den undersqgte virksomhed til gode

DEL 4 - STYRELSEN HAR IKKE TilVEIEBRAGT DET FORNØDNE GRUNDLAG FOR AT FASTSLÅ, AT ELSAM HAR OPNÅET URIMELIGT HØJE PRISER

(277)

Som beskrevet i afsnit 7.3.4.2 følger det af forarbejderne til konkurrenceloven og praksis vedrørende urimeligt høje priser, at det påhviler konkurren~
cemyndigheden at løfte bevisbyrden for, at alle betingelser for at statuere
urimeligt høje priser er opfyldt.

(278)

Elsam gør gældende, at styrelsen ikke har løftet denne bevisbyrde.

(279)

For det første er Test A, der som nævnt er styrelsens altafgørende misbrugstest, således behæftet med en lang række fejl, som hver især har haft afgø•
rende betydning for udfaldet af styrelsens misbrugsvurdering. Disse fejl og
betydning heraf vil blive gennemgået nedenfor i Del 4.1.

(280)

For det andet indeholder rådsafgørelsen ingen elementer, som rådsafgørelsen kan opretholdes på baggrund af til trods for de omtalte fejl i Test A. Dette gælder således for alle de elementer i rådsafgørelsen, som ifølge styrelsen
kan danne grundlag for en misbrugsafgørelse uafhængigt af Test A. Dette
vil Elsam redegøre for i Del 4.2.

(281)

For det tredje har styrelsen fuldstændig forsømt at forholde sig til flere af de
i afsnit 7 omtalte krav, som skal være opfyldte, for at der eventuelt kan træffes afgørelse om, at en virksomhed har opnået urimeligt høje priser. Dette
forhold vil blive gennemgået nedenfor i Del 4.3.

(282)

På baggrund af disse forhold skal Elsam have medhold.

(283)

Ud over, at styrelsen således ikke har løftet sin bevisbyrde, gør Elsam endvidere gældende, at Elsam rent faktisk kan bevise, at Elsam ikke har opnået

- 238 -

urimeligt høje priser. Dette forhold vil dog ikke blive behandlet i denne Del
4, men vil i stedet blive behandlet i Del 5.

DEL 4.1- FEJLENE I TEST A
(284)

I denne Del 4.1 vil Elsam redegøre for en række af de fejl, som styrelsens
Test A er behæftet med, og som er arsagen til, at aenne test iiølge styrelsen
viser, at Elsam har opnået urimeligt høje priser.

(285)

Som nævnt i punkt (128) ovenfor er Test Aud over disse fejl også behæftet
med en række andre fejl, som er beskrevet i Elsams tidligere processkrifter.

(286)

I afsnit 8 nedenfor vil Elsam indledningsvis redegøre for, hvorfor alle de fejl,
som vil blive beskrevet i denne Del 4.1, hver især er væsentlige og derfor fører til, at Elsam skal have medhold. I afsnit 9 vil Elsam derefter redegøre for
Test A's virkemåde, herunder for hvert af de elementer, der indgår i testen.
Endelig vil Elsam i afsnit 10 til 12 redegøre for hver af de udvalgte fejl i Test
A.

(287)

Ved gennemgangen af hver af de udvalgte fejl i Test A i afsnit 10 til 12 nedenfor vil Elsam præsentere resultaterne ved en reberegning af Test A, hvor
kun den pågældende fejl er blevet korrigeret. En korrektion af blot en af fejlene fører i de fleste tilfælde hver især til, at Test A ved en reberegning ikke
identificerer kritiske timer.

(288)

Styrelsen har bekræftet alle Elsams reberegninger, idet styrelsen alene er
uenig i, at det er relevant at anvende de to eneste forudsætninger/modifikationer, som Elsam foretager i Test A ved disse reberegninger.

(289)

En redegørelse for disse to forudsætninger kræver en nærmere gennemgang
af Test A's virkemåde og de fejl, som reberegningerne vedrører. Der vil derfor først blive redegjort for disse to forudsætninger i afsnit 13.1 og 13.2 efter
gennemgangen af Test A's virkemåde i afsnit 9 og fejlene i Test A i afsnit 10
til 12.

8.

De beskrevne fejl i Test A er væsentlige

8.1

Når rettelse af en fejl i Test A ikke medfører kritiske timer, er fejlen væsentlig

(290)

Ved beskrivelsen i det følgende af fejlene i Test A vil der løbende blive redegjort for resultaterne ved en reberegning af Test A, hvor den pågældende fejl
rettes.

(291)

Næsten alle disse reberegninger medfører, at Test A ikke længere identifice•
rer kritiske timer.

(292)

Det gøres gældende, at de fejl, som de pågældende reberegninger vedrører,
allerede af denne årsag skal anses for væsentlige, da det dermed kan konstateres, at de hver især har haft afgørende betydning for resultatet af rådsafgørelsen.
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8.2

Når rettelse 11/ en fejl i Test A medfører et markant mindre ,mt11l kritiske timer, er fejlen væsentlig

(293)

3 1/3-fejlen, som vil blive beskrevet i afsnit 10.5 nedenfor, medfører, at der
stadig identificeres kritiske timer, men at antallet af kritiske timer reduceres
markant. Selvom en rettelse af denne fejl isoleret set ikke fjerner alle kritiske
timer, gøres det på grund af den markante reduktion gældende, at denne fejl
ligeledes skal anses for væsentlig.

(294)

Desuden er Test A ifølge rådsafgørelsen kun første trin i den samlede misbrugsanalyse, idet resultatet af Test A skal efterprøves af Test B-G med tilhørende bilag A-F, før den endelige vurdering kan foretages. Som det vil fremgå af afsnit 15.1.2 nedenfor, baserer disse yderligere tests sig på Test A og
kan alene frasortere de kritiske timer, som måtte være identificeret i Test A.
Når en rettelse af en fejl i Test A ville føre til en ændret, mindre gruppe af
kritiske timer, er det derfor muligt, at disse kritiske timer ikke kan oprethol•
des, når efterprøvelsen ved Test B-G gennemfores. Dette ville helt fjerne
grundlaget for styrelsens misbrugskonklusion. Denne efterprøvelse er imidlertid ikke blevet gennemført på baggrund af den gruppe af kritiske timer,
som en rettelse af 3 1/3-fejlen dog efterlader. Det gøres gældende, at fejlen
også derfor medfører, at der ikke foreligger et tilstrækkeligt faktuelt grund•
lag for at opretholde rådsafgørelsen. 3 1/3-fejlen skal derfor også af den
grund anses for væsentlig.

(295)

Selv hvis det reducerede antal kritiske timer, som en korrektion af 3 1/3fejlen medfører, opretholdes af Test B-G, er det endvidere muligt, at det reducerede antal kritiske timer ikke ville have været tilstrækkeligt til at statuere misbrug. Det forhold, at Test A identificerer kritiske timer, kan således ik•
ke i sig selv udgøre et tilstrækkeligt grundlag for en misbrugsafgørelse. Det
må derimod blandt andet kræves, at antallet af identificerede kritiske timer
har et tilstrækkeligt stort omfang, før der eventuelt kan statueres et misbrug.
Dette understøttes eksempelvis af punkt 11.3.2 i ankenævnskendelsen:

"Afgore11de i så lrc11sec11de l'llr, at der i Ko11k11n·c11cerådets afgørelse var det
fornødne fnktudle /le/æg for ni anse det for /lcz•ist, at Elsam i ikke m•æserrlligt
omfang havde linfl 11111liglted for ni sh;rc prisdm111elsc11 og havde gjort det til
opnåelse af urimelige priser." ...
(296)

På den baggrund er det muligt, at en rettelse af 3 1/3-fejlen ville have medført, at rådsafgørelsen eller ankenævnskendelsen ville have fået et andet udfold, selvom der fortsat ville blive identificeret et mindre antal kritiske timer.
Hverken rådet eller ankenævnet har imidlertid truffet afgørelse på det nye
grundlag baseret på et reduceret antal kritiske timer.

9.

Beskrivelse af Test A

9.1

Introdnktiorr

(297)

Test A er som beskrevet i indledningen den centrale misbrugstest og den
eneste test, som identificerer kritiske timer. Test A skal sikre, at Elsam får
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mulighed for at opnå en samlet omsætning, der er tilstrækkelig stor til at
dække Elsams samlede omkostninger, inden der identificeres kritiske timer.
(298)

Test A fungerer på den måde, at prisen i hver time sammenlignes med en
teststørrelse. Teststørrelsen består af den del af Elsams produktionsomkostninger, som styrelsen har valgt at fordele til den pågældende time, med tillæg af et såkaldt prisvariationstillæg.

----------------.!~:__(299)

Sammenligningen mellem priser og teststørrelser i Test A i hver time består
faktisk af to sammenligninger - en sammenligning baseret på et gennemsnit
af henholdsvis priser og teststørrelser over 3 timer og en sammenligning baseret på et gennemsnit af henholdsvis priser og teststørrelser over 10 timer.
Hvis den gennemsnitlige pris i en af disse perioder overstiger den gennemsnitlige teststørrelse i den samme periode, identificeres timerne i perioden
som værende kritiske. Hvis en time bliver identificeret som værende kritisk i
bare en af disse alternative sammenligninger, bliver timen kategoriseret som
værende en kritisk time.

9.2

Teststørrelsenie

(300)

Teststørrelsen anvendt i hver time i 3-timers-gennemsnittet (Nl) består af et
omkostningsbenchmark ("Omkostningsbenchmarket") med tillæg af det
nævnte prisvariationstillæg ("PVT'):
Nl = Omkostningsbenchmarket+ PVT

(301)

Teststørrelsen anvendt i hver time i 10-timers-gennemsnittet (N2) består af
det samme Omkostningsbenchmark med tillæg af et reduceret PVT. Mere
specifikt bliver det samme PVT, der anvendes i hver time i 3-timersgennemsnittet, reduceret ved at dividere det med 3 1/3, før det anvendes i
hver time i IO-timers-gennemsnittet:
N2'"' Omkostningsbenchmarket +

(302)

;'{'J3

Figur 4 nedenfor illustrerer reduktionen af PVT i JO-timers-gennemsnittet.
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Figur 4: Illustration af red11ktione11 i PVT
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(303)

Sammensætningen af Omkostningsbenchmarket gennemgås nedenfor i afsnit 9.3, mens PVTs virkemåde gennemgås i afsnit 9.4.

9.3

Omkoshti11gsbencl11narket

(304)

Omkostningsbenchmarket er sammensat af
(i)

to typer variable omkostninger, begge opgjort som alternativomkostninger; (a) omkostninger til brændsel (AVCdnr,) og (b) omkostninger i
form af forbrugte C02 kvoter (C02), og

(ii)

to typer faste omkostninger; (a) de faste omkostninger ved elproduktion, som fremgår af og er opgjort i henhold til regnskabet (AFC..-gn),
og (b) omkostningen til investorer i form af en tilladt forrentning af
den del af egenkapitalen fra regnskabet, der vedrører elproduktion
(EKF)

(305)

Begrebet variable omkostninger dækker over omkostninger, som varierer
med og er afhængige af produktionen, og som derfor vedrører produktionen
i bestemte timer. Begrebet faste omkostninger dækker over omkostninger,
som ikke vedrører produktionen i bestemte timer, og som derfor er uafhængige af og skal afholdes uanset produktionen.

(306)

Figur 5 nedenfor viser Omkostningsbenchmarkets sammensætning.
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Fig11r 5: Omkostni11gsbencl1111arkets sammensætning
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A VCJrifl og C02, som tilsammen udgør de variable omkostninger i Omkost-

ningsbenchmarket, indgår begge i Omkostningsbenchmarket som alternativomkostninger. Dette vil sige, at omkostningselementernes værdi er opgjort på forbrugstidspunktet og ikke på anskaffelsestidspunktet. Dette medfører, at AVCc1t111 og C02 varierer time for time.
(308)

AFC"'" (Average Fixed Costs), som er udtryk for de faste omkostninger ved
el produktion i henhold til regnskabet, indeholder poster som vedligeholdelse og afskrivninger af værkerne, personaleomkostninger og renteudgifter.
AFC,.,8n beregnes som de samlede faste omkostninger ved elproduktion i
henhold til regnskabet delt med den samlede produktion. De faste omkostninger ved elproduktion fra regnskabet fordeles således ligeligt ud på alle
producerede MWh. Da testen sammenligner prisen for en MWh med test•
størrelsen for denne MWh i den pågældende time, indgår AFC~ n således
med samme størrelse i teststørrelsen i alle timer uden hensyntagen til, hvor•
vidt prisen i de pågældende timer har været tilstrækkelig høi til at kunne bidrage til dækning af de faste omkostninger.

(309)

Denne ligelige fordeling ud på alle producerede MWh sker, selvom faste
omkostninger som beskrevet per definition ikke knytter sig til specifikke
producerede mængder eller specifikke timer.

(310)

AfCtt11n indeholder visse omkostninger, som rettelig er variable og ikke faste
omkostninger. Elsams startomkostninger, dvs. de betydelige omkostninger,
der er forbundet med at sætte et kraftværk i drift, er således indregnet i AFCr"sn, selvom disse omkostninger vedrører de specifikke timer, hvor de rele•
vante kraftværker startes.

(311)

EKF (egenkapitalforrentning) er udtryk for Elsams omkostning til investorerne, som skal tillades dækket, for at investorerne vil investere i Elsam.
Denne omkostning udgør en del af en virksomheds samlede kapitalomkost-
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ninger (af skønsmændene benævnt cost-of-capital), som er sammensat af
virksomhedens renteomkostninger og virksomhedens omkostninger til
egenkapital. AFC,.,sn indeholder blandt andet den ene del, nemlig renteomkostningerne. EKF udgør den anden del, som ikke indgår i regnskabet og
derfor ikke er medtaget i AFC,.,gn. Denne del er derfor indarbejdet i Omkostningsbenchmarket i en separat kasse benævnt EKF (egenkapitalforrentning).
EKF findes ved at multiplicere den procentmæssige tilladte egenkapitalforrentning før skat ("Den Tilladte EKF%") med den del af egenkapitalen, der
vedrører elproduktion, opgjort i henhold til regnskabet. Hermed fremkommer den samlede regnskabsmæssige omkostning til egenkapital før skat i
kroner og ører i den relevante periode. Ligesom med de faste omkostninger i
henhold til regnskabet fordeler styrelsen den samlede omkostning til egenkapital ud på produktionen i alle timer. Dette sker, selvom EKF er en fost
omkostning, som derfor per definition er uafhængig af produktionen i de
enkelte timer og skal afholdes, uanset om der produceres eller ej, uanset omfanget af produktionen og uanset prisen.
(312)

Styrelsen refererer til EKF-elementet som 'normalfortjenesten'. Som beskrevet ovenfor udgør EKF en cost-of-capital. Dette er også udtrykkeligt bekræftet af skønsmændene ved besvarelsen af spørgsmål 19.1 i skønserklæringen
af 3. februar 2014 ...

9.4

Prisvnriatio11still ægget

9.4.1

l11trod11ktio11

(313)

En forståelse af prisvariationstillæggets (PVT) virkemåde er nødvendig for
forståelsen og vurderingen af en række af fejlene i Test A samt for forståelsen og vurderingen af parternes anvendte reberegningsmetoder og en lang
række af styrelsens indsigelser.

(314)

PVTs funktion beskrives i rådsafgørelsens punkt 477-480:

"477. På et ko11k11rre,m:udsat marked tti/ en producent ikke producere og
sælge sit produkt, ilvis den opnåede salgspris er lnvere end producentens omkostninger ved at producere. I e11 række timer om året er Elsm,, dog nødsaget
til al gøre delle, pga. den varmel11111d11e prod11ktio11 på de ce11lrale kraftværker.
Det er Ko11k11rre11cestyrelse11s opfattelse, at Elsnm skal have 11111li~•lted
for at i11dltente de11 mistede indtieniny ved i nudre timer at op111i en lioiere
fortienesle end 11or111alfortieneste11. Det indebærer, at 111islm1~•steste11 inkluderer et 11derli~•ere tillc-ey til 11ormalfortieneste11 i de timer, /11,or markedsprisen er højere end Elsams ge1111emsnitlige lolnlc 0111koslni11ger (ATC) tillagt
en 11ormnifortje11esle." (vores understregning) ...
480.

(315)

Parterne er uenige om, hvilke omkostninger der er relevante i PVT beregningerne. For at undgå at behandle for mange forhold samtidigt inddrages
de specifikke omkostningselementer ikke i afsnit 9.4.2 nedenfor. I stedet anvender afsnittet betegnelsen 'omkostninger' og forklarer PVTs overordnede
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virkemåde og de centrale begreber uden at behandle, hvilke omkostninger
der er tale om.

9.4.1

Tal,r!l. PVf•proce11tsatsc11 oy Ko111pc11satio11c11

9.4.2.1

Ft1slsættclse11 nf PVf i Test A

(316)

Fastsættelsen af størrelsen på PVT i Test A foretages ved hjælp af en proces,
som grundlæggende består af følgende fire trin:
(i)

Der foretages en beregning af summen af de omkostninger, som Elsam mangler at få dækket på grund af timer med tab. Summen af den
manglende dækning kaldes for "Tabet".

(ii)

Der fastsættes et procentvist tillæg, som lægges oveni Omkostnings·
benchmarket i alle timer med henblik på at dække Tabet. Dette tillæg
benævnes i det følgende "PVT-procentsatsen" og fastsættes ved hjælp
af en matematisk formel, som styrelsen har udarbejdet til brug for dette sagskompleks.

(iii)

Der foretages en beregning af, hvor stort et samlet beløb den således
fastsatte PYT-procentsats i praksis tillader Elsam at få dækket. Dette
beløb kaldes for "Kompensationen".

(iv)

Endelig foretages der et check af, om størrelsen på Kompensationen er
lig med eller overstiger størrelsen på Tabet. Hvis dette er tilfældet,
anvendes den således fastsatte PYT-procentsats i Test A. Hvis dette
ikke er tilfældet, er PYT-procentsatsen for lille, og PYT•procentsatsen
fra styrelsens formel kan ikke anvendes, da den ikke består den efterfølgende verifikation.

(317)

Fremgangsmåden i de enkelte trin vil blive forklaret nærmere i afsnit 9.4.2.2
til 9.4.2.4 nedenfor.

9.4.2.2

Tabet

(318)

Begrebet "Tabet" dækker over den samlede mængde af omkostninger, som
Elsam mangler at få dækket i den undersøgte periode, og beregnes som
summen af tabene i hver enkelt af de timer, hvor prisen ligger under de om•
kostninger, som i Test A er allokeret til de samme timer. Tabet i hver time
beregnes som forskellen mellem prisen i og omkostningerne allokeret til
samme time multipliceret med den producerede mængde i den konkrete
time. Mekanikken i forbindelse med beregningen af Tabet illustreres bedst
ved et simplificeret eksempel:

Eksempel 3
A11tag i dette forsimplede, ltypotctiske eksempel, at Test A l..1111 inde/tolder 4
timer, og at der produceres 1 MWh i liver time. Antag derudover, ni omkost11i11gerne og priserne i de fire timer er som a11givet i Tabel 1 11edenfor. Om-
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kost11ingerne er i dette eksempel ens i alle timer, selvom dette ikke er tilfældet
i Test A.

Tabel 1: 0111kosh1i11ger og priser i time 1-4
Omkostninger

Pris

Timet

200

150

Time2

200

300

Time3

200

175

Time4

200

230

Af tabellen fremgår det, at prisen ligger 1111der omkostningerne i time 1 og 3.
Taliel beregnes derfor som s11m111e11 af tabene i lre11/10ldsvis time 1 og 3, so111
beregnes snledes:
Tab i time 1 = (200 DKKIMW11 • 150 DKKIMWl1) • 1 MW11 = DKK 50
Tal, i time 3 .. (200 DKKIMW11 - 175 DKKIMW/1) "1 MW/1 = DKK 25
Tabet i dette simplificerede eksempel 11dgor derfor DKK 75.
Dette er illustreret i felgende figur.

Figur 6: Ill11stratiott af beregning af Tabet
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9.4.2.3

PVT-procentsatse11

(319)

Begrebet "PVT-procentsatsen" dækker over den procentmæssige markup,
som i Test A lægges oveni omkostningerne i hver time. Denne er af styrelsen
fastsat ved brug af en kompliceret formel, som er skabt af styrelsen til lejligheden og giver nogle fuldstændig tilfældige resultater. Elsam er ikke i stand
til at finde nogen logik i formlens sammensætning, men det er under alle
omstændigheder ikke nødvendigt at forstå selve formlen, men blot nødvendigt at forstå, at der fastsættes en procentmæssig markup, som lægges oveni
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omkostningerne. Dette er illustreret i eksempel 3a nedenfor, som er en fortsættelse af eksempel 3.
Eksempel 3a (fortsættelse af eksempel 3)

Antag at PVT-proce11tsatse11 fastsættes til 25 %. Dette betyder, at der i alle
timer lægges 2S-% ove111 omkostmngeme I jonn tf[PVT:--Dlfoffikosl11i11girr~~11=e- - - - - - - - i alle 4 timer er 200, /I/iver PVT 50 i alle timer.
Dette er illustreret i Figur 7 nedenfor.
Fig11r 7: I/lustratiou af bereguiug af PVT
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Som det fremgår af Figur 7 i eksempel 3a ovenfor, hæver PVT teststørrelsen i
alle timer. Det er dog kun i de timer, hvor prisen overstiger omkostningerne,
at PVT har en effekt. Eksempelvis er det ligegyldigt, at teststørrelsen i eksemplet hæves i time 1, da prisen i timen ikke overstiger teststorrelsen, alle•
rede inden PVT lægges til omkostningsbenchmarket. I time 2 og 4 har PVT
derimod en effekt, idet prisen her overstiger omkostningsbenchmarket. l
time 2 bliver overskridelsen mindre, og i time 4 er der ikke længere en over•
skridelse af teststørrelsen.

9.4.2.4

Kompe11satio11en

(321)

"Kompensationen" udgør Elsams samlede kompensation fra PVT i den undersøgte periode og beregnes som summen af kompensationerne fra PVT i
hver enkelt af de timer, hvor prisen ligger over omkostningerne allokeret til
same time, og hvor PVT derfor har en effekt l de timer, hvor priserne ligger
under omkostningerne, har PVT som nævnt ingen effekt, da prisen i disse
timer ikke overstiger teststørrelsen, selv hvis PVT udelades. Hvis prisen
overstiger teststørrelsen bestående af omkostningerne og PVT, vil det fulde
PVT blive udnyttet i den pågældende time, hvorfor kompensationen fra PVT
i denne time vil være lig PVT multipliceret med den producerede mængde i
den konkrete time. Hvis prisen derimod ikke overstiger teststørrelsen bestå-
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ende af omkostningerne og PVT, men dog overstiger omkostningerne, vil
kun en del af PVT blive udnyttet i den pågældende time. Kompensationen
fra PVT i denne time vil her udgøre differencen mellem prisen og omkostningerne multipliceret med den producerede mængde i den konkrete time.
Dette er illustreret i eksempel 3b nedenfor, som er en fortsættelse af eksempel 3 og3a.
Eksempel 3b (fortsættelse af eksempel 3 og 3a)

Som det fremgår af Figur 7 i eksempel 3a ovenfor, så ligger prisen 1111der omkostni11gerne i time 1 og 3. PVf /Jar derfor ingen effekt i disse timer, da priserne i disse timer ikke vil overstige teststorrclsen selv i fraværet af et PVf.
Der beregnes derfor ingen Kompe11satio11 i disse timer.
I time 2 har PVf derimod e11 effekt, idet prisen overstiger 0111kost11i11gerue i
de1111e time. Da prisen overstiger s11111111e11 af omkost11i11geme og PVf i denne
time, 11d11yttes PVT til fulde, og kompe11satione11 fra PVf vil være lig med
PVf multipliceret med den producerede 111æ11gde:
Ko111pe11sation i time 1 = 50 DKKIMW/1 • 1MW1t "' DKK 50
Da prisen i time 4 otierstiger 0111kost11i11geme, har PVf også effekt i de1111e
time, me11 da prisen ikke overstiger s11111meu af omkostuingerne og PVf, /lli·
ver PVT ikke udnyttet til fulde. Kompe11satio11e11 i time 4 udgor derfor k1111 e11
del af PVf. S0111 beskrevet ovc11for beregnes kompc11salio11e11 i time 4 som forskellen mellem prisc11 og omkostningerne 11111/tipliceret med den producerede
mæ11gde i time 4:
Kompensation i time 4 = (230 DKKIMWlr - 200 DKKIMW/1) • 1MW1r =
DKK30.
De11 samlede Ko111pe11satio11 i delle eksempel bliver stiledes på DKK 80 (DKK
50 i time 2 og DKK 30 i time 4).
Beregning af Kompensatio11en er illustreret i Figur 8 nedenfor.

Figur 8: lllustra Hou af bereg11i11g af Kompe11satio11e11
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Styrelsen laver i pkt. 486 i råd[s)afgørelsen et tjek af, om den i Test A fastsat·
te PYT-procentsats sikrer, at Kompensationen udgør et samlet beløb, der er
tilstrækkeligt stort til at dække Tabet. Styrelsen finder, at Kompensationen
overstiger Tabet med 71 %, og at PVT derfor overkompenserer Elsam med
71 % i den oprindelige beregning baseret på 2 år. Dermed konkluderer sty•
relsen, at PVT•procentsatsen er konservativt fastsat ...

(323)

I eksemplet ovenfor medfører den fastsatte PYT-procentsats på 25 % også, at
Kompensationen (80) overstiger Tabet (75), her med ca. 7 %. Dette betyder,
at PVT i eksemplet sikrer, at Elsam har fået lov til at indhente Tabet, inden
der identificeres kritiske timer.

(324)

Som nævnt i punkt (319) ovenfor fører den formel, som styrelsen anvender
til at fastsætte PVT-procentsatsen, imidlertid generelt til nogle tilfældige resultater. Den PVT•procentsats, som kommer ud af formlen, overkompenserer i nogle scenarier Elsam signifikant, og i andre scenarier underkompense•
rer den Elsam signifikant. Det er derfor nødvendigt og vigtigt at lave det
tjek, som styrelsen gør i pkt. 486 i rådsafgørelsen, nemlig et tjek af, om Kom•
pensationen mindst svarer til Tabet. Omvendt er det reelt også lige meget,
hvordan formlen udformes, så længe dette check gennemføres, da det i kraft
af checket sikres, at m.in ender med det rigtige resultat, nemlig at Kompen•
sationen mindst svarer til Tabet.

(325)

Det skal bemærkes, at det ikke altid er muligt at fastsætte en PVTprocentsats, således at Kompensationen udgør et samlet beløb, der mindst
modsvarer Tabet. Hvis priserne i den undersøgte periode ikke har været tilstrækkeligt høje, vil selv et uendeligt højt PVT ikke kunne kompensere El•
sam for Tabet. Dette er illustreret i eksempel 4 nedenfor.
Eksempel 4

Eksempel 4 er identisk med eksempel 3 med den eneste ændring. at prisen i
time 2 ændres fra 300 til 230. De11 i eksemplet ændrede pris er dog fortsat hø-
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jere end omkostningerne i den samme time. Ændringen foroger således ikke
Tnl,et, som derfor er uændret ogfortsnt 11dg"r 75.
Som det fremgår nf Figur 9 11ede11for, vil selv en PVT-proce11tsnls på 100 %
eller ln11gt lr'1jere ikke k11m1e ændre på, ni de realiserede priser k11t1 har gjort
del muligt at i11dhe11te 60 nf Tal,et på 75. Kompe11satiot1e11 kan aldrig overstige 60, og selv et ueudcligl højt PVT i•il ikke kun11e sikre, ni Kompet1sntio11e11
svarer til Tabet. Som el resultat liurde Test A ikke identificere kritiske timer i
de1111e situation, fordi hele Tabet ikke er blevet dækket af de11 Ko111pe11sntio11,
som det 1111 en gang er muligt nt opnå frn andre timer.

Figur 9: Ill11stratio11 af sce11arie, hvor selv et t1ettdeligt højt PVT ikke
ka,1 sikre, at Kompe11satio11c11 svarer til Tabet
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Som det fremgår af figuren, har det ingen betydning, om PVT var sat væsentligt eller uendeligt højere end angivet ved de stiplede PVf bokse i figuren. Elsam kan ikke opnå nogen større Kompensation end den, som priserne
på markedet nu en gang tillader. PVf sikrer således ikke Elsam højsæson eller andre særlige markedsforhold. PVT sikrer alene, at Elsam tillades at få
dækket sine omkostninger, herunder fr.i .indre timer, hvor det ikke var muligt, i det omfang prisen på markedet nu engang tillader det.

10.

PVT-fejlene

10.1

l11trod11ktio11

(327)

Som beskrevet i afsnit 9.4 ovenfor indeholder styrelsens Test A et såk.ildt
prisvariationstilkeg (PVT), som lægges til Omkostningsbenchm.irket i Test A
i hver enkelt time.

(328)

Styrelsens PVT er behæftet med 3 grundlæggende fejl, som medfører, at tillægget i pr.iksis ikke sikrer, at Els.im tillades at indhente sine tab fra timer
med manglende dækning af Elsams omkostninger, inden der identificeres
kritiske timer.
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(329)

Elsam gør gældende, at dette er i strid med såvel rådsafgørelsens egne forudsætninger som lovgrundlaget og derfor udgør væsentlige fejl i rådsafgørelsen, som medfører, at denne er ugyldig. Disse fetl gennemgås i afsnit 10.3
til 10.5 nedenfor.

(330)

Efter at Elsam nar pTpeget en rækl<efeJl vedrørendeberegningen af· pvr;har styrelsen fremført en række indsigelser mod overhovedet at inkludere et
PVT, selvom det klart fremgår af den stadfæstede rådsafgørelse, at Test A
skal indeholde et sådant tillæg. Afsnit 10.6 gennemgår disse indsigelser fra
styrelsen.

(331)

Skønsmændene har ved besvarelsen af spørgsmål 12 i skønserklæringen af
6. september 2013 (bilag 42a), side 9-10, afstået fra at kommentere selve PVT,
da selve begrebet ikke er noget, som skønsmændene kender til fra økonomisk teori:
"Ande11 del af spørgsmålet <12ii: Er det i overe11sstemmelsc med al111i11delig
anerkendt økonomisk teori, når der ved beregni11ge11 nf storrclsen af Tabet og
Kompc11satio11c11 i prisvariatio11stillægge11e ikke tages udgm1gsp1mkt i De anvendte Driftstal?) giver derimod skønsmændene store problemer, idet be~reJ,et "prismriatio11stillæg'' ikke umiddellmrt fi11der 1111ve11delse i 110~11 (afos)
kendt del af den økonomiske teori.
Skø11snm:11de11e lutr allerede ved modeme med parterne gjort opmærksom på
vores ulyst til at ind:irii i m teoretisk l1edømmelse af definitoriske detalier i
prisvariatio11stillæg,get. da selt•e l1egre1'et ikke er alment he1111ttet i okonomisk
teori." (vores understregninger) ...

(332)

Da skønsmændene således har valgt ikke at foretage en vurdering af PVT,
må denne vurdering i stedet foretages af retten. Prisvariationstillægget er en
vigtig og integreret del af styrelsens misbrugstest, og allerede derfor er det
nødvendigt, at retten tager stilling til Elsams indsigelser mod dette element i
testen, selvom skønsmændene har valgt ikke at forholde sig til dette. Som
beskrevet i afsnit 10.2 nedenfor er prisvariationstillægget endvidere det eneste element i styrelsens misbrugstest, som har til formål at sikre, at Elsam tillades at få dækket sine omkostninger over tid, hvilket som beskrevet i afsnit
7.3.3 er et krav ifølge rådsafgørelsen og lovgrundlaget. Også derfor er det
nødvendigt, at retten forholder sig til Elsams indsigelser om, at prisvariationstillægget er fejlbehæftet og derfor ikke opfylder dette krav.

10.2

Fonuålet med prisvariationstillægget

(333)

Som det også fremgår af rådafgørelsens punkter 433ff, skal Elsam i Test A
have dækket sine totale omkostninger over tid, idet det bemærkes, at en rimelig egenkapitalforrentning, som det ligeledes fremgår af citatets punkt
438, også er en omkostning:
"432. Udgangspunktet ved t 1urderi11ge11 af, om der foreligger urimeligt høie
priser, er de priser, der ville kmme dn1111es pti et mnrked med virksom ko11kur-

re11ce.
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Økonomisk teori forcskrilrer. nt c11 virksomhed på et mnrkcd med t•irksom ko11k11rrc11ce oper tid 11il få dækket sine totale omkost11ingcr tillagt en ri•
me/ig fortjeneste. Det svarer til. at den producerede vares salgspris over tid
vil st•are til virksomhedens totale gcm1ems11il/igc omkost11i11ger (ATC) tillagt
c11 rimelig fortjeneste. Netop til de1111c pris vil virksomheden få dækket sine
totnle omkostninger ogfå ,:11 rimelig fortje11estc.

433.

E11 virksomheds totale omkost11i11ger udgores dels nf c11 række fnste
omkostninger. der er omkostninger. som t•irksoml,eden skal njl1oldc 11n11sct
de11 producerede mængde. dels nf e11 række tiarin/,le omkostninger. der er omkostninger, som varierer med den producerede 111æ11~•de. De gennemsnitlige
snmlede omkostninger (ATC) /Jestår således nf s11111111en nf de gennemsnitlige
variable omkostninger (A VC) og de ge1111ems11itlige faste omkostninger
<AFC).
434.

Definitionen af de totale gennemsnitlige omkostninger viser. at ~
[remt priÆfastsættelse11 på et marked kun sker til de ge1111e111s11itlige varinf,le
0111kost11inycr, vil t1irkso111/1cde11 ikke få dækket sine yem,emsnitli~•e faste 0111kostni11gcr. I så tilfælde t>i/ virkso111lrede11 på et tidspunkt Mive tt11mgct 11d nf
markedet.
435.

På den lmygr1111d l,gr en test for 11ri111eliyt høic priser tayc 11dga11ysp11nkt i 1•irkso111l1cde11s totale gen11e111s11itligc omkostninger (ATC). Hvis
virksomlrede11s salgspris ovcrstigl!r virksomhedens totale ge1111ems11itlige 0111kost11inger tillagt e11 rimelig fortjeneste. kn11 der være tale om 11ri111eligl /1oje
priser, jf forstc led i U11ited Bra11ds-teste11.

436.

438. .. . A11vc11delsc11 af delte /Jegre/1 (de totale gemll!msnitlige 0111kostni11•
ger/ er oko110111isk ko11siste11t. da begrebet sikrer Elsam en dæk11i11g nfliådc de
faste oy de mrin{lle omko:;t11i11gcr (inkl. c11 rimelig forre11t11i11g). Hcn1ed sikfil. at Elfam op111ir e11 prQfit der la11ysigtel kan opretf,oldcs på el marked med
uirksom ko11k11rre11ce." (vores understregninger og vores tilføjelse i firkantet parentes) ...

(334)

PYT er det element i Test A, som har til formål at sikre det i citatet nævnte nemlig at Elsam "over tid" kan "få dækket sine totale omkost11i11ger", inden Test
A identificerer kritiske timer.

(335)

Dette angives blandt andet i rådsafgørelsens punkter 477-480, hvor PYT in•
troduceres:

"477. På cl ko11k11rre11cc11dsnt marked vil e11 producent ikke prod11cere og
sælge sit prod11kt, lwis dm opnåede salgspris er lavere end prod11cente11s om•
kost11i11gl!r ved at producere. I e11 række timer om året er Elsam dog 11odsaget
til ni gore delle pga. den vnr111eb1111dne prod11ktio11 på de ce11trnle kraftværker.
478. Ko11k11rre1rcestyrclse11s 1111dersøgelse viser, ni Elsam i 40 pct. af alle fi.
mer i perioden 2005-06 prod11cerer cl. selvom den opnåede salyspri/; er lnucre

end Elsams ye1111ems11itliye totale omkost11i11y (tillagt e11 11ormalfortje11cstc).
Dette for/raid indtræffer eksempelvis i e11 række 11atteti111er, Iwar efterspørgs•
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len efter cl er forlioldsvis lav og derfor i hoj grad kan dækkes af produktion fra
vindmøller og dcce11tral kraft1,armcprod11ktio11.
479. Elsams mistede i11dtje11i11g kmr i disse timer opgøres som den realiserede markedspris i Vestd,mmnrk i forhold til den pris, der præcis ville give Elsnm e11 fortje11cste svarc11de til nor111nlfortje11esten.
480. Det er Konk11rrencestyrclsens opfattelse, at Elsam skal have nwli)•lied

for nt indhente den mistede i11dtie11i11r ved i n11drc timer at opnå en l1øiere
fortie11este end nonnalfortjenesten. Det indebærer, at misbrugsteste11 inkluderer et yderligere tillæg [PVTJ til 11ormalfortjenesten i de timer, livor markedsprisen er hojere end Elsams ge1rnemsnitlige totale omkost11i11ger (ATC)
tillagt en normalfortjeneste." (vores understregninger og vores tilføjelse i
firkantet parentes) ...
(336)

Elsam opererer i det nordiske elmarked, som er underkastet voldsomt varierende markedsvilkår og dermed nødvendigvis også voldsomt svingende
priser - nogle gange med priser helt ned til O kroner. Denne volatilitet har
væsentlig betydning for forståelsen og nødvendigheden af PYT.

(337)

De svingende priser skyldes blandt andet, at el ikke kan lagres, men skal

produceres, når det forbruges, og at der er stærkt varierende udbuds- og efterspørgselsforhold. For eksempel varierer efterspørgslen meget hen over
døgnet, hvilket resulterer i, at priserne indimellem er meget lave. Blandt andet grundet store startomkostninger og det faktum, at det tager op til ca. et
halvt døgn for et kraftværk at komme ordentligt op i gear, giver det ikke
mening økonomisk set at lukke ned for værkerne på kort sigt.
(338)

Det er derfor i et sådant stærkt volatilt marked umuligt lobende time for
time at få dækket de omkostninger, som afholdes i den enkelte time. Det er
herudover også umuligt i hver eneste time at få dækket den andel af de faste
omkostninger, som i Test A rigidt er fordelt ud over de enkelte timer i peri•
oden - uden hensyntagen til priserne i enkelte timer og selvom de faste om•
kostninger som nævnt i rådsafgørelsens punkt 434 skal afholdes "uanset de,,
producerede mængde" ...

(339)

Havde Test A ale11e været en timetest, ville prisen i en given time kun blive
sammenlignet med de gennemsnitlige totale omkostninger, som nu engang
rigidt er blevet allokeret til denne time. En sådan test ville derfor ikke tage
hensyn til de omkostninger, som ligeledes rigidt var fordelt på andre timer.
På grund af markedets volatilitet og den rigide fordeling af de faste omkostninger i Test A ville dette uundgåeligt betyde, at Elsam over tid blandt andet
ikke ville få dækket alle sine gennemsnitlige faste omkostninger, herunder
omkostningen til investorerne i form af EKF. Dette ville igen betyde, at Elsam - som det også fremgår af det ovenfor citerede punkt 435 i rådsafgørelsen - ville blive tvunget ud af markedet .. .

(340)

Denne konsekvens ville, som det også fremgår af ovennævnte citater fra
rådsafgørelsen, være uacceptabel. Test A er da heller ikke tænkt alene som
en timetest.

- 253 -

(341)

PVT er netop det element i Test A, som har til formål at sikre, at Test A reelt
er en "over tid"-test - også selvom resultatet af Test A udtrykkes i kritiske timer.

(342)

Også punkt 484-485 i rådsafgørelsen understøtter, at PVT har til formål at
sikre, at Test A vurderer forholdet mellem Elsams samlede priser og samlede omkostninger over tid. Det fremgår således af disse punkter, at alle tab i
timer med priser under de inkluderede omkostninger (de mørke områder i
figuren) tilsammen skal kompenseres af de timer i perioden, hvor der i
praksis tillades højere priser på grund af PVT (de lyse områder i figuren):
"484. l1ttllitione11 bag prisvnrintions-til/ægget kan illustreres grafisk, if. fi-

gur 5.
Figur 5: Illustrativt eksempel på i11t11ilio11e11 i prisvnrintio11stillægget
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485. lut11itio11e11 i prisvnrinlio11stillægget er, ni nrenlel over prisen Of 1111der

11on11alforret11i11ie11 (mørkt mnrkerel omrnde> modwnres af et tillæx pr, time
(111st markerede område;) som kompenserer for dc11 11esntive nva11ce i timer,
/ivor prisen lfa•rer under de totale ~•e1me111s11itlire 0111kost11inier tillnyt en
11ormalforret11i11g,. Et prisvnriatio11slillæg, der 11ojngtigt kompenserer for de11
negative avance, vil indebære, at de morkt markerede områder i ftg11r 5 svarer
11ojngtigt til de lyst markerede områder." (vores understregning) ...
(343)

Som det fremgår, skal PVT således sikre, at der ved vurderingen af de timer,
hvor prisen overstiger de rigidt fordelte omkostninger, også fuldt ud tages
højde for de ofte store tab, som Elsam lider i de øvrige timer i den undersøgte periode, således at vurderingen reelt foretages over tid. Hvis Test A ikke
indeholdt en sådan mek,misme i en sag som denne med stor volatilitet, ville
testen reelt ikke tillade Elsam at opnå samlede priser svarende til de samlede
omkostninger i perioden, inden der identificeredes kritiske timer. De rigidt
fordelte, men ikke-dækkede omkostninger i timer med underskud ville i så
fald aldrig blive tilladt dækket. Dette ville være uforeneligt med både den
stadfæstede rådsafgørelse og den grundlæggende forudsætning i lovgrundlaget.
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10.3

Tabsfcj/e,1

10.3.1

Beskrivelse af Tn/,sfeile11

(344)

Som nævnt i afsnit 9.3 indgår de to omkostningselementer AVCJnfl og C02
fuldt ud i Omkostningsbenchmarket i Test A. De to omkostningselementer
er som nævnt opgiornil deres-alternativomkostningsværdi;- Det vil sige, at
omkostningselementernes værdi er opgjort på forbrugstidspunktet og ikke
på anskaffelsestidspunktet.

(345)

Ved en nærmere analyse af det Excel-ark, som udgør den konkrete udførelse
af Test A, har det imidlertid vist sig, at de to pågældende omkostningselementer ikke medregnes, når Tabet skal opgøres. Dette medfører i sidste ende, at PVT-procentsatsen bliver fastsat for lavt.

(346)

Når Tabet rent teknisk beregnes i det bagvedliggende Excel-ark, sker dette
således ikke med afsæt i Omkostningsbenchmarket, men derimod fejlagtigt
med afsæt i et lavere benchmark kun bestående af de gennemsnitlige variable omkostninger fra regnskabet (AVC"8n), AFC"1n og EKF. Dette er illustreret
i Figur 10 nedenfor.

Figur 10: ll/11strntio11 nf tnlisfejle11
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Omkostningselementerne kan stakkes på mange forskellige måder, og i
princippet er det ligegyldigt, hvordan de stakkes. De skal alle dækkes over
tid. I Figur 10 er omkostningselementerne stakket, således at det klart fremgår, hvordan det af styrelsen anvendte benchmark ved beregning af Tabet
afviger fra Omkostningsbenchmarket.
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(348)

Som det klart fremgår af Figur 10, betyder Tabsfejlen, at Tabet beregnet af
styrelsen er for lille.

10.3.2

Det er fpnidsnt i rådsnfserclse111 nt nltcmntit•o111kast11i111ernc AVCdrift oy C02 skn/
medtnyes [11/dt ud i Test A

(349)

1 rådsafgørelsen fremgår det en række steder, at PVT skal kompensere Elsam
for manglende dækning af alle Elsams omkostninger, herunder også altemativomkostningeme AVC<1n11 og C02, og at alle omkostningselementerne i
Omkostningsbenchmarket derfor også skal medregnes ved opgørelsen af
Tabet. Dette fremgår således eksempelvis af afgørelsens punkt 405:

"For det fjerde er det Ko11k11rrc11cestyrelse11s opfattelse, ni Elsnn, sknl kompenseres for det oko110111iske lnb i de li111er, /,vor en lnv elpris på 111nrkedet ikke
sikrer Elsnm dæk11i11~• af se/skn/,ets }:C1111ems11il/i~e totale 0111kosl11in~er (i11kl11siv 11on11nlfprtic11eslc11}. Kompe11satio11c11 sker ge1111e111 el såkaldt "Pris1•nrintio11s-tillæg" på ca. 34 pct. i 2005-06, jf. pkt. 477-489." (vores understregning) ...
(350)

Som det fremgår, skal PVT ifolge rådsafgørelsen således ikke blot kompensere Elsam for manglende dækning af en del af Elsams omkostninger men
derimod for manglende dækning af Elsams totale omkostninger, hvilket også må omfatte AVCJntc og C02.

(351)

Det samme fremgår af rådsafgørelsens punkt 484-485, hvori hensigten med
PVT forklares (se punkt (342) ovenfor). Af disse punkter fremgår det, at
kompensationen fra PVT mindst skal svare til det tab, som opstår, når priserne ligger under Elsams totple omkostninger .. .

(352)

1 forhold til alternativomkostningen C02 er det yderligere forudsat i en
række punkter i rådsafgørelsen, at denne omkostning skal indgå fuldt ud i
testen og derfor også i PVT. Dette fremgår eksempelvis af punkt 495:

"Konk11rre11cestyre/se11 ltnr ud fm et Jorsigtigltedspri11cip valgt at udvide
111islm1gsteste11 111ed et C02-tillæ~•· ltvori 100 pct. nfdc11 rclev1111tc C02-vris
i11drey11es. C02-tillægget kompenserer l1erved Elsam for de11 111nksi111nle oko110111iske værdi nfsclsknliets C02-k-11gter." (vores understregninger) ...
(353)

Det er derfor i strid med rådsafgørelsens egne forudsætninger, at Excel-arket
ikke inkluderer altemativomkostningeme AVCJ111t og C02 ved beregningen
af Tabet, da dette fører til, at PVT ikke kompenserer Elsam for timer med
manglende dækning af disse omkostninger.

10.3.3

AVC.1,;p D)' C02 skal ifol~•e lov~•nmdla\•ef medtnyes fuldt 11d i Test A

(354)

Som det fremgår af afsnit 7, følger det af lovgrundlaget med tilhørende anvendelse af økonomisk teori, at der ikke kan foreligge urimeligt høje priser,
hvis ikke en virksomhed over tid har fået dækket alle sine omkostninger, og
at omkostningerne i den forbindelse skal opgøres som virksomhedens reelle
altemati vomkostninger.
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(355)

PVT er det eneste element i Test A, som sikrer, at det er en over tid test, så·
ledes at alle Elsams omkostninger er dækket i den undersogte periode, før
Test A identificerer kritiske timer.

(356)

Da alternativomkostningerne AVCJ,u, (forbrugt brændsel) og CO2 (forbrugte
CO2-kvoter) er alternativomkostninger fuldt på højde med andre alternativomkostninger, skal de derfor indgåT ulcff ua i Test :A-;-nerunder I opgørelsen
afTabet i PVT.

(357)

Skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a) bekræfter Elsam i, at alle
inputs, herunder forbrugt brændsel og forbrugte CO2-kvoter, er alternativ•
omkostninger. Dette fremgår således eksempelvis på side 6 ved besvarelsen
af skønstemaets spørgsmål 11, hvor skønsmændene ud over et generelt sta•
tement om alle "inputs" specifikt forholder sig til CO2-kvoterne:

"Ved 0111kost11i11ier forsttis i "ko110111isk teori som 11dgnngsp1111kt nitid 11lter1111tivomkostni11rer. M.a.o., en virksomlied overvejer altid den liedste 111/emative 1111ve11delse nf de prod11ktio11sfaktorer (i11p11ls), der medgår til prod11klio111m. Eksisterer der stiledes på prod11klio11stidsprmklel e11 11111/ighed for ni sælge C02-kvotcr til e11 given pris, vil de1111e mulige pris ved snig udgøre alter1111livomkoslni11gcn pr. C02-kvole ved ni lade C02-kvoler i11dgti i prod11ktiot1. Denne alternntivo111kost11i11g (eller t•ærdi pti prod11ktio11stidsprmktet)
i11dgtir derfor i liesl11l11i11ysir1mdlnfel, 11år virksomheden træffer sine oplimnle tialg iltt. okouomisk teori. Delle er for så t•idt 11af11æ11yiyt af ko11k11rrenccforme11 - e(fcktiv ko11k11rre11cc, perfekt ko11kurrc11cc. impcrfekt konkurrence eller 111011opol - idel de reelle økonomiske omkostnin~er (11ller11qtivomkgst11i11gcme) ikke mrtnges at være påvirkede af ko11k11rre11cci11tc11sitete11 i det marked
virksomheden afsætter sine produkter til. Del, der til gengæld påvirkes nf
ko11k11rrencciute11silelc11 i afsæt11i11gs11111rkedet, er hvilket samlet provenu
virksomheden knn opnå ved ni sælge forskellige mængder eller fastsætte forskellige priser.
I 111odsæt11i11g hertil vil historiske 1111skat[elscspriscr ilrt. gængs oko110111isk teori være irrelcv1111te for 1111tidig prissætning (og ovrige besl11t11i11gcr). Heraf
følger 11middelbart, ni den historiske a11skaffelsespris for C02-/..11oter er irrelevant - 111111sct 0111 de1111c var 11111, lnv eller lloj." (vores understregninger)

(358)

Som det udtrykkeligt fremgår, er alternativomkostningsværdien af forbrugt
brændsel (AVCdnr,) og af forbrugte CO2-kvoter (CO2) udtryk for de "reelle
okonomiske omkost11i11ger''.

(359)

Som det også fremgår af citatet, er det i den forbindelse irrelevant, om de
forbrugte inputs, herunder forbrugte CO2-kvoter, oprindeligt er tildelt gratis. Det er inputtets værdi på forbrugstidspunktet, som repræsenterer virksomhedens reelle økonomiske omkostning.

(360)

Dette betyder også, at Elsams regnskaber, som alene medtager omkostnin•
ger efter deres historiske anskaffelsespriser, og som derfor ikke medtager de
gratis tildelte CO2-kvoter, ikke kan tillægges vægt. Dette bekræftes også i
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skønserklæringen af 6. september 2013, side 7, ved besvarelsen af spørgsmål
11b:

"Historiske a11skn([c;L~espriser oy reynsknbsførte omkosf11i11yer har i11ye11
11middell1ar plqds i okonomiske teori." (vores understregning) ...
(361)

I overensstemmelse med dette har Hø;esteret fastslået, at markedsværdien af
CO2-kvoter på forbrugstidspunktet - altså alternativomkostningen - udgør
en "direkte omkost11illg" ved elproduktion, og at dette gælder, uanset om kver
terne er blevet tildelt gratis til el producenten. Dette fremgår således af Højesterets dom af 13. ma; 2015 i sagen DONG Energy Thermal Power A/S mod
50Hertz Transmission GmbH og Energinet.dk:

"Betaling for CO2-kvoter
Det fremgår af lovforslnget fil CO2-love11, nt clprod11cc11terne forventedes ni
få belrov for ni kol,e kvoter for 400 mio. kr. årligt ved e11 pris på 50 kr. pr. kt>ole. Del fon•e11tedes, nt priserne på cl z•ille stige som folge nf i11dforclse11 af
CO2-kvoleordningen, og al virksomhederne derfor ville få øgede indtægter.
Det m,Jøres, ni det var vnnskeligl nt vurdere de enkelte virksomheders omkost11ingerli11dtægler i forbi11delse med ord11il1ge11 (Folkeli11gslidende 20032004, tillæg A, lotforslng 11r. L 216, s. 7413). Det fremgår endvidere af lov•
forslaget, ni formålet med ord11i11ge11 var al liegræ11se CO2-11dled11i11gen, og
nt de t•irksomlrcder, der ikke fik dækket deres l,c/101, ge1111e111 kt•olelildeli11ge11,
måtte effektiz•isere e11ergim1z,e11delse11, omlægge prod11klio11e11 eller købe kvofer(s. 7412).
I overe11sste111111clse med senere analyser og 11dta/elser, lrenmder EA Energin11alysc11 af 1. december 2006 og E11ergistyrelsc11s /lesvare/sc i mnil af 13.
npril 2007 nf sporgsmål frn Ko11k11rre11ccsh;relsen, lægger Højesteret til
grund, at omkost11i11geme til kt1oteord11i11ge11, forslået som værdien af de forlm1gte kvoter, i nit væse111/igl slog ige1111em på markedet ved forhøjelse af elpriserne som forve11 let ved ord11inge11s i11dforelse.
Dn CO2-kvoter repræsenterer et aktiv, der forbmges ved elprod11ktio11, finder
Højesteret, al det 11w C02- kvote:;11sle111 i11d~rir i Energi E2's direkte 0111kost11i11yer og dermed - all efter værdin11sætte/se11 af de forbrugte kt•oler i11dcl1ærer, al el/ez•ern11ceme til Vatte1,Jall direkte fordyres eller /1illiggores, jf.
Ko11lekaflnle11s § 43.2.
Eiwryi E2 1,ar ved /1,:re:111i,1ye11 nfford11r,:[scn afcllcvcrqncenw til Vntlenfal/
som nævnt va;rdinnsqt de forhm~•le kvoter til mqrkedsværdien nfde forlm1v1e
kvoter på prod11ktio11stidsp1111ktet 11de11 he11:;1111tn~e11 til m,'!!11yde11 nfde vcdcrw•sfrit tildelte 1..--voter QS 11de11 /1ema111tnye11 til priserne ved de faktiske ko/, ov
snly n,f 1..--voler.
Høiesteret finder. at Eneryi E2 har været berclliyd til ved 11ærdin11sættclseu
qfdc forbruyte kvoter at se bort fra dc11 vederlnysfri tildelii1:1. Ordt1i11ge11 med
vederlagsfri tildeling må anses for etaMeret med lre11/,lik pti de C0211tf/ede11de virksomheder, herunder de c/prod11cere11tfc som Energi E2, og ikke
med hen/llik pn senere handelsled, herunder grossister som Valle11fall. Det

. 2ss forventedes, at ord11i11gen ville slå igennem på elpriserne, og det er også sket.
Den "wi11dfall profit". som ord11i11~e11 dermed resulterede i. var ti/tæ11kt
clprod11ce11ter som Energi E2 med l1e11blik bl.n. på ni m11liggore effektiviseringer og prod11ktio11s0111lægni11ger ... " (vores understregninger) ...
362)

(363)

Det skal i denne forbindelse nævnes, at styrelsen (i afsnit 17.4.1, side 90, i
styrelsens sammenfattende processkri t] anfører, at Højesteret ikl<e var opmærksom på, at markedsprisen for de gratis tildelte C02-kvoter ifølge sty•
relsen ikke ville kunne overvættes i priserne, og at Elsam ifølge styrelsen ikke gjorde Højesteret opmærksom på styrelsens stillingtagen til spørgsmålet i
Elsam III-sagen ... Dette er imidlertid ikke korrekt. De relevante dele af Elsam III-afgørelsen og styrelsens markedsundersogelse blev fremlagt for Højesteret i forbindelse med ovennævnte sag. Højesteret var derfor også opmærksom på spørgsmålet om, hvorvidt markedsprisen for kvoterne ville
kunne overvæltes i elpriserne. Dette fremgår også af ovennævnte citat, hvor
Højesteret netop udtaler, at " ... værdien af de forbnigte kt,oter, i alt z1æsc111/igt
slog igennem pti markedet ved Jorlrøjelse af elpriserne som forventet ved ord11i11ge11s
indfore/se" . Styrelsens indsigelse må derfor afvises.
Til yderligere støtte for Elsams anbringende kan der eksempelvis henvises til
Sijm m.fl., The impact of the EU ETS on electricity prices - Final report to
DG Environment of the European Commission, December 2008, side 23, som

er en rapport udarbejdet for Kommissionen. Heraf følger:
"lu an emissions tradi11g system, a C02 allowancc is a scarcc and, l/1ercfore,

vnl11111,/e co111111oditu lllllt c1111 l,e trnded 011 tl,e markel ni 11 cerlnin pricc. A
producer, such ns a power generator, who ow11s a ccrtai11 1111101ml of carbon
«llownnccs ca11 eillU!r 11se these 111/ownnces to cover l/1e C02 emissions res11lti11g from the prod11ctio11 of electricihJ or se/I thcm 011 l/1e mnrkcl to othcr par•
ticipants who 11eed 11dditio11al allownnces. Hencc, fora producer, 11si11g emission allowa11ccs rcprcsc11ts a so-en/led "opport1111ih1 cosI" - i.c. thc cost of not
selli11g lhc 11/lowa11ce - regardless of whcll,er 11,e allowa11ces haz,c bee11 allocated for Free or purcl,qsed at 1111 1111ctio11 or mnrket. Thcrefore, i11 line witl,
economic tlwon, 011 optimal mqrket l1ellllpio11r 1111d tl1e efficie11e11 of emissions
trading,, power generators w/io nim at profit ma:cimization are expected to i11c/11dc tl,e op11orl1111ih1 costs of a C02 allow1111ce i11lo l/1eir opcratio11al decisions and to pass-tllro11gli 11,e:;e cosls i11to tl,cir pricc t,ids 011 IIU! electricihJ
wholesale market, cve11 if tlle allowa11ccs nre gr1111ted for free." (vores understregninger) ...
(364)

Følgende note knytter sig til citatet:

"T/1e co11cept of op11orti111ih1 costs is fu11da111e11tal to eco110111ics a11d 1101 restrictcd lo tl1e a,111/ysis of 11si11g frce emission al/ow1111ces b11 t also nccepled in
other respects. For i11sta11cc, if a power compa11y has acg11ired tlu; riyl1t to 11se
coal or yas at somc co11tract prices, it is ncvertlreless expected thai the currcnt
mnrkct pricc Q{ fucls dictnles t/U! pricc setti11g of elcctricit11, provided the
company co11ld olhenvise scll tl,e f11el lo somco11e elsc al tl1e c11rret1l markct
price, i11c/11di11g transaction costs (Radov and Klct111as, 2007). Sec also, Har•
risotr and Radov (2002), B11rtraw et nl. (2002), Sorrel m,d Sijm (2003), Ecologic (2005) a11d Frontier Economics (2006b). It sho11ld he noted tl,at thc con-
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cept of opportunihJ costs applies not 011/y to allowa11ccs obtai11ed for frec but
also to a/lowances a11ctio11cd or l•ouglrt. Hence, regardlcss of wl1etl1er allowances /rave bee11 obtained for frec or bo11glrt on a nuction or mnrket, c11rre11t
operational decisions nrc lmscd 011 tlrc c11rre11t opuorllmitu costs - i.c. thc
c11rrcut mnrket price - wl1ile lire differe11ce betwee11 lire current mnrket price
of n11 nllonm11cc and what has l1cc11 paid for it in t/1c past - if nny - is accormted for as II loss or profit due to storage or otller operntio1111I trn11snctio11s." (vores understregninger) ...

(365)

Det sk.il i denne forbindelse nævnes, at biintervenienteme i deres indlæg af
14. april 2015 gjorde gældende, at Kommissionen har afvist Elsams synspunkt om, at værdien af CO2-kvoter udgør en altemativomkostning. Til
støtte for dette henviser biintervenienteme til DG Competition Report on
Energi Sector lnquiry, hvori det udtales, at synspunktet er " ... 1101 c11tircly

co11vi11ci11g ns it takes n rather static appronc/1".
(366)

Ud over at dette næppe kan anses for en klar afvisning af synspunktet, er
denne rapport fra 10. januar 2007. Det ovenstående citat fra The impact of
the EU ETS on electricity prices, hvoraf det fremgår, at elproducenter forventes at indregne alternativomkostningerne for gratis tildelte CO2-kvoter i
deres prisindmeldinger, udgør derfor et nyere og mere relevant udtryk for
Kommissionens synspunkt om dette sporgsmål, da denne rapport som
nævnt også er udarbejdet for Kommissionen og er fra december 2008.

(367)

Elsams anbringende og de ovennævnte helt fundamentale grundsætninger i
økonomisk teori, som støtter Elsams anbringende, er også bekræftet af den
markedsundersøgelse, som styrelsen foretog op til rådsafgørelsen. Markedsundersøgelsen blev iværksat, fordi styrelsen var usikker på, om de forbrugte CO2-kvoter udgjorde reelle alternativomkostninger. Markedsundersøgelsen bekræftede utvetydigt, at dette var tilfældet, Blandt andet på den
baggrund fandt styrelsen og rådet, at disse alternativomkostninger skulle
indgå fuldt ud i styrelsens Test A. Det fremgår også af rådsafgørelsens
punkt 521, som indeholder konklusionen:

"Det er samlet set Ko11k11rre11ccstyrclsens vurdering, at 111isbr11gstcste11 skal
indeholde et C02-tillæg, l,1,ori 100 pct. nf den relc1,a11tc C02-pris indregnes." ...
(368)

Fra markedsundersøgelsen kan eksempelvis høringssvar af 13. april 2007 fra
Energistyrelsen (bilag 34) nævnes:

"Ntir en elprod11cc11t skal tage stilling til prod11ktio11 af en ekstra kWh, vil
C02-kvoterne optræde som en ekstra prod11ktio11so111ko::t11i11~ pti 111argi1111le11.
Dette gælde,- 111111set hvor mange yratiskvoter. elprod11ce11tc11 lrar modtaget.
Som elmarkedet J1111gcrcr, vil elprod11cc11tc11 være tilbøjelig til at i11drey11e
kvoteprisen i sit bud pti el-borscn. Dette er en konsekvens af elmnrkedets
(1111ktio11smdde. Som et analogt eksempel kan 11æv11es: Hvis e11 elprod11cc11t
har modtaget et lt!s kul gratis pti et tidsp1111kt. vil prod11ce11tc11 ikke desto
mindre l>ære til/,ojelig til ni /,yde el ind til dc11 pris. der smrer til dc11 nkt11elle
k11lpris, 11a11sct at k111let opri11dcligt var gratis." (vores understregninger)
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(369)

Alle de øvrige svar i markedsundersøgelsen (bilag 35 • 40) . . . bekræfter dette
bortset fra svaret fra Energi Danmark (bilag 39) ..., som er en af hovedarkitekterne bag den erstatningssag, som udspringer af hovedsagen.

(370)

Endelig var det en forventet konsekvens af CO2-kvoteordningen, at de enkelte elproducenter ville hæve deres priser i et omfang svarenae til de~forbrugte kvoters økonomiske værdi, hvorved producenterne - helt i overensstemmelse med EU's nye kvoteordning - ville opnå en såkaldt "windfall
profit".

(371)

Dette bekræftes af Energistyrelsen, som i et bilag til sit ovennævnte høringssvar af 13. april 2007 til styrelsen som led i styrelsens markedsundersøgelse
(bilag 34) anførte følgende:
"For periode11 2005-07 forve11tc,~ elsektore11 at fti et 11clloovcrsk11d som følge
af kvoteord11i11ge11.
Overskuddet opstår som ko11sek-ve11s af en række modsatrettede faktorer. Pti
den e11e side skal elsektoren t•ærc i besiddelse af 1..-voter til dæk11i11g nf CO211dled11inge11. Derudover over kvoleord11i11~en den mnrvinnlc prod11ktio11so111koi;t11i11y. 1111ilkel indebærer, ni clselsknl1mre vil i11dskræ11ke prod11ktio11e11.
På den anden side stiger elprise11 som følge af kvotereg11lcri11ge11. idet elprod11ce11ter11e illdrey11cr kvotcmes værdi pti 111aryi11ale11. dvs. i deres elprishud pti markedet. Der knn forve11tes en tæt sa111mc11l1æ11g mellem kvoteprisen
og elprise11. Hertil kommer. ni clscktorc11 modtayer et mllnl grntisk11otcr. som
repra;scntercr en okonomisk værdi." (vores understregninger) ...

(372)

Dette synspunkt bekræftes også i Højesterets ovennævnte dom af 13. maj
2015 i sagen DONG Energy Thermal Power A/S mod S0Hertz Transmission
GmbH og Energinet.dk. Som det fremgår af det ovenstående citat. fastslog
Højesteret således i denne dom, at det var en forventet konsekvens af CO2kvoteordningen, at elproducenternes indtægter ville stige som følge af de
gratis tildelte CO2-kvoter, og at det var en del af formålet med ordningen, at
denne øgede indtægt skulle tilfalde elproducenteme, så de kunne anvende
den til effektiviseringer.

(373)

Det var således en forventet og direkte konsekvens af den indførte kvoteordning, at Elsam netop i "2005-2007" ville få et "nettooriers"11d som følge af
kvoteord11i11ge11", hvis overskuddet blev opgjort på grundlag af regnskabet.
Regnskabet tager således ikke hensyn til disse gratis tildelte kvoter. Et regnskab, som blev opgjort baseret på Elsams reelle omkostninger ved at producere og sælge el, ville derimod vise et underskud, herunder fordi de forbrugte CO2-kvoter her ville optræde som det, de rettelig er, nemlig omkostninger
ved elproduktion.

(374)

Dette understøtter, at altemativomkostningeme til CO2 skal medregnes
fuldt ud i hele Test A og dermed også i PVf. Det modsatte ville føre til, at en
adfærd, som er udtryk for en direkte og forventet konsekvens af kvoteordningen, ville udgøre misbrug.
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(375)

Af de ovenanførte grunde skal alternativomkostningerne AVC.1,m og CO2
fuldt ud betragtes som omkostninger - herunder i forarbejdernes forstand ligesom de af de ovenanførte grunde vil indgå i den pris, som vil blive dannet på et marked med virksom konkurrence.

(376)

Dette gælder navnlig, når det som i denne sag er muligt løbende at opgøre
værdien af de relevante produktionsfaktorer, nemlig brændsel og CO2kvoter.

(377)

AVCJnlt og CO2 er netop sådanne løbende opgørelser af dagsværdierne.

(378)

Elsam gør derfor gældende, at kravet ifølge lovgrundlaget om, at Elsilm skal
kunne få dækket sine alternativomkostninger i den undersøgte periode, inden der eventuelt kan statueres misbrug, indebærer, at der fuldt ud skal tages hensyn til omkostningselementeme AVCJ,ifl og CO2 i alle dele af Test A,
herunder i PVT. Alternativt ville det betyde, at Elsam ikke må få dækket sine
omkostninger over tid, og at der identificeres kritiske timer ved en pris, som
ville ligge under prisen på et marked med virksom konkurrence.

W .3.4

Fejlen er væse11tli~• og forer til. at rådsa[ynrelsen som stadfo!slct ved nnkenæv11ske11dclse11 er 11~11ldi~

(379)

En reberegning baseret på en korrektion af Test A, hvorefter de to alternativomkostninger indgår fuldt ud i PVT, fører til, at Test A ikke identificerer
kritiske timer.

(380)

Dette viser, at den manglende inkludering af de to alternativomkostninger i
PVT er et forhold af afgørende betydning for afgørelsens udfald. Denne
manglende inkludering i strid med rådsafgørelsens forudsætninger og lovgrundlaget er derfor en væsentlig fejl. Rådsafgørelsen som stadfæstet ved
ankenævnskendelsen er derfor allerede af denne årsag ugyldig.

(381)

Selv hvis alene AVCJ,itt eller alene CO2 indregnes, vil Test A heller ikke
identificere kritiske timer.

(382)

Der foreligger således også allerede af denne grund en væsentlig fejl i rådsafgørelsen og ankenævnskendelsen, som derfor begge er ugyldige.

10.3.5

Sh1relse11s indsi1elser mod i11kludcri111 nfA VC.1rit1 01 C02 i PV[

(383)

Styrelsen har under retssagen fremsat en række argumenter for, hvorfor al•
ternativomkostningerne ikke behøver at indgå i misbrugstesten, herunder i
PVT. Indsigelserne må anses for "efterilrbejder". De fleste af de synspunkter,
som indsigelserne er baseret på, er uomtalte i rådsafgørelsen eller ligefrem i
strid med denne. Som beskrevet i afsnit 10.3.2 fremgår det desuden af rådsafgørelsen, at styrelsen uanset disse synspunkter vurderede, at PVT skulle
kompensere Elsam for manglende dækning af Elsams totale omkostninger,
herunder også altemativomkostningeme. Disse indsigelser må allerede der•
for afvises.
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(384)

Ud over dette er alle disse indsigelser endvidere uholdbare. Elsam vil kort
behandle hver af indsigelserne i afsnit 10.3.5.1 til 10.3.5.6 nedenfor.

(385)

Styrelsen har endvidere gjort en række indsigelser gældende, som de har
bedt skønsmændene om at bekræfte. Disse indsigelser behandles samlet i afsnit 10.3.5.7 nedenfor.

(386)

Endelig har styrelsen gjort gældende, at Test A muligvis slet ikke burde indeholde et PVf. Denne indsigelse behandles ikke i dette afsnit, da den vedrører alle de tre fejl, der behandles i dette afsnit 10, men afvises i stedet i afsnit 10.6 nedenfor.

10.3.5.1 Første indsigelse: Altemnli1•omkost11i11ger er ikke reelle 0111kost11i11ger
(387)

Styrelsen har for det første anført, at alternativomkostninger ikke er en omkostning, at de ikke indgår i Elsams regnskaber, som alene medregner omkostninger til deres historiske anskaffelsesværdier, at de ikke indgår i prisen
på et marked med virksom konkurrence, og at CO2-kvoterne er blevet tildelt
gratis. Som det fremgår af det ovenstående i afsnit 7.3.2, 10.3.2 og 10.3.3, må
disse indsigelser afvises.

10.3.5.2 A11dc11 indsigelse: Snig af gratis tildelte C02-kvoler strider mod stntsstøtteregleme

og kt,otelovgiv11i11ge11
(388)

]I afsnit 17.4.1, side 87, i styrelsens sammenfattende processkrift] gør styrelsen gældende, at salg af gratis tildelte kvoter strider mod statsstøttereglerne
og forudsætningerne bag kvotelovgivningen ...

(389)

Dette anbringende kan imidlertid ikke tillægges vægt, allerede fordi rådsafgørelsens punkter 502 og 513 netop forudsætter, at kvoterne kan sælges ...
Der henvises endvidere til punkt 128-130 i rådsafgørelsen, hvor baggrunden
for indførelsen af CO2-kvoteordningen beskrives:
CO2 er e11 drivlmsgns, der blandt andet opsttir ved forhræ11di11g af kul
og gas pti kraftværker. Efter indførelsen af CO2 kvotesystemet linr ejeren af
en CO2 kvote 11111lighcd for ni udlede 1 1011 CO2.
"128.

129. EU llnr vin Kyoto nftale11 forpligtet sig til at l1egræ11se CO2 11dledni11•
gen således, at der i gemwmsnit i 2008-12 udledes 8 pct. mindre e11d i 1990 i
EU. For Dn11111ark Sl'nrer dette til, at mn11 i perioden 2008- 12 skal reducere
udledni11gen 111ed 21 pct. iforliold til basisåret 1990 ...

130. Ved at tildele færre kvoter end der er lm1g for. opstår der en efters;mr~•sel efter kvoteme. som betyder. at kvoterne får e11 økonomisk værdi. Den
øko11omiske værdi giver virk.~0111/1edeme et i11citnme11t til at reducere deres
CO2 udslip ved at investere i et mindre CO2 forbnigende prod11ktionsnppnrnt og sælge de oversl..11de11dc C02-h1oter. Dermed opstår der et marked for
C02-kvoler." (vores understregninger) ...

(390)

Det er således netop en forudsætning for, at kvoteordningen kan fungere efter hensigten, at elproducenteme skal kunne sælge deres CO2-kvoter, da
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virksomhederne ikke ville have noget incitament til at reducere deres CO2·
udledning, hvis ikke de derefter kunne sælge deres overskydende kvoter.
10.3.5.3 Tredje indsigelse: Elsnm km, ikke sælge alle C02-kvolemc

(391)

(392)

Styrelsen fremfører derudover (i afsnit 17.4.1, side 87-88, i styrelsens sam•
menfattende processkrift A), at CO2-kvoterne ikke kan anses for en reel alternativomkostning, da Elsam ikke kunne sælge alle kvoterne ... Dette be•
strides.

For det Jorste var Elsam hverken retligt eller faktisk forhindret i at sælge alle
kvoterne.

(393)

Det skal i denne forbindelse nævnes, at et salg af kvoterne i 2005 ikke som
anført af styrelsen ville påvirke tildelingen af kvoter til Elsam i 2006 eller
nogen efterfølgende periode. Tildelingen af kvoter for 2005-2007 beroede så•
ledes på Elsams produktion i 1998-2002 og blev ikke påvirket af forbruget i
2005 og 2006. Henvisningen eksempelvis i fodnote 22, side 41 i biinterventionsindlæg nr 1 til Kommissionens afgørelse af 27. april 2011 om fastlægge I•
se af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2003/87/EF er således ikke relevant, allerede fordi det af artikel 21 fremgår,
at den vedrører en væsentlig kapacitetsindskrænkning efter 30. juni 2011 ...
Desuden er afgørelsen truffet i henhold til artikel 10a, som først er indført
ved direktiv 2009/29/EF af 23. april 2009. Tilsvarende var tildelingen af kvoter i perioden 2008-2012 baseret på den historiske udledning i perioden
1998-2004 og således uafhængig af produktion/udledning i perioden 20052006. Dette fremgår af s. 51 i National allokeringsplan for Danmark i perioden 2008-2012. Det fremgår endvidere på samme side i denne allokeringsplan, at det netop var hensigten, at det ikke skulle komme de producerende
virksomheder til skade i forbindelse med senere tildelinger, hvis de reduce•
rede deres udslip og dermed forbrugte færre kvoter ...

(394)

Elsam kunne i øvrigt blot have solgt alle kvoterne for derefter at købe dem
igen, efterhånden som de skulle bruges. På denne måde ville den samlede
omkostning til de løbende indkøb af kvoterne blive regnskabsført. Selv i den
fejlbehæftede Test A ville CO2 kvoterne i så fald være indgået fuldt ud i te•
sten, herunder i PVT, fordi alternativomkostningsværdierne nu optrådte
fuldt ud i regnskabet. Indsigelsen må derfor uanset hvad afvises.

(395)

Styrelsen henviser i den forbindelse også til eventuelle kontraktretlige forpligtelser til at producere, herunder i relation til varmekunder, som skulle
betyde, at forbruget af CO2-kvoter ikke kan opgøres som alternativomkostninger. Dette må afvises allerede under henvisning til den ovennævnte mulighed for blot generelt at sælge kvoterne og derefter købe nye, når de skal
bruges. Accepterede retten styrelsens argumentation, ville det derudover få
den uacceptable konsekvens, at en dominerende virksomhed, så snart den
havde indgået en forpligte[n(de produktions- og salgsaftale, ville være afskåret fra at få dækket sine variable omkostninger, fordi virksomhedens al•
temativomkostninger nu pludselig skulle være nul.
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(396)

For det nndet er det ikke en betingelse, at samtlige kvoter i den undersøgte
periode skulle kunne afhændes, for at værdien af CO2-kvoteme udgør en alternativomkostning. I den ovenfor citerede besvarelse af spørgsmål lle
nævner skønsmændene således heller intet om, at samtlige CO2•kvoter skal
kunne afhændes. Skønsmændene angiver derimod i besvarelsen af spørgs·
mål 11, at det relevante er, hvorvidt der på produktionstidspunktet eksisterer en mulighed for at sælge CO2-kvoter ... Styrelsen angiver tilmed selv pa
side 2 i sit bilag X, at Elsam til en vis grad kunne sælge CO2-kvoteme, hvorfor værdien af disse er opgjort ud fra princippet om alternativomkostninger
.. . Der kan derudover henvises til blandt andet citatet fra Kommissionen i
punkt (363) og til den af styrelsen gennemførte markedsundersøgelse omtalt
ovenfor i punkt (367)-(369).

10.3.5.4 F;erde indsigelse: Indtægter frn e/snlg sknl 111odrcg11es i nltemntivomkost11i11gcr for
C02-kvoter
(397)

Nederst på side 45 og øverst på side 46 i processkrift A anfører styrelsen, at
det faktum, at CO2 kvoterne rent faktisk er blevet anvendt til elproduktion,
må betyde, at der skal foretages en korrektion af indtægten forbundet med
salg af den el, som er produceret ved anvendelse af CO2 kvoterne. Det er
svært at forstå, hvad styrelsen mener med dette. Det er jo netop indtægten
forbundet med salg af den el, som omkostningerne, herunder alternativomkostningen til CO2, holdes op imod i Test A. Styrelsen angiver tilmed, at der
"er tafc om meget betydelige liclafi, som alt andet lige ot1erstigcr værdien af C02 kvoteme", og angiver, at skønsmændenes besvarelse af spørgsmål lle skulle
støtte dette ... For det første er det uklart, hvilket beløb, som styrelsen her
refererer til, og for det andet er der ingen støtte overhovedet i skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 1le. Skønsmændene angiver derimod i spørgsmål lle, at det, at CO2-kvoteme anvendes i produktionen, ingen betydning
har for besvarelsen af spørgsmål 11, hvor skønsmændene jf. punkt (357)
ovenfor meget klart angiver, at værdien af forbrugte CO2-kvoter udgør en
alternativomkostning, og at den historiske anskaffelsespris er irrelevant.

10.3.5.5 Femte indsigelse: Alternalivomkastniuger til C02 vil ikke t1odve11digvis blive dækket på et marked med virksom ka11k11rrc11ce
(398)

På side 46 i processkrift A angiver styrelsen, at markedsforholdene kan betyde, at det ikke i et marked med effektiv konkurrence vil være muligt at få
dækket omkostningen til CO2 fuldt ud. Til støtte refererer styrelsen til
skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 11, 11e og 42a-g ...

(399)

Skønsmændene nævner imidlertid ikke noget sted, at det på grund af markedsforholdene ikke vil være muligt at få dækket altemativomkostningeme
på et marked med effektiv konkurrence. Skønsmændene nævner derimod,
at besvarelsen af spørgsmål 11 er uafhængig af konkurrenceformen .. . I den
forbindelse skal det nævnes, at den udtalelse fra DONG Energys daværende
direktør om, at det ikke vil være muligt at overvælte værdien af CO2·
kvoterne fuldt ud, som styrelsen henviser til i Istyrelsens sammenfattende
processkrift, afsnit 17.4.1, side 89), ikke er relevant ... Som det fremgår af bilag BI A, indgår de udsagn, som fremgår af artiklen, i en debat i efteråret
2007 om Danmarks fremtidige klimapolitiske målsætning og de relaterede
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byrder, som blandt andet afhænger af producenternes evne til i fremtiden at
overvælte de omkostninger, som er forbundet med CO2-kvoter ... De drejer
sig således ikke om, hvorvidt det ville være muligt at overvælte værdien af
CO2-kvoterne under den kvoteregulering, som rent faktisk var gældende i
den undersøgte periode. Derudover udgør CO2-kvoteme - uanset om de
kan overvæltes - under alle omstændigheder omkostninger, som skal tillades dækket, før der identificeres misbrug. Endelig fremgår det af den ovennævnte dom fra Højesteret i sagen DONG Energy Thermal Power A/S mod
S0Hertz Transmission GmbH og Energinet.dk, at kvoterne i al væsentlighed
blev overvæltet ...
10.3.5.6 Sjette indsigelse: Overvælt11iug nf mere end 25 % af værdien af grntis tildelte CO2-

kvoter 11dgor mis/lrug ifolge Bundesknrtellnml
(400)

Blandt andet [i afsnit 17.4.1, side 90, i styrelsens sammenfattende processkrift} gør styrelsen gældende, at den tyske konkurrencemyndighed har
vurderet, at det ville udgore misbrug, hvis en elproducent overvælter mere
end 25 % af værdien af gratis tildelte CO2-kvoter i sine priser. Til stolte for
dette henviser styrelsen til en pressemeddelelse af 20. december 2006 fra
Bundeskartellamt, hvoraf det fremgår, at myndigheden har advaret energiproducenten RWE om, at en siidan overvæltning muligvis ville kunne udgøre misbrug .. .

(401)

Det fremgår imidlertid af en efterfølgende pressemeddelelse af 27. september 2007, at myndighedens undersøgelse af denne sag blev afsluttet ved indgiielse af en tilsagnsaftale mellem RWE og myndigheden ... Bundeskartellamt har siiledes ikke fastslået, at en siidan overvæltning af værdien af gratis
tildelte CO2•kvoter ville udgøre misbrug.

10.3.5.7 Sh;relse11s yderligere indsigelser mod nltemativo111kost11i11ger og C02-kvoler l1lcv
afvist af skønsmændene
(402)

Endelig valgte styrelsen som nævnt at anmode skønsmændene om at forholde sig til en række af styrelsens indsigelser, som alle blev afvist af
skønsmændene. Som eksempel kan nævnes følgende, som afvises i skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a), side 9, ved besvarelsen af
spørgsmål lld, 1 le og 11f:
"Spørgsmål lld

Det al e11 virksomhed l1ar i11dgtiel en lm1$Si$ISko11lrnkt 0111 levering af i11p11ts
til prod11klio11 (f.eks. brændsel) påvirker ikke i sig selv, hvordan virksomheden
principielt il,t. økonomisk teori foretager sine fremadreltede /lesl11t11iuger.
Hvis inputs kan videresælges, indregnes forventede elle,· faktisk observerede
salgspriser i altemafit,omkost11i11geme ved at lade dem i11dgti i produktion.

1-. -

~~-==-

------c ---- ·- -

---
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Spørgsmål ne

At grntis tildelte C02-kvoter ikke er blevet solgt, me11 s11nrere n11ve11dt i prod11ktio11, hnr 11middell1t1rl i11gc11 bctyd11i11g for beS1"'relse11 nf Spørgsmål 11.

Spørgsmål ttf

Al der i det relevante clektricitetsmnrkcd oysti n[~ættes produkter. der ikke er
omfattet af C02-kvoteordninycn. påvirker ikke principielt tilgn11ge11 Iros prod11ce11te11, der er 1mderlngt C02-k-voteordni11ge11. Sidst11a.'l•11te vil stadig iht.
økonomisk teori vurdere værdic11 11/ sm11tlige i11p11ls i prod11ktio11e11 ift. deres
værdi i l1edste nltemative 1111vc11delse. Det, der 1111t11rfigvis påvirkes nf tilstedez•ærclse11 11/ prod11cc11ter, som ikke er underlagt C02-kvoteord11i11gc11, er
konlmrrenceforholdene og de,-med prisdanne/sen i markedet. Dette afspejler
l1lot. at der 1111 er producenter med 11dgm1g til to forskellige telmologier tilstede i markedet snarere end 1,{ot producenter med adgang til den snmme teknologi." (vores understregninger) ...

10.4

Ko111pc11satio11sfejlc11

10.4.1

Bcsl..Tjt•elsc af Ko111pe11s11tionsfci1c11

(403)

Tabsfejlen er som beskrevet i afsnit 10.3.1 en fejl i opgørelsen af Tabet i Test
A, som medfører, at Elsam ikke i timer med høiere priser kan få lov til at få
dækket de alternativomkostninger, som manglede at blive dækket i andre
timer.

(404)

Når styrelsen laver det nævnte tjek af, om Kompensationen mindst svarer til
Tabet, og dermed om PVT er tilstrækkeligt stort til at dække selv det nu for
lavt opgjorte Tab, opstår der imidlertid en yderligere feil - her i opgørelsen
af Kompensationen.

(405)

Når Kompensationen opgøres til brug for det nævnte tjek, gik Elsam ud fra,
at omsætning alene kunne betragtes som kompensation, når omsætningen
hidrørte fra den del af prisen, som oversteg den pågældende times Omkostningsbenchmark. I modsat fald ville der ikke være tale om en reel kompensation, da den del af omsætningen, som modsvares af omkostningerne i
samme time, jo netop skal anvendes til dækning af disse omkostninger.

(406)

Det har dog vist sig, at det bag Test A liggende Excel-ark indeholder en fejl.
Feilen betyder, at størrelsen af den opnåede Kompensation fra PVf i de en•
kelte timer ikke beregnes med udgangspunkt i Omkostningsbenchmarket
men med udgangspunkt i et meget lavere, regnskabsmæssigt omkostningsbenchmark bestående af AVC,..l", AFC,..gn og EKF.

(407)

Dette er illustreret i Figur 11 nedenfor.
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Figur 11: Ill11stratio11 nf Kompe11sntio11sfcjle11
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(408)

Som det fremgår af figuren, beregner Test A i den konkrete time fejlagtigt en
kompensation fra PVT, selvom prisen i timen ikke engang overstiger Om•
kostningsbenchmarket, og PVT således slet ikke aktiveres i den pågældende
time. De omkostningselementer fra Omkostningsbenchmarket, som ikke
genfindes i det lavere, regnskabsmæssige omkostningsbenchmark i Excelarket, som i Test A bruges til at beregne Ko mpensationen, er alternativomkostningerne C02 og AVC1n1,.

(409)

Fejlen betyder, at alternativomkostningerne AVCd,ilt og C02 fra en time ikke
i Excel-arket tillades dækket af prisen i samme time, selvom prisen er til•
strækkelig hoj. Denne del af prisen anvendes i Excel-arket i stedet til dækning af Tabet fra andre timer. Det har den konsekvens, at Test A identificerer
kritiske timer, inden Elsam får dækket sine alternativomkostninger selv fra
de timer, hvor prisen ellers ville være tilstrækkelig høj til at dække dem.

(410)

Dette kan illustreres i nedenstående Figur 12, hvor den manglende dækning
af alternativomkostningerne er markeret i Figur 11 ovenfor.

~ ~

-

-
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~
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Figur 12: lll11strntio11 nf Kompensatio11sfejlc11s konsekvens
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(411)

Den ovennævnte mekanisme og den nævnte konsekvens er ubestridt af styrelsen.

(412)

Fejlen betyder, at Test A identificerer kritiske timer, selvom Elsam således
ikke får dækket alle de alternativomkostninger i Omkostningsbenchmarket,
som omsætningen i den pågældende time ellers kunne have dækket.

10.4.2

Det er i strid med rådsafgprelsen oy lovgn111dlayet. 11I Elsnms alter1rntivomkost11i11•
ger frn e11 time ikke tillades dækket af prisen i samme time. sefoom prise11 er tilstræk•
keligt l,oi

(413)

Rådsafgørelsen forudsætter, at Test A skal tillade Elsam at få dækket alle de
omkostninger, som indgår i Omkostningsbenchmarket, herunder de med•
regnede alternativomkostninger i form af C02 og AVC.1,;r,.

(414)

Som eksempel kan i relation til C02-kvoterne nævnes følgende:

"14. Ud fra et forsigtigl,edshensyn inkluderer mislm1gstcste11 et såkaldt
"CO2-tillæg". hvori 100 pct. nf den relevn11te CO2-pris i11drey11es. C02tillægget kompenserer lteroed Elsnm for den maksimale okonomiskc værdi af
sclsknl,ets C02-kvotcr, jf. pkt. 490-524."
"521 . Del er snmlet set Ko11k11mmccstyrelsc11s vurdering, nt misbrugstesten
skal indeholde et CO2-tillæy. l,vori 100 pct. af den relevante C02-pris indregnes." (vores understregninger) ...
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(415)

På grund af Kompensationsfejlen sker dette imidlertid ikke engang i den enkelte time, fordi den relevante omsætning som nævnt ovenfor reelt i stedet
anvendes til at dække tab fra andre timer. Kompensationsfejlen er dermed i
strid med rådsafgørelsens forudsætninger.

(416)

Som det fremgår af afsnit 7, følger det endvidere af lovgrundlaget, at der ik•
ke kan foreligge urimeligt høje priser, hvis Elsam ikke tillades at få dækket
alternativomkostningerne fra den enkelte time, hvor prisen i samme time er
høj nok.

(417)

Teststørrelsen i Test A skal derfor fastsættes på en sådan måde, at Elsam i
hver enkelt time og i det omfang, omsætningen tillader det, kan få dækket
de i timen afholdte alternativomkostninger i form af C02 og AVCJnft, uden
at dette medfører, at Test A identificerer kritiske timer.

(418)

På grund af Kompensationsfejlen er dette ikke muligt, hvilket, som anført,
også er i strid med lovgrundlaget.

(419)

Kompensationsfejlen udgør derfor en fejl i råds.ifgørelsen som stadfæstet
ved ankenævnskendelsen.

(420)

Det, som styrelsen i relation til Tabsfejlen betegner som Elsams "over tidforudsætning", har ingen relevans i forhold til Kompensationsfejlen. Tabsfejlens uforenelighed med rådsafgørelse og lovgrundlaget forudsætter, at Elsam har ret til at få dækket alle sine alternativomkostninger over tid, inden
Test A identificerer kritiske timer. Som det fremgår af det ovennævnte, forudsætter Kompensationsfejlens uforenelighed med rådsafgorelsen og lovgrundlaget derimod kun, .it Elsam har ret til i det mindste at anvende omsætningen i en konkret time til at dække de alternativomkostninger, som er
forbrugt i samme time.

10.4.3

Fcjlc11 er t1æsc11tli:1 og forer til 11:111/tfi:1/ietf

(421)

Kompensationsfejlen rettes ved at anvende Omkostningsbenchmarket i beregningen af Kompensationen. Dette vil medføre, at omsætning kun indgår i
Kompensationen, når den hidrører fra den del af omsætningen i en time,
som overstiger alle omkostningerne i Omkostningsbenchmarket i samme
time. Det vil også medføre, at den omsætning, som netop skal dække omkostningerne i den pågældende time, ikke anvendes til at dække Tabet fra
andre timer.

(422)

Når fejlen rettes, betyder det, at styrelsens anvendte PVT i stedet for som påstået at overkompensere Elsam med 71 % reelt underkompenserer Elsam
med 49 % (se bilag 45) - altså at Kompensationen reelt er 49 % lavere end
Tabet. Dette betyder, at 49 % af Tabet, som i forvejen er opgjort for lavt på
grund af Tabsfejlen, ikke tillades dækket, inden Test A identificerer kritiske
timer. Da Kompensationen således reelt er lavere end T.ibet, betyder det, at
PVT-procentsatsen anvendt i Test Aer for lille. Kompensationen beregnes jo
som beskrevet i afsnit 9.4.2.4 som summen af den kompensation, Elsam opnår ved, .it PVT-procentsatsen lægges oven i omkostningerne, og PVT-
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procentsatsen har således været fastsat for lavt til at sikre, at Kompensationen mindst er lige så stor som Tabet.
(423)

En reberegning baseret på en korrektion af Test A, hvor Kompensationsfejlen rettes, således at Kompensationen beregnes med udgangspunkt i Omkostningsbenchmarket, fører ti~ at Test A ikke identificerer kritiske timer.

(424)

De nævnte reberegninger og konsekvenser er ubestridte.

(425)

Allerede af disse grunde er Kompensationsfejlen væsentlig og fører af de
ovenfor beskrevne årsager til, at rådsafgørelsen som stadfæstet ved ankenævnskendelsen er ugyldig.

11).4.4

Shm;lsens i11dsi1els,;r

(426)

Styrelsen har ikke fremført nogen selvstændige indsigelser mod rettelse af
Kompensationsfejlen. Styrelsens indsigelser mod inkludering af et PYT i
Test A behandles nedenfor i afsnit 10.6, og indsigelserne mod inkludering af
AVCJnh og CO2 i PVT er behandlet ovenfor i afsnit 10.3.5.

10.5

31/3-Jejlcu

10.5.1

l11trod11ktim1 oy '1eskrivel:;e af3 113-feilcu

(427)

Som det fremgår af afsnit 10.2, har PVT til formål at sikre, at tab i en time tillades dækket i en anden time.

(428)

Dette sikres ved en fastsættelse af PYT-procentsatsen således, at Kompensationen mindst svarer til Tabet. Denne mekanisme er nodvendig, da det folger af rådsafgørelsen, at Kompensationen fra PYT mindst skal svare til Tabet. Mekanismen er også nødvendig, fordi Test A ifølge rådsafgorelsens forudsætninger og lovgrundlaget med tilhørende anvendelse af økonomisk teori ikke må identificere kritiske timer, så længe Elsam ikke over tid har fået
dækket sine omkostninger.

(429)

I Test A har styrelsen og rådet imidlertid valgt at fravige dette udgangs•
punkt i JO-timers-gennemsnittet, hvor styrelsen væsentligt reducerer den
PVT-procentsats, som var nødvendigt for at sikre, at Kompensationen var
større end eller lig med Tabet. Denne fejl benævnes 3 1/3-fejlen, fordi styrelsen reducerer tillægget ved at dividere det med præcis 3 1/3.

(430)

Som det fremgår af afsnit 10.3, laver styrelsen en fejl ved beregningen af Tabet, og som det fremgår af afsnit 10.4, laver styrelsen en feil ved beregning af
Kompensationen. I dette afsnit ses der bort fra disse fejl. Afsnittet har såle•
des udelukkende til formål at behandle 3 1/3-feilen.
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10.5.2

Sh1relscns reduktion n,f PVT er i strid med fonidsætninyerne i råds1J,[yorelse11 oy
lot1fn111dlnyet

(431)

Det fremgår af punkt 484-485 i rådsafgørelsen, at PYT ifølge styrelsen selv
mindst skal have en sådan størrelse, at Kompensationen svarer til Tabet ...
Disse punkter er citeret ovenfor i punkt (342).

(432)

Som det fremgår af afsnit 7, følger det endvidere af lovgrundlaget, at Elsam
skal tiltades at kunne få dækket sine omkostninger over tid, inden der under
en række yderligere forudsætninger eventuelt kan statueres urimeligt høje
priser. Dette betyder som nævnt i afsnit 9, at Kompensationen mindst skal
svare til Tabet.

(433)

Som følge af 31/3-fejlen er dette ikke tilfældet i IO-timers-gennemsnittet.

(434)

Den i rådsafgørelsen påståede overkompensation på 71 % fremkommer således kun ved anvendelse af PYT fra 3-timers-gennemsnittet. 3 1/3-fejlen betyder nemlig, at Kompensationen fra JO-timers-gennemsnittet i stedet for at
overkompensere Elsam med 71 % kun kompenserer Elsam for 51 % af det af
styrelsen opgjorte Tab på DKK 560,8 mio. Dette kan beregnes som følger:
(i)

(ii)

Kompensationen fra JO-timers-gennemsnittet før 3 1/3-fejlen udgør
DKK 957,7 millioner, mens det af styrelsen opgjorte Tab udgør DKK
560,8 millioner. Kompensationen udgør således 171 % af Tabet (957,7
mio. / 560,8 mio. x 100 pct.) og dermed 71 % mere end krævet.
Kompensationen fra JO-timers-gennemsnittet efter 3 1/3-fejlen udgør
DKK 287,3 millioner. Kompensationen udgør således 51 % af tabet
(287,3 mio. / 560,8 mio. x 100 pct.) og dermed 49 % mindre end kræ-

vet.
(435)

På denne baggrund underkompenserer PYT samlet set Elsam med 49 %.
Som beskrevet i afsnit 9.1 er 3- og JO-timers-gennemsnittene nemlig parallelle, så Test A vil begynde at identificere timer som kritiske, allerede når den
lavere Kompensation fra IO-timers-gennemsnittet er opnået, uanset at 3timers-gennemsnittet ville have tilladt en højere Kompensation. Kompensationen fra JO-timers-gennemsnittet bliver derfor den Kompensation, som Elsam reelt opnår. Når Elsam ikke er blevet overkompenseret med 71 % af Tabet i JO-timers-gennemsnittet, men derimod underkompenseret med 49 %,
er dette således også tilfældet i forhold til Kompensationen samlet set.

(436)

Som beskrevet ovenfor er denne beregning foretaget på grundlag af styrelsens opgørelse af Tabet, som på grund af Tabsfejlen er beregnet på baggrund
af Elsams regnskabsmæssige opgørelser. 3 1/3-fejlen betyder altså, at Elsam
ikke tillades at indhente selv det i rådsafgørelsen opgjorte tab, som består af
regnskabsmæssige omkostninger, der ikke er blevet dækket. Det betyder reelt, at Elsam ikke tillades at få dækket selv Elsams regnskabsmæssige om•
kostninger, selvom det modsatte udtrykkeligt er angivet i rådsafgørelsen.

(437)

Styrelsens reduktion af PYT er således i strid med såvel rådsafgørelsens forudsætninger som lovgrundlaget.

-zn 10.5.3

St11relsens be~r1111delse i rtidsa(iorelse11 for red11ktio11e11 af PVT er 11ltold/1ar

(438)

Som begrundelse for anvendelsen af et lavere PYT i lO•timers-gennemsnittet
anføres følgende i rådsafgørelsen:

"483. Ti/lægget til nommlfortje11esten i 1D snmmcnl1æ11ge11de timer (tillæg
2) er mindre end tillæg 1 [prisvariato11stillægget i 3-timers-ge1me111s11ittet},
da der overfor køl,eme er e11 sm11mc11hæ11g mellem den tidsmæssige 111fstræk11i11f nf en hoi pris oy niven11et for denne pris. Dn en 10-timers periode er 3
113 sti lm1g som e11 3-timers veriodc er tillægget i 10-timers veriodcn 3 113
mindre end i 3-timers perioden. Dette svarer til, at tillæg 2 11dgor en. 10 pct.
... " (vores understregninger og tilføjelse i firkantet (parentes)) ...
(439)

Reduktionen af PVT i JO-timers-gennemsnittet fremgår således af rådsafgørelsen. Uanset dette er den dog som beskrevet ovenfor uforenelig med de
umiddelbart efterfølgende punkter 484-485 i rådsafgørelsen, hvoraf det
fremgår, at Kompensationen mindst skal svare til Tabet ...

(440)

Dertil kommer, at Elsam ikke forstår de to ovenstående begrundelser i citatet
og er ikke i stand til at finde en logisk forklaring.

(441)

Det er således ikke muligt at udlede af begrundelsen, hvori den "overfor købeme" påståede "sn111me11hæng mellem dm tidsmæssige udstrækning nf en ltoj pris
og 11ivea11cl for denne pris" består eller hvorfor en sådan sammenhæng skulle
kunne begrunde en reduktion af PYT. Tværtimod er der vel umiddelbart ingen sammenhæng mellem disse to forhold, idet varigheden af en given pris i
sig selv hverken gør denne højere eller lavere for køberen.

(442)

Det er heller ikke muligt at udlede, hvorfor styrelsen mener, at det forhold,
at 10 timer er 3 1/3 gang så langt som 3 timer, medfører, at størrelsen af PYT
i 10 timers testen skal divideres med 3 1/3. Styrelsen postulerer blot dette
uden på nogen måde at underbygge, at et længere gennemsnit i det hele taget berettiger en reduktion, eller at denne reduktion tilfældigvis skulle svare
præcis til forholdet mellem længden af de to gennemsnit.

(443)

Som det fremgår af parternes fælles svar på spørgsmål 49 i skønstemaet af 3.
juni 2014, er parterne enige om, at metoden

"... likkcl sikrer ..., nt det stiledes opgjorte prisvnriatio11stillæg i 10-Timers
Be11cl1mark giver Elsam e11 Kompe11salion, som 111i11dst svarer til Tabel ... "
(vores understregninger og tilføjelse i firkantet (parentes)) .. .
(444)

Allerede af denne grund er metoden uforenelig med rådsafgørelsen og lovgrundlaget. Der foreligger således en fejl.

10.5.4

Shmlse11s eftc,jølgc11dc br~r1111delscr

(445)

Styrelsen anfører som et "efterarbejde" følgende i duplikken, side 23:
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"Elsa111 for/1ojer i si11e bereg11i11ger prisvarintio11stillægget i 10-timers intervnlleme så det svarer til tillægget i 3-ti111ers i11ter1111lleme. Dette snt'ller me·
11i11g, idet 1O-timers tillægget netop skal sikre, nt forbru~eme ikke over lnn~e
perioder betaler c11 for lu,; pris. og idet 10-timers tillægget overestimerer de
ye1111ems11itfiye samlede 0111kost11i11ger. dn de gem1e111s11itlige samlede 0111kost11inger i e11 10-timers periode som følge af stordriftsfordelen ved nt b11111e
planlægge produktionen i 10 timer er lnvere end de ge1111ems11itlige samlede
omkost11i11ger i e113-timers periode." (vores understregninger) .. .
(446)

Som det fremgår af citatet, anfører styrelsen to nye begrundelser for reduktionen af PYT i IO-timers-gennemsnittet i forhold til PVT anvendt i 3-timersgennemsn ittet:
(i)
(ii)

Forbrugerhensyn
Omkostningsbesparelser ved stordriftsfordele

10.5.4.1 Ad (i): Forlm1gerl1e11sy11
(447)

For så vidt angår forbrugerhensyn, gør Elsam følgende gældende:

(448)

Det følger af forarbejderne, at en virksomhed blandt andet skal have dækket
alle sine omkostninger over tid, før det i en sag som denne overhovedet er
muligt at overveje, om virksomhedens priser er for høje. Forbrugerhensyn er
således ikke et hensyn. som sagligt kan føre til, at Elsam i de relevante timer
ikke tillades en sådan højere pris, som sikrer Elsam kompensation for sit tab.

(449)

Hvis styrelsens metode, som kun tillader, at en mindre del af Tabet kompen·
seres, blev accepteret, ville dette have som konsekvens, at Elsam i direkte
strid med forarbejderne af hensyn til forbrugerne h•inges til at sælge sin el til
priser, som over tid ligger under Elsams omkostninger. Forbrugerhensyn er
ikke et hensyn, som lovligt kan legitimere en fravigelse fra kravet om, at enhver virksomhed skal have lov til at få dækket sine omkostninger, før misbrug overhovedet kan overvejes.

(450)

Hvis dette hensyn ikke desto mindre måtte være indgået i rådsafgørelsen
som begrundelse for den omtalte reduktion af PVT - selvom det ikke fremgår af rådsafgørelsen - foreligger der således også af denne grund en ulovlig
afgørelse, som derfor er ugyldig.

10.5.4.2 Ad (ii): 0111kost11i11gs/1espnrelser ved stordriftsfordele
(451)

Mere specifikt postulerer styrelsen, at der skulle indtræde nogle særlige
stordriftsfordele ved at kunne planlægge produktionen i 10 fremfor 3 timer,
som kan begrunde den voldsomme beskæring af det PYT, som ellers er
nødvendigt for at dække det tab, som er beregnet ud fra omkostningerne.

(452)

Nord Pools system er imidlertid indrettet således, at alle producenterne,
herunder Elsam, allerede klokken 13.00 den foregående dag kender de
mængder, som de skal producere i hver enkelt time af det efterfølgende
døgn, uanset om de har afgivet blokbud eller ej. Den produktionsoptimering, som enhver virksomhed konstant søger at opnå, er således for Elsam
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helt uafhængig af de vilkårligt valgte 3- og 10-timers-gennemsnit, som sty•
relsen har valgt at operere med. Der indtræder således ikke særlige stordriftsfordele ved, at styrelsen tilfældigvis vælger at se på de gennemsnitlige
timeomkostninger i 10 frem for 3 af det pågældende døgns timer.
(453)

-1:or..så v.idt angi!_r de påståede omkostningsbesparelser ved påståede stor•
driftsfordele, gør Elsam derudover følgende gældende:

(454)

De omkostninger, som Elsilms tab opgøres i forhold til, består alene af omkostninger, som Elsnm reelt har haft i den relevante periode. Eventuelle besparelser, Elsam måtte opnå ved de påståede stordriftsfordele, ville således
allerede være afspejlet i de medregnede omkostninger. Styrelsen kan således
ikke medregne de samme eventuelle omkostningsbesparelser to gange ved
også at foretage en reduktion af PVT på denne baggrund.

(455)

Elsilm er derudover ikke klilr over, hvad det er for omkostningsbesparelser,
som styrelsen nu under retssagen introducerer. Styrelsens postulat er udokumenteret, og der er ikke fremført et eneste argument for, hvorfor den påståede omkostningsbesparelse lige præcis skulle kunne opgøres ved at dividere med 3 1/3. En nærmere undersøgelse af, hvor store de påståede omkostningsbespilrelser skulle være for at begrunde en så voldsom reduktion i
teststorrelsen, viser da også, at der under alle omstændigheder ikke er hold i
styrelsens argumentation. Dette er illustreret i Figur 13 nedenfor, som viser,
at reduktionen i teststørrelsen i 10-timers-gennemsnittet er lige så stor som
de faste omkostninger fra Elsams årsregnskab. For ilt stordriftsfordele skulle
kunne begrunde reduktionen i teststørrelsen i 10-timers-gennemsnittet, skulle de således medføre en besparelse svarende til stort set alle de faste omkostninger fra Elsams årsregnskab.

Figur 13: lll11strntio11 nf ko11sel..-vc11seme nf det reducerede PVT
ge1111c111s11ittet
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10.5.5

Fcile11 er tia;se11tlis og forer til 11g11ldiglied

(456)

Som det fremgår af de beregninger, der er fremlagt som bilag 45, medfører
den tilsyneladende vilkårlige reduktion af størrelsen af det nødvendige PVT
i 10-timers-gennemsnittet med 70 %, at antallet af kritiske timer forøges med
214 % fra 472 til 1.484.

(457)

Allerede af denne grund er 3 1/3-fejlen væsentlig og fører af de ovenfor beskrevne årsager til, at rådsafgørelsen som stadfæstet ved ankenævnskendelsen er ugyldig.

10.6.6

A1w1mdelse af 3- os 10- timers-ge1111ems11it medfører si~11ifika11t flere kritiske timer
e11d e11 e11keltlimetesl

(458)

Styrelsens model, hvor Elsams priser og omkostninger sammenlignes i perioder af 3 og 10 timer, medfører væsentligt flere kritiske timer, end hvis priserne i hver enkelt time var blevet sammenlignet med omkostningerne i
samme time. Dette skyldes stort set udelukkende anvendelsen af 10-timersgennemsnittet, hvor PYT som beskrevet ovenfor reduceres med 70 %.

(459)

I rådsafgørelsens punkt 400 begrunder styrelsen anvendelsen af gennemsnittet over 10 timer med, at det mest hyppigt anvendte såkaldte blokbud på
Nord Pool ifølge styrelsen var på 10 timer ... Elsam anvendte imidlertid slet
ikke blokbud i perioden frem til 25. januar 2006, og i perioden derefter anvendte Elsam kun et blokbud med en længde på 10 timer.

(460)

I styrelsens argumentation for anvendelsen af IO-timers-gennemsnittet henvises der i processkrift A, side 53, 6. afsnit endvidere til, at "e11 opgørelse time
for time ikke vil k111me tage ltojde for de ganske store stnrtomkost11i11ger pti de enkelte
Mokke i krnftvarmct•ærkeme" ... Styrelsen har imidlertid valgt i Test A at indregne startomkostninger i de faste omkostninger, som er fordelt ud over alle
timer i hele perioden. Dette betyder, at startomkostninger heller ikke udgør
en holdbar begrundelse for 10 timers-gennemsnittet.

(461)

Styrelsen beregner endvidere sådanne gennemsnit for perioder, der omfatter
timer fra to forskellige døgn, selvom det i henhold til Nord Pools regler ikke
er muligt at afgive blokbud, der omfatter timer fra to forskellige døgn.

(462)

Styrelsen angiver (i afsnit 2.2, side 12, og i afsnit 12.2, side 58, i styrelsens
sammenfattende processkrift], at denne metode underestimerer omfanget af
misbruget ... Som det fremgår af bilag 45, er det imidlertid ikke korrekt.

(463)

En enkelttimetest, hvor identifikationen af kritiske timer sker ved time for
time at sammenligne priserne i hver time med teststørrelserne i de samme
timer i stedet for at anvende 3- og 10-timers-gennemsnit, medfører kun 275
kritiske timer ved anvendelse af den oprindelige periode på 2 år. Dette skal
holdes op mod de 1.484 kritiske timer, som samlet identificeres af 3- og 10·
timers-gennemsnittene for den oprindelige periode på 2 år.
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10.6

ShJrelse11s efterfølge11de indsigelser mod et PVf

(464)

Efter at Elsam har påpeget de tre ovennævnte fejl vedrørende beregningen
af PVT, har styrelsen som et "efterarbejde" fremført en række indsigelser
mod overhovedet at inkludere et PVT i Test A. Dette sker, selvom det klart
lremgår af den stadfæstede rådsafgørelse, at Test A skal indeholde et PVT.
Der henvises til citatet fra rådsafgørelsen ovenfor i punkt (335).

(465)

På side 47-48 i processkrift A anfører styrelsen således eksempelvis, at " ...
det kan imidlertid diskuteres, om misbrugstesten burde indeholde et prisvariationstillæg ... ".Styrelsenanfører videre, at PVT " ... sikrer, at Elsam i alle
timer døgnet rundt og året rundt i hele den undersøgte periode har højsæ•
son ... ", og at Elsam derfor" ... er sikret mod perioder med lave priser ... " og
" ... sikret en rimelig egenkapitalforrentning i perioder på over et år ad gangen" ...

(466)

Som det fremgår af punkt (326), sikrer PVT i Test A imidlertid ikke Elsam
nogen bestemt omsætning, men er som beskrevet ovenfor alene en meka•
nisme, der har til formål at sikre, at Test A tillnrler Elsam at indhente Tabet,
inden der identificeres kritiske timer. Dette kan Elsam imidlertid alene gøre,
såfremt det måtte være muligt på markedet. PVT kan på ingen måde påvirke markedet, så det af den grund bliver mere eller mindre et marked med
"ltojsæso11". Elsam er således heller ikke "sikret mod perioder med lave priser".

(467)

Tillægget kan således ikke sikre eller garantere Elsam nogen højsæson eller
nogen anden højere omsætning end den omsætning, som Elsam nu engang
har været i stand til at opnå på markedet i den pågældende periode. PYT ga•
ranterer alene mod myndighedsindgreb, så længe Elsam ikke har fået dæk•
ket sine omkostninger. Som det fremgår af Figur ..., dækkede den opnåede
omsætning ikke en gang de omkostninger, som Elsam selv ifølge rådet skal
have dækket. Der er derfor allerede af denne grund ikke tale om nogen højsæson, og dette kan PYT ikke ændre ved.

(468)

Ovenstående er også illustreret i eksempel 4 ... ovenfor, hvor det fremgår, at
priserne/omsætningen sætter en begrænsning, således at Kompensationen
fra PVT ikke kan overstige det maksimale beløb, som prisen på markedet nu
engang tillader (i eksemplet 60), selv hvis PVT sættes uendeligt højt.

(469)

Til støtte for styrelsens argument om at Test A ikke burde indeholde et PYT,
anvender styrelsen skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 49a . . . Mere
specifikt anvender styrelsen skønsmændenes besvarelse om, at sælgere på et
konkurrencepræget marked ikke er sikret en bestemt afsætning eller en be•
stemt pris som argument for, at en misbrugstest for urimeligt høje priser ikke skal indeholde et PYT.

(470)

Elsam er fuldstændig enig i, at ingen virksomhed er sikret at få dækket sine
omkostninger. Som det fremgår af afsnit 7.3.1.3, følger det imidlertid af lovgrundlaget, at en virksomheds priser kun kan være urimeligt høje, hvis de er
væsentligt højere end de priser, der ville lmnne opnås på et marked med
virksom konkurrence. Det er derfor uden betydning for misbrugsvurderingen, om en virksomhed ville være sikret at opnå en bestemt pris på et kon-
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kurrencepræget marked. Det afgørende er, om en virksomhed har m111iglred
for at opnå den pågældende pris på et konkurrencepræget marked. Som det
fremgår af ovenstående, er dette tilfældet på et konkurrencepræget marked,
hvor en effektiv virksomhed har mulighed for at få dækket alle omkostningerne. Styrelsens henvisning til besvarelsen af spørgsmål 49a er derfor uden
betydning.
(471)

Endelig fremhæver styrelsen (i afsnit 20.1, side 105, i styrelsens sammenfattende processkrift), at den engelske konkurrencemyndighed CMA ikke har
anvendt et PVT i sin vurdering af priserne på det engelske energimarked .. .
Dette understøtter imidlertid på ingen måde, at det ikke er nødvendigt at
anvende et PVT i den foreliggende sag. Fraværet af et PVT hos CMA skyldes
netop, at CMA i modsætning til styrelsen har valgt at foretage en direkte
sammenligning mellem de undersøgte virksomheders priser og omkostninger over tid. Når denne fremgangsmåde anvendes, er der ikke behov for et
PVT, da formålet med dette som beskrevet i afsnit 10.2 ovenfor netop er at
sikre, at vurderingen i Test A sker over tid, selvom sammenligningen mellem priser og omkostninger foretages i grupper af 3 og 10 timer. I Test Aer
det imidlertid nødvendigt at anvende et PVT, da styrelsen ikke har valgt at
foretage en direkte sammenligning over tid på samme måde som CMA.

11.

EKF-opgørelsesfejlen

11.1

Iutroduktion

(472)

Som det fremgår af afsnit 9.3, er EKF et af de omkostningselementer, som
indgår i Omkostningsbenchmarket i Test A, og som ifolge rådsafgørelsen og
lovgrundlaget skal tillades dækket, inden der eventuelt kan foreligge urimeligt høje priser. EKF i Test Aer som beskrevet i afsnit 9.3 udtryk for Elsams
kapitalomkostninger til investorerne, som udgør omkostninger fuldt ud på
samme måde som de øvrige omkostningselementer i Omkostningsbenchmarket.

(473)

EKF findes ved at multiplicere den procentmæssige tilladte forrentning før
skat (Den Tilladte EKF%) med den del af egenkapitalen, der vedrører elproduktion, opgjort i henhold til regnskabet.

(474)

Dette afsnit vedrører Den Tilladte EKF%, som fejlagtigt er opgjort for lavt.

11.2

Elsam skal tillades den gem,emsttitlige EKF i dansk i11d11stri

(475)

Som det fremgår blandt andet af rådsafgørelsens punkter 465-467 og 475,
som er citeret umiddelbart nedenfor, traf rådet klart og utvetydigt afgørelse
om, at Elsam skulle tillades en EKF svarende til den gennemsnitlige EKF i
dansk industri:

"465. Som gc1111emgået i p1111kt 124-127, viser i;11 nmcrikm1sk 1mdcrsø1else.
at det er mi11dre risikofj,ldt at i11vestere i elprod11ktio11sbrnncl1e11 end at investere i ge1111ems11ittet af andre l1rn11cher. Mcd andre ord taler 1111dcrsogclsc11
for, at de11 gem1ems11illige i11dtje11i11g i el-brn11c/Je11 bor 11ære lavere c11d ge1111emsnittet af n11dre brn11cher.
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466. Det er imidlertid Ko11k11rre11cestyrclse11s opfattelse, at misbr11gsteste11
af forsigtigltedsltens1111 skal ti/Inde Elsnm en fortie11este. der sikrer selskabet
en ege11kapita\forrc11t11i11g smre11dc til gennemsnittet af egc11k11pitalfomnt11iuge11 i da11sk industri generelt.
467.

I praksis udfores dette ved. nt der i mis/Jr11gsteste11 l1ereg11es, l,vor stor

e11 11111rk-11p der skal til, for ni Elsnm k1111 opmi en ege11k11pit11lforre11tni11f s1•11re11de til den fe1me111s11illige c.ge11k11pit11(Forre11t11i11g i d1111sk industri.
475. Det skyldes ..., nt de11 11ormnlfortic11esle. der tillndcs Elsnm. netop svarer til den forre11t11i11g som ge1111e111snittct af dansk industri opnår ... " (vo•
res understregninger) ...
11.3

De11 gett11C111s11itlige EKF i dansk industri udgjorde 10
se,1

(476)

Under og umiddelbart efter rådssagen antog Elsam blandt andet på baggrund af nedenstående citater fra punkterne 122 og 52.9 i rådsafgørelsen, at
den gennemsnitlige EKF i dansk industri lå på 10 %:

'}o

ifølge rådsafgorel-

"122. Opgørelser frn Danmarks Statistik t•iser, ni de11 ge1111ems11itlige ege11knpital.forre11t11i11g (målt som indtjeni11g for skat i pct. nf ege11knpitnlc11) i
dansk i11d11stri i årene 2001 til 2003 i ge1111cms11it var 10 pct. Dc1111c opgørelse er eksklusiv e11ergisektorc11, dn det ikke givt.'r mc11i11g at snmme111ig11e en
sektor med et gnmdlng, som sektorm selv er e11 del nf
529. (3 . pkt.] Den gem1emsnitlige egenknpilnlforrent11i11g i dnuske ind11strivirksomltedcr var i de11 1111dcrsøgte periode på en. 10 pct." (vores understregninger og tilføjelse i firkantet parentes) ...
(477)

Det samme kan udledes af punkt 404 i rådsafgørelsen:
"404. For det tredje skal Elsnms rimelige fortje11este fastsættes. Det er Ko11lmrrencesh;relse11s opfattelse, ni Elsam sknl kunne opnå en rimeligfortjeneste
("111nrk-11p") på sine ge1111ems11itlige totale 0111kost11i11ger. I 111isbr11gstcsle11
nt1ve1111cs derfor ctt normnlfortietteste på en. 10 pct. af Elsnms cgenkapitnl
stinrendc til den sc1111ems11itligc ege11knpilal(orre11t11i11g i andre d1111ske ind11strier, l,vilket giver e11 beregnet mnrk-up på 27 pct. i 2005 og 22 pct. i 2006,
jf. pkt. 464-476." (vores understregninger) ...

(478)

Som det fremgår af citaterne, var den gennemsnitlige EKF i dansk industri
ifølge rådsafgørelsen 10 % både i
(i)

perioden 2001-2003 - se det ovenfor citerede punkt 122 i rådsafgørelsen, hvor der udtrykkeligt henvises til "årette 2001 til 2003" - og i

(ii)

perioden 2005-2006 - se det ovenfor citerede punkt 52.9 i rådsafgørelsen, hvor der henvises til"den 1111dersogle periode", som netop var 20052006.
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(479)

Elsams tilladte EKF% blev herefter ifølge rådsafgørelsen i Test A fastsat til 10
%.

(480)

Da ankenævnet i punkt 11.4.2 fandt, at det efter "markedsforholdene" var "rimeligt og forsvarligt" at lade egenkapitalforrentningen for skat indgå med 10
%, havde ankenævnet i sine bemærkninger forinden to gange henvist til, at
den gennemsnitlige EKF i dansk industri udgjorde 10 % (punkt 11.4.1):

"De 1.!1...J!f1. a11gives i pkt. [404} ni være "smre11de til de11 ~e,111e111s11illigc
C)'enknpitnlforrenl11iny i q11dre danske ind11strierH, og det Jremgflr af pkt. 122,
at "dc11 ge1111ems11itlfxe ege11kapitalforre11t11i11f <målt som i11dfie11i11}: før skat
i pct. IT{ eyenkapitalcn> i dansk industri i årene 2001 til 2003 var 10 pct."
ifpl~e onørclser fm Dn11111arks Stntislik." (vores understregninger og vores korrektion i firkantet parentes af kendelsens fejlhenvisning til
"pkt. 2004") ...
(481)

De to punkter, som ankenævnet henviste til, er citeret ovenfor.

11.4

De11 ge1111ems11itlige EKF i da11sk illd11stri var ikke 10 '}o

(482)

Som det fremgar af det ovennævnte, hviler den stadfæstede rådsafgørelse og
ankenævnskendelsen på den væsentlige faktuelle forudsætning, at den gennemsnitlige EKF i dansk industri var 10 % i hvert fald i 2001-2003 og 20052006.

(483)

Det er imidlertid ikke korrekt.

(484)

Dette bekræftes .1f skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a). Ved
besvarelsen af sporgsmål 8, hvor skønsmændene spørges om, hvorvidt den
gennemsnitlige EKF i dansk industri var 10 %, konkluderer skønsmændene,
" ... at den ge1111ems11itlige forrc11l11i11g IKKE er 10%." ...

(485)

Forrentningen var væsentligt højere. Ifølge den første skønserklæring var
den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk industri før skat i 20012003 15,9 % og i 2005-2006 19,6 %. Der henvises til skønserklæringens svar
på spørgsmål 7, side 5, 3. afsnit, sammenholdt med parternes fælles "grønne" svar på spørgsmål 7 i skønstemaet af 3. juni 2014 (bilag 43), side 7, hvor
procentsatseme fremgår af den indsatte tabel under metode (ii) ... Tabellen
er indsat som Tabel 2 nedenfor.

Tn/Jcl 2: EKF i da11sk i11d11slri ved brug nf mt:tode (i) og metode (ii)
2001- 200]. 200S. 2001-

(486)

Åz

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2003

2005

2006

2007

Metodc(iJ

16,7

15,8

13,0

17,3

15,8

20,3

21,3

15,2

15,4

18,J

17,2

Metode (ii)

15,6

15,7

16,2

18,6

18,9

20,4

25,0

15,9

17,9

19,6

18,6

Metode (ii) er Elsams metode, som ogsa er den metode, som skønsmændene
finder mest retvisende i henhold til svaret på spørgsmål 7 i første skønserklæring:

----

__

...._
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"Samlet set vurderes metode (ii) stiledes at give det mest rett•ise11de billede af
den gem1ems11itlige ege11knpitalforre11t11i11g i dn11sk industri." (vores understregninger) ...
(48:Z)

Selvom styrelsen_under retssag~,uternes fælles svar på spørgsmål 8 i
skønstemaet af 3. juni 2014 (bilag 43) erkendte, at den gennemsnitlige E'.KF1
dansk industri ikke var 10 % som ellers angivet i afgørelsesgrundlaget, har
styrelsen tilsyneladende ikke accepteret skønsmændenes svar ... Styrelsen
har dog erkendt, at den gennemsnitlige EKF i dansk industri - uanset valg af
metode og relevant periode - i hvert fald var mere end 15 %.

11.5

Fejler, er væsentlig

(488)

Da en reberegning af Test A allerede baseret på en procentsats på 15 % fører
til nul kritiske timer, er parterne nu reelt enige om, at Test A ikke identificerer kritiske timer, hvis den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk
industri blev lagt til grund - sådan som rådsafgørelsen udtrykkeligt angiver,
at den skulle.

(489)

Elsam gør derfor gældende, at det er utvivlsomt i sagen, at rådsafgørelsen
som stadfæstet ved ankenævnskendelsen er behæftet med en elementær,
men helt fundamental fejl, som har haft afgørende betydning for udfoldet af
misbrugsvurderingen. Dette fører til, at rådsafgørelsen som stadfæstet ved
ankenævnskendelsen er ugyldig.

11.6

Styrelsens første "efterarbejde" - særlig metode til fastlæggelse af ege11kapitalfommh1illge11 i da,rsk industri og risikoj11steri11g

11 .6.1

lntrod11ktio11

(490)

Under ankenævnssagen rejste Elsam tvivl om, hvorvidt den gennemsnitlige
EKF i dansk industri var opgjort korrekt.

(491)

Styrelsen gjorde derefter gældende, at styrelsen i forbindelse med udarbej•
delsen af udkastet til rådsafgørelse (i) havde anvendt en særlig metode til
fastlæggelsen af den gennemsnitlige EKF i dansk industri og (ii) havde gennemført en såkaldt risikojustering, og at det var disse to forhold, som havde
reduceret forrentningsniveauet til de 10 %, som er angivet i afgørelsen. I den
forbindelse fremlagde styrelsen to svært tilgængelige notater af 2. oktober
2007 om egenkapitalforrentningen i dansk industri (bilag 13) og af 12. oktober 2007 om eliminering af ekstreme observationer (bilag 14)....

(492)

Elsam gør gældende, at denne påståede særlige metode og risikojustering i
forbindelse med rådsafgørelsens tilblivelse er uden skriftlig dokumentation,
klart strider mod rådsafgørelsens ordlyd og i givet fald er gennemført uden
rådets viden.

(493)

Hvis det ikke desto mindre lægges til grund, at den særlige metode for fast·
læggelse af egenkapitalforrentningen i dansk industri og risikojusteringen
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rent faktisk blev anvendt og indgik i grundlaget for rådsafgørelsen, gør Elsam gældende, at fremgangsmåden er behæftet med væsentlige fejl.
(494)

De enkelte fejl er behandlet i afsnit 11.6.2 og 11.6.3 nedenfor. I afsnit 11.6.4
vil der samlet blive redegjort for resultaterne af en reberegning af Test A,
hvor disse fejl ved Den Tilladte EKF% er blevet korrigeret.

11.6.2

De tre fcil i sh1rclse11s bercy11i11~• nfdc11 yc1111c111s11itliic EKF i dn11sk i11d11stri

(495)

Styrelsens særlige metode til beregning af den gennemsnitlige EKF i dansk
industri betegnes "metode (i)" i skønstemilet og i skønserklæringerne. Elsam
gør gældende, at styrelsens metode på tre punkter ikke er retvisende. De tre
forhold behandles i det følgende.

11.6.2.1 Usnglig Jrnsortcri11g nf dnln Jrn Dnnmnrks Slntislik

(496)

Af rådsilfgørelsen fremgår det udtrykkeligt, at oplysningen om den gennemsnitlige EKF i dansk industri er hentet direkte fra Danmarks Statistik.

(497)

Rådsafgorelsens punkt 122 anfører således eksempelvis, at det er Danmarks
Statistik, som "viser" de 10 %:
"122. Opgorclser Jrn Dn11mnrk:; Stntjstik t•iscr. nt de11 gemic111s11illige ege11knpitnlforrc11tni11g (mtilt som i11dtje11i11g før sknt i pct. nf cgc11knpitnleu) i
dn11sk i11d11stri i tire11e 2001 til 2003 i gc1111c111s11it vnr 10 pct." (vores understregning) .. .

.=;.

-= -

(498)

Ifølge styrelsen blev relevante observationer fra Danmarks Statistik ikke desto mindre frasorteret i forbindelse med udarbejdelsen af udkilstet til rådsafgørelse.

(499)

Når styrelsen har villgt at anvende dilta fra Danmarks Statistik, som er den
centrale myndighed for dansk statistik, skal styrelsen imidlertid ikke frasortere observationer, som indgår i den udvalgte kategori fra Danmarks Stati·
stik, nemlig dansk industri. Styrelsen skal ikke fravige Danmarks Statistiks
metode, medmindre styrelsen har en begrundet mistilnke om, at de pågældende observationer udgør deciderede fejl. Dette gælder navnlig, når styrelsen end ikke har oplyst i rådsafgørelsen, at denne frasortering fandt sted.

(500)

Danmarks Statistik foretager selv den nødvendige evaluering af alle data og
frasorterer visse data for at sikre, at de data, som derefter anvendes, opfyl•
der de krav, der stilles til sådant statistisk materiale.

(501)

Ikke desto mindre har styrelsen efter eget uds;:ign uden en såd;:in begrundet
mistanke frasorteret af styrelsen udvalgte observationer og hele brancher,
som Danmarks Statistik selv har indsamlet, valideret og fundet relevante at
medt;:ige i de relevante dele af sin statistik.

(502)

Det bekræftes af skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a), side 4,
hvor skønsmændene anfører følgende:

- - - - "\.

- ,:

-

-·
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"[ShJrclse11s metode/ frasorterer dernæst andre ekstreme obseroationer, livor
cge11kapitalforre11t11i11gen er mere e11d 2 standardafvigelser fra ge1111e111s11ittct
i det ptigælde11de iir. Generelt bor 111n11 ikke frasortere observatio11er, med
111i11dre ma11 har e11 begrundet mistanke om, at pågældende observationer er
deciderede fejl. Det km, her Jorst nævnes, at de såkaldte rti brnnchedqta frq
Da11111arks Statistik allerede er biirle ,filtrerede (sorterede for tvivlsomme og
11piilidelige data) ox nxxregerede gennem anvendelse af vægtede ge,memsnil
af e11keltvirkso111heders og del/1rancl1ers Jorre11t11i11g. For det andet tyder en
ge1111e111gang af de udeladtc observatio11er ikke på ni der er tale 0111 ttpiilidelige
dqta. Tværtimod skaber metoden nogle inko11sistc11te valf, da standardafvigelsen udviser e11 del variation over perioden. Eksempelvis udelades bra11che11
"fremstilling af legetøj og smykker" i 2003 med en egenkapitaiforre11t11i11g på
-11%, 111e11 den medtages i 2005 med en langt lavere ege11kapitalforre11t11i11g
pii -37%. Det ko11kl11deres dermed, al de pågældende ekstreme obseroationcr
/lør medtages.
Samlet set v11rderes {Elsamsl metode (ii) således nt give det mesl retvisende
/lillede nf de11 ge1111ems11itlige egenknpitalforre11t11ing i dansk industri" (vores understregninger og tilføjelser i firkantede parenteser) ...
(503)

På baggrund af disse udtalelser kan valget mellem at frasortere og ikke at
frasortere disse såkaldte "ekstreme obsen,ntio11er" ikke anses for et valg mellem ligeværdige metoder, idet man ifølge skønsmændene "bør" medtage de
pågældende data. Styrelsens valg om at foretage en sådan frasortering må
altså betragtes som en fejl i rådsafgørelsen.

(504)

Med støtte i skønserklæringen gør Elsam gældende, at styrelsens egenhændige frasortering af data, som Danmarks Statistik selv har indsamlet og blåstemplet som relevante, er usaglig og dermed en fejl. Frasorteringen er således vilkårlig, inkonsistent og i øvrigt uforenelig med rådsafgørelsens og
kendelsens udtrykkelige forudsætninger.

11.6.2.2 Fejlagtig anvendelse nf et simpelt i stedet for et vægtet ge1111ems11it

(505)

Da styrelsen skulle fastlægge den gennemsnitlige EKF i dansk industri, valgte styrelsen ifølge de nye oplysninger fra styrelsen at gøre dette ved at hente
data om den gennemsnitlige EKF i en række udvalgte brancher i dansk industri fra Danmarks Statistik og så udregne et simpelt gennemsnit af den
gennemsnitlige EKF i disse brancher.

(506)

Styrelsens beregningsmetode adskiller sig imidlertid fra den, som Danmarks
Statistik selv anvender. Både i forhold til beregning af den gennemsnitlige
EKF i dansk erhvervsliv generelt og i forhold til hver enkelt af de relevante
brancher anvender Danmarks Statistik således vægtede gennemsnit. Dette
bekræftes også af skønsmændene på side 4 i skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a):

" . .. de såkaldte rå brn11cl1edntn frq Dnumarks Stntistik allerede er både filtrerede (sorterede for tvivlsomme og 11piilideligc dnta) og nggregeredc 1e1111em
anvendelse nf v;eytede 1e11nems11it nf e11kcltvirksoml1eders eg delbra11cl1ers
forrentninf." (vores understregninger) ...

- 283 -

(507)

Styrelsens specielle fremgangsmåde med anvendelse af et simpelt gennemsnit blev ikke engang omtalt i de nævnte notater af 2. og 12. oktober 2007 (bilag 13 og 14), som styrelsen fremlagde under ankenævnssagen, men er et
forhold, som Elsam har afdækket ved efterfølgende forsøg på at genskabe
styrelsens beregninger ...

(508)

At anvende et simpelt gennemsnit i denne sammenhæng giver ikke et retvisende, men derimod et vildledende billede, fordi små, marginale brancher
kommer til at vægte/fylde alt for meget.

(509)

Skønsmændene bekræfter, at styrelsens brug af et simpelt i stedet for et vægtet gennemsnit er uhensigtsmæssig, fordi ubetydelige brancher får for stor
indflydelse på gennemsnittet. Skønsmændene anfører følgende på side 5 i
skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a):
"(5htrelsens metode I (i) /1enutter et simpelt mie•Vj\!flet) f f!llnemsnit, hvorimod [Elsnms} metode (ii) bmyttcr et egmkapital-vægtet ge1111c111s11it. Qti
simple 1en11ems11it er 11hensiyts111æssiyt. idet sm11ftmdsokc110111isk ubetydelige bra11clier k1111 JA stor i11d.flydclse pti gc111iems11ittet.
Samlet set vurderes IE/samsl metode (ii) r,nledes nt iive del mest re/t1ise11de
J,illcde af den gc1111e111s11itligc egc11knpilalforrc11/11ing i dnnsk industri" (vores understregninger og tilføjelser i firkantede parenteser) ...

(510)

Det følger således klart af skønserklæringen, at styrelsens metode, hvori der
anvendes et simpelt gennemsnit, ikke kan betragtes som værende ligeværdig med Elsams metode, hvori der anvendes et vægtet gennemsnit. Elsams
metode er således ikke behæftet med den af skønsmændene beskrevne
uhensigtsmæssighed og er derfor mere retvisende end styrelsens metode
med det simple gennemsnit. Ifølge skønsmændene er Elsams metode den
"mest rctvise11de".

(511)

Elsam gør bl.a. med støtte i skønserklæringen gældende, at styrelsens anvendelse af et simpelt gennemsnit ved beregningen af den gennemsnitlige
EKF i dansk industri er en fejl, fordi dette fører til uhensigtsmæssige og mis•
visende resultater.

(512)

I (afsnit 14.3.2 på side 66 i styrelsens sammenfattende processkrift) gør styrelsen gældende, at det fremgik af det Excel-ark, som udgør Test A, at styrelsen havde anvendt et simpelt gennemsnit ved beregningen af den gennemsnitlige EKF i dansk industri, og at Elsam modtog dette regneark, inden
rådet traf afgørelse ... Elsam burde derfor ifølge styrelsen om ikke andet ha•
ve været vidende om dette, før afgørelsen blev truffet.

(513)

Det er imidlertid ikke korrekt, at Elsam modtog denne oplysning, inden rådet traf afgørelse. Den version af Test A-regnearket, som Elsam modtog fra
styrelsen i forbindelse med rådsafgørelsen (bilag 52), indeholdt ingen oplysninger om, hvordan Den Tilladte EKF% var beregnet. Det var ikke engang
muligt at udlede dette ved en grundig undersøgelse af regnearket, da Den
Tilladte EKF% på 10 % blot var tastet ind manuelt.
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(514)

Oplysningerne om, hvordan Den Tilladte EKF% var beregnet, blev først tilføjet af styrelsen under fanebladet benævnt 'Egenkapitalforrentning' i den
version af regnearket, som Elsam modtog i forbindelse med ankenævnssagen (bilag 51a).

11 .6.2.3 Anvendelse nfdntn fra Danmarks Stntistik frn e11 forkert periode

(515)

Til brug for udkastet til rådsafgørelsen har styrelsen ifølge egne oplysninger
alene baseret sine beregninger på et forældet datamateriale fra perioden
2001-2003 - et datamateriale, som hidrørte fra den forudgående Elsamafgorelse, som rådet traf i november 2005 vedrørende perioden 2003-2004
(Elsam II-sagen). Styrelsen havde således ikke opdateret tallene, inden afgørelsen i nærværende sag for perioden 2005-2006 blev truffet (Elsam IIIsagen).

(516)

Under ankenævnssagen valgte styrelsen dog i et vist omfang at søge at opdatere de forældede data, så de i det mindste vedrørte 2003-2005, hvilket af
styrelsen blev kaldt "mere retvisende". Styrelsen udtalte således følgende på
side 10 i duplikken under ankenævnssagen:

" ... Opdateri11ge11 nf dntasætlet og den lrernf følgende a:11dring af ege11kapitalforre11t11i11ge11 er ikke e11 fejl i 111isbmgsteste11, me11 er k1111 udtryk for, at
rådet lznr f1111det det mere retvise11de at mwe11de de11 opdnterede ge1111ems11itlige ege11kapilnlforre11t11i11gfor 2003-2005 i det tnlmnteriale, der t•11rderes ved
testen."
(517)

Ankenævnet stadfæstede imidlertid afgørelsen.

(518)

Styrelsen har ikke begrundet det oprindelige valg med andet end en angive•
lig mangel på tilgængelige tal. Denne udfordring kunne i hvert fald være
løst ved at udskyde afgørelsen, indtil de relevante tal forelå. Eksempelvis forelå tallene for 2005 5 dage efter afsigelsen af rådsafgørelsen (se bilag 44) ... I
modsat fald kunne styrelsen i det mindste have opdateret sit datasæt til de
nyeste data, der forelå på tidspunktet for afgørelsen, altså for perioden 2002·
2004.

(519)

Elsam gør gældende, at det er en fejl, at rådsafgørelsen hviler på forældede
data fra 2001-2003. Det skal i den forbindelse bemærkes, at styrelsen selv har
anerkendt, at de anvendte data er forældede, idet styrelsen som nævnt ovenfor har udtalt, at det ville have været "mere retvise11de" at anvende nyere data.

(520)

Hvis den gennemsnitlige EKF i dansk industri skal bruges i en risikojustering som gjort af styrelsen, anfører skønsmændene, at det ikke er tilstrækkeligt at anvende et gennemsnit for en periode på tre år som i rådsafgørelsen,
men at der i stedet skal anvendes et gennemsnit for en længere periode.

(521)

Dette anføres af skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a) i svaret
på spørgsmål 33, hvor skønsmændene vælger at anvende et gennemsnit for
en periode på syv år:
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"Afkast pti refere11ceportefolje11 pti 18,6%. Dette er ge1111e111s11ilsværdie11 ved
metode (ii) over periqde,1 2001-2007. Der 011skes rie11 længst 11111/i~•e periode,
da de11 tilladte eyc,1knpitnlforrc11l11i11g ikke bor afl1ænsc 'lf den realiserede
egc11kapitalforrc11tni11g i et enkelt år, mc11 derimod af de,, ye1111emsnitliyc
cge11knpilalforre11t11iny over tid for dansk industri (dvs. cl 1111il for de11 forve11•
lede ege11knpitaiforre11tni11g for dansk i11d11slri)." (vores understregninger)

11.6.3

De 5 fcil i sh,rclsens risikoiustcriny nfe>•e11knvilnlforre11tni11ye11 i dqnsk industri

11.6.3.1 Introd11ktio11

(522)

Styrelsen har som nævnt i punkt (491) gjort gældende, at den gennemsnitlige EKF i dansk industri, som styrelsen har beregnet ved brug af den ovennævnte - fejlbehæftede - metode (i) efterfølgende blev underkastet en så•
kaldt risikojustering.

(523)

I styrelsens risikojusteringsmetode anvendes en såkaldt ''totalbeta", som
indgår i folgende formel:
Den Tilladte EKF% .. Totalbeta x Den gememsnitltge EKF i dansk industri

(524)

Elsam gør gældende, at styrelsens metode inklusiv denne formel til brug for
risikojusteringen af den ovennævnte gennemsnitlige EKF i dansk industri er
behæftet med følgende fem væsentlige fejl.

11.6.3.2 Mn11glc11dc n11vc11de/sc af n11dct led i CAPM

(525)

I den del af den økonomiske teori, som kaldes finansieringsteorien, udgør
den Nobelprisvindende Capital Asset Pricing Model (CAPM) rygraden i teorien vedrørende risikojustering.

(526)

CAPM er den absolut mest anerkendte metode til at foretage den form for
risikojustering, som styrelsen gør gældende blev foretaget til brug for rådsafgørelsen.

(527)

Det bemærkes, at også i den amerikanske undersøgelse foretaget af den
amerikanske professor Damodaran, som er styrelsens eneste kilde til empiri,
anvendes CAPM konsekvent. Der henvises eksempelvis til side 805 i bilag 15

(528)

Styrelsen anvender også CAPM til risikojustering af den gennemsnitlige
EKF i dansk industri.

(529)

Elsam gør gældende, at styrelsen imidlertid har begået en væsentlig fejl, idet
styrelsen glemmer et af de to led i CAPM. Fejlen betyder, at modellen ikke
tager højde for, at investoren altid kan opnå det risikofri afkast - et afkast
som derfor skal indgå i modellen.

(530)

Dette bekræftes i skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a), side 12:
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"CAPM er identisk med modellen beskrevet i sporgsmålets model (ii) [Elsnms model}. Det er Stiledes de1111e model, som efter almi11dclig m1erke11dt
oko110111isk teori giver de11 mest retvisende risikokorrektiq11 i Tesl A. Derimod
må Km1k11rre11certidets bercy11inys111odcl siges nt være en decideret kil. lttror
mn11 ikke ta~er !wide for. at invesloren nitid kn,1 opnå del risikofri nfknst."
(vores understregninger og tilføjelse i firkantet parentes) .. .
(531)

Der er således ikke alene tale om en klar fejl, men også en grundlæggende
fejl i CAPM, der af skønsmændene betegnes som "de11 kn11011iske model for forventet afkast" og "en nf de vigtigste modeller i fi11nnsieri11gsteorien".

11.6.3.3 Fejlagtig betatype

(532)

Som input i den ovennævnte risikojusteringsmodel har styrelsen anvendt
den såkaldte totalbeta, som er en blandt mange forskellige betatyper, som
fremgår af Damodarans hjemmeside.

(533)

Els.im bekendt anvender ingen andre end Damodaran denne type beta, som
i hvert fald ikke er generelt anerkendt inden for finansieringsteorien.

(534)

Denne type introduceres i Damodaran, A., Corporate Finance: Theory and
Practice, Wiley, 1997 (bilag 15), som et ikke-standard risikomål, som kan
overvejes anvendt under specielle omstændigheder. Af værket, side 799 ff.,
fremgår, at totalbeta alene kan være relevant for

" ... smal/. privqtelu run b11si11ess wllose owners nm Jiu: l111sincss and invest
Jl1eir cntirc wealtl, in it". (vores understregninger) ...
(535)

Elsam opfylder imidlertid ikke disse grundlæggende betingelser for anvendelsen af denne ikke teoretisk underbyggede undtagelse fra de sædvanlige
betatyper, som normalt anvendes i CAPM-beregninger.

(536)

Elsam gør på den baggrund gældende, at styrelsen også har implementeret
den i punkt (523) nævnte risikojusteringsmodel fejlagtigt, fordi styrelsen har
valgt den forkerte type beta som input i modellen.

(537)

Dette bekræftes på side 13 i skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag
42a) ved besvarelsen af spørgsmål 24:

" Bn1ge11 nf totnll,etaværtiier strider mod det {1111dame11tale resultat . . . i finansierin~steori, at fordi it,vcstorcr k1111 bel1over al llolde systematisk risiko
(if. svaret til Spørgsmål 19 ), så er det kun de11 systematiske risiko, der er
prissat i markedet. Derfor er totalbetaværdien på i11ye11 måde det i almi11delis
n11erke11dt oko11omisk teori mest anerkendte risikomtil i forbindelse med risikokorrektio11er nf ajknstgrnder for en virksomhed som Elsam.
Totnlbetnværdie11 er end ikke et nlmi11deli1 q11erkc11dt besrel, i fi11a11sieri11gsteori. Som 11ævnt i svaret til Spørgsmål 20 kan det nle11e være et relevant risikomtil i meset specifikke sit11atio11er, hvor e11 eier liar liele sin formue b1111det
op i virksomheden." (vores understregninger) ...
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(538)

Ovennævnte suppleres af side 18 i skønserklæringen ved besvarelsen af
spørgsmål 27:

"Det er imidlertid ikke muligt at /,eregne "den relirr111nte totalbeta-iia:rdi," åf!
lin11e11 af tota/1,eta-værdier i nærværende sit11ntio11. som tidligere 11æv11t,
strider mod nlmi11deli~• anerkendt økonomisk teori." (vores understregninger) (E.VI s. 1964)
(539)

Endelig anfører skønsmændene i svaret til spørgsmål 29, at det

" .. . ikke ferl 11111/igt nt lieregne nogen øko11omi:;k me11i111~f!1ld totnll,etaværdi
... " (vores understregninger og tilføjelse i firkantet parentes) ...
(540)

Der er således ikke alene tale om en klar fejl, men en fejl, som "strider mod det
ft111dn111c11tnlc resultat i jitm11sieringstcori", og som "strider mod almindelig 1111crke11dt økonomisk teori". Det er ganske enkelt "ikke muligt nt l1cregne 11oge11 okonomisk mcni11gsft1ld totnlbetnværdi".

11.6.3.4 Fejlagtig anvendelse af bctaværdidntn fra brm1c/1e11 "Power" i stedet for fra branchen

"Elcctricity Utilihj''
(541)

Styrelsen finder de anvendte data for betaværdien ved at anvende data fra
branchen "Power" på Damodarans hjemmeside. Virksomhederne i branchen
"Power" beskæftiger sig imidlertid primært med solenergi, batterier, brændselsceller og lignende.

(542)

Elsam gør derfor gældende, at anvendelsen af data fra denne branche er fejlagtig.

(543)

Dette bekræftes i skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a), side 14:

"Det forste sporgsmål ... er lmorvidt virksomhederne i "Power"-l1ra,rchen i
USA 111i11der om dansk elprod11ktio11? Det er Irer klart, ni 1111111 ikke lrnr 1•11f$t
den åbmil(st tætteste br1111c/1e i Dnmodnrans regneark, nemlig "Electric Ulilihj''. En gen11emga11g af virksomhederne i "Power" viser derimod, nt disse~
sk;i;_(tiger si1 med sole11eryi. batterier. brændselsceller oy lilmcnde. men ikke i
01>erveiende 1rnd med almindelig elproduklian." (vores understregninger)

(544)

Skønsmændene anfører derefter senere samme side, at man

"wtl ... l,crwttc "Elcctric utilitJ(' brnnclie11." (vores understregninger) ...
(545)

Der er således ikke tvivl om, at anvendelsen af data fra "Power" branchen er
usaglig og fejlagtig, og at styrelsen i stedet "skal" anvende data fra "Electric
utility" branchen.

(546)

Som en form for "efterarbejde" til dette første "efterarbejde" om risikojuste•
ringen har styrelsen (i afsnit 14.3.3.4, side 69, i styrelsens sammenfattende
processkrift) nu gjort gældende, at det formentlig ville have været mere retvisende at fast(s)ætte beta-værdien for Elsam ud fra beta-værdien for den
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danske elvirksomhed NESA fremfor ud fra beta-værdier fra Damodarans
hjemmeside ...
(547)

NESA var imidlertid i den pågældende periode, som skønmændene baserer
deres betaværdiberegninger på, en markant anderledes virksomhed end Elsam og.havde..en..markant anderledes risiko rofil. Elsams hovedaktivitet var
elproduktion, hvilket var en konkurrenceudsat aktivitet uden nogen garanteret indtjening i kraft af elmarkedets liberalisering i 1999. NESA's primære
aktiviteter var derimod forsynings- og netvirksomhed, som var lovregulerede, herunder i vidt omfang med en eneret og pligt til at distribuere el og en
ved lov reguleret indtjening baseret på henholdsvis hvile-i-sig-selv princippet og en omkostningsbestemt indtægtsrammeregulering. NESA besk.~ftigede sig ikke med elproduktion men besad alene en ikke-kontrollerende
ejerandel i elproduktionsvirksomheden Energi E2. Selv når denne konkurrenceudsatte aktivitet via den ikke-kontrollerende ejerandel tages i betragtning, udgjorde elproduktion kun en begrænset del af NESA's samlede virk•
somhed.

(548)

Det forhold, at NESA's hovedaktiviteter var lovregulerede, herunder med
en lovreguleret indtjening, mens Elsams hovedaktivitet var konkurrenceudsat, medfører oplagt, at det var forbundet med en langt større grad af risiko
at investere i Elsam end at investere i NESA. Beta-værdien for NESA vil derfor også være langt lavere end beta-værdien for Elsam, da beta-værdien for
en virksomhed netop er udtryk for graden af risiko ved investering i den
pågældende virksomhed. Hvis beta-værdien for Elsam fastsættes ud fra beta-værdien for NESA, vil dette derfor føre til en alt for lav tilladt EKF%.

11 .6.3.5 A11ve11delse af data Jrn en forkert periode
(549)

Styrelsen vælger at hente de anvendte betaværdidata fra årene forud for den
undersøgte periode.

(550)

Elsam gør gældende, at det er en fejl, da afgørelsesgrundlaget i så fald hviler
på forældede data.

(551)

Dette bekræftes af skønsmændenes svar på spørgsmål 26 om, hvorvidt data
for perioden 2001-2003 kunne bruges ved fastlæggelsen af den relevante to•
talbetaværdi:

"Beta•t>
ærdierne i svaret til Spørgsmål 21 11d11iser eu 11sædvn11lig lu,; grnd nf
varialio11 fra år til år. Dem,ed 1,ar historiske beta-t>ærdier en nwget lav evne
til at forudsi~_c fremtidige l,eta-t•ærdier, og man lior ikke lm1ge den l1istoriske
Vjl'rdi som estimat for dm fremtidige værdi 11de11 nt foretage j11stcri11ger i den
llistoriske værdi. Endvidere hJder den meget lroje variation på, nt betaværdierne er meget upræcist estimeret. og ma11 derfor ogsti nf denne gnmd
skal være særdeles varsom med at bnige disse estimater. Det må derfor kon•
kluderes ikke nt være i overensstemmelse med nlmi11delig anerkendt øko110misk teori at mrve11de beta-værdierne som beskrevet i sporgsmålet." (vores
understregninger} ...
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(552)

Skønsmændene efterlader således ikke tvivl om, at det ikke var retvisende at
anvende data fra perioden 2001·2003.

(553)

Elsam gør derudover gældende, at styrelsen og ankenævnet i stedet burde
have anvendt betaværdidata fra 2005•2006.

(554)

Dette bekræftes også af skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a),
side 15:

"Det er Irerefter sporgsmå/et, hvilket estimat er det mest retvisende. Estima•
teme for de enkelte år er ifolge Da111odara11s lrjcmmcsidc baseret på 111å11edlige
afkast i de 5 forudgående år. Dette følger almindelig praksis, idet 5 tir ofte
lm,ges som esti111atio11speriode som resultat af afvejningen mellem præcise
estimater (der fordrer lange perioder) og a11lagelse11 om stalio11aritel (der fordrer korte perioder). Stfledes ka11 111a11 med rimeliglied l1ruge estimaterne for
2005 og 2006." (vores understregninger) ...
(555)

I deres beregninger fravælger skønsmændene således den periode for beta•
værdidatil, som styrelsen ilnvender i deres beregninger, og vælger i stedet at
anvende betilværdidata fra perioden 2005-2006.

(556)

Ved besvarelsen af sporgsmål 25 på side 17 i skønserklæringen af 6. september 2013 tilføjes følgende:

"Ht'is /lcta-vxrdier ikke er ko11sta11tc. 111c11 derimod etJkliskc, stige11de eller
faldende, /lor man som m(J,anrsp1111kt ta~•e /1øide for dette. Sande betaværdier er imidlertid ikke o/lservcrbare, 111c11 estimeres ved llj,,:/p af statistisk
analyse, og de estimerede beta-værdier er altid forl11111det med en vis usikkerhed. Ma,1 kn11 dermed heller ikke direkte obsen•erc, 0111 /,etn-værdicmc lristorisk er CIJkliske, ko11sta11te, stigende eller faldende. Hvorvidt mnn skal justere
for stidm111e eve11t11e/le dynamiske effekter aj11æ11ger dermed af, om 111a11 !rar
en oko110111isk l1eg,r11ndet formodning (eksempelvis ændrede ko11k11rre11ceforllo/d) eller statistisk evidens lrcrfor. 1 11ærvære11de sit11atio11 viser liåde tnbclle11 i parternes l,esvarelse nf Sporgsmål 23 og ove11slåe11de Tabel 1, ni /,etnestimaterne for 2005-2006 er lroicre end estimaterne for 2001- 20CJ3. Det indikerer den11ed l1ehov for at opdatere de tidlige estimater.
Der er ikke tnget lre11s1111 til sådmmc forhold ved Ko11k11rre11cerådcts bcre~11ing nf den i Test A n11ve11dte totnll,elaværdi." (vores understregninger)

11.6.3.6 Fejll,el,æftel bereg11i11g nf selve betaværdie11

(557)

Styrelsen vælger at beregne selve størrelsen af den betaværdi, som skal indgå i CAPM som input, på en særegen måde.

(558)

Styrelsen vælger således at dividere beta-værdierne for den relevante branche med de tilsvarende værdier for kiltegorien "Market''.

(559)

Elsam gør gældende, at også denne fremgangsmåde er fejlagtig.
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(560)

Dette bekræftes i skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a), side 14:

"Detle er me11i11g_slost og skaber nogle f11ldstæ11difl 111,rm•cli~•e lnl .
. .. mnn lsknll ikke skalere med "Mnrkel"" (vores understregninger og til...føjelse.ifirkantet parent~ ...
(561)

Den korrekte fremgangsmåde ved denne beregning er beskrevet i skønserklæringen af 6. september 2013 under svaret på spørgsmål 24 på side 13-16

11.6.4

FeiJene er væsentlige

(562)

En rettelse af de 8 fejl beskrevet i afsnit 11.6.2 og 11.6.3 resulterer i en Tilladt
EKF% på 13,95 %. Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 33 på side 25
og 26 i skønstemaet af 3. juni 2014 (bilag 43), er der enighed mellem parterne
om, at en reberegning af Test A med en Tilladt EKF% på 13,95 % medfører
nul kritiske timer ...

(563)

Som det fremgår, vil rådsafgørelsen som stadfæstet ved ankenævnskendelsen således også være behæftet med væsentlige fejl, hvis dette "efterarbejde"
tillægges vægt af retten. Rådsafgørelsen skal derfor også på det grundlag
ophæves.

11.7

ShJrelsens andet "efterarbejde" -Ankenævnet l1ar ignoreret såvel rådsafgørelsen som styrelsens første "efterarbejde"

11.7.1

Introduktion

(564)

Da Elsam under retssagen anmodede om syn og skøn og i den forbindelse
gjorde gældende, at den særlige opgørelsesmetode og den efterfølgende risikojustering var fyldt med væsentlige fejl, gjorde styrelsen nu som sit andet
"efterarbejde" gældende, at ankenævnet hverken har inddraget (i) den faktuelle oplysning i rådsafgørelsen om, at den gennemsnitlige EKF i dansk industri var 10 %, eller (ii) styrelsens nye oplysninger under ankenævnssagen
om (a) styrelsens fremgangsmåde ved opgørelsen af den gennemsnitlige
EKF i dansk industri og (b) den efterfølgende risikojustering.

(565)

Styrelsens synspunkt fremgår af kæreskriftet til Højesteret om syn og skøn,
punkt 5.2.2.4, side 21:

"I relation til spørgsmålene er det vigtigt ni være opmærksom på, at Ko11k11rre11cen11ke11æv11el som m,jørl i punkt 5.2.2.1 ikke har tnget 11dgn11gspr111kt i
rådets beregninger nf betn-væ,-dier mv., men blot lmr Ingi til gr1111d, ni det efter markedsforholdene må anses for rimeligt og forsvarligt ni lade ege11kapitaljorrentningen indgå med 10 % i den i øvrigt anvendte test til konstatering
af misbrug.
Den økonomiske snglamdskq/, i Ko11k11ue11ccm1ke11a'Vnet l,ar naturliguis tiærct opmærksom pti, at vnl~ afbctn altid kn,1 disk11teres eg har derfor vnl~t en
a11de11 los11in~•- Hvis ankenævnet lmvde ln,s:t væ,s:t på /1ctn-værdieme. så ville
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nnkena'Vnet ltnve vnl~•t den nf Ko11k11rre11cest11rclse11 under l1elrnndlin~•cn nf
sn5re11 i n11kc11æv11et 1111l1eres11ede cye11knpitnlforrent11i11s vå 14 % /,nser,;t 111j
nyere betn-værdier.
Allerede af de1111e gru111t er de foreslåede spørgsmål [i sko11stcmnet om fejl i
opgørelsc11 af ege11kapital.forre11t11i11ge11 i dansk i11d11stri og 0111 fejl i risikoj11•
steri11ge11/ 11de11 betydning for sagens afgorelsc." (vores understregninger
og tilføjelser i firkilntede pi!renteser)
(566)

I dette ilndet "efternrbejde" lægger styrelsen således ikke illene afstilnd til
rådsafgørelsens ordlyd, men også til styrelsens eget første "efterarbejde" om
den særlige opgørelsesmetode og efterfølgende risikojustering.

(567)

Elsam gør gældende, at retten i sin vurdering af, hvorvidt den stadfæstede
rådsafgørelse kan opretholdes, skal se bort fril også dette "efterarbejde".

(568)

Elsam gør derudover gældende, at styrelsens beskrivelse og fortolkning af
ankenævnets kendelse ikke er korrekt. Elsam gør således gældende, at det
ikke er korrekt, at ankenævnet blot skulle have lagt til grund, at 10 % efter
markedsforholdene må anses for rimeligt og forsvarligt - uden at ankenævnet overhovedet skulle have inddraget
den fejlagtige, men væsentlige oplysning om en gennemsnitlig EKF i
dansk industri på 10 % eller

(ii)

styrelsens efterfølgende oplysninger om en ny opgørelses- og risikojusteringsmetode, som også fører til en tilladt EKF% på 10 %, og som nu
også viser sig at være behæftet med væsentlige fejl.

Selv hvis styrelsens beskrivelse og fortolkning af kendelsen havde været
korrekt, ville det blot medføre, at rådsafgørelsen som stadfæstet ved ankenævnskendelsen er behæftet med følgende andre væsentlige fejl og derfor
skal ophæves:

(569)

- -- - -

(i)

(i)

Der foreligger i givet fald væsentlige sagsbehandlingsmangler ved
ankenævnskendelsen, herunder tilsidesættelse af den forvaltningsret•
lige begrundelsespligt og officialmaksimen (afsnit 11.7.2).

(ii)

Ankenævnets konklusion om, at en tilladt Et<F% på 10 % i øvrigt er
forsvarlig, er åbenbart fejlagtig ud fra den model for opgørelse af Den
Tilladte EKF%, der forelå på tidspunktet for ankenævnskendelsen (afsnit 11.7.3).

11.7.2

Sh1relse11s fortolk11i11v inrle/iærer. at ke11dc/se11 er behæftet med væsc11tli~e sagsl1el,a11dli115rsmn11slcr

(570)

Hvis ankenævnet - i strid med ordlyden af såvel den stadfæstede rådsafgørelse som kendelsen - skulle have valgt at fastlægge forrentningsprocenten
uden nogen form for hensyntagen til rådsafgørelsens oplysninger eller de
under ankenævnssagen af styrelsen fremførte nye oplysninger, ville dette
have krævet en selvstændig undersøgelse og analyse fra ankenævnets side

_, , . _

-

-
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af de relevante markedsforhold med en udtrykkelig angivelse heraf i kendelsen. Da en sådan oplysning med tilhørende begrundelse fuldstændig
mangler, ville dette andet "efterarbejde" fra styrelsen medføre, at ankenæv•
net i givet fald havde tilsidesat officialmaksimen og/eller den forvaltnings•
retlige begrundelsespligt.
(571)

Det følger af den almindelige officialmaksime i dansk ret, at en myndighed
er forpligtet til at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, inden myndigheden
træffer afgørelse i sagen. I nærværende sag var der ikke fremlagt andre op•
lysninger, der på nogen måde relaterer til, hvad der kan anses for at udgøre
en rimelig forrentning, end oplysningerne i rådsafgørelsen om den gennemsnitlige EKF i dansk industri og de nye oplysninger under ankenævnssagen
om den påståede risikojustering. Hvis ankenævnets vurdering af, at det er
"rimeligt og forsvarligt" at fastsætte Den Tilladte EKF% til IO%, ikke er baseret på disse oplysninger, vil ankenævnet dermed have foretaget denne
vurdering uden noget faktuelt grundlag overhovedet. Dette ville i givet fald
være i strid med officialmaksimen.

(572)

Ankenævnskendelsen indeholder endvidere ingen begrundelse for, hvorfor
ankenævnet skulle have valgt at se bort fra oplysningerne om den gennem•
snitlige EKF i dansk industri i rådsafgørelsen, sådan som styrelsen gør gældende. Kendelsen indeholder heller ingen angivelse af, hvilke oplysninger
om "markedsforholdene", ankenævnet i givet fald i stedet måtte have lagt til
grund for sin vurdering. Tværtimod henviser ankenævnet som nævnt to
gange i sine bemærkninger i punkt 1L4.1 udtrykkeligt til den faktuelle oplysning fra rådsafgorelsen om, at den gennemsnitlige EKF i dansk industri
var 10 %:
"De 10 pct. n11gives j pkt. 14041 nt 11ærc "svnrmdc til dc11 gcm11ems11itlige
eie11kapitnlforre11tning i a11dre danske industrier". eg det fremgtir af pkt. 122.
at "de11 ge1111e111s11itlige ege11kapitalforre11t11i11g (målt som i11dtic11i11g før skat
i pct. af egenkapitalen) i dansk i,uf11stri i tirene 2001 til 2003 var 10 pct."
ifølge opgørelser fra Danmarks Statistik." (vores understregninger og vores korrektion i firkantet parentes af kendelsens fejlhenvisning til
"pkt. 2004") ...

(573)

Dette andet "efterarbejde" ville derfor også medføre, at kendelsen i givet
fald ville være i strid med den forvaltningsretlige begrundelsespligt.

(574)

Selv i det usandsynlige tilfælde, at ankenævnet til trods for den manglende
angivelse i kendelsen måtte have tilvejebragt tilstrækkelige oplysninger om
"111arkedsforl1olde11e" til at kunne foretage en vurdering af, om en tilladt EKF%
på 10 % er "rimeligt og forsvarligt" og dermed havde overholdt officialmaksimen, ville ankenævnet i givet fald have forsomt at redegøre for disse oplysninger i sin kendelse. Begrundelsespligten er derfor i så fald overtrådt.
Styrelsens andet "efterarbejde" ville således medføre, at der ville foreligge
sagsbehandlingsmangler ved ankenævnskendelsen, uanset om ankenævnet
måtte være i besiddelse af sådanne oplysninger eller ej.

(575)

Som beskrevet ovenfor er fastlæggelsen af den tilladte EKF% i rådsafgørelsen et forhold af afgørende betydning for sagens udfald. Både en tilsidesæt-
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telse af officialmaksimen og en tilsidesættelse af begrundelsespligten i for.
hold til dette spørgsmål måtte derfor anses for væsentlige mangler i ankenævnskendelsen, navnlig da begge disse regler udgør garantiforskrifter.
(576)

Allerede af disse årsager ville styrelsens andet "efterarbejde" derfor på
samme måde som det første føre til, at den stadfæstede rådsafgørelse ville
være ugyldig.

11.7.3

Baseret på nudel "cOcrnr/,cide" ville kcndclsc,, t1ærc å/,c11/mrt fciln~li~

(577)

Ankenævnet tilfører ikke i sin kendelse selvstændigt nyt i forhold til rådsafgørelsen. Kendelsen hviler ikke på andre relevante faktuelle oplysninger end
netop de oplysninger, som styrelsen nu gør gældende, at ankenævnet ikke
har været påvirket af. Hvis dette er tilfældet, forelå der ikke et fornødent
faktuelt grundlag -endsige noget faktuelt grundlag overhovedet - for ankenævnets vurdering af Den Tilladte EKF%'s forsvarlighed.

(578)

Det er dog bl.a. på grundlag af skønserklæringen muligt med den fomodne
sandsynlighed at vise, at en korrekt anvendelse af den model for fastsættelse
af Den Tilladte EKF%, som forelå på tidspunktet for ankenævnskendelsen,
nødvendigvis måtte føre til en væsentlig højere tilladt forrentning.

(579)

På side 19 i skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a) besvarer
skønsmændene således spørgsmål 33, hvori Parterne har anmodet skøns•
mændene om at gennemføre en reberegning af Test A baseret på de data,
skønsmændene har udpeget som de mest relevante ved besvarelsen af de
underliggende spørgsmål i skønstemaet, der vedrører den korrekte anvendelse af den oprindelige model for opgørelse af Den Tilladte EKF% ...

(580)

I deres besvarelse af dette spørgsmål udtaler skønsmændene, at parterne
skal foretage en sådan reberegning med "cl fort•culct nfknsl i /renhold til CAPM
på 13,95 %". Parterne er enige om, at en sådan reberegning medfører nul kritiske timer.

(581)

Navnlig på denne baggrund har styrelsen ikke løftet den fornødne bevisbyrde for, at de 10 % udgør en efter "111nrkcdsforl,o/dc11e" rimelig og forsvarlig
forrentning ud fra den model for fastsættelse af Den Tilladte EKF'V
o, som fo.
relå på tidspunktet for ankenævnskendelsen, og som ankenævnet derfor
måtte foretage sin vurdering ud fra.

11.8

Styrelsens tredje "efterarbejde" - Helt 11y og anderledes model skulle vise, at
10 % alligevel er rimeligt

11.8.1

[lltrod11ktio11

(582)

Af skønsmændenes første skønserklæring fremgik det ikke alene, at styrelsens særlige metode til fastlæggelse af egenkapitalforrentningen i dansk industri og risikojusteringen var behæftet med væsentlige fejl. Af skønserklæringen fremgik det som nævnt ovenfor også, at en korrekt metode fører til
en Tilladt EKF% på 13,95 %, som igen fører til, at Test A ikke identificerer
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kritiske timer. Skønserklæringen bekræftede således, at ankenævnets vurdering af de 10 % som rimelig og forsvarlig var åbenbart fejlagtig.
(583)

På den baggrund valgte styrelsen at stille supplerende spørgsmål til skønsmændene vedrørende en helt ny og anderledes metode, som indtil nu ikke
__havde_været.en_del_af ~<!g~

(584)

Styrelsen stillede således spørgsmål til en helt ny metode, hvor den tilladte
forrentning fastsættes ud fra det gennemsnitlige afkast på aktiemarkedet i
stedet for den gennemsnitlige forrentning af egenkapitalen. Resultatet af
denne metode betegnes i skønstemaet og nedenfor som "Nationalbank•
CAPM-Afkastet". Denne metode skulle ifølge styrelsen føre til en lavere tilladt forrentningsprocent end den i rådsafgørelsen anvendte metode, som
bygger på den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk industri.

(585)

Derefter gjorde styrelsen nu i processkrift A gældende, at den ifølge styrelsen lavere forrentning, som fremkommer ved anvendelse af denne nye me•
tode, udgør dokumentation for ankenævnets i givet fald uunderbyggede
konklusion om 10 % som en rimelig og forsvarlig EKF% (styrelsens andet
"efterarbejde" som beskrevet i punkt (564)).

(586)

Det er ubestridt, at ankenævnet ikke var bevidst om resultatet af Nationalbank-CAPM-metoden, da ankenævnet traf sin afgørelse, og at metoden slet
ikke er indgået i sagen før nu. Elsam gør på den baggrund gældende, at retten skal se bort fra dette "efterarbejde".

(587)

Elsam gør derudover gældende, at også den nye metode rent faktisk forer
til, at rådsafgørelsen som stadfæstet ved ankenævnskendelsen er behæftet
med væsentlige fejl og må ophæves. Elsam gør således følgende gældende i
relation til den nye metode:
(i)

Det tredje "efterarbejde" bygger på en helt ny og for restriktiv metode, som ændrer grundlaget for den stadfæstede rådsafgørelse. Dette
vil blive behandlet i afsnit 11.8.2.

(ii)

Nationalbank-CAPM-Afkastet udgør den afkastprocent, som investorerne som minimum kræver over tid for at investere i Elsam. Hvis
dette afkast imidlertid anvendes i Test A som det maksimalt tilladte,
har det på grund af elmarkedets karakteristika den konsekvens, at investorerne ikke vil investere i Elsam, da de i så fald reelt ikke vil kunne forvente at oppebære det afkast, som er det krævede minimum. EIsam tillades derfor reelt ikke en omsætning, som er tilstrækkelig til at
dække de nødvendige kapitalomkostninger til den investerede kapi•
tal. Det er derfor nodvendigt at forhøje Nationalbank-CAPM-Afkastet,
før det kan anvendes i Test A som det maksimalt tilladte. Dette vil
blive behandlet i afsnit 11.8.3.

(iii)

Nationalbank-CAPM-Afkastet udtrykker forrentningen efter selskabsskat, mens Den Tilladte EKF%, der anvendes i Test A, udtrykker
forrentningen før selskabsskat. Hvis Nationalbank-CAPM-Afkastet
skal kunne anvendes som dokumentation for 10 % som en rimelig til-
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ladt EKF%, skal Nationalbank-CAPM-Afkastet derfor justeres, så det
også er for selskabsskat. Resultatet af en sådan justering viser, at en
tilladt EKF% på 10 % selv ud fra styrelsens egen beregning af Nationalbank-CAPM-Afkastet er for lille. Dette vil blive behandlet i afsnit
11.8.4.
(iv)

Styrelsen foretager i bilag X beregninger af Nationalbank-CAPMAfkastet baseret på to forskellige markedsrisikopræmier, som begge
er hentet fra Nationalbanken (bilag Z). Selv styrelsen præsenterer i bilaget disse beregninger som værende ligestillede men anvender kun
det lavere resultat i selve processkriftet. Elsam gør gældende, at det er
fejlagtigt at anvende den lavere af de to markedsrisikopræmier. Dette
vil blive behandlet i afsnit 11.8.5.

11.8.2

Nntio11nlbn11k-CAPM-Alk11stet /,,l~''{er p,i e11 helt llll O}' mere restriktiv metode

(588)

Som beskrevet i afsnit 11.2 ovenfor skulle Elsam ifølge rådsafgørelsen tillades en EKF% svarende til den gennemsnitlige EKF i dansk industri. Den
gennemsnitlige EKF i dansk industri blev således anvendt som referenceafkast.

(589)

Den ændrede metode, som styrelsen valgte at stille supplerende sporgsmål
til skønsmændene om, adskiller sig fundamentalt fra den metode, der blev
anvendt i rådsafgørelsen. Anvendelse af denne metode ville derfor udgøre
en meget væsentlig ændring i forhold til afgørelsesgrundlaget. Eksempelvis
anvendes der som nævnt duta om egenkapitalforrentningen i dansk industri
i den oprindelige metode, mens der anvendes data om afkast på aktiemarkedet i den ændrede metode. Den oprindelige metode måler endvidere b.igudrettet - dvs. den forrentning, som virksomheder i dansk industri l,nr haft mens den ændrede metode måler fremadrettet - dvs. det afkast, som inve•
storer forventer/kræver, at de t•i/ få af deres aktier. Det kan desuden som beskrevet ovenfor konstateres, at de to metoder kan føre til vidt forskellige resultater.

(590)

Det forhold, at den ændrede metode fører til et væsentligt lavere resultat
end den oprindelige metode, er endvidere ikke overraskende. Den ændrede
metode er nemlig mere restriktiv end den oprindelige metode. Som det
fremgår af indledningen til den anden skønserklæring (bilag 42b), tillader
den ændrede metode i modsætning til den oprindelige metode nemlig ikke
forrentning af de konkurrencefordele, som virksomheder måtte besidde som
følge af f.eks. patenter, speciel know-how eller markedsmagt ...

(591)

Elsam gør gældende, at elementer som patenter og know-how - og for så
vidt også markedsmagt i lettere grad - indgår som naturlige bestanddele af
et marked med virksom konkurrence. Dette medfører efter Elsams opfattelse
i sig selv, at styrelsens ændrede metode ikke kan inddrages i vurderingen af
Elsams priser. En virksomheds priser kan som forklaret i afsnit 7.3.1.3 ovenfor ikke være urimeligt høje, hvis ikke de væsentligt overstiger prisen på et
marked med virksom konkurrence, og på et sådant marked forekommer der
netop sådanne forhold. En vurderingsmetode, som udelukker sådanne for•
hold, kan derfor ikke anvendes.
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(592)

På baggrund af det ovennævnte er det endvidere klart, at hvis retten tillader,
at styrelsen ignorerer den metode, som rådsafgørelsen udtrykkeligt anvender, og som ankenævnet udtrykkeligt henviser til for at anvende den ændrede metode, betyder det, at der nu anvendes et væsentligt mere restriktivt
sammenligningsgrundlag. Elsam gør gældende, at det også af denne årsag
må være udelukket at inddrage styrelsens ændrede metode i vurderingen på
dette fremskredne tidspunkt i sagen.

(593)

Som argument for at inddrage den ændrede metode henviser styrelsen til
skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 57 fra den anden skønserklæring
(bilag 42b). I spørgsmål 57 har styrelsen spurgt skønsmændene om en markedsrisikopræmie fra et studie foretaget af Nationalbanken - referenceafkastet i styrelsens ændrede metode - er et bedre mål for markedsrisikopræmien end den gennemsnitlige EKF i dansk industri fratrukket den risikofrie
rente - referenceafkastet i styrelsens oprindelige metode. I deres besvarelse
af dette har skønsmændene angivet, at det er "klart, ni del gennemsnitlige merajkast pti aktiemarkedet ko11cept11e/t er del mest korrekte mtil for markedsrisikopræ111ie11." ...

(594)

Elsam er ikke uenig i, at det er tilfældet. Den gennemsnitlige EKF i dansk
industri fratrukket den risikofrie rente udgør nemlig slet ikke en markedsrisikopræmie. På grund af spørgsmålets formulering er svaret således givet,
da det gennemsnitlige merafkast på aktiemarkedet netop er det eneste af de
to nævnte referenceafkast, der udgør en markedsrisikopræmie.

(595)

Det var imidlertid aldrig hensigten i styrelsens oprindelige metode, at markedsrisikopræmien skulle anvendes som referenceafkast. En markedsrisikopræmie er et mål, som anvendes i forbindelse med risikojusteringer, og det
fremgår netop udtrykkeligt af rådsafgørelsen, at der ikke blev foretaget en
risikojustering i styrelsens oprindelige metode. Den eneste årsag til, at det
overhovedet er blevet relevant at tale om markedsrisikopræmier i forhold til
fastsættelsen af Den Tilladte EKF%, er således styrelsens første "efterarbejde" om, at den gennemsnitlige EKF i dansk industri var blevet underkastet
en risikojustering - hvor skønsmændene i øvrigt har bekræftet, at det var validt at anvende den gennemsnitlige EKF i dansk industri.

(596)

Det forhold, at merafkastet på aktiemarkedet udgør et bedre mål for markedsrisikopræmien end den gennemsnitlige EKF i dansk industri fratrukket
den risikofrie rente, er derfor ikke et argument for, at man skal vælge at anvende merafkastet på aktiemarkedet som referenceafkast frem for den gen•
nemsnitlige EKF i dansk industri. Det er derimod alene et argument for, at
hvis man ønsker at anvende markedsrisikopræmien som referenceafkast hvilket styrelsen netop udtrykkeligt fravalgte i rådsafgørelsen - , så skal man
anvende merafkastet på aktiemarkedet. Styrelsens henvisning til besvarelsen
af spørgsmål 57 kan derfor heller ikke begrunde, at merafkastet på aktiemarkedet skal anvendes som referenceafkast til trods for, at en således æn•
dret metode ville være fundamentalt anderledes og væsentligt mere restriktiv end den oprindeligt anvendte metode.
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11.8.3

l1mestoremc vil ikke i11vestere i Elsam. livis Nntio11nllia11k-CAPM-Afknstet m1vc11•
des som de11 mnksimnlt tillndte EKF% i Test A

(597)

Det output, der kommer ud af CAPM (;:;), som her ville være Nationalbank•
CAPM-Afkastet, udgør det afkast, som investorerne kræver som minimum
over tid for at investere i Elsam. Dette bekræftes også af skønsmændene i
besvarelsen af spørgsmål 19.1 i skønserklæringen af 3. februar 2014, side 2:

"Det er korrekt, nt (r; i lle11l,old til økonomisk teori nC~vciler det forve11tede
nfknst. som investorer vil kræve som 111inim11m over tid for ni investere i aktivet." (vores understregninger) ...
(598)

Elsam gør gældende, at anvendelse af investorernes minimumskrav til det
forventede afkast som den maksimalt tilladte EKF% i henhold til Test A er
uforeneligt med forarbejderne.

(599)

Som nævnt i punkt (195) følger det af forarbejderne til konkurrencelovens§
11, at der ikke kan foreligge misbrug, hvis Elsam ikke engang får dækket alle
sine omkostninger.

(600)

Det krævede/forventede afkast, som i Test A indgår som Den Tilladte EKF%,
er en sådan omkostning. Dette bekræftes også af skønsmændene i besvarelsen af spørgsmål 19.1 i skønserklæringen af 3. februar 2014, side 2:
"Ht1is im•estor kra..>t•cr

ff; i for11e11tet nfknst for ni i11vestere i nkti1• i, er <r;

samtidig cost-of.cnpital for 11dstedere11 nf aktiv i." (vores understregninger) ...
(601)

Styrelsen kan således ikke anvende en test, som reelt forhindrer. at en investor kan opnå dette minimumskrav. Det vil imidlertid være konsekvensen af
styrelsens tredje "efterarbejde", hvor Nationalbank-CAPM-Afkastet, som er
et minimumskrav, anvendes som det maksimalt tilladte.

(602)

I de "gode" udfaldsrum får investoren således på grund af Test A kun mi•
nimumsafkastet. Der er samtidig en sandsynlighed for, at et "dårligt" udfaldsrum indtræffer, hvor markedsvilkårene ikke gør det muligt at opnå det
krævede minimumsafkast. Dette betyder reelt, at investorernes faktisk forventede afkast kun kan være mindre end det krævede minimumsafkast. Investorerne kan således i forhold til deres afkastkrav alene deltage i en even•
tue! downside - men aldrig i en mulig upside. Det vil få den logiske og
uundgåelige konsekvens, at en investor ikke vil investere i Elsam.

(603)

Skønsmændene bekræfter denne logiske konsekvens i deres besvarelse af
spørgsmål 19.2 i skønsbesvarelsen af 3. februar 2014, side 2:

"H1•is eu investor kræver et njknst på (rJ, 111e11 forventer ni aktiv i 1,ojsl kn11
give (rJ i njknsl (n11tngelse i og ii), og njknstet kn,1 være lm,crc end (rJ (mlla•

gelse iii), så er det trivielt, at investoren ikke vil investere i aktivet, da det
Jorve11tcdc afkast erlm•ere c11d trt" (vores understregning) ...
(604)

På baggrund heraf gør Elsam gældende, at det er nødvendigt, at Nationalbank-CAPM-Afkastet suppleres med et tillæg, som er så højt, at investoren
også med-rimelighed kan forvente, at-han som minimum kan få..Nationah_
bank-CAPM-Afkastet over tid. Tillægget skal tage højde for markedets store
volatilitet og den meget korte periode, som Test A anvendes over.

(605)

Hvis Nationalbank-CAPM-Afkastet 11de11 tillæg ikke desto mindre måtte bli•
ve anvendt direkte til støtte for en Tilladt EKF% på 10 %, gør Elsam gældende, at dette ville være uforenfe)ligt med lovgrundlaget, da det ville forhindre
Elsam i at få dækket de nødvendige omkostninger til investorerne.

11.8.4

Natiminllia11k-CAPM-Afkastet skal iuslcrcs for skat

(606)

Før Elsam kan opfylde sine investorers forrentningskrav, skal Elsam betale
selskabsskat. I Test A er dette håndteret ved, at Den Tilladte EKF% fastsættes ud fra egenkapitalforrentningen før selskabsskat i dansk industri, således
at Den Tilladte EKF% både inkluderer den omsætning, der er nødvendig for
at betale Elsams virksomhedsskat, og den omsætning der er nødvendig for
at dække investorernes forrentningskrav. Alternativt kunne styrelsen have
valgt at inkludere selskabsskat som en separat omkostningspost i testen og
fastsat Den Tilladte EKF% ud fra egenkapitalforrentningen efter selskab[s]skat i dansk industri. Dette havde givet samme resultat.

(607)

Så længe der ikke er inkluderet en separat omkostningspost til selskabsfs]kat
i Test A, skal Den Tilladte EKF% derfor måles før selskabs[sjkat. Dette er
styrelsen enig i.

(608)

Nationalbank-CAPM-Afkastet, som styrelsen nu anvender som dokumentation for, at en tilladt EKF% for selskabsskat på 10 % er rimelig, udgør derimod investorernes forventede/krævede afkast efter selskabsskat. Et tilladt
afkast, der som Nationalbank-CAPM-Afkastet beregnes ved brug af en markedsrisikopræmie, skal derfor justeres fra et efter-skat-afkastmål til et førskat-afkastmål. Dette gøres ved brug af nedenstående formel:

.JL

T1li a<11.

(609)

EKF0 , f
el kab k.... Tilladt B<F¾ efter selskabsskat
55
' 0 or s 5
""•
(1-Elsams selskabsskat)

Skønsmændene finder i besvarelsen af spørgsmål 24 i skønserklæringen af 6.
september 2013, at Elsams skattesats udgjorde 33 % i perioden 1. januar 2005
til 30. juni 2006 ... En tilladt EKF% før selskabsskat på 10 % vil derfor medføre en tilladt EKF% efter selskabsskat på 6,7 %, da 33 % af den tilladte EKF%
før selskabsskat vil gå til betaling af selskabsskat. Formlen ovenfor regner
den anden vej, således at en tilladt EKF% efter selskabsskat på 6,7 % svarer
til en tilladt EKF% før selskabsskat på 10 % (6,7 % / (1 - 0,33)).
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(610)

Når styrelsen anvender Nationalbank-CAPM-Afkastet som dokumentation
for, at en tilladt EKF% på 10 % for selskabsskat er rimelig, begår styrelsen
den fejl, at styrelsen ikke justerer Nationalbank-CAPM-Afkastet for skat, før
der sammenlignes, eller før Nationalbank-CAPM-Afkastet indsættes i Test
A. Styrelsen angiver således [i afsnit 14.3.3.6, side 71, i styrelsens sammenfattende processkrift), at Nationalbank-CAPM-Afkastet udgør 7,2 % for perioden 1. januar 2005 - 30. juni 2006 og sammenligner )i afsnit 14.3.4, side 74,)
dette med en tilladt EKF% før selskabsskat på 10 %.

(611)

De 7,2 %, som udgør investorernes forventede/krævede minimumsafkast efter selskabsskat, svarer derimod til et forventet/krævet afkast før selskabsskat på 10,7 % (7,2 % / (1 - 0,33)), hvilket betyder, at selv investorernes forventede/krævede minimumsafkast som beregnet af styrelsen overstiger det
tilladte afkast i Test A på 10 %.

(612)

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at selvom forskellen på 0,7 % mellem styrelsens beregning af Nationalbank-CAPM-Afkastet og den tilladte
forrentning på 10 % kan synes begrænset, så er det ikke en relevant sammenligning. For det første udgør Nationalbank-CAPM-Afkastet ikke blot investorernes forventede/krævede afkast ved investering i Elsam, men også
deres minimumskrav. En hvilken som helst lavere forrentning end 10,7 % vil
som påpeget af skonsmændene i besvarelsen af spørgsmål 19.2 medføre, at
en investor ikke vil investere i Elsam ... Det vil derfor have helt afgørende
betydning, hvis forrentningen fastsættes selv 0,7 % for lavt. For det andet er
det netop et mindstekrav, som i givet fald indsættes som det maksimalt tilladte i Test A. Derfor skal de 10,7 % væsentligt forhøjes for netop at sikre
muligheden for investering i Elsam.

(613)

Allerede ved den nødvendige skattejustering fremgår det således klart, at
Nationalbank-CAPM-Afkastet faktisk ikke udgør dokumentation for, at en
tilladt El<F% før selskabsskat på 10 % er rimelig og forsvarlig. Tværtimod,
selv styrelsens beregninger udgør efter den nødvendige skattejustering reelt
dokumentation for, at en tilladt EKF% på 10 % før selskabsskat ikke kan være rimelig.

(614)

Styrelsen har i processkrift B gjort gældende, at en skattejustering ikke nødvendigvis fører til et forventet/krævet minimumsafkast før skat på 10,7 %,
idet styrelsen henviser til omtalen i Elsams årsregnskab af et udskudt skatteaktiv. Det giver Elsam anledning til følgende bemærkninger.

(615)

For dt!I forsle illustrerer det igen styrelsens tilgang til denne sag. Selv når styrelsens tredje "efterarbejde", fremsat i processkrift A 8 år efter rådsafgørelsen, viser sig at være behæftet med elementære mangler som her den manglende hensyntagen til skatteproblematikken, fremsætter styrelsen i processkrift B nye postulater, som igen ændrer hele grundlaget for misbrugstesten,
og som igen tvinger Elsam til at forholde sig til elementer, som på ingen
måde var en del af rådssagen.

(616)

For det andet er styrelsens anbringende også her blot et postulat, som ikke
hviler på de fornødne undersøgelser, beregninger og dokumentation, og

som under alle omstændigheder afviger fra de skatteprocenter, som skønsmændene anvender.
(617)

For det tredje gøres synspunktet blot gældende uden overhovedet at forholde
sig til de store konsekvenser, som det vil få for hele Test A, fordi testen indtil
nuJkke..konkret har forholdt sig til Elsams omkostninger til skat, men i stedet har indkapslet det omkostningselement i den forrentningssats, som blev
hentet fra den gennemsnitlige egenkapitalforrentning før skat i dansk industri.

11.8.5

Sh,rdsen n11ve11der en for
CAPM-Afkastet

(618)

Det af styrelsen beregnede Nationalbank-CAPM-Afkast på 7,2 %, som efter
skat svarer til 10,7 %, findes ved brug af en markedsrisikopræmie på 5,2 %.
Metoden fremgår af styrelsens bilag X, som imidlertid også indeholder en
anden, sideordnet beregning. Denne anden beregning baserer sig på anvendelsen af en anden og 2 procentpoint højere markedsrisiko-præmie, som også er hentet fra undersøgelsen fra Nationalbanken (bilag Z).

(619)

Hvor Elsam er enig i selve metoden anvendt af Nationalbanken til at estime•
re de to markedsrisikopræmier, er Elsam uenig i styrelsens valg af den ene
frem for den anden markeds-risikopræmie fra Nationalbanken.

(620)

Hvor den af styrelsen valgte markedsrisikopræmie på 5,2 % baserer sig på
perioden 1970-2002, baserer den anden og 2 procentpoint højere markedsri•
sikopræmie sig på perioden 1983-2002. Den eneste forskel på de to markedsrisikopræmier er således, hvorvidt data for perioden 1970-1982 medregnes
ved beregning af markedsrisikopræmien.

(621)

Den højere markedsrisikopræmie fra nationalbankens undersøgelse (bilag
Z), som indgår i styrelsens bilag X, .. , omfatter således ikke effekten af de to
oliekriser, gentagne devalueringer og øget inflation i 1970'erne. Ved ikke at
medtage den historiske markedsrisikopræmie for perioden 1970-1982 kommer Nationalbanken således ved denne beregning frem til den 2 procentpoint højere markedsrisikopræmie.

(622)

Elsam gør gældende, at effekten af de to oliekriser, gentagne devalueringer
og øget inflation i 1970'erne ikke har påvirket investorernes forventede markedsrisikopræmie i 2005 og 2006, hvorfor det er den højere markedsrisikopræmie, som skal anvendes, såfremt investorernes forventede/krævede mi•
nimumsafkast for perioden 2005•2006 skal findes. Nationalbanken angiver
da også på side 83 i bilag Z, at

lm, mnrkedsrisiko præmie til bere~11i11~ nf Nntio1mll,m1k-

"... de11 historiske risikopræmies pcriodeajhæ11gighed gør, at de11 ikke 11ødve11digvis egner sig til at fon1dsige investorernes forventede risikopræmie" ...
(623)

Det er derfor nødvendigt at forholde sig til, hvorvidt for eksempel effekten
af oliekriserne i 1970'erne med rimelighed kan antages at have påvirket investorernes forventede markedsrisikopræmie i 2005/2006.
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(624)

Den 2 procentpoint højere markedsrisikopræmie medfører en tilladt EKF%
før selskabsskat på 12,8 %. Hvis referenceperioden ændres, således at olie•
kriserne m.v. i 1970'erne ikke inddrages, fremgår det således, at en investors
forventede/krævede minimumsafkast i 2005 og 2006 var væsentligt højere
end den tilladte EKF% på 10 %, som styrelsen henviser til. Det fremgår såle·
des, at en tilladt EKF% på 10 % er alt for lav, da dette ikke ville tillade Elsam
at kunne få dækket sine omkostninger til investorerne, inden der identifice•
res kritiske timer.

(625)

Under alle omstændigheder er der usikkerhed forbundet med valg af markedsrisikopræmie, som ifølge Nationalbanken er periodeafhængig. Nationalbanken henviser blandt .1ndet på side 82 i bilag Z til et studie foretaget af
Risager og Nielsen (2001), som blandt andet finder en markedsrisikopræmie
for perioden 1983-1999 på 11,2 % ... En anvendelse af en markedsrisikopræmie på 11,2 % ville i nærværende sag medføre en tilladt EKF% før sk.1t
på 16,9%.

(626)

Resultatet af de forskellige beregninger er opsummeret i Tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Den tilladte EKF% t•cd forskellige markedsrisikopræmier fra bilag Z

I

Nalional~anken •

Nalion~banken •

Risager og Niel•

Saabye (2003)

Subye {2003)

sen (2001)

(bilagZ)

(bllagZ)

(henvisning pJ ••

1970-2002

1983-1002

82ibilagZ)

I

1983-1999
Markedsrisikopræmie

5.2%

7.2%

11.2 °o

Tilladt EKF% efler skat

7.2%

8.6%

11.3 °.

Tilladt EKF% for skat

10.7%

12.8%

16.9~.

(627)

Da usikkerheden som nævnt i afsnit 7.3.4.2 i sager om urimeligt høje priser
skal komme den undersøgte virksomhed til gode, gør Elsam gældende, at
det vil være i strid med lovgrundlaget at anvende den laveste af de af styrelsen i bilag X anvendte markedsrisikopræmier som dokumentation for, at
den af ankenævnet fastsatte tilladte EKF% på 10 % er rimelig og forsvarlig. I
den forbindelse gør det ingen forskel, at skønsmændene i deres besvarelse
har angivet, at en markedsrisikopræmie på 5.2 % er på niveau med andre
estimater af markedsrisikopræmier.

12.

Værdiansættelsesfejlen

12.1

Værdien af Elsams prod11ktio11sapparat er opgjort for lavt i Test A

(628)

De to omkostningselementer i Omkostningsbenchmarket, (i) omkostningerne til investorerne (EKF) og (ii) de faste omkostninger (AFC), er opgjort for
lavt, fordi værdien af produktionsapparatet er opgjort for lavt.

(629)

Opgøres værdien af produktionsapparatet korrekt, betyder det, at storrelsen
af de to nævnte omkostningselementer forøges, og at Test A derefter ikke
identificerer kritiske timer.
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(630)

Produktionsapparatets betydning for storrelsen af de to omkostningselementer skyldes følgende:
(i)

EKF
Produktionsapparatet udgør en væsentlig del af aktiverne. Aktiverne
har stor betydning for opgørelsen af den egenkapital, som indgår i beregningen af EKF. Egenkapitalen opgøres som differencen mellem aktiverne og passiverne eksklusiv aktiekapitalen. I afsnit 11 er størrelsen
af den tilladte egenkapitalforrentningsprocent blevet behandlet (Den
Tilladte EKF%). Nærværende afsnit har fokus på større/se11 nf den ege11knpitnl, som skal ganges med Den Tilladte EKF% for at opgøre EKF i
Test A.

(ii)

AFC
På tilsvarende vis betyder værdiansættelsen af produktionsapparatet
også meget for størrelsen af de afskrivninger, som indgår i AFC i Test
A. Afskrivningerne er udtryk for den omkostning, som er forbundet
med sliddet på produktionsapparatet, hvilket afhænger af produktionsapparatets værdi.

12.1.1

Værdien nf Elsams produktionsnwnrat sknl op,yøres ud frn nltcmntivo111kost11i11gsbctragt11i11~cr

(631)

Som det fremgår af citaterne i afsnit 7, følger det af Jovgrundlaget, at priser,
som alene dækker Elsams reelle omkostninger, og priser, som svarer til de
priser, som ville blive dannet på et marked med virksom konkurrence, ikke
kan være urimeligt høje.

(632)

Det følger ligeledes af Jovgrundlaget, at omkostningerne skal opgøres baseret på de principper, som finder anvendelse på et sådant marked med virksom konkurrence. Som det fremgår af afsnit 7.3.2, følger det af økonomisk
teori, at alle omkostninger i den forbindelse opgøres baseret på alternativomkostningsbetragtninger.

(633)

Dette gælder også for omkostningselementer som EKF og afskrivningerne i
AFC, som helt eller delvist er baseret på værdien af produktionsapparatet.
Værdien af produktionsapparatet skal således i omkostningsanalysen reflektere Elsams alternativomkostning forbundet med at eje og bruge produktionsapparatet.

(634)

Dette bekræftes også i CMA-rapporten (bilag 48), side 3, paragraf 8, og side
10, paragraf 33:

"Tlre purpose of co11ducti11g profitnbility annlysis, tl1crefore, is to 1111derstn11d
whetlrer t/1c levels ofprofitnbiliht (n11d tlrercfore priccs) nchievcd by tlre firms
itt tl1c rcfcrc11cc markets nrc co11sistc11t wit/1 lei•cls wc miyht expcct in acompctitive mnrket." (vores understregninger) ...
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" ... our approaclt is generally to start wit/1 acco1111ling profils and tlle11 lo
makc adi11stmcmts to arriw at an eco110111icnll11 111em1ingf11l mcnsurc ofprofitaliiliht. Eco110111ic profils cnn dt(fer in i111portnnt respecls from acco1111lim•
Pm{ili, witlt adj11stme11ts most commonly required lo the vnlue of cnpital employed in tlle business to (a) e11s11re tl1at all assets req11ircd for ll1e operation
of the business, i11c/11di11g intaugil,le assets, are recognised 011 lhe bala11ce
sl1eel, and (b) tl1e value al whicl, tl1esc assets arc i11cl11dcd in tl1e cnpita/ /mse
reflecls t[le c11rre11t opport1111ih1 cost of 011mi11g 11,e asset." (vores understregninger) ...

(635)

I Test A skal produktionsapparatet således indgå baseret på apparatets alternativomkostningsværdi.

(636)

Dette bekræftes også i skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a),
side 21. Skønsmændene besvarer her styrelsens spørgsmål 42g, hvor styrelsen spørger, om virksomheders omkostningskalkulationer "normalt er baseret
på den værdiansættelse af aktiverne, der fremgår af årsregnskabet?". Skønsmændenes svar lyder som følger:
"Inde11 for de11 alme11t a11erke11dte øko110111iske teori baseres 0111kost11i11gsopgorelser nitid på altemn/iv/,etrag/11i11ver, mens optimal prissæt11illg (priskalk11latio11er) baserer sig på disse 0111kost11i11ger samt 111arkedsforltolde11e (de pole11tielle aftageres betalingsvilliglted og konkurrenternes forventede reaktioner)." (vores understregning) ...

(637)

Det følger således af skønserklæringen, at de omkostningselementer, der
fastsættes ud fra produktionsapparatets værdi, ligesom de øvrige omkost•
ningselementer skal opgøres ud fra alternativomkostningsbetragtninger. I
forhold til produktionsapparatet vil dette sige, at aktiverne skal opgøres til
deres alternativomkostningsværdier. Disse værdier er udtryk for aktivernes
"værdi i bedste alternative n1we11dc/se" og dermed aktivernes værdi ud fra alternativomkostningsbetragtninger. Dette bekræftes også af skønserklæringen af 6. september 2013, side 21:
"Reni fagokonomisk er 0111kost11i11:r:sbeyrel1er (11enmder kqvita/0111koslni11fer)
oy eye11kapital/,eyrcbet vcldefinerede, idet de er fremadskuende og baserer siy

på nltemntivl1etrayt11i11yer og aktivers markedsværdier. (Sporgsmtil 4211)"
(vores understregninger) ...
12.1.2

Shtrelsen l,ar i :;trid merl !Ol1yn111dlayct mn,c11dt tirsrc,;{11skn!,s1wrdi,:11 af produkli011snpp11rntct i stedet for nlternativo111kosl11i111sværdie11

(638)

Som det fremgår af rådsafgørelsen, har styrelsen uden videre valgt at anvende de regnskabsmæssige værdier af Elsams produktionsapparat. Dette
udgør en alvorlig fejl i rådsafgørelsen som stadfæstet ved ankenævnskendelsen, da det medfører, at Test A på dette centrale punkt ikke er i overensstemmelse med lovgrundlaget.

(639)

Allerede af den grund skal den stadfæstede rådsafgørelse ophæves.
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(640)

Det er uforeneligt med økonomisk teori uden videre at anvende regnskabsværdien af Elsams produktionsapparat, fordi disse værdier som udgangspunkt ikke kan anvendes til at fastlægge aktivernes alternativomkostnings•
værdi. Regnskaber er båret af helt andre formål.

(641)

Dette...bekræftes også af skønserklæringen af 6. se tember 2013 (bilag 42a)
ved besvarelsen af spørgsmål 42, side 20, hvor skø_n_s_m_æ
_ n-;
d-e-ne- u=--d-.:t-a;"le_r_s...,.ig- = - - - - - - - - - - om anvendelsen af Elsams årsregnskaber, som i skønsbesvarelsen betegnes
som "metode (iii)":

" ... metode (iii) "mekm1isk 11edskriv11i11g baseret på e11 "politisk fastsat" vær•
di af kapitalapparatet ultimo 1999 og historiske anskaffelsespriser siden pri•
mo 2000'' afs;J?eiler ikke særlig snævert det "ecouomic depreciatio11" og/eller
"11ser-cost•of-capitnl"-begreb 111a11 opererer med i11de11.for fngokonomic11 (mikrooko11omi, makrooko110111i, finansiel økonomi og m111lytisk regnskab).
De to ove11stiie11de metoder (hemnder metode (iii)/ (og varianter deraf) er i
det væsentlige udviklet af 1,e,is,m til ckstcr,1 reg11skabsajlæggclsc (feks. årsregnskabet), ekstern validering (feks. revision) og ekstern fordringsinddrive/se (feks. skat)." (vores understregninger og tilføjelser i firkantede parenteser) ...
(642)

Det samme gælder ved besvarelsen af spørgsmål 50a-c, side 23:

"Endvidere har t•i allerede i besvarelse af Sporgsmål 42 gjort rede for, at de
anvendte (mekaniske og med "politisk" fastlagt 11dgnngsp1111kl) principper for
opgørelse nf produktionsapparat, nC,kri1mi11ger og egenkapital [dvs. anvendelsen afårsre~•nskalict (metode (iiiW 1111der alle omstændivJiedcr afspciler CII
tilgqug. der ligger endas meget langt fra den økonomiske teorislfnyokonomicus bc'lrebsdamrclser." (vores understregninger og tilføjelser i firkantede parenteser) ...
(643)

Det ovennævnte fremgår også af Redegørelse fra arbejdsgruppen til afklaring af begreberne "indskudskapital" og "fri egenkapital" i elforsyningslovgivningen af 27. februar 2002 (bilag 18), side 24:

"De11 migældende årsre~11sknl1slovs 11tf.xn111sp1mkt er, nt 1,ærdia11sættelser
skal ske på grunding nf den historiske kostpris. Årsregnskabet tiil imidlertid
siældenl nC,;peilc en virksomlteds reelle værdi. Det l,amger sammen med, at
årsregnskabet Jinr andre fon11ål, som primært er nt vise virkso111hede11s okonomiske 11dvikli11g, give en oversigt over den oko110111iske stilli11g og afspejle
ledelsens forvalt11i11g af virksomlredens ressourcer". (vores understregninger) ...
(644)

Ifølge redegørelsen, side 31, tilsigter princippet om nedskrevne historiske
kostpriser/anskaffelsesværdier

" ... ikke nt fastslå den "reelle" værdi af aktiverne... En sådan metode vil derfor normalt føre til for lave værdiansættelser og dermed ikke afspejle de reelle
værdier... ". (vores understregninger) ...
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(645)

Et lignende synspunkt gøres gældende af den britiske konkurrencemyndighed, Office of Fair Trading (OFT), som i sin rapport "Assessing profitability
in competition policy analysis" fra 2003 (bilag 19), afsnit 1.19, anfører følgende:

"The most rendily avniln/,/e cstimntcs of asset va/ucs nrc from n11ditcd nccoimts. Howcver, ll1esc normally provide nssel vnlues bascd on J1isloricnl
cosls, wlric/1 may bcnr 110 rese111/,/a11cc to the ... relevant valuatio11 /,asis ifas•
sessillf excessi11e profils." (vores understregninger) ...
(646)

I processkrift A, side 56, gør styrelsen gældende, at anvendelsen af regnskabstal er i tråd med EU praksis ... Elsam bestrider, at det skulle være tilfældet i sager om urimeligt høje priser. Styrelsen henviser da heller ikke til
relevante sager udover Kommissionens beslutning i Helsingborg Havn, som
netop i præmis 223 udtalte, at anvendelsen af regnskabstal var alt for restriktivt:

"Moreover, d11e to lire Jaet llmt HHAB did 11ot provide a realistic cost model
for its pricing, lire Co111111issio11 /1ad lo rejer to tlrc data avnilablc in t/1c 1111•
ditcd fi111111cial reports. Tltis approach ndopted /ly lllc Co111111issio11 is ratl1er
stricl as regnrds tlie determination of tl1e prod11ction costs." ...
12.1.3

Der foreligger intet grunding for at nnlafC, ni de n11vc11dte regnskn/,sværdicr for
prod11ktio11snpparatet tilfældigt•is måtte smrc til apparatets altcmntivo111kost11i1141s•
værdi

(647)

De i Test A anvendte værdier for produktionsapparatet, som svarer til de
regnskabsmæssige værdier, kan således kun anvendes, såfremt de tilfældigvis måtte svare til altemativomkostningsværdien.

(648)

Som det fremgår af afsnit 7.3.4.2, hviler bevisbyrden for dette forhold imidlertid hos styrelsen. Der kræves et detaljeret bevis, og usikkerhed skal komme Elsam til gode.

(649)

Som det fremgår, har styrelsen imidlertid end ikke forsøgt at løfte denne bevisbyrde. Styrelsen har således indtaget det standpunkt, at det er mest retvisende at anvende de regnskabsmæssige værdier, og at altemativomkostningsværdieme ikke er relevante.

(650)

Dette medfører i sig selv, at den stadfæstede rådsafgørelse skal ophæves.
Styrelsen har således ikke ført bevis for, at Elsam har fået dækket sine omkostninger i den undersøgte periode, hvilket er en betingelse for overhovedet at overveje at statuere misbrug i form af urimeligt høje priser.

12.1.4 Altemntivo111kost11ingstrærdie11 af produktionsnp.parntet skal o~ørcs 11d fra pri11cippeme 0111 nedskrevne ge11q11skn(felsesværdier
(651)

Selvom det er tilstrækkeligt for afgørelsens ophævelse, at styrelsen således
ikke har løftet den nødvendige bevisbyrde, gør Elsam gældende, at det i sagen er bevist i tilstrækkelig grad, at produktionsapparatets alternativomkostningsværdi rent faktisk er væsentligt højere end fastsat i regnskaberne.

. =--~---- --- -
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(652)

Som det fremgår af side 14 i punkterne 49 og 51 i den britiske konkurrencemyndighed CMA's rapport, skal alternativomkostningsværdien som udgangspunkt opgøres ud fra princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier ("replacement cost" og "modem equivalent assets (MEA) value"):

"Tl1e c11rre11t valuc of a11 asset can often bc see11 as tl1e cosl to rcplacc it witli
an nssct of similnr cnpacity n11d co11ditio11 (vnriously k11ow11 as 'rwlace111c11t
cost' or 'modem e1J,11ivale11t nssct (MEA) 11al11e')."
"As a starting poiut, wc cousider tltnt thc most nppropriate val11ntio11 approac/1 is to estimatc tl1e dQJrecinted rwtncement cost of tlie MEA for eacl1
plnnt i11 operatio11 ot1er 11,c ReleMul Period." (vores understregninger) ...
(653)

Dette bekræftes også i rapporten "Assessing profitability in competition policy analysis" fra den britiske konkurrencemyndighed Office of Fair Trading
(OFT), der som nævnt er forgængeren til CMA. I rapporten, som er fra 2003
(fremlagt som bilag 19), henviser OFT i afsnit 1.19 netop udtrykkeligt til

MEA ml11e, whic/1 is tl1c rckva11t t1nluntio11 basis if asscssi11g excessive
~ . " (vores understregninger) ...
H .. .

(654)

Dette princip indebærer, at Elsams produktionsapparat skal værdiansættes
ud fra en nedskrivning af den pris, som det ville koste at anskaffe et tilsvarende aktiv på det relevante tidspunkt. Det relevante tidspunkt er tidspunktet for den anvendelse af produktionsapparatet, som indgår i misbrugsanalysen - det vil sige i denne sag 2005 og 1. halvår 2006.

(655)

Det skal for god ordens skyld nævnes, at CMA-rapporten i punkt 49 omtaler
to andre metoder ud over MEA/nedskrevne genanskaffelsesværdier, som
kan anvendes, hvis en sådan genanskaffelse af aktivet imidlertid ikke måtte
være "eco11omically viable" ... Det fremgår dog klart af rapporten, at
MEA/nedskrevne genanskaffelsesværdier er den mest egnede metode og
som udgangspunkt bør anvendes, og der er ingen af de to alternative metoder, der svarer til styrelsens metode med anvendelse af regnskabsmæssige
værdier.

(656)

Som det også fremgår af skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a),
side 20, svarer nedskrevne genanskaffelsespriser for produktionsapparatet i
rimelig grad til alternativ-omkostningsværdien af produktionsapparatet

"Metode (ii} "11edskTiv11i11g /1nseref på det fiJsiske knpitalapparnts genmisknf
felsespriser" (og ,uivnlig varianter heraf, hvor tek11ologiske fremskridt søges
inddraget ved v1,rderi11ge11 nf genansknffelsespriser (Modem Equivalcnt Assets)) repræsenterer derimod et (delvist) forsøg på en opgørelse af kapitnlnpparatets værdi, der kommer tættere på fnsøko110111ic11s besrebsdnnnelser
(udm dog at være systematisk, teoretisk underbygget)." (vores understregninger) ...
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12.1.5

Anvendelsen af alternativo111kostnill~•sværdie11 af prorfuktionsnppnrntct i Test A fo.
rcr til 11111 kTitiske timer ved e11 tilladt EKF% ener skat s1,ar,mde til den risikofrie
rente

(657)

Som det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 40 på side 29-30 i skønstemaet
af 3. juni 2014 (bilag 43), er der enighed mellem Parterne om, at anvendelse
af nedskrevne genanskaffelsespriser - som udtrykker altemativomkost•
ningsværdien - vil føre til en væsentlig højere værdiansættelse af Elsams
produktionsapparat end regnskabsværdierne ...

(658)

Hvis Elsams produktionsapparat værdiansættes ud fra princippet om ned•
skrevne genanskaffelsesværdier, vil det imidlertid ikke være retvisende
samtidig at anvende en tilladt EKF% svarende til den gennemsnitlige forrentning af den bogførte egenkapital i dansk industri i Test A, da der som
beskrevet ovenfor er meget væsentlig forskel på bogførte værdier og nedskrevne genanskaffelsesværdier. Det vil derfor være nødvendigt at justere
Den Tilladte EKF% i Test A, hvis Elsams egenkapital værdiansættes ud fra
princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier.

(659)

Der foreligger ingen opgørelser af den gennemsnitlige forrentning af egen•
kapitalen i dansk industri opgjort ud fra princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier.

(660)

Uanset dette er det dog sikkert, at Test A ikke ville identificere kritiske timer
ved en reberegning baseret på nedskrevne genanskaffelsesværdier. Dette
ville nemlig i givet fald være tilfældet, selv hvis Den Tilladte EKF% i Test A
blev reduceret til en værdi efter skat svarende til det afkast, som en investor
ville kræve, hvis han investerede i en 10-årig statsobligation. En sådan inve•
stering er reelt en risikofri investering, fordi det er i den danske stat. Det afkast, som investoren ved en sådan investering vil kræve, udgør derfor det
absolutte minimum for den tilladte forrentning. Ved anvendelse af princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier ville Test A således ikke identificere kritiske timer, selv hvis Den Tilladte EKF% i Test A nedjusteres til det
absolutte minimum.

12.2

Styrelse11s i11dsigelser

12.2.1

Bn1sc11 af den ge1111ems11itlise c:r:,e11kapitnlforrc11t11i11s i dansk i11d11stri 50111 rdcre,,g;afkast forer ikke til lmtg afElsm11s reg11sknhs1,ærdier som ellers påstået nfs1tm:lse11

11.2.1.1 l11lrod11klio11

(661)

Styrelsen har gjort gældende, at de relev,mte omkostningselementer skal
opgøres på grundlag af Elsams regnskabsværdier, fordi det valgte referenceafkast, nemlig den gennemsnitlige EKF i dansk industri, ligeledes er opgjort på grundlag af disse industrivirksomheders regnskabsmæssige værdi•
er.

(662)

Begrundelsen for brugen af regnskabsværdier fremgår også af afgørelsens
punkt 475:
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" ... de11 normalfortjmeste, der tillades Elsam, ... svarer til d,m forrentning
som ge1mems11ittet afdnnsk industri op11år af de reg11skn/1s111æssige ege11knpitalværdicr. Med a11dre ord svarer overskuddet i dm1Sk i11d11stri i ge1111emsnit
til 10 pct. nf den reg11sknhs111æssige egenknpital i disse virksomheder. Ht•is
Elsam blev tilladt e11 11on11alfortje11cste pd 10 pct. nfen mnrkcdsmæssig cge11kapitalr vil.Elsnms.11ar111alfortje11este ikke være sn111111c11/igncli med resten af
dn11sk i11d11stri." ...
12.2.1 .2 Shpclse11s i11dsige/se fercr reelt til brug nf produktio11sappnrntcts 11edskrcv11e kost-

priser
(663)

En teststørrelse baseret på alternativomkostningsværdien af Elsams produktionsapparat opgjort ud fra nedskrevne genanskaffelsesværdier vil som
nævnt medføre nul kritiske timer. Dette sker selv ved en tilladt EKF% efter
skat stort set svarende til den risikofrie rente, hvilket som nævnt i afsnit
12.1.5 udgør et absolut minimum for den tilladte forrentning. Teststørrelsen
baseret på alternativomkostningsværdierne udgør et minimum. Elsam ville i
modsat fald ikke få dækket sine alternativomkostninger, før der eventuelt
kan statueres misbrug, hvilket som nævnt ville stride mod lovgrundlaget.
Styrelsen er derfor afskåret fra at anvende en teststorrelse baseret på andre
metoder, herunder eksempelvis regnskabsværdier, hvis dette fører til flere
kritiske timer end ved den ovennævnte minimumsteststorrelse.

(664)

Styrelsen kan i princippet vælge at supplere teststørrelsen baseret også på
andre værdiansættelsesmetoder end alternativomkostningsværdien, men
kun hvis dette fører til en højere teststørrelse og dermed færre kritiske timer
end ved anvendelse af minimumsteststørrelsen. I nærværende sag er det
derfor slet ikke relevant at overveje andre metoder som supplement til de i
minimumsteststørrelsen anvendte, da allerede minimumsteststørrelsen som
nævnt fører til nul kritiske timer.

(665)

Elsam gør derfor gældende, at det i nærværende sag er udelukket alene at
anvende en teststørrelse baseret på regnskabsværdier, som måtte føre til kritiske timer. Styrelsens indsigelse kan allerede derfor ikke tages til følge.

(666)

Hvis retten imidlertid måtte finde, at det ikke er udelukket at anvende en
teststørrelse baseret på lavere værdier af Elsams produktionsapparat end alternativomkostningsværdien, vil styrelsens indsigelse dog stadig ikke føre
til anvendelsen af de regnskabsmæssige værdier.

(667)

Værdien af Elsams aktiver i Elsams regnskab er ikke opgjort, som aktiver er
opgjort i regnskaberne for hovedparten af virksomhederne i dansk industri.
Også af denne grund kan værdierne i Elsams regnskab ikke sammenholdes
med en teststørrelse baseret på regnskabsværdier fra disse virksomheder.

(668)

Hovedparten af virksomhederne i dansk industri benytter princippet om
nedskrevne kostpriser. Dette fremgår også af ovennævnte Redegørelse fra
arbejdsgruppen til afklaring af begreberne "indskudskapital" og "fri egen•
kapital" i elforsyningslovgivningen af 27. februar 2002 (bilag 18), side 24:
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"Den nugældende årsregnskabslovs 11d1qnysv1111kl er, at værdiansættelser
skal ske pd gnmdlag af den lristoriskc kostpris." (vores understregninger)

(669)

Det samme fremgår af notatet "Elsam - Baggrund for åbningsbalance
1.1.2000" fra PwC (bilag 53):

"De forsigtigt skønnede værdier i åbni11gslmlmrce11 kan som 11dgm1gsp1111kt
ikke direkte sn111111e111ig11es med værdiansætte/se af materielle nnla:gsakliver,
der er indregnet i årsrapporter for danske industriselskaber, der aflægger
regnskab efter årsregnsknbslove11.
Værdien af n11la:gsaktiver /lli1,er således nl111i11dcliy1,is i lreulrold til årsrey11$kal1s/oven i11dre111et til lristoriske koslJlriser afskrevet over aktivets oko110111iske levetid (dvs. "11edskrev11e m1skaffelsesværdier"/"nedskrev11e lristoriske
kost.priser"). Hvis v,1..,.dic11 af Elsnms aktiver 1. jan11nr 2000 ... blev opgjort
efter årsregnsknbslove11, som om den llele tiden lrnvde været anvendt i Elsnm
AIS, ville den nedskrevne historiske kostpris /rave udgjort en. 15,8 min. kr., jf.
ovenfor, lrvilket derfor ville være det relevante sn111menligni11gsgr1111dlag med
danske i11d11striselsknl1er." (vores understregninger) .. .
(670)

Anvendelsen af de historiske kostpriser, eller - som det også kaldes - princippet om nedskrevne kostpriser, ville indebære, at produktionsapparatet
værdiansættes ud fra en nedskrivning af den pris, som det i sin tid kostede
at anskaffe værkerne. I modsætning til nedskrevne genanskaffelsesværdier,
hvor nedskrivningen sker på grundlag af den pris, som det i dag ville koste
at anskaffe et lignende værk, baserer nedskrevne kostpriser sig således på en
nedskrivning af den pris, som det kostede at anskaffe værket, deng,mg værket blev anskaffet.

(671)

Som nævnt er Elsams værker i Elsams årsregnskaber ikke værdiansat efter
princippet om nedskrevne kostpriser, som ellers anvendes i hovedparten af
danske årsregnskaber.

(672)

Elsams værker er i årsregnskabet derimod værdiansat efter et helt tredje
princip, som i denne sag fører til væsentligt lavere værdier. Princippet hviler
på en værdiansættelse baseret på en i 2000 skønnet forventet fremtidig indtjening. I modsætning til nedskrevne kostpriser og nedskrevne genanskaffelsesværdier, der fokuserer på anskaffelsesprisen dengang eller i dag, baserer
dette tredje princip sig således på en skønnet fremtidig indtjeningsmulighed.

(673)

Liberaliseringen af elmarkedet i 1999 bragte de danske elproducenter under
hårdt økonomisk pres. I tilknytning til den danske ellovsreform, der trådte i
kraft 1. januar 2000, blev den såkaldte kraftværkspakke, der var betinget af
fusioner i kraftværkssektoren, vedtaget. Elsam blev således etableret 1. januar 2000 ved en sammenlægning af fynske og jyske kraftværker. I forbindelse
med udarbejdelsen af åbningsbalancen for Elsam blev kraftværkerne ikke som det er normal regnskabspraksis - værdiansat til de nedskrevne kostpriser/anskaffelsesværdier baseret på de enkelte værkers anskaffelsespris på
tidspunktet for deres anskaffelse, som i vidt omfang fandt sted i 1990'erne.
Kraftværkerne blev derimod ved sammenlægningen opgjort til væsentligt
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lavere værdier baseret på de forventede pessimistiske fremtidsudsigter. Der
henvises til notatet "Elsam • Baggrund for åbningsbalance 1.1.2000" fra
PwC, der er fremlagt som ... bilag 53 ...
(674)

I Elsams årsregnskab indgår værkernes værdi derfor med en væsentligt lavere værdi end_den_værdi, som værkerne yille være o gjort til, såfremt årsregnskabslovens
princip
om
nedskrevne
historiske
kostpri•
ser/anskaffelsesværdier konsekvent var blevet anvendt i hele perioden fra
anskaffelsen af de enkelte værker. Det er således ikke bestridt af styrelsen i
sagen, at anvendelsen af nedskrevne historiske kostpriser ville føre til væsentligt højere værdier. Dette fremgår også af Parternes fælles svar på
spørgsmål 38 i skønstemaet af 3. juni 2014 ...

(675)

Hvis det fastholdes, at forrentningen af Elsams egenkapital opgjort efter det•
te tredje princip skal sammenlignes med den gennemsnitlige egenkapitalforrenming i dansk industri, hvor hovedparten af virksomhederne har opgjort
deres egenkapital ud fra princippet om nedskrevne historiske kostpriser,
skabes der uforståelige konsekvenser. En virksomheds valg af regnskabsprincip kan således i givet fald i en sag om urimeligt høje priser blive eneaf•
gørende for, om virksomheden har misbrugt sin dominerende stilling. To
helt identiske virksomheder med helt identiske priser og omkostninger
kunne i givet fald i henhold til Test A være henholdsvis skyldige og uskyldige i misbrug alt afhængigt af, hvordan de inden for rammerne af årsregnskabsloven tilfældigvis måtte have valgt at aflægge regnskab.

(676)

På side 21 i skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a) bekræftes det,
at egenkapitalforrentningen i en virksomhed ikke bor sammenlignes med
forrentningen i andre virksomheder, hvis egenkapital er opgjort ud fra andre principper end egenkapitalen i den undersogte virksomhed:
"Med ove11sttie11de be111ærk11i11g om "reg11sknl1stek11isk stri11ge11s" in meute
sknl det lier blot bemærkes, at det ikke yiver mi:ye11 meuiny at sammenligne
forskellige virksomheders ege11knpitalforreut11i11g, l1t1is disse r•irksomheders
cgenkapitnl ikke er opgiort efter (til11ærmclsesvist) samme pri11cipper. Dette
ltar dog ikke meget at gore med nogen sofistikeret "a11erke11dt oko110111isk teori" men ale11e med "almi11dclig :,1111d fomuft". (Sporgsmtil 42c)" (vores understregninger) ...

(677)

Styrelsens indsigelse er derfor ikke holdbar. Elsams regnskabsværdier er
netop ikke sammenlignelige med regnskabsværdierne hos hovedparten af
virksomhederne i dansk industri og bør derfor ikke anvendes. Hvis der
skulle anvendes en teststørrelse baseret på regnskabsprincipper, burde Elsams produktionsapparat således værdiansættes ud fra princippet om nedskrevne historiske kostpriser.

(678)

Over for dette har styrelsen [i afsnit 20.2.1, side 106, i styrelsens sammenfattende processkrift) gjort gældende, at Elsam blot kunne have valgt at opskrive værdien af sit produktionsapparat, hvis Elsams produktionsapparat
var blevet opgjort til en usædvanligt lav værdi ved Elsams etablering i 2000
... Selv inden for de mere begrænsede rammer for opskrivning af aktivers
værdier, som følger af regnskabslovgivningen, er det dog en konsekvens af
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reguleringen på dette område, at en virksomhed ikke har noget incitament
til at foretage en sådan opskrivning og derfor ikke kan forventes at gøre det•
te. Det fremgår af notatet ''Elsam - Baggrund for åbningsbalance 1.1.2000"
fra PwC (bilag 53):

"Årsreg11skn/lsloven giver et sclskn/1 mulighed far nt opskrit•e nnlægsnktiverrre efter stiftelse. Det er imidlertid direktivbestemt, al lovyjv11i11y,m i Dm1•
111nrk ikke inde/tolder incitnmcrrt til ni forcla~e ovskrit111i11~cr. fqrdi det opskrevne /,c/ol, /,liver /11111rlet på c.ge11knpilalc11 oy derfor jkke kan udloddes som
11d/111tte. Denne opskrivning km1 først opløses, ndr aktivet (krapværket) realiseres (sælges)." (vores understregning) ...
12.2.1.3 Ko11sekt1ens/leregni11ger t•ed /,rug af nedsJ..Tevne kostpriser

(679)

Der er enighed mellem Parterne om, at hvis der i Test A i stedet for Elsams
regnskabsmæssige værdi af værkerne blev anvendt nedskrevne historiske
kostpriser, som afspejler en nedskrivning baseret på anskaffelsespriserne
ved anskaffelsen af hvert enkelt værk, ville Test A ikke identificere kritiske
timer. Der henvises til Parternes fælles svar på spørgsmål 39 i skønstemaet
af 3. juni 2014 ...

(680)

Selv hvis retten måtte give styrelsen medhold i, at værdien af Elsams pro•
duktionsapparat uanset kravet ifølge lovgrundlaget om anvendelse af alternativomkostningsværdier skal opgøres på samme måde som hos virksom•
hederne i dansk industri, vil dette således stadig føre til, at Test A ikke vil
identificere kritiske timer.

12.2,2

Elsams metode til værdia11sættelse af prod11ktionsapparatet medforer ikke pole11tic/
risiko fqr "cirk11/aritet" som ellers ptistået afsh1rclse11

12.2.2.1 lntrod11ktio11
(681)

I rådsafgørelsens punkt 476 anfører styrelsen, at værdien af Elsams egenkapital ikke kan fastsættes ud fra egenkapitalens markedsværdi, fordi mar•
kedsværdien kan være forøget på grund af Elsams eventuelle evne til at
indmelde urimeligt høje priser:
"476. For del andet er det Ko11k11rre11cestyre/se11s opfattelse, at del ikke ka11
udelukkes, at Elsams lroje markedsmæssige egenkapitalværdi - som fremgår
af liandels1•ærdie11 - ka11 være 111ed/1esle111t 11d fra markedets forve11l11i11ger
om, at Elsam ka11 opnå en urimelig lroj elpris i Vestda11111ark. Det vil derfor
være cirb,lærl at /,ruge de1111e markedsværdi i opgørelsen af, lrvomår priserne er 11ri111c/igt høje." (vores understregninger) ...

(682)

Problemstillingen er også blevet behandlet af skønsmændene i de indledende betragtninger til den tredje skønserklæring (bilag 42c):

"Hvis den regulere11de my11diglred faktisk tillod forrc11t11i11>•e11 af e\'e11kapital!!!far en virksom/red i e11 111011opolsituntion al ske på lmsis af markedst,;rrdiæ sti må virksomlrede11 forventes /Jlot at sætte monopolpriscr, fordi markeds·
værdien (igen under antagelse af rationalilet og fuld information) sti ville re-

_-_-_-_-_-_-_--.. ,. -4--
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flektcre den heraf afledte fremtidi~e mcrprofit s11111t den systematiske risiko.
En titlndelig ege11knpitn/forrent11i11g bnserel på den s11ste11111tiske risiko gg
m11rkedsværrlic11 ville 11/tsd være uden effekt." (vores understregninger) ...
12.2.2.2 Sporgsmtilct 0111 cirk11/11ritet er ikke relev1111t ved n11ve11dclse11 af nedskrevne ge111111-

sknffe/sesværdicr
(683)

Synspunktet, som i det følgende omtales som cirkularitetsrisikoen, går på, at
markedsværdien af Elsams egenkapital ikke kan anvendes i en misbrugstest,
idet dette som beskrevet i ovenstående citat fra rådsafgørelsens punkt 476
ville kunne skjule et eventuelt misbrug i form af urimeligt høje priser.

(684)

Hvis Elsam udnyttede en dominerende stilling til at opnå urimeligt høje priser, ville dette således forøge markedsværdien af Elsams egenkapital, idet
markedsværdien afhænger af markedets forventninger til Elsams fremtidige
indtjening. Et sådant misbrug ville derfor også medføre en forøgelse af Elsams omkostninger i Test A, hvis Elsams egenkapital blev opgjort til markedsværdien, da Elsams kapitalomkostninger og faste omkostninger blandt
andet fastsættes ud fra værdien af Elsams egenkapital. Et eventuelt misbrug
kunne dermed blive skjult i Test A, hvis Elsams egenkapital blev opgjort til
markedsværdien, da de højere priser som følge af et misbrug kunne blive
opvejet af tilsvarende højere kapitalomkostninger og faste omkostninger
som følge af det samme misbrug.

(685)

Elsam har imidlertid ikke gjort gældende, at Elsams egenkapital generelt
skal opgøres efter Elsams markedsværdi. Allerede af den grund er henvisningen til skønsmændenes ovennævnte svar, som knytter sig til brugen af en
egenkapital, som generelt skulle være fastsat efter Elsams markedsværdi,
ikke relevant.

(686)

Som det fremgår af ovenstående afsnit12.1.4, gør Elsam derimod blot gældende, at omkostningselementerne EKF og afskrivningerne i AFC i Test A
skal baseres på produktionsapparatets nedskrevne genanskaffelsesværdier
som udtryk for alternativomkostningsværdien af Elsams produktionsapparat.

(687)

Indsigelsen om cirkularitetsrisikoen er nemlig ikke relevant, når altemati vomkostningsværdien af produktionsapparatet opgøres ud fra principperne
om nedskrevne genanskaffelsesværdier. Dette princip indebærer således, at
Elsams kraftværker værdiansættes ud fra en nedskrivning af den pris, som
det ville koste at anskaffe et tilsvarende aktiv på det relevante tidspunkt.
Denne pris bliver selvsagt ikke højere, hvis den virksomhed, der ønsker at
anskaffe aktivet, måtte være i stand til at indmelde urimeligt høje priser. I
modsætning til Elsams markedsværdi vil de nedskrevne genanskaffelsesværdier af Elsams produktionsapparat således ikke være påvirkede af
"fremtidig merprofit" og er dermed fuldt ud rensede for cirkularitetsrisikoen.

(688)

Den i Test A anvendte regnskabsmæssige egenkapital kan og skal i hvert
fald korrigeres for den merværdi, som med sikkerhed ikke kan skyldes en
forventet fremtidig indtjening fra urimeligt høje priser. I Elsams beregninger
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i afsnit 12.1.5 forøges den regnskabsmæssige egenkapital derfor med pro-

duktionsapparatets merværdi (i forhold til de bogførte værdier) baseret på
nedskrevne genanskaffelsesværdier.
(689)

Der inkluderes ikke merværdi fra andre aktiver end produktionsapparatet,
da Test A vil identificere 0 kritiske timer allerede ved inkludering af merværdien fra produktionsapparatet. Det er ikke nødvendigt at inkludere de
samme merværdier fra andre aktiver, herunder fra immaterielle anlægsakti•
ver såsom Elsams omfattende specielle produktions-know-how, som e1lers
er baseret på lovlige konkurrencemæssige fordele, og som skal medtages også i henhold til CMA-rapporten:

" ... lo ... e11s11re Ilia/ all asset:; required for tlie operalio11 of tl,e l111si11ess, j&
cl11di11~ intm1~iMe asset:;, are recogniscd 011 tl,e balance slieel" (vores understregninger) ...
(690)

I sin ovennævnte rapport (bilag 48) angiver CMA også, at det vil være cirkulært i en konkurrenceretssag at anvende en værdi af produktionsapparatet
baseret på forventet fremtidig indtjening, hvilket Elsams markedsværdi ville
være udtryk for ... Det betyder dog ifølge CMA ikke, at der skal anvendes
bogførte værdier, men derimod netop, at produktionsapparatets værdi skal
opgøres ud fra nedskrevne genanskaffelsesværdier.

(691)

Indsigelsen om cirkularitetsrisikoen er således uden relevans i forhold til Elsams anbringender, da opgørelse af Elsams produktionsapparat ud fra princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier ikke kan medføre, ilt urimeligt høje priser skjules. Styrelsen har endvidere ikke på nogen måde sand·
synliggjort, at indsigelsen om cirkularitetsrisikoen er relevant i forhold til
princippet om nedskrevne genanskaffelsesværdier.

12.2.3

Sk,mscrklæriHsc11 s/11ttcr ikke. al Elsams bo~førtc cse11knpital k1111 mwc11des i Test A.
som ellers ptfstncl nfslurclse11

12.2.3.1 Introd11ktio11

(692)

Styrelsen har (i afsnit 14.3.3.6, side 70-71, i styrelsens Silmmenfattende processkrift) anført, at det følger ilf den tredje skønserklæring (bilag 42c), at det
er i overensstemmelse med økonomisk teori at fastlægge størrelsen af Den
Tilladte EKF% ved at multiplicere Nationalbank-CAPM-Afkastet med de
bogførte værdier af Elsams egenkapital ...

(693)

Elsam gør gældende, at dette anbringende ikke kan tillægges nogen vægt.
Anbringendet forudsætter, at Nationalbank-CAPM-Afkastet skal anvendes,
og som beskrevet i afsnit 11.8 er det ubestridt af styrelsen, at NationalbankCAPM-Afkastet bygger på en model, som hverken blev inddraget af styrelsen, rådet eller ankenævnet i forbindelse med rådsafgørelsen og ankenævnskendelsen. Der er således tale om endnu et "efterarbejde", og a11erede
ilf den grund er denne indsigelse uden betydning.

(694)

Uanset dette gør Elsam dog også gældende, at anbringendet er fejlagtigt og
derfor må afvises.
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(695)

Styrelsen stotter sit synspunkt på skønsmændenes besvarelse af spørgsmål
59.1 med tilhørende delspørgsmål, der lyder som følger:
"Som diskuteret i de i,1dlede11de betragt11i11ger, så er det i overe11sste111111clse
nwLeko11omisk teori at m11ltiplicere Natio11a/lla11k-CAPM afkastet med Elsams bo~fi,rte eienkapitn/ i lie11/iold til årsreg11skabct. Dette lrviler pli 3 a11tqyclser. For det første antages at det Natio11aU,a11k-CAPM afkastet ~•i11er et
præcist estimat af det afkast, som i11vestorerne kræver ved investering i Elsam. For det andet tillades der i bereg11i11ge11 ikke merprofit fra særli}:e konkurrencemæssig fordel som Elsam måtte besidde. For det tredie antager brugen af Elsams bo~(orte c~•enkapitnl (som i besvarelsen til spørgsmål 59), at
denne reflekterer dc11 af cierne indslmdte kapital." (vores understregninger) ...

(696)

Som det fremgår, er der ifølge skønserklæringen tre forudsætninger for, at
det vil være i overensstemmelse med økonomisk teori at anvende den nye
fremgangsmåde:
1.

Nationalbank-CAPM-Afkastet skal give et præcist estimat af
investorernes forventede/krævede afkast ved investering i Elsam

2.

Det skal være korrekt ikke at tillade merprofit fra konkurrencemæssige fordele

3.

Elsams bogførte egenkapital skal reflektere den af ejerne indskudte kapital

(697)

Som det fremgår af afsnit 7.3.4.2, er det styrelsen, som har bevisbyrden for
alle tre betingelser. Der kræves som nævnt et detaljeret bevis. Denne bevisbyrde har styrelsen ikke løftet.

(698)

Elsam gør derudover gældende, at de tre forudsætninger rent faktisk ikke er
opfyldte, og at det derfor netop følger af skønserklæringen, at det ikke vil
være i overensstemmelse med økonomisk teori at anvende den bogførte
egenkapital i Test A som anført af styrelsen.

(699)

I det følgende vil Elsam redegøre for, hvorfor hver af disse tre forudsætninger ikke kan anses for opfyldte. Den første forudsætning vil blive behandlet i
afsnit 12.2.3.2, den anden forudsætning vil blive behandlet i afsnit 12.2.3.3,
og den tredje forudsætning vil blive behandlet i afsnit 12.2.3.4.

12.2.3.2 Ad Jorste forudsætning; 10 % udgør ikke et præcist estimat af e11 investors afkast-

krat• ved illvesteri11g i Elsam

(700)

Som det fremgår af afsnit 11.8.5 ovenfor, forer en korrektion af styrelsens beregning af Nationalbank-CAPM-Afkastet til et resultat på 10,7 % - eller 12,8
% eller højere ved anvendelse af en markedsrisikopræmie beregnet på basis
af en mere hensigtsmæssig periode.
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(701)

En tilladt forrentning på 10 % kan derfor ikke anses for at udgøre et præcist
estimat af Nationalbank-CAPM-Afkastet. En korrektion af styrelsens egne
beregninger viser således, at 10 % er alt for lavt, og at den sats, som skal udgøre det præcise estimat, slet ikke er fastlagt endnu.

(702)

Dette medfører, at hvis der anvendes en tilladt EKF% på 10 o/o i Test A, vil
det ifølge skønserklæringen ikke være i overensstemmelse med økonomisk
teori også at anvende Elsams bogførte egenkapital, da den første forudsætning for dette i givet fald ikke vil være opfyldt.

12.23.3 Ad a11de11 fonidsæt11i11g: Det er i strid med lo1•gn111dlaget ikke ni tillade forre11t11i11g

af 11oge11 fom,er for ko11k11rre11cemæssige fordele
(703)

Ifølge de indledende betragtninger til den tredje skønserklæring vil den nye
metode medføre, at en virksomhed ikke tillades at forrente eksempelvis "patenter, speciel know-how eller monopol/markedsmagt". Den anden forudsætning vil være opfyldt, hvis det er korrekt ikke at tillade forrentning af sådanne konkurrencemæssige fordele i misbrugstesten.

(704)

Det er oplagt, at en misbrugstest, som måtte forhindre en forrentning af
konkurrencemæssige fordele som eksempelvis patenter, know-how og an•
dre immaterialretlige beskyttede positioner eller hemmeligholdt viden, herunder om effektiv virksomhedsdrift, ville være uforenelig med såvel konkurrencelovgivningen som en lang række andre love, herunder de immaterialretlige og markedsføringsretlige lovgivninger.

(705)

Dette bekræftes også af CMA-rapporten, paragraf 33, som også er citeret
ovenfor, som netop kræver, at alle aktiver, herunder immaterielle aktiver,
inkluderes i værdiansættelsen:

" ... to ... e11s11re tlint all assets req11ired for the operation of the lmsi11ess, i.!!::.
cl11di11y illtn11yil1le assets. nre recog11ised ... " (vores understregning) ...
(706)

Hvis retten ikke desto mindre fandt, at den anden betingelse var opfyldt,
ville det således være uforeneligt med den retsopfattelse, som eksempelvis
CMA-rapporten bygger på. Som det fremgår, afviser CMA bogførte værdier.
CMA anfører derimod, at alle aktiver skal medtages, og at de skal opgøres
efter deres alternativomkostningsværdi, idet CMA dog sikrer, at de relevan•
te værdiansættelsesmetoder ikke inficeres af cirkularitet.

(707)

De europæiske konkurrence- og immaterialretlige lovgivninger har således
netop til formål at sikre, at virksomheder får muligheden for at oppebære en
gevinst ved innovation eller effektiv virksomhedsdrift. Dette bekræftes for
så vidt også af skønsmændene, som i indledningen til 3. skønserklæring anfører følgende:

"1 det ot•e11sttie11de er optimnlitetm nf at fastsætte et tilladeligt afkast pti lmggr1111d nf bogforle værdier ikke tavet i betrn)•h1i11~. Eksempelvis tilskynder e11
sådn11 regulering ikke altid virksomheden til ni foretage effektiviseringer."
(vores understregninger) ...
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(708)

Forbuddet mod urimeligt høje priser skal således blot sikre, at den konkurrencemæssige fordel, som lovgivningen, herunder konkurrencelovgivningen, ønsker, at virksomhederne skal tilstræbe, ikke efterfølgende misbruges
til at opnå urimeligt høje priser. Det er også derfor, at§ 11 og artikel 102 ikke
forbyder en dominerende position, men alene et egentligt misbrug heraf.
Som det fremgåLaf P-f~ksis, skal der være tale om riser, der er "partic11/arly
hig/," (sag 40/70, Sirene S.r.l., præmis 17) ..., "excessive" (sag 26/75, General
Motors, præmis 12 . .., "overdrct•e11I /røje" (sag 66/ 86, Ahmed Saeed Fl11greise11,
præmis 46) ... eller "clearly disproportio11ale" (sag 226/84 Britis/1 Ley/a11d, præmis 30) ...

(709)

Den anden forudsætning kan derfor ikke anses for at være opfyldt i denne
sammenhæng, da en test for urimeligt høje priser ikke skal forhindre forrentning af enhver konkurrencemæssig fordel. Allerede derfor følger det af
skønserklæringen, at den bogførte egenkapital ikke kan anvendes som an•
ført af styrelsen.

(710)

Hvis Test A ikke anvender alternativomkostningsværdien, men derimod
som nu den regnskabsmæssige værdi af produktionsapparatet, vil konse•
kvensen da også være ganske voldsom. I indledningen til den tredje skons+
erklæring anfører skønsmændene følgende:

"Hvis den reg11/ere11de my11dig/1ed således be11ytter bogforle værdier som basis for en tilladelig maksimal ege11kapitalforre11tni11g for en virksom/red i en
111011opolsit11atio11, svarer dette til indirekte at regulere markedsværdien. Hvis
myndig/reden eksempelvis tillader e11 over tid ge1111emsnitlig egeukapitalfor•
re11t11i11g af den bogførte værdi ... sri vil markedsværdie11 (rmdcr mllagelse af
rationalitet ogf11/d information) være lig de11 bogførte værdi." ...
(711)

Hvis Test A opretholdes, vil det få den konsekvens, at Elsams markedsværdi
alene måtte afspejle en mekanisk nedskrivning baseret på en "politisk fast•
sat" værdi af kapitalapparatet ultimo 1999 og historiske anskaffelsespriser
siden primo 2000. En politisk og selskabsretligt motiveret stærkt forsigtig
tilgang til opgørelsen af produktionsapparatet i 1999 som beskrevet i afsnit
12.1.2 ovenfor ville i så fald få voldsomme negative konsekvenser for Elsams
markedsværdi.

(712)

Hvis Test A opretholdes, og retten accepterer, at en korrekt test for urimeligt
høje priser skal forhindre forrentning af enhver konkurrencemæssig fordel,
vil dette også få voldsomme konsekvenser for dominerende virksomheder
generelt. Det vil således få den betydning, at enhver dominerende virksomhed, som måtte have opnået en konkurrencemæssige fordel i kraft af patenter, ved effektiv drift, ved know-how om produktion mv. ville skulle dømmes for urimeligt høje priser, medmindre virksomheden specifikt havde
valgt at reducere sine priser for at undgå at forrente denne fordel. Det ville
dermed også betyde, at sådanne virksomheder og deres investorer fremadrettet ville blive afskåret fra at forrente sådanne fordele, og at konkurrencemyndighederne således reelt indirekte nedregulerede disse virksomheders
markedsværdi, så den ikke afspejlede den fremtidige værdi af sådanne for•
dele.
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(713)

Hvis man ignorerede skønsmændenes anden forudsætning og blot anvendte
de af styrelsen anvendte citater som en del af forbuddet mod misbrug i form
af urimeligt høje priser, ville der således ikke alene foreligge et ulovhjemlet
myndighedsindgreb, som stred mod de grundlæggende principper i konkurrence-, immaterialrets• og markedsføringslovgivningen, men der ville
også foreligge en situation, som henleder tankerne på ulovlig ekspropriation.

12.2.3.3 Ad tredje for11dsæt11i11g: Elsn111s bogforte ege11knpital reflekterer ikke de11 af ejerne
indskudte kapital
(714)

Ifølge svaret på spørgsmål 59 i anden skønserklæring er det i forhold til den
tredje forudsætning

" ... et svor~smål i lzvor hoi yrnd Elsams bogførte ege11knpitnl i lre11/rold til
årsregnskabet reflekterer den af ejerne i11dsk11dte kapital. Dette er et sporgs•
mål, som kræver /1eh1deli~• rel•11sknl1smæssiy i11dsiyt. og da sko11smæ11de11e
som tidligere komn11111ikeret til parteme ikke er reg11sknbseksperler, kan det
ikke belrnndles Irer." (vores understregninger) ...
(715)

Som nævnt har styrelsen bevisbyrden for dette forhold, som kræver betydelig regnskabsmæssig indsigt. Denne bevisbyrde er ikke løftet.

(716)

Elsam gør derudover gældende, at den regnskabsmæssige værdi er lavere
end den indskudte kapital.

(717)

Som redegjort for i afsnit 12.1.2 reflekterer Elsams bogførte egenkapital alene
den politisk bestemte meget lave værdi af produktionsapparatet ultimo 1999
baseret på forventet fremtidig indtjening. Den regnskabsmæssige værdi af
Elsams bogførte egenkapital er altså usædvanligt lav og derfor lavere end
den indskudte kapital.

(718)

Dette understøttes endvidere af skønsmændene. Det fremgår af besvarelsen
af spørgsmål 59 i den anden skønserklæring (bilag 42b), at "Den bogforle
egenkapital i en virksomhed reflekterer almindeligvis de11 af ejerne indskudte kapital
Oier1111der opsparede overskud)" ... Som forklaret i afsnit 12.2.1.2 ovenfor forholder det sig imidlertid også almindeligvis sådan, at danske virksomheder
anvender princippet om nedskrevne historiske kostpriser i deres regnskaber,
og at den bogførte egenkapital i disse virksomheder derfor svarer til værdien af virksomhederne ud fra dette princip.

(719)

Tilsammen understøtter dette, at Elsams bogførte egenkapital ikke reflekterer den indskudte kapital. Ifølge skønsmændene reflekterer den bogførte
egenkapital i en virksomhed almindeligvis den indskudte kapital, men den
bogførte egenkapital i en virksomhed er normalt opgjort som nedskrevne hi•
storiske kostpriser, hvorimod Elsams bogførte egenkapital er opgjort ud fra
et andet princip, der har fort til meget lavere værdier. Det må derfor have
formodningen mod sig, .it Els.ims bogførte egenk.ipital reflekterer den indskudte kapital. Værdien af Elsams bogførte egenkapitill er således væsentligt
lavere, end den ville have været, hvis den havde været opgjort på samme
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måde som i virksomheder, hvor den bogførte egenkapital reflekterer den
indskudte kapital.
(720)

For at kunne anvendes i Test A må Elsams regnskabsmæssige egenkapital
netop på grund af denne forudsætning som minimum skulle opjusteres med
den merværdi, som fremkommer ved opgørelsen af_produktionsa,eparatet
baseret på de nedskrevne kostpriser. De nedskrevne kostpriser repræsenterer jo blot den nu nedskrevne værdi af det produktionsapparat, som siden
1970'eme er erhvervet ved brug af den indskudte kapital og det efterfølgende opsparede overskud. Som anført i afsnit 12.2.1.3 ovenfor ville en sådan
opjustering medføre, at Test A ikke ville identificere kritiske timer.

(721)

På baggrund af det ovenfor anførte kan den tredje forudsætning heller ikke
anses for opfyldt i den foreliggende sag. Også allerede af denne årsag følger
det af skønserklæringen, at den bogførte egenkapital ikke kan anvendes i
Test A som anført af styrelsen.

12.2.4

"Det reg11sknbstek11iske stri11genspri11cip" findes ikke som ellers vtistået afst11relse11

(722)

Styrelsen har gjort gældende, at det ikke burde være muligt at anvende forskellige opgørelsesmetoder på samme tid. Dette ville i givet fald stride mod
det, som styrelsen kalder "det regnskabstekniske stringensprincip". Som det
også fremgår af skønserklæringen af 6. september 2013 (bilag 42a), side 21,
afvises dette dog af skønsmændene:

"S0111 indikeret i svaret på Spørgsmål 42 er årsreg11skn1'els form og i11dllold i
lwi grad imvget af forlwld - dog vigtige - der ligscr langt /iorte fra de re11t
driftsoko11omiske. Derfor el' det næppe lleller usædvanligt i den okonomiske
(/icnmder driftsoko11omiske) samme11/zæ11g, at virksomlleder opererer med
forskelli1e opgorelsesmetoder (ift. omkostninger og egenknpital) nj11æugig af
formålet.
Hvorvidt dette er "i overensstemmelse med det regnskabstekniske stringe11spri11cip" er skonsmændene ude af stand til at svare på, ni den st1111d det såknldte "re~•nska/istekniske stri11ge11sprincip" ikke fi11der anvendelse i 11o~•e11
(afos) ke11dt fagøko11omisk imderdiscip/ill. (Sporgsmål 42b)
Som 11dga11gsp1111kt er det i ltoj grad konsistent med almindelig anerkendt
oko11omisk teori, al aktiver bogfores i pagt med 11etop registrerede markedspriser (Spørgsmål 42d), og det er ligeledes ko11siste11t med almindeliy anerkendt okonomisk teori, at aktiver z,ærdisættes på basis af fremadrettede vir rderinfer af markedsværdier ot i11dtieni11~•s11111li~•l1eder (Spørgsmål 42e)."
(vores understregninger) ...
12.2.5

Hvile-i•sig-selv-princip_pet er ikke relet,a11t som ellers påstået afst11relse11

(723)

Styrelsen har endvidere gjort gældende, at alternativomkostningsværdien
ikke kan danne grundlag for opgørelsen af produktionsapparatet, fordi produktionen tidligere har været underkastet et "hvile-i-sig-selv" princip.
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(724)

Dette afvises ligeledes af skønsmændene i skønserklæringen af 6. september
2013 (bilag 42a), side 21:

"At e11 virksomhed tidli~ere /rar opereret i et ikke-liberaliseret marked med
prissætninf på basis nfet "lrvile-i-si~-selv"•prillcip. har ikke i de11 øko11omiske teori nofen l1et11dni11g for den fremadrettede værdisætning nf aktiver og
nutidige opgorclse nf ege11knpilal. En evt. betydning af dette for værdisæt11i11g af aktit•er og opgørelse nf egeukapital må således skl;ldes andre forhold
e11d de, der adresseres af fagokonomie11. (Spørgsmål 42/)" (vores understregning) ...
12.2.6

A11ve11delse af rey11ska/lsoplus11i11x,er er ikke 11odvendift for al k111111e verificere Elsnms op/usle omkost11i11fer som ellers påstået a(st11relse11

(725)

[I afsnit 8.2, side 45, i styrelsens sammenfattende processkrift) har styrelsen
gjort gældende, at det er nødvendigt at anvende den regnskabsmæssige
værdi af Elsams produktionsapparat i Test A, da det ikke ville være muligt
for styrelsen at verificere oplysninger om værdien af produktionsapparatet
opgjort på andre måder, som styrelsen måtte modtage fra Elsam ...

(726)

Dette er imidlertid ikke korrekt. For det første baserer Elsams opgørelser sig
på de værdier, som indgår i skattemyndighedernes værdiansættelse af de
historiske og nedskrevne anskaffelsespriser. For det andet valgte styrelsen
under skønsprocessen på baggrund af en gennemgang af materialet, herun•
der fra SKAT, at bekræfte alle Elsams opgørelser. Selvom Elsam havde anmodet skønsmændene om at bekræfte opgørelserne, nåede skønsmændene
derfor aldrig at besvare spørgsmålene, da spørgsmålene i stedet blev suppleret med parternes fælles "grønne" svar, hvor styrelsen (i) bekræfter, at El•
sams opgørelser baserer sig på værdier fra skattemyndighedernes værdian•
sættelse (se svaret på spørgsmål 35) ..., og (ii) verificerer og bekræfter alle
Elsams værdiopgørelser.

12.2.7

Elsams Cfeuknpitnl skal ikke i11steres for t•irk11i11geme afl.-raff-11ærkspakke11 s0111 ellers
piistiiel afsh1relse11

(727)

Endelig har styrelsen [i afsnit 20.1, side 103-104, i styrelsens sammenfattende
processkrift) gjort gældende, at Elsams egenkapital i henhold til åbningsbalancen er påvirket i opadgående retning af kraftværkspakken, og at dette in•
debærer, at den anvendte egenkapital i Test A ikke skal opjusteres ...

(728)

Der er tale om endnu et "efterarbejde", idet der ikke er nogen form for støtte
i rådsafgørelsen for, at virkningerne af kraftværkspakken skal inddrages i
værdiansættelsen af Elsams egenkapital. Elsam gør derfor gældende, at
denne indsigelse allerede af denne årsag må afvises.

(729)

Elsam gør derudover gældende, at denne indsigelse er irrelevant, allerede
fordi Elsams åbningsbalance som beskrevet ovenfor er uden betydning for
den korrekte fastlæggelse af værdien af Elsams egenkapital til brug for Test
A. Denne fastlæggelse skal som beskrevet foretages ud fra princippet om
nedskrevne genanskaffelsesværdier, subsidiært princippet om nedskrevne
historiske kostpriser, og åbningsbalancen er uanset de påståede virkninger
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af kraftværkspakken markant lavere end værdien ud fra begge disse prin•
cipper.
(730)

Ud over dette ophørte kraftværkspakken i 2003. Elsam gør derfor også gæl•
dende, at kraftværkspakken allerede af den årsag er uden betydning i forholet til fastlæggelsen af værdien af Elsams egenkapital i den undersøgte pe•
riode.

13.

De nødvendige forudsætninger for beregninger

(731)

Som det fremgår af ovennævnte, har Elsam i relation til hver enkelt fejl angivet resultatet af en reberegning af Test A, hvor kun den pågældende fejl er
blevet korrigeret. Det betyder, at Test A fortsat er behæftet med alle de andre væsentlige fejl, når hver enkelt reberegning foretages. En korrektion af
blot en af fejlene fører i stort set alle tilfælde hver især til, at Test A ved en
reberegning ikke identificerer kritiske timer.

(732)

Styrelsen har bekræftet alle Elsams reberegninger, idet styrelsen alene er
uenig i anvendelsen af de to eneste forudsætninger/modifikationer, som Elsam foretager i Test A ved disse reberegninger.

(733)

Det er derfor nødvendigt at beskrive disse to eneste forudsætninger/modifikationer, som Elsam foretager i Test A i forbindelse med relevante
reberegninger, og som af Elsam er betegnet Forudsætning A og Forudsætning B.

13.1

Krone-for-krone-metoden - Fon1dsæh1ing A

13.1.1

/11trod11ktio11

(734)

Ved fastlæggelsen af den konkrete PYT-procentsats, som indgik i rådsafgorelsen, anvendte styrelsen i det bagvedliggende Excel-ark en kompliceret
formel, som er skabt af styrelsen til lejligheden. Efter at have fastsat denne
procentsats lavede styrelsen et tjek af, om formlen medførte, at Kompensationen (som den nu engang er beregnet) var større end eller lig med Tabet
(som det nu engang er beregnet). Dette tjek af, om den valgte størrelse af
PVT så reelt også kompenserede Elsam tilstrækkeligt, betegner styrelsen
som en "verifikation". Det er bekræftet af styrelsen, at denne verifikationsproces gennemføres.

(735)

Styrelsen fandt i rådsafgørelsen for de oprindelige 2 år, at den PVTprocentsats, som kom ud af styrelsens formel, i 3-timers gennemsnittet
overkompenserede Elsams tab med 71 %. Der var derfor ikke på den baggrund behov for at lave yderligere justeringer af størrelsen af PVT i dette
gennemsnit, da Tabet her blev dækket. Styrelsens formel udgjorde derfor i
den kontekst i sig selv ikke en fejl i rådsafgørelsen.

(736)

Det er imidlertid sådan, at styrelsens formel til fastsættelse af PVTprocentsatsen generelt giver nogle tilfældige resultater. Den PVTprocentsats, som kommer ud af formlen, overkompenserer således Elsam
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signifikant (Kompensationen > Tabet) i nogle scenarier, og i andre scenarier
underkompenserer den Elsam signifikant (Kompensationen < Tabet).
(737)

Ved enhver beregning i Test A, herunder enhver reberegning, er det derfor
nødvendigt at gennemføre en efterfølgende verifikation for at sikre, at Kom.
pensationen mindst svarer til Tabet, og - hvis det ikke er tilfældet - at forhøje størrelsen af PYT-procentsatsen, før et fornyet tjek gennemføres. Dette
svarer til den verifikationsproces, som indgår i styrelsens metode til fastsættelse af PYT-procentsatsen.

(738)

Som et alternativ til denne tunge og omstændelige proces kan styrelsens
formel blot erstattes af en såkaldt målsøgningsfunktion i Excel-arket, som
basalt set gør det samme. Målsøgningsfunktionen fastsætter nemlig PYTprocentsatsen og foretager derefter en beregning for at verificere, om Kompensationen præcis svarer til Tabet. Er det ikke tilfældet, gentages processen
automatisk i Excel-arket, indtil regnearket har fundet præcis den størrelse af
PYT-procentsatsen, som sikrer, at Kompensation præcis svarer til Tabet. På
den måde sikrer målsøgningsfunktionen automatisk, at Elsam hverken over•
eller underkompenseres. Elsams Tab kompenseres med andre ord automatisk krone-for-krone, så længe priserne dog gor det muligt.

(739)

Det er i al sin enkelthed blot den funktion - betegnet Krone-for-krone.
metoden - som Elsam anvender ved reberegninger for netop at sikre, at Test
A ved en hvilken som helst reberegning fastsætter den PYT-procentsats,
som lige præcis sikrer, at Kompensationen er lig Tabet.

(740)

Krone-for-krone metoden påvirker ikke beregningen af hverken Tabet eller
Kompens.:itionen. Både T.:ibet og Kompensationen beregnes på samme måde
som i rådsafgørelsen, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. Når Kranefor-krone-metoden anvendes, og Kompensationen dermed skal være lig
med Tabet, medforer dette derfor ikke, at hverken Tabsfejlen eller Kampen•
sationsfejlen rettes, da det som udgangspunkt er Kompensationen som beregnet i rådsafgørelsen, der skal være lig med Tabet som beregnet i rådsaf•
gøreisen.

(741)

Mens styrelsens formel i visse tilfælde ville give Elsam en overkompensati·
on, giver Krone-for-krone-metoden altid den lavest mulige PYT-procentsats,
som sikrer, at Elsam tillades at indhente Tabet, inden der identificeres kritiske timer. Metoden sikrer derfor, at Elsam aldrig overkompenseres. Hvis
den oprindelige Test A havde anvendt Krone-for-krone-metoden til fastsættelse af PYT-procentsatsen i stedet for styrelsens formel, ville dette have
fjernet overkompensationen i PYT i 3-timers-gennemsnittet, og antallet af
kritiske timer fra 3-timers-gennemsnittet ville være steget betydeligt.

(742)

Afsnit 13.1.2 indeholder til illustration en række eksempler på de tilfældige
resultater, som anvendelse af styrelsens metode til beregning af PYTprocentsatsen forer til. Krone-for-krone-metodens støtte i rådsafgørelsen
fremgår af afsnit 13.1.3, mens det at styrelsen ikke har præsenteret et al tema•
tiv til Krone-for-krone-metoden, som består styrelsens egen verifikation, behandles i afsnit 13.1.4.
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13.1.2

Sh1relsens metode til bercx11it1f 11( PVT-proccnts11tsen med forer tilfældife resultnter

(743)

I den oprindelige version af Test A finder styrelsen som nævnt, at den i Test
A fastsatte PYT-procentsats i 3-timers-gennemsnittet medfører, at Kompensationen overstiger Tabet med 71 %, og at PVT derfor overkompenserer Elsams tab_med 7J j';,. '(est ~ identificerer i dette scenarie 1.484 kritiske timer.

(744)

Som beskrevet i punkt (434) er denne overkompensation kun at finde i 3timers-gennemsnittet. Da PYT anvendt i to-timers-gennemsnittet er reduceret ved at dividere det med 31/3, underkompenseres Elsam reelt med 49 %.

(745)

Ovennævnte overkompensation fra det ene af de to tillæg i det oprindelige
Excel-ark er som nævnt et rent tilfælde. Tabel 4 nedenfor viser en række eksempler, hvor styrelsens metode medfører en signifikant underkompensation. 1 hvert eksempel foretages der kun en ændring i forhold til den oprindelige version af test A - dvs. den version, der forelå på tidspunktet for rådsafgørelsen (bilag 52). Det betyder, at der ikke er rettet andre fejl end den, som
specifikt er angivet i hvert eksempel. På den måde ilt ustrerer eksemplerne
klart, hvorfor styrelsens formel ikke kan anvendes ved reberegninger baseret på selv simple korrektioner.

(746)

Netop for at fastholde styrelsens oprindelige forudsætninger i Test Aer be•
regningerne i tabellen foretaget for perioden på 2005-2006, selvom denne pe•
riode ikke længere er relevant. Eksempler baseret på denne periode kan dog
stadig anvendes til at bevise, at styrelsens metode til fastsættelse af PYTprocentsatsen medfører nogle tilfældige resultater. Ved kun at foret.ige de
nedenstående ændringer i forhold til den oprindelige version af Test A bliver det tydeliggjort, at de tilfældige resultater ikke skyldes Els.ims forudsætning A og B - som styrelsen ellers påstår, herunder eksempelvis på side
47 i processkrift A for så vidt angår Kompensationsfejlen ...

Tabel 4: Tabet og Kompe11s11tio11e11 fra styrelseus metode til bercg11i11g af PVTprocc11ts11tsc11
'

'

Oprindelig Test A
(Tilladt EKF% = 10 °o)
11Oprindelig Test A me~ 111
falaende zndrintt:

Tabet

'Kompensationen 1

2005-2006

2005-2006

(inio. DKK)

(mio. DKKI

560,8

957,7

Overkom'penutlon/
Underkompensation
+71 %

I

Tilladt EKPo • 18,6 °"

1.304,4

816,5

-37%

AVC4rit• i PVT

l 016,8

858,8

·16 %

C02i PVT

1.436,2

-48,6

-103 %

AVC4,;11 og C02 i PVT

2.273,1

88,l

-96 %

Kompensationsfejlen
Rettes

560,8

284,6

.49 %

Note 8tug11i11gemc rr fumla:JI i bilag 51 og er ubestridte . .
Kilde Test A

(747)

1

Styrelsen har bekræftet ovenstående beregninger.
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(748)

Tabel 4 indeholder en række eksempler, hvor den relevante ændring naturligt medfører, at Tabet stiger. Som det også fremgår af tabellen, medfører
dette imidlertid mod forventning ikke, at Kompensationen også stiger. Som
det fremgår, giver styrelsens formel derimod det mærkværdige resultat, at
PYT-procentsatsen og dermed Kompensationen falder.

(749)

Som eksempel medfører en ændring af den tilladte EKF% fra 10 % til 18,6 %
som eneste ændring, at PYT går fra at overkompensere Elsam med 71 % til
at underkompensere Elsam med 37 %. Det skyldes, at styrelsens formel
medfører en lavere PYT-procentsats og således tildeler en Kompensation,
som er mindre end den oprindelige på DKK 957,7 millioner, selvom Tabet som det fremgår af tabellen - mere end fordobles. Formlen sikrer således
alene, at 63 % af Tabet tillades kompenseret, inden der identificeres kritiske
timer.

(750)

Der er endda tilfælde, hvor styrelsens formel giver et negativt PYT. Det betyder reelt, at Omkostningsbenchmarket reduceres, fordi PYT, som i Test A
lægges til Omkostningsbenchmarket, reelt trækkes fra Omkostningsbenchmarket i stedet, da PYT er negativt. Det er på alle måder meningslost. Omkostningsbenchmarket består jo udelukkende af de omkostninger, som selv
styrelsen har fundet skulle dækkes, og PYT skulle jo alene have til formål at
sikre, at Elsam også fik dækket tab fra andre timer.

(751)

Som eksempel vil medregningen af CO2 i beregningen af PYT medføre, at
styrelsens formel fastsætter PYT-procentsatsen og dermed Kompensationen
til et negativt beløb.

13.1.3

Kro11e-for-krone-metodm folier allerede af rtidsa(yørclse11

(752)

Som det fremgår af afsnit 10.2 ovenfor, er selve hovedformålet med PYT at
sikre, at Kompensationen altid mindst svarer til Tabet.

(753)

PYT-procentsatsen skal således grundlæggende set altid have en størrelse,
som sikrer, at Elsam tillades at indhente Tabet krone-for-krone, inden der
identificeres kritiske timer.

(754)

Dette fremgår også af rådsafgørelsens punkt 484-486:
"484. llltuitio11e11 J,ag pris1mriatio11s-tillægget ka11 illustreres grafisk, jf. figur 5.

Figur 5: Illustrativt eksempel pti i11t11itio11c11 i prisvariationstillægget
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485. lllt11itio11en i prist1nriatio11s-tillægget er, at arealet over prisc11 og 1111der
11onnnlforret11i11gen (morkt markeret omrtide) modsvares af et tillæg pr. lime
(111st markerede omrtidc) som kompc11serer for de11 ncg11ti1,e av1111ce i timer.
ln•or prise11 liner 1111der de totale gc1111emsnitlig,e omkost11i11ger tillagt e11
11on11alforret11i11g. Et prismriatio11s-tillæg, der 11oiagtigt ko111pe11sercr for den
negative ava11ce. vil indebære, at de mørkt markerede omrtider i ftg11r 5 svarer
11ojagtigt til de lyst mnrkerede 011mider.
486. Konk11rre11cestyrclse11 har ved bereg11i11g nf prisvariations-tillægget foretaget en konservativ v11rderi11g ud fra et Jorsigtigl1edshe11sy11, jf. beregning
af kompensatiou i Elsnm Il sagen (KAN afgørelses. 54). Forsigtighedslie11sy11ct medfører, nt arealet i det lyse omrtide overstiger tilstmr,mde nrcnl i del
morke omrtide. ... " (vores 1111derstreg11i11ger) ...
(755)

Som det fremgår af ovenstående punkt 486 i rådsafgørelsen, er det i forbindelse med PVT formålet at anvende en metode, som "nøjagtigt kompenserer"
Elsam for Tabet - det vil sige en metode, som præcist sikrer, at Kompensationen krone-for-krone svarer til Tabet. Denne metode svarer til Elsams Krone-for-krone-metode, som anvendes af Elsam i alle relevante reberegninger.
Styrelsen er nu enig i, at Krone-for-krone-metoden netop bevirker, at Elsam
tillades at indhente Tabet, inden der identificeres kritiske timer.

(756)

Det er således ubestridt, at Krone-for-krone-metoden altid giver den lavest
mulige PVT-procentsats, som samtidig sikrer, at Elsam tillades at indhente
Tabet, inden der identificeres kritiske timer.

13.1.4

Sh1relse11 linr ikke præsenteret et alternativ til Krone-fgr-krone-metoden. som består
stwclscus egen verifikntio11

(757)

Selvom styrelsen har erkendt de ovenstående faktiske forhold, og selvom
styrelsen i bilag P og under parternes bilaterale drøftelser om de relevante
beregninger (bilag 47) rent faktisk anvendte Krone-for-krone-metoden - i bilag P betegnet arealmetoden - har styrelsen dog valgt at fremsætte og fastholde indsigelser mod metoden . . . Det gælder, også selvom Krone-forkrone-metoden medfører den absolut lavest mulige PYT-procentsats, som
ville kunne bestå styrelsens efterfølgende verifikationsproces.
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(758)

Styrelsen har imidlertid ikke på noget tidspunkt i sagen præsenteret et alternativ til Krone-for-krone-metoden, som kan bestå styrelsens efterfølgende
verifikation.

(759)

Det er heller ikke muligt at udlede en sådan metode af styrelsens beregninger. Dette skyldes, at styrelsen kun har fremlagt beregninger, hvor formlen
rent faktisk medfører en overkompensation. De af styrelsen fremlagte beregninger har således alle bestået det efterfølgende tjek, og der har ikke været behov for at foretage justeringer. Styrelsen har imidlertid ikke fremlagt
egne beregninger, der forholder sig til konsekvenserne for Test A, hvis de
forhold, som Elsam har udpeget som fejl, rent faktisk måtte vise sig at være
fejl.

(760)

Styrelsen bestrider således blot Elsams Krone-for-krone-metode uden selv at
præsentere alternativer.

(761)

Hvis retten derfor måtte mene, at Elsams Krone-for-krone-metode ikke skal
anvendes ved reberegningerne, må retten selv uden styrelsens hjælp finde
en anden løsning på det problem, at styrelsens formel ikke kan anvendes i
de tilfælde, hvor den medfører en underkompensation og således ikke består tjekket i verifikationsprocessen.

(762)

Det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at Krone-for-krone-metoden
ikke har betydning for vurderingen af, hvorvidt der foreligger fejl i Test A.
Krone-for-krone-metoden har derimod - bortset fra 3 1/3-fejlen - ale11e betydning for de reberegninger, som Elsam har foret.iget i forbindelse med
spørgsmålet om, hvorvidt fejlene er væseutlige.

(763)

Krone-for-krone-metoden svarer eksempelvis ikke til eller æ11drer Tabsfejlen.
Giver retten Elsam medhold i Tabsfejlen, betyder det, at alternativomkostningerne medregnes, når Tabet opgøres. Krone-for-krone-metoden vil derefter blot sikre, at PVf-procentsatsen i Test A forhøjes, således at det nyopgjorte Tab kompenseres fra omsætning i andre timer, inden der identificeres
kritiske timer. Giver retten ikke Elsam medhold i Tabsfejlen, betyder det omvendt, at Krone-for-krone-metoden blot sikrer, at kun det således lavere opgjorte Tab bliver kompenseret, inden Test A identificerer kritiske timer. Dette er styrelsen enig i.

(764)

Krone-for-krone-metoden bevirker således generelt ikke, at metoderne til beregning af henholdsvis Tabet og Kompensationen ændres. Metoden indebærer derimod blot, at Tabet uanset beregningsmetode skal svare til Kompensationen uanset beregningsmetode. Anvendelse af Krone-for-krone-metoden
medfører derfor heller ikke i sig selv, at nogen af de ovenfor beskrevne fejl i
PVf rettes. Det er styrelsen også enig i.

(765)

Som den eneste modifikation betyder anvendelsen af Krone-for-kronemetoden i både 3-timers gennemsnittet og 10-timers gennemsnittet, at PVf i
IO-timers-gennemsnittet ikke vilkårligt divideres med 3 1/3, som det ellers
sker i 3 1/3-fejlen. Lige præcis denne fejl forhindrer jo, at Kompensationen på
noget tidspunkt kan svare til Tabet - netop fordi PVf i JO-timers-
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gennemsnittet opgøres ved at dividere det PVT, hvor Kompensationen ville
svare til Tabet, med 3 1/3.
(766)

Elsam gør gældende, at fejlene i Test A er væsentlige, allerede fordi antallet
af kritiske timer uvægerligt ændrer sig, hver gang Test A korrigeres for en
fejl.

(767)

Når den præcise konsekvens af fejlkorrektioner i Test A skal fastlægges, vil
den for Elsam mindst fordelagtige beregningsmetode, som dog opfylder
rådsafgørelsens forudsætninger og formålet med styrelsens verifikationsproces, imidlertid være Krone-for-krone-metoden. Da korrektion af stort set
en hvilken som helst af fejlene på denne vis ubestrideligt fører til nul kritiske
timer, gør Elsam gældende, at fejlene også allerede af denne årsag er væsentlige.

(768)

Hvis styrelsen imidlertid ikke desto mindre mener, at de enkelte fejl alligevel ikke er væsentlige, må det være op til styrelsen at fremlægge relevante
beregninger, som opfylder rådsafgørelsens forudsætninger. Det har styrelsen imidlertid ikke været i stand til at gøre.

13.2

Udcrt data for 2. halvår 2006 - Fomdsæh1i11g B

13.2.1

lndled11in~

(769)

Ud over Krone-for-krone-metoden (Forudsætning A), som Elsam anvender i
alle sine relevante reberegninger, anvender Elsam i visse reberegninger derudover Forudsætning B, som er beskrevet i skønstemaet (bilag 43), side 6 ...

(770)

Denne forudsætning er nødvendiggjort af ankenævnets hjemvisning af 2.
halvår 2006.

(771)

Da ankenævnet hjemviste 2. halvår 2006, forholdt ankenævnet sig ikke til
konsekvenserne for de resterende 1½ år. Den resterende del af afgørelsen
blev således opretholdt, selvom misbrugskonklusionen hvilede på Test A,
som består af en kompliceret beregning, hvor både priser og omkostninger
fra også 2. halvår 2006 indgår.

(772)

Dette udgør en væsentlig forvaltningsretlig mangel ved ankenævnets kendelse. Dette vil dog ikke blive behandlet nærmere i dette afsnit, men er derimod behandlet nedenfor i afsnit 21, hvor alle sagsbehandlingsmangler er
behandlet samlet.

(773)

Når retten imidlertid nu skal vurdere, hvorvidt Elsam indmeldte urimeligt
høje priser i de resterende 1½ år, gør Elsam gældende, at alle de beregninger
i Test A, som nu er nødvendige for at vurdere, om der foreligger misbrug
selv efter myndighedernes egen test, skal foretages med udgangspunkt i
pris- og omkostningsdata alene for de samme 1½ år.

(774)

Styrelsen har derimod gjort gældende, at der til trods for ankenævnets
hjemvisning skal anvendes omkostningsdata fra 2. halvår 2006 ved de nødvendige reberegninger i Test A.
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(775)

Styrelsen har således op til processkrift A gjort gældende, at Elsams (halv•
årsregnskab] for 1. halvår 2006 skal ignoreres, og at Elsams faste omkostnin•
ger i 1. halvår 2006 i stedet skal beregnes med udgangspunkt i regnskabet
for hele 2006 ved at anvende de faste omkostninger for hele 2006, som derefter fordeles på de to halvår. Styrelsen har imidlertid ikke fremsat holdbare
argumenter for dette standpunkt

(776)

På grundlag af processkrift A og B er Elsam nu i tvivl om, hvorvidt styrelsen
har ændret holdning til dette spørgsmål. Styrelsen har i hvert fold henvist til
beregninger, hvor Test A anvendes med såvel alle omkostninger som alle
priser for de fulde to år - dvs. hvor 2. halvår 2006 fuldt ud indgår - men
hvor styrelsen så efterfølgende blot fjerner de kritiske timer, som identificeres i 2. halvår 2006.

(777)

Det gælder dog for begge de modeller for behandling af 2. halvår 2006, som
styrelsen har henvist til, at de indebærer, at Elsams faste omkostninger for 2.
halvår 2006 skal inkluderes ved de nodvendige reberegninger for perioden
1. hal vår 2005 til og med 1. hal vår 2006.

13.2.2

Ved s11111me11lig11i11ge11 mellem priser og omkostninger i den 1111derso~•te periode pli
lir skn/ der mme11dcs d11tq fm samme periode

1½

(778)

Som beskrevet i afsnit 9.1 ovenfor består Test A grundlæggende i en sam•
menligning mellem Elsams omkostninger og priser. Testen har til formål at
fastslå, om priserne overstiger de afholdte omkostninger.

(779)

Når det skal fastslås, om Elsam har indmeldt urimeligt høje priser i en given
periode, må den relevante sammenligning oplagt være mellem de indmeldte
priser og de afholdte omkostninger i den samme periode. Kun dermed kan
man sammenligne de omkostninger, Elsam har haft ved at producere den
solgte el i den pågældende periode, med de priser, Elsam har indmeldt for
netop den pågældende mængde el. De omkostninger, Elsam har haft ved at
producere i andre perioder, kan derimod oplagt ikke være relevante, da de
vedrører en anden mængde el, som er blevet solgt til en anden pris.

(780)

På denne baggrund er det oplagt, at Test A skal gennemføres på baggrund
af omkostningsdata fra den resterende undersøgelsesperiode - altså på baggrund af omkostningsdata fra 1½ år og uden omkostningsdata for 2. halvår
2006. Dette er den eneste konsistente måde at foretage en sådan sammenligning på og må derfor være det klare udgangspunkt.

(781)

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at styrelsen selv udformede Test A i
overensstemmelse med dette udgangspunkt i den oprindelige rådsafgørelse
for 2005-2006. I denne anvendte styrelsen omkostningsdata fra den samme
periode, som styrelsen ønskede at undersøge Elsams priser i, nemlig perioden 2005 til 2006. Styrelsen valgte da også først at fravige dette udgangspunkt, efter at ankenævnet hjemviste rådsafgørelsen for så vidt angår 2.
halvår 2006, hvorefter det ville føre til væsentlig lavere omkostninger og
dermed flere kritiske timer at foretage en sådiln fravigelse. Styrelsens oprin-
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delige udformning af testen understøtter således også, at anvendelse af konsistente pris- og omkostningsdata må være det klare udgangspunkt.
(782)

I forbindelse med spørgsmålet om valg af datagrundlag til brug for styrelsens risikojustering, som er beskrevet i afsnit 11.6.3.5 ovenfor, har styrelsen i
(styrelsens-sammenfattende..processkrift, <!fsnit 1~.3.2, side 66, 7. afsnit, sidste pkt.J, endvidere anført, at
" ... 2. lrnll•tir 2006 og 2007 ikke er omfnttet nf nfgørelse11 og derfor ikke bor
indgti i samme11Iigni11gsperiode11" ...

(783)

I den sammenhæng anerkender styrelsen altså, at der kun bør anvendes data
fra den undersøgte periode og ikke fra andre perioder, herunder specifikt 2.
halvår 2006.

13.2.3

Der foreligger ikke gu/dige liegnmdelser for nt fmvige 11dgn11gsp1111ktet 0111 am.•e11delse nfpris- og omkostni1tfsdntn frn samme periode

(784)

Selvom det klare udgangspunkt altså må være, at en vurdering af en virksomheds priser i en given periode skal foretages med udgangspunkt i omkostningsdata fra den samme periode, anerkender Elsam, at der kan være
tilfælde, hvor det er nødvendigt at fravige dette udgangspunkt. Dette kan
således være tilfældet, hvis der ikke foreligger omkostningsdata fra præcis
den pågældende periode, eller hvis de foreliggende omkostningsdata fra
den pågældende periode ikke er anvendelige. Hvis der eksempelvis ikke fo.
relå en særskilt opgørelse af Elsams omkostninger i 1. halvår 2006, ville det
være nodvendigt at estimere Elsams omkostninger i 1. halvår 2006, eksempelvis ud fra de samlede omkostninger i 2006.

(785)

I nærværende sag foreligger der imidlertid ingen omstændigheder, der medfører, at det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at følge det klare udgangspunkt om, at der skal anvendes pris- og omkostningsdata fra samme periode. Der foreligger et revisorpåtegnet halvårsregnskab for 1. halvår 2006, som
er udarbejdet til brug for det ovennævnte frasalg af kraftværker til Vattenfall
og som derfor har været gennemgået nøje, både internt i Elsam og af tredjeparter. Styrelsen har på intet tidspunkt gjort gældende, at de foreliggende
omkostningsdata for 1. halvår 2006 ikke er retvisende eller af anden årsag er
uanvendelige.

(786)

Styrelsens begrundelse for at fravige udgangspunktet er da heller ikke holdbar. Styrelsen har således - eksempelvis i duplikken, side 23, første afsnit blot gjort følgende gældende:

"Hen,dover bemærkes, nt Elsnm alene inddrnger faste omkost11i11ger
reg11sknbsførl i 1. linlvtir 2006 i sine bereg11i11ger, 111c11 det gilier ikke mening
ni fordele de faste 0111kost11iJ1ger mellem halvår som giorl nf Elsam, idet det
mti anses for ti(fældigt om eksempelvis et kraftværk Miver malet i iimi eller
iuli- Rådet /rar ved opgørelse11 afkritiske timer i bilng Pforetaget en mere retvisende fordeling, hvor de samlede faste omkostninger er fordelt ligeligt mellem de 2 l,nlvtir i 2006." (vores understregninger) .. .
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(787)

Styrelsen ønsker af denne årsag at se bort fra Elsams [halvårsregnskab) for 1.
halvår 2006 og i stedet beregne Elsams faste omkostninger i 1. halvår 2006
med udgangspunkt i regnskabet for hele 2006 ved at anvende en andel af de
faste omkostninger for hele 2006.

(788)

Når styrelsen imidlertid i rådsafgørelsen valgte alene at forholde sig rigidt
til 2005-2006 og omkostningsdata fra den periode, forekommer det inkonsekvent, at styrelsen nu - hvor resultatet ikke støtter styrelsen - fraviger udgangspunktet i forhold til Elsams faste omkostninger, navnlig når data er
tilgængelige for 1. halvår 2006 separat.

(789)

Som det fremgår, anfører styrelsen kun et argument for denne fremgangsmåde, nemlig at "det må n11ses for lilf,ddigt 0111 eksempelvis et krnfll•ærk /,/iver
malet i juni eller juli". Det må imidlertid anses for lige så tilfældigt, om eksempelvis et kraftværk bliver malet i december et givent år eller januar det
efterfølgende år.

(790)

Det kan endvidere konstateres, at Elsam konkret ikke har valgt at afholde
uforholdsmæssigt store omkostninger i 1. halvår 2006, idet de gennemsnitlige faste omkostninger i dette halvår også ifolge Test A var lavere end de
gennemsnitlige faste omkostninger i 2005. Der er derfor ingen konkret
grund til at anvende en metode som styrelsens, der har til formål at udligne
de faste omkostninger mellem 1. og 2. halvår 2006.

(791)

Styrelsens argument udgør altså ikke et validt argument for at fravige udgangspunktet om anvendelse af konsistente data. Elsam fastholder derfor, at
Test A af de årsager, der er anført ovenfor, skal gennemføres på baggrund af
pris- og omkostningsdata fra alene den undersøgte periode på 1 ½ år.

13.2.4

Elsnms faste omkostninger for 2, /u1hyjr 2006 er 11cx11tive i Test A

(792)

Der foreligger tværtimod en væsentlig begrundelse for ikke at anvende data
fra Excel-arket for 2. halvår 2006.

(793)

I det bagvedliggende Excel-ark, som implementerer rådsafgørelsen, indgår
der nemlig overraskende nok negative faste omkostninger i 2. halvår 2006.
Ved opgørelsen af Elsams omkostninger til brug for Test A giver det imid•
lertid ikke mening at operere med negative faste omkostninger. Også af den
grund skal data fra 2. halvår 2006 ikke medregnes i Test A, når resultaterne
af en fejlkorrigeret Test A for den nu undersøgte periode på 11/2 år skal fastlægges.

(794)

I støttebilag A fremsendt af styrelsen ved brev af 16. august 2010 anfører styrelsen i note 5, at Elsams faste omkostninger (AFC) er negative i 2. halvår
2006 i styrelsens omkostningsopgørelse på grund af Elsams frasalg af to centrale værker til Vattenfall:

"Elsnms metode og rådets metode {til rebereg11i11ger i Test A på baggnmd af
lrjemvis11i11ge11 for så vidt angår 2. hafoår 2006} giver forskellige resultnter,
navnlig idet AFC i 2. /111/mir 2006 er 11egqtiv på grm1d affrasalget af 2 cc11-
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tralc værker til Vattenfa/1 i dette Ira/vår," (vores understregninger og tilfojelser i firkantede parenteser) ...
(795)

Der er store faste omkostninger ved produktion af elektricitet, herunder på
grund af et væsentligt slid på produktionsapparatet, personaleomkostninger
og en række andre..forhold....Hvis Elsams_faste_omkq_~t11inger ved produktionen sættes til 0, er dette udtryk for, at produktionen slet ikke er forbundet
med sådanne omkostninger - dvs. at det er gratis for Elsam at bruge pro•
duktionsapparatet, gratis at have ansatte og så videre. Hvis Elsams faste
omkostninger ligefrem sættes til at være negative, betyder dette tilsvarende,
at Elsam rent faktisk isoleret set skulle tjene penge på disse forhold - dvs.
ikke på salget af det producerede, men på selve det at have ansatte, at anvende sit produktionsapparat med videre. Det burde forekomme oplagt forkert. De faste omkostninger ved at producere må isoleret set være positive,
og det ville derfor give et misvisende billede af Elsams produktionsomkostninger, hvis der blev anvendt negative faste omkostninger ved beregningerne i Test A.

(796)

Også af denne årsag skal Test A gennemføres på baggrund af omkostnings•
data for de undersøgte 1 ½ år, da anvendelse af den oprindelige periode på 2
år ville føre til anvendelse af styrelsens omkostningsopgørelse for 2. halvår
2006, hvor de faste omkostninger i testen er negative. Hvis Retten måtte finde, at det i øvrigt er retvisende at anvende styrelsens metode til reberegninger, skal det bagvedliggende Excel-ark i det mindste renses for de negative
faste omkostninger.

(797)

En anerkendelse af negative faste omkostninger i Test A ville i yderste konsekvens kunne betyde, at Elsam rent faktisk skulle betale kunderne for at aftage den el, som Elsam har haft store omkostninger ved at producere.

(798)

En anvendelse af negative omkostninger i Excel-arket ville også være uforenelig med rådsafgørelsen, som det også fremgår af rådsafgørelsens punkt
449:

"449. Ko11k11rre11cestyre/se11 anvender ikke de 11e~•ative faste 0111kost11i111rer i
sin misbrugstest. da det i givet fald ville 1111derv11rdere Elsams faktisk afl,o/dte omkostninger i 2006." (vores understregninger) ...
(799)

I spørgsmål 50a-50c anmodede parterne i forskelligt formulerede spørgsmål
skønsmændene om at forholde sig til anvendelsen af negative faste omkostninger. I den første skønserklæring (bilag 42a), side 23, ønskede skønsmæn•
dene imidlertid ikke at svare specifikt på spørgsmålene:

"Sko11s111æ11de11e l,ar allerede under moderne med parterne gjort opmærksom
på, at dette ikke er spørgsmål som oko110111isk teori som sådan l1ar særlig meget at sige 0111, yivet de problemer der i det hele taget er med at opgøre ege11kapita/e11 (og dermed den "rimelige" årlige Jorre11t11i11g af samme). Endvidere
/rar vi allerede i besvarelse af Sporgsmål 42 gjort rede for, al de anvendte
(mekaniske og med "politisk" fastlagt 11dgn11gsp11nkl) principper for opgørelse af prod11klio11sapparat, afskriv11ingcr og egenkapital 1111der alle omstæ11•

• 331 •

digheder a,fu,eilcr en tilgang. der liner c,rdoy meget lnn~•t frn den oko110111i•
ske tcorislfnyoko11omicns be1rcl1sdm111c/ser." (vores understregninger) ...
(800)

Som det fremgår af citatet, fandt skønsmændene ikke at kunne bidrage til
besvarelsen "givet de problemer der i det hele taget'' er forbundet med at opgøre
egenkapitalen i Test A. Som det fremgår af citatet, henviser skønsmændene i
den forbindelse til den kritik, som skønsmændene ved besvarelsen af
spørgsmål 42 fremsætter af de anvendte principper for opgørelsen af en
række af elementerne i Test A, herunder "produktionsapparat, afskrivninger
og egenkapital", som ifølge skønsmændene "under nlle omstæ11diglieder nfspcjler e11 tilgn11g, der ligger endog meget ln11gt frn de11 økonomiske teo•
ris!Jngoko110111ie11s begrebsdnnnelser'' ...

(801)

Der foreligger således en lang række årsager til, at der ikke bør kunne fore•
komme negative faste omkostninger ved beregningerne i Excel•arket bag
Test A. Testen bør derfor gennemføres på baggrund af både pris• og om•
kostningsdata for 1 ½ år og ikke for den oprindelige periode på 2 år, da sty·
relsens omkostningsopgørelse som nævnt viser, at Elsams faste omkostnin•
ger i 2. halvår 2006 er negative. Alternativt bør testen i det mindste renses
for de negative faste omkostninger i 2. halvår 2006.

13.2.5

Sclt, ticd nm1c11delsc nfsh1relse11s allemnli11c metoder er feUe11e 11æse11tli1e

(802)

Som nævnt er det uklart, hvilken metode for de relevante reberegninger,
styrelsen finder mest korrekt, ligesom styrelsen kun har fremlagt beregnin•
ger for et begrænset udvalg af scenarier.

(803)

I beregningerne i bilag 47 anvendes styrelsens alternative metode, hvor data
for 1½ år anvendes, men hvor halvdelen af de faste omkostninger for hele
2006 fra Excel-arket (dvs. med negative faste omkostninger fra 2. halvår
2006) indgår. Som det imidlertid fremgår af bilag 47, vil en reberegning baseret på en korrektion af stort set en hvilken som helst af fejlene også ved
denne metode give nul kritiske timer ...

(804)

l styrelsens bilag X foretages beregningerne for de fulde to år, selvom 2.
halvår 2006 blev ophævet, selvom det således er forholdet mellem omkostningerne og priserne i de resterende 1½ år, som skal vurderes, og selvom
der i omkostningerne for 2. halvår 2006 fra Excel•arket indgår meget store
negative faste omkostninger. Denne metode afviger blandt andet fra Elsam
H•afgørelsen, hvor beregningerne kun blev foretaget for den periode, som
den afgørelse vedrørte, nemlig 2. halvår 2003 - 2004. I Elsam li medtog styrelsen således ikke 1. halvår 2003 i beregningerne.

(805)

Som det imidlertid fremgår af blandt andet skema 1 til skønstemaet (bilag
43) og bilag 45 og 51, vil en reberegning baseret på en korrektion af stort set
hvilken som helst af fejlene også ved denne metode give nul kritiske timer.

(806)

Om data for 2. halvår 2006 skal indgå i beregningerne eller ej har derudover
ikke betydning for vurderingen af, hvorvidt der foreligger fejl i Test A. Metodespørgsmålet har nlc11e betydning for de reberegninger, som foretages i
forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt fejlene er væsentlige. Elsam gør
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gældende, at fejlene er væsentlige, allerede fordi antallet af kritiske timer
uvægerligt ændrer sig, hver gang Test A korrigeres for en fejl. Ved anvendelsen af Forudsætning B (dvs. uden data fra 2. halvår 2006), som Elsam gør
gældende er den rigtige, fører en korrektion af stort set en hvilken som helst
af fejlene ubestrideligt til nul kritiske timer. Allerede af den grund er hver af
fejlene væsentlige. Det samme...gældecimidlertid stort set også ved brug af
styrelsens metoder. Hvis styrelsen på den baggrund ikke desto mindre me•
ner, at de enkelte fejl alligevel ikke er væsentlige, må det være op til styrelsen at løfte den bevisbyrde. Det har styrelsen imidlertid ikke været i stand til
at gøre.
14.

Den lange vej til stadfæstelse (Test A fejlene)

(807)

De 5 udvalgte fejl i Test A er gennemgået i de foregående afsnit to til 12.
Som det også fremgår af gennemgangen, består flere af de overordnede fejl i
Test A af flere separc1te fejl, som hver især fører til, at retten skal give Elsam
medhold. I alt foreligger der 10 sådanne forskellige separate fejl.

(808)

Giver retten Elsam medhold i blot en af disse 10 fejl, skal retten følge en af
Elsams påstande. Retten kan derimod ikke give styrelsen medhold i styrel•
sens påstand, medmindre retten både afviser Elsams anbringender i relation
til nlle de 10 fejl og derudover afviser Elsams øvrige anbringender i relation
til de mange yderligere forhold, som bliver behandlet nedenfor i Del 4.3, 5, 6
og 7.

{809)

For så vidt angår de 10 fejl, er dette illustreret i Figur 14 nedenfor, som netop
af denne grund betegnes " Den lange vej til stadfæstelse (fest A-fejlene)" ...
Figuren er et flow chart, hvor retten blot skal være enig med Elsam i relation
til en af disse 10 fejl for at følge en af Elsams påstande.

•stelse (Test A c '/c11c)

-·
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(810)

Nummereringen i figuren starter ved 2, da figuren indgår som en del af et
lignende, men længere flow chart i konklusionen i Del 8. Som det der vil
fremgå, indeholder den samlede "lange vej til stadfæstelse" yderligere 9
skridt, hvor anbringendet om, at Elsam ikke er dominerende, er det første
skridt, mens de ovennævnte 10 fejl er de næste 2-11 skridt ud af i alt 19
skridt.

(811)

Som det er fremgået ved gennemgangen i det foregående, vil fejl nr. 2, 3, 4,
6, 7, 10 og 11 alle hver især ved en korrektion føre til nul kritiske timer, mens
fejl 8 og 9 meget vel kan ende med at føre til det samme resultat. Kun fejl 5
vil ikke i sig selv kunne fore til nul kritiske timer. Fejlen er imidlertid som
nævnt i afsnit 8.2 væsentlig af en række andre årsager.

(812)

I forbindelsen med figuren ovenfor bemærkes det i øvrigt, (i) at det er styre I•
sen, som har bevisbyrden for, at alle betingelser for misbrug af en domine•
rende stilling er opfyldte, (ii) at der kræves et detaljeret bevis fra styrelsen,
og (iii) at enhver usikkerhed skal komme Elsam til gode. Der henvises til afsnit 7.3.4.2.

DEL 4.2 - AFGØRELSESGRUNDLAGET INDEHOLDER INGEN MISBRUGSTEST, DER KAN DANNE GRUNDLAG FOR EN MISBRUGSAFGØRELSE UDEN

TESTA
15.

De ovrige misbrugstests i afgorelsesgrundlaget

(813)

I løbet af skriftvekslingen i denne sag har styrelsen i tiltagende grad gjort
gældende, at eventuelle fejl i Test A ikke er afgørende for, om rådsafgørelsen
som stadfæstet ved ankenævnskendelsen kan opretholdes. Til støtte for dette har styrelsen gjort gældende, at vurderingen ud over Test A også er baseret på en række andre elementer end Test A.

(814)

I dette afsnit vil Elsam redegøre for, at ingen af de elementer, som styrelsen
har henvist til, kan danne grundlag for en misbrugsafgørelse uafhængigt af
Test A, og at rådsafgørelsen som stadfæstet ved ankenævnskendelsen derfor
ikke kan opretholdes, hvis Test Aer behæftet med væsentlige fejl.

(815)

For at vise dette vil Elsam gennemgå de forskellige elementer, som styrelsen
i større eller mindre grad har henvist til som selvstændige grundlag for misbrugsafgørelsen samt redegøre for, hvorfor rådsafgørelsen som stadfæstet
ved ankenævnskendelsen ikke kan opretholdes på baggrund af disse elementer. I afsnit 15.1 vil Elsam gennemgå styrelsens Test B-G, i afsnit 15.2 vil
Elsam gennemgå rådsafgørelsens bilag A-F, og i afsnit 15.3 vil Elsam gennemgå styrelsens postulat om, at Elsam havde en misbrugsstrategi i den undersøgte periode.
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15.1

Rådsafgørclscu km, ikke opretholdes på gnmdlag af Test B-G, hvis Test A
ikke ide11tificerer kritiske timer

15.1.1

Test A er dc11 eneste af de s1,v lests i rlidsnfjqrclse111 som knn identificere kritiske ti!!.!.rl:

(816)

Misbrugsvurderingen fremgår af punkt 385-561 i rådsafgørelsens misbrugsafsnit, som udover Test A omtaler i alt seks øvrige tests, som er benævnt
Test B-G .. .

(817)

Formålet med disse seks øvrige tests beskrives i rådsafgørelsens punkt 12,
394 og 421-422:

Ko11k11rre11cestyrclsen anvender en mislir111stest til at vurdere, l1vorvidt Elsnm lrnr mis/1n,gt sin do111i11ere11de stilling i 2005-06 til nt op1111 11rimeligt lloje priser ...

"12.

Misl,r111stcste11 bestdr af i alt suv tests (A - G). Test A og B identificerer samlet set de såknldte "kritiske timer", !,vor Elsam hnr opnået en Jortje11este, der er væsentlig lwjere, end hvad der knr, opnås på et marked med virksom konk11rre11ce. I test C-G sker en prqvelse nl 0111 test A - B yiver et retvisende resultat.

394.

421. Test A identificerer som bekendt timer, hvor priser, er væse11tligt højere end Elsams omkost11i11ger, men da omkost11ingen1e varierer bctra1tcliyt frn
time til time, vil test A lmmte karakterisere en time. hvor prisen e,· relativt
lav, men /,vor omko;;t11i11u11 ogsd er lav, ;;om en kritisk time.
422. Hensigten med test B er at 1111dersoye. hvorvidt dette er tilfældet, samt
1111dersoge om der er behov for ni frasortere sådmme timer. Test B sikrer således, at prisen i c11 udpeget kritisk time ikke karakteriseres som misbmg, hvis
markedsprise11 i mange n11dre timer er væsentligt liojere." (vores understregninger) ...

(818)

Som det fremgår af citaterne, har alle de seks Tests B-G det fælles formål at
efterprøve resultatet af Test A, når - og hvis - Test A identificerer kritiske
timer.

(819)

Ankenævnet stadfæstede rådsafgørelsen og tilføjede ikke yderligere elementer til den af rådet anvendte misbrugstest:

"11.5.4. Efter en snmlet l1edo111111else af Konkurrencerådets 1111dersøgelser og
analyser tiltræder Ankenævnet - ligesom i Elsnm ll-sagen - nfde gnmde, der
er a11fort af Konkurrencerådet, nt den snmlede annllu;e omf«ttende misbru~s/est A sqm111e11/1oldt med mislm,gstest B Of de øvriye tests samt {,ilag A og F
sammenholdt med bilag B, C, D ey E og de i ovrigt foreliggende oplysninger
har et gr1111dlng og er ge1111e111fert på e,1 måde, så det i 1,vert fald er så pålideligt påvist, at ... " (vores understregninger) .. .
(820)

De i citatet nævnte bilag knytter sig til og er afledt af Test A og Test G:

(i)

Bilag A og F indeholder oversigter over de i Test A identificerede kri•
tiske timer ved anvendelse af en tilladt EKF% på henholdsvis 10 % og
14 %.

(ii)

Bilag B-E indeholder en oversigt over timerne i den undersøgte periode til brug for den ovennævnte Test G - her grupperet efter, hvor me•
get prisen i de pågældende timer overskrider et af styrelsen i den forbindelse anderledes fastlagt benchmark. Disse overskridelser betegnes
i Test G og i bilagene som mark-ups.

(821)

Misbrugstesten som stadfæstet af ankenævnet består således alene af i alt 7
tests: Test A-G med tilhørende bilag A-F.

(822)

Test A er den eneste test, som kan identificere kritiske timer. Test B-G efterprøver Test A og kan ikke tilføje kritiske timer, men kan alene finde, at resultatet af Test A ikke er retvisende. Bilag A-F er alene afledt af henholdsvis
Test A og Test G og indeholder oplistninger af kritiske timer identificeret i
Test A (bilag A og F), under anvendelse af forskellige tilladte EKF%'er eller
oplistninger af timer fra Test A med forskellige mark-ups (bil.1g B-E). Der
henvises til afsnit 15.1.2 og 15.2 nedenfor.

(823)

Rådsafgorelsen og kendelsen indeholder ikke en misbrugsanalyse, som
rækker ud over disse tests. Der henvises i den forbindelse til afsnit 15.3 nedenfor.

15.1,2

T,;st B-G kan ikke /iidrnfe fil en 111is/1r11vsko11klz,:;io11 lrvis Tes/ A ikke identificerer
kritiske timer

(824)

Hvis Test A efter en fejlkorrektion ikke ved en reberegning identificerer kritiske timer, vil alle de øvrige tests med tilhørende bilag - til dels bortset fra
Test F - være meningsløse, indholdsløse og/eller tomme og vil derfor allerede af den grund ikke kunne bidrage til en misbrugskonklusion. Som det vil
fremgå af det følgende, forudsætter testene således efter deres indhold, at
Test A har identificeret kritiske timer. Dette fremgår eksempelvis af de cita•
ter fra rådsafgørelsen, som er indsat i de efterfølgende punkter i relation til
de enkelte tests.

(825)

Test F forudsætter som den eneste af de efterprøvende tests kun delvist, at
Test A har identificeret kritiske timer. Test F undersøger dog på ingen måde,
om der foreligger misbrug, og den vil derfor heller ikke kunne bidrage til en
misbrugskonklusion, hvis Test A ikke identificerer kritiske timer.

(826)

I de følgende afsnit 15.1.2.1 til 15.1.2.6 vil der blive redegjort kort for indholdet af hver enkelt af de omtalte tests på baggrund af relevante citater fra
rådsafgørelsen. Der vil endvidere blive redegjort kort for, hvorfor hver af
disse tests ikke vil kunne bidrage til en misbrugskonklusion, hvis Test A efter en reberegning ikke identificerer kritiske timer.

1

15.1.2.1 Test B
(827)

Ifølge punkt 414-416 i rådsafgørelsen består Test B af tre trin:

~-- ~---

·-·

- 336 ·

Tcsle11 er udfor/ ved ni bereg11e den ge1111e111s11itlige pris for kritiske
timer i Iwer måned for hver timetal."

"414.

"415. . .. På samme måde regnes ge1111ems11itspriser for alle ikke-kritiske timer i-liver måncd.for.hl!ert timetnl."
"416. Det er 1111 muligt ni snm111e11li111e ~•e1111ems11ilspri!le11 i de kritiske timer i hvert timetal i liver 111å11ed med de11 tilsvarende ge1111ems11itlige pris for
alle ikke-kritiske timer." (vores understregninger) ...

(828)

Testen består således grundlæggende i en sammenligning af gennemsnitspriserne i de kritiske timer med gennemsnitspriseme i de ikke-kritiske timer.

(829)

Hvis Test A identificerer O kritiske timer, vil det imidlertid slet ikke være
muligt at foretage en sådan sammenligning.

15.1.2.2 Test C

(830)

I rådsafgørelsens punkt 526 beskrives Test C som følger:
"526. I test C 1111dersøges om Elsnms i11dtie11i11g i de kritiske timer unr 11ød-

vendif for, at Elsnm k1m11c op11ti e11 rimelig Jorre11tni11g af den investerede
kapital." (vores understregning) ...
(831)

På samme måde som i forhold til Test B følger det direkte af denne beskrivelse, at testen vil være meningsløs, hvis Test A ikke identificerer kritiske
timer. I givet fold vil der således slet ikke være nogen omsætning fra kritiske
timer at tage udgangspunkt i.

15.1.2.3 Test D

(832)

Test D beskrives som følger i rådsafgørelsens punkt 532:

[De11ne} test undersøger om Elsnms 111nrii11nlnvnncc i de kritiske timer adskiller si~ væse11tlifl Jrn den ge1111ems11itlige 111nrginnlnvn11cc for alle
timer i nnalyseperiode11. Dette 1111dersoges ved at sammenholde Elsnms 111nrgi11nlnvn11cc i llliv. f..Titiske og ikke-f..Titiske timer." (vores understregning)
"532.

(833)

På samme måde som i forhold til Test B og Test C følger det direkte af beskrivelsen, at Test D er indholdsløs, når der ikke er identificeret kritiske timer. Der er i så fold intet at tage udgangspunkt i, når sammenligningen skal
foretages.

15.1.2.4 Test E

(834)

I rådsafgørelsens punkt 542 beskrives Test E som følger:
"542. De11ne test 1111dersøger, hvor mcyet nOngeme nfel ltnr betalt for mefel
i 2005-06 som folge af Elsnms misbnrg af damincre11de stilli11g. Dette 1111der-
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søges ved, at opgorc merbctn/ingen for priser der lif,f,er gver teststørrelsen
.. . " (vores understregninger) ...
(835)

En kritisk time er som beskrevet i punkt (299) en time, hvor prisen overstiger
teststørrelsen i Test A. Hvis Test A ikke identificerer kritiske timer, vil der
derfor i sagens natur heller ikke foreligge nogen "mer/letali11g" at forholde sig
til. Test E vil således i stedet blot bekræfte, at aftagerne ikke har betalt for
meget.

15.1.2.5 Test F

(836)

I rådsafgørelsens punkt 547 beskrives formålet med Test F som følger:
"547. De1111e test 1111dersoger i l11•ilkc;11 11dstr,vkt1ill1 Elsnm var prisbestem·
me11de i de11 1111dersogte periode. Testen viser dels, at Elsnm generelt er pris•
/1estc111111e11de i Vcstda11111nrk, dels at Elsam i 294 kritiske timer ikke var pris/1este111111e11de, 111e11 al deres indmeldte pris på Nord Pool, i tilfælde af at de
var pris/1este111111e11dc, ville hm•c medfort en kritisk lime." (vores understregninger) ...

(837)

Test Fer således den eneste test, som kun delvist er baseret på og forudsæt•
ter identificerede kritiske timer. Den del af testen, som vedrorer, i hvilken
udstrækning Elsam har været prisbestemmende i den undersøgte periode
generelt, vil således i princippet kunne gennemføres, selv hvis Test A ikke
identificerer kritiske timer.

(838)

Som anfort i afsnit 11.2.5 i processkrift II er styrelsens definition af "prisbestemmende" efter Elsams opfattelse misvisende og overvurderer væsentligt
antallet af timer, hvor Elsam fastsætter prisen i Vestdanmark .. .

(839)

Selv hvis Test F havde været baseret på en reel analyse af, hvorvidt Elsam
var prisbestemmende, ville testen dog under alle omstændigheder højst
kunne anvendes til at udelukke, at der kunne foreligge misbrug. Elsam kun•
ne således næppe siges at have udnyttet en dominerende stilling til at ind•
melde urimeligt høje priser, hvis Elsam ikke selv havde fastsat priserne i de
pågældende timer. Prisbestemmende er derimod ikke en tilstrækkelig betin•
gelse for misbrug, og testen ville fortsat på ingen måde kunne påvise, at Elsam havde indmeldt urimeligt høje priser, eller at Test A var retvisende navnlig ikke, hvis Test A slet ikke identificerer kritiske timer. Selv hvis Elsams udbudspriser måtte være med til at bestemme prisen i mange timer,
ville det således ikke kunne udgøre bevis for, at disse priser også var urimeligt høje.

15.1.2.6 Test G

(840)

I rådsafgørelsens punkt 552 beskrives Test G som følger:
"552. Denne test undersøger omfanget og karakteren af misbruget.
Det undersøges, at på hvordan lsic) de kritiske timer fordeler sig pr.
kvartal over den undersøgte periode. Dernæst undersøges hvorledes
de kritiske timer er blevet identificeret ved hjælp af grænseværdierne
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for hhv. 3 og 10 sammenhængende timer." (vores understregninger
og tilføjelse i firkantet parentes) ...
(841)

Test G vil i sagens natur ikke kunne forholde sig til "0111fa11get og knrnktere11"
af de kritiske timer, hvis Test A slet ikke identificerer sådanne kritiske timer.
TestG_viJ dermed_heller ikke kunne påvise misbrug, hvis Test A ikke identificerer kritiske timer.

15.2

Bilag A-F udgør ikke selvstændige misbmgstests

(842)

I takt med at Elsam har påpeget flere og flere alvorlige fejl i Test A, har sty•
relsen under denne sag som "efterarbejder" ikke alene forsøgt at ophøje Test
B-G men også bilag A-F til selvstændige tests, som uafhængigt af sammenbruddet i Test A skulle kunne udgøre et fornødent grundlag for misbrugskonklusionen.

(843)

Styrelsen gør gældende, at bilag A-F skulle udgøre selvstændig dokumenta•
tion for, at Elsam har indmeldt urimeligt høje priser. Dette fremgår eksempelvis (af afsnit 2.2, side 15-16, i styrelsens sammenfattende processkrift):

"For det sjette l,nr rtidet udover de ovennævnte undersøgelser foretaget e11
0111fatte11de selvstændig a11alyse af Elsams ko11krete adfærd i hver enkelt af de
ved misbr11gsteste11 udpegede kritiske timer, her1111der svi11g11inger11e i priserne fra ti111c til ti111e, forholdet til priserne i 11abolnnde11e og forholdet mellem Elsams prod11ktio11somkost11i11ger og de i11dmeldte priser (l,ilqg A-F).
Som bilag A og Fer fremlagt e11 oversigt over sm11tlige 1..-ritiske timer (med e11
egcnknpitalforrentnillg pti 10 % lie11Jioldsvis 14 %) i den undersogte periode
med angivelse nf prisen i Vestdn11111ark og i 11nboomrtidemc, samt 11etloimport
frn Tyskland og Elsnms omkost11i11ger. Bilnge11e giver en meget 11dforlig redegørelse for Elsnms fnktiske adfærd j hver afde kritiske timer.
Bilqgene viser ma11gc eksempler vti, at Elsnm sætter en pris i Vcstdnnmark,
som er urimeligt lw; - i visse timer endog ho;cre end i nabolandene - og helt
uden sn11m1enlia:11g med Elsa111s omkostninger i de ptigældende timer. Eksemplerne 1•iser1 nt Elsnm ved si11 adfærd kan sætte de mekrwismcr, der er nfgorcnde for prisda1111else111 ud nfkraft, stiledes ni prissæt11i11gc11 udviser 11ogle
helt urimeligt store og uforudsigelige svingninger i opadgtiende retni11g.
Til yderligere illustration kan lte1wises til l1ilng B-E, lzvor Ko11k11rre11cerådet
hnr listet de timer, livor prisen er mere end l,e11holdsvis 25, 50, 100 og 200 %
større end Elsams ge1111e111s11itlige samlede omkostninger (ATC) i de prigælde11de timer.
Bilqg A-F i11delzolder e11 klar og 11h1et11dig dok11me11tatio11 for, ni Elsam i e11
lang række timer /rar opnået priser, dcr er uden smmnenl1æ11g med omkost11i11geme og ligger endog meget hoit - i mange tilfælde over 100 % og i nogle
tilfælde over 200 % - over de i forvejen i forhold til Elsams regnskabsforte
0111kost11i11ger meget konservatil•I opgjorte omkost11i11ger." (vores understregninger) ...
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(844)

Elsam gør gældende, at bilag A-F ikke kan anses for at udgøre selvstændige
tests.

(845)

For del fersk er bilag A-F ikke beskrevet som selvstændige tests i rådsafgørelsen og beskrives heller ikke som værende selvstændige tests i ankenævnskendelsen.

(846)

Bilag Aer blot afledt af Test A og indeholder alene en oversigt over de kritiske timer, som er identificeret i Test A-regnearket, med tilhørende oplysninger fra Test A og Nord Pools databank. I rådsafgørelsen er bilag A eksempelvis alene omtalt et sted, nemlig i punkt 407:
"407. Sn,11/et set ide11tificerer test A i nit 1.484 kritiske timer. jf. tnl,el 21.

Hver enkelt kritisk time frem~år nf(l,ila<I Al." (vores understregninger og
tilføjelse i firkantet parentes) ...
(847)

Bilag Fer siet ikke omtalt i rådsafgørelsen. Bilaget blev fremlagt af styrelsen
under ankenævnssagen som et opdateret bilag A, nu blot med de kritiske
timer, som identificeres i Test A ved en tilladt EKF% på 14 % før skat.

(848)

Bilag B-E er alene udarbejdet til brug for undertest G. Disse bilag er i rådsafgørelsen alene omtalt i punkt 560, som omhandler Test G. Det fremgår af
dette punkt, at bilag B-E blot indeholder en gruppering af timer, der indgår i
Test A efter størrelsen af en såkaldt mark-up:
"560. For ni give et overblik over størrelsen af Elsams mark-up l1erer11et 11ti ll/l_f·

yr1111d af test a (som har e11 le11de11s til at overvurdere de ge1111ems11itlige samlede
0111kost11i11ger) er der i /liln)' TB-El 1111)•ivet samtli)•e timer, /,vor:
111ark-11p'e11 er storre e11d 25 pct. ([bilag Bf)
111ark-11p'e11 er større c11d 50 pct. (Jt,ilag Cl)
mark-up'e11 er storre end 100 pct. ([bilag DJ)
mark-11p'e11 er storrc e11d 200 pct. ({/1ilag EJ)" (vores understregninger og tilfø•
jelser i firkantede parenteser) ...
(849)

Som det således fremgår, har bilag A-F ikke indgået i rådsafgørelsen e11er
kendelsen som selvstændige tests, men er alene oversigter afledt af Test A
og en af de seks underordnede tests, nemlig Test G. Det bekræftes også direkte af overskrifterne på bilagene. Overskrifterne på bilag A og F er "Krili•
ske timer - Oversigt", mens overskrifterne på bilag B·E er "Oversigt over samtlige timer med en mark-up> (xxl %" (vores tilføjelse i firkantet parentes).

(850)

Rådsafgørelsen indeholder ingen redegørelse for, hvori eventuelle selvstæn•
dige tests på baggrund af bilagene skulle bestå eller hvad resultaterne af sådanne tests skulle være. Ankenævnskendelsen indeholder heller intet, der
understøtter, at disse bilag skulle kunne udgøre selvstændige tests. Det kan
derfor heller ikke lægges til grund, at bilagene har indgået i rådsafgorelsen
som selvstændige tests.

(851)

På det grundlag ville det udgøre en overtrædelse af den forvaltningsretlige
begrundelsespligt, hvis bilagene rent faktisk havde indgået i rådsafgørelsen

~
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eller kendelsen som selvstændige tests. Den manglende omtale ville i givet
fald have medført, at Elsam i klar modstrid med begrundelsespligtens formål ikke har fået lejlighed til at udtale sig om indholdet af disse postulerede
tests, som i givet fald ville ligge til grund for misbrugsafgørelsen. Også af
denne årsag kan det ikke lægges til grund, at der har indgået sådanne selvstænclige.testsl afgørelsens gru11~Iag.
(852)

For det n11det vil bilag A-F derudover under ingen omstændigheder kunne
føre til, at rådsafgørelsen kan opretholdes, hvis Test A ikke identificerer kritiske timer. Disse bilag ville i så fald i sagens natur være tomme, da de jo
netop er oversigter over hhv. resultaterne af Test A og resultaterne af Test G,
der som forklaret ovenfor vil være indholdsløse, hvis Test A ikke identificerer kritiske timer.

(853)

For det tredie ville bilag A-F være behæftet med væsentlige mangler, hvis
man måtte vælge at anse dem for selvstændige tests. De ville også af den
grund ikke kunne udgøre et tilstrækkeligt grundlag for en misbrugskonklusion.

(854)

En sådan analyse af priserne i enkelte timer, som bilag A-F ifolge styrelsen
skulle være udtryk for, har eksempelvis ikke værdi, så længe Elsam ikke har
fået dækket sine omkostninger over den undersogte periode. Som det fremgår af afsnit 7.3.3, skal vurderingen i henhold til såvel rådsafgørelsen som
lovgrundlaget med tilhørende anvendelse af økonomisk teori således foretages over tid.

(855)

I Gcucrnl Motors (sag 26(75) afviste Domstolen misbrug i form af urimeligt
høje priser bl.a. under henvisning til, at priserne kun lejlighedsvis oversteg
varens økonomiske værdi, idet EF-Domstolen i præmis 18-20 udtalte, at:

" ... ns tlrcsc i11spcctions 011/11 co11stit11tcd occasionnl nctiviht ... TIiis co11duct
011 part of tl1c npplicnnt ... cmmot be regnrdcd ns n11 'nb11se' roitl1i11 tltc men11i11g of nrticlc /102/." (vores understregning og tilføjelse i firkantet parentes) ...
(856)

Selv hvis rådsafgørelsen og lovgrundlaget blev ignoreret, og styrelsen forsøgte at gennemføre en isoleret analyse af priserne i enkelte timer, hvor man
fejlagtigt så bort fra periodens samlede omkostninger mv., ville styrelsen
derudover være nødt til at inkludere en lang række omkosminger, der vedrører den enkelte time, som styrelsen ikke har inkluderet i bilag A-F. Disse
omkostninger er gennemgået på side 118 i Elsams processkrift II og omfatter
eksempelvis det forhold, at de meget store omkostninger, som er forbundet
med at starte værkerne op, er fordelt ligeligt ud på alle producerede mængder i hele perioden og derfor ikke indgår specifikt i de timer, hvor de afholdes ...

(857)

For det fjerde er bilag B-E misvisende.

(858)

Bilag B-E indeholder de timer i perioden, hvor en såkaldt mark-up er større
end 25 %. Denne mark-up er ifølge rådsafgørelsen punkt 560
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" ... beregnet på bnggr1111d nf test n (som hnr en tendens til nt overvurdere de
gem1ems11itlige snm/ede omkosltli11gerY' ...
(859)

Ved en nærmere analyse viser det sig imidlertid, at det i Test G med tilhørende oversigtsbilag B-E anvendte benchmark er væsentligt lavere end Omkostningsbenchmarket i Test A. Benchmarket i Test G er således ikke som
påstået af styrelsen "beregnet pti bnggr1111d nf test A" og medregner ikke alle de
"samlede omkostninger".

(860)

Forskellen består i, at CO2-kvoter og EKF ikke indgår i benchmarket i Test G
med tilhørende oversigtsbilag B-E, selvom de indgår i Test A's Omkostningsbenchmark.

(861)

De udarbejdede oversigter [grupperet) efter nærmere angivne mark•ups i bi•
lag B-E er derfor allerede af denne grund misvisende.

(862)

Det var således også misvisende, da styrelsen, som det fremgår af kendelsen
side 111, sidste afsnit, under ankenævnskendelsen anforte, at bilagene viste,
at priserne lå meget højt "over den i forvejen meget [1oje tærskel indbygget i misbrugstesten". Bilagene anvender således hverken Omkostningsbenchmarket
eller selve teststørrelsen i Test A som udgangspunkt for beregningen af de
anførte mark-ups men derimod et væsentligt lavere benchmark.

(863)

Figur 15 nedenfor viser fordelingen af samtlige timer i perioden 2005-2006
på mark-ups, når mark-ups for hver enkelt time beregnes ved hjælp af sty•
relsens særlige metode, som er anvendt i bilag B-E. I figuren er mark-ups
angivet ud af den horisontale x-akse. Op af den vertikale y-akse er angivet
antallet af timer med de forskellige m.irk-ups. Ud for hver mark-up på X·
aksen er det således angivet med en søjle, hvor mange timer i perioden 20052006, den pågældende mark-up forekommer.

(864)

Som nævnt ovenfor beregner styrelsen mark-ups for hver enkelt time med
udgangspunkt i et meget lavt benchmark. Omkostningselementeme EKF og
CO2 er således ikke medtaget i benchmarket. Da mark-ups'ene er beregnet
ved brug af styrelsens metode, svarer timerne i figuren med en mark-up på
over 25 % til timerne i bilag B-E. Dette er tilfældet for alle timerne til højre
for den gule stiplede linje.

(865)

Som det dog også fremgår af figu ren, er der et stort antal timer, hvor Elsam
har en negativ mark-up selv ved anvendelsen af det alt for lave benchmark,
som styrelsen anvender ved opgørelsen af bilag B-E.

Figur 15: Fordeling nf timer på mnrk-ups, når disse /1ereg111:s med 11dgangsp1111kt i
det meget lave be11cl1111nrk
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(866)

Hvis det alt for lave benchm,irk erstattes af Omkostningsbenchmarket fra
Test A, vil billedet imidlertid ændre sig markant. Dette fremgår af Figur 16
nedenfor, som viser fordelingen af samtlige timer i perioden 2005-2006 på
mark-ups, hvor mark-ups for hver enkelt time stadig beregnes ved hjælp af
styrelsens metode anvendt i bilag B-E, men hvor Omkostningsbenchmarket
anvendes i beregningen af disse mark-ups.

(867)

Som det fremgår af figuren, ville bilag B-E stort set ikke have indeholdt timer, hvis mark-ups'ene var blevet beregnet med udgangspunkt i Omkostningsbenchmarket i stedet for det meget lave benchmark.

Figur 16: Fordeling nf timer på 11111rk-11ps, når disse bereg11es med 11dgm1gsp1111kt i
Omkost11i11gsbc11ch111nrket

I
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(868)

Hertil kommer, at det er en naturlig følge af el-markedets virkemåde, at der
forekommer timer med lave og negative mark-ups og timer med relativt høje mark-ups. Det er således en grundlæggende og af rådet og ankenævnet
anerkendt præmis for Elsam, at Elsam i visse timer er nødt til at indmelde
højere priser end omkostningerne i de pågældende timer, netop fordi disse
"mark-ups" skal dække de store tab, som Elsam lider i andre timer.

(869)

Selv hvis det kunne lægges til grund, at selvstændige tests på baggrund af
disse bilag havde indgået i afgørelsesgrundlaget, ville disse tests derfor ikke
medføre, at rådsafgørelsen kan opretholdes til trods for fejlene i Test A.

15.3

Rådsafgørelse11 kar, ikke opretholdes på gnmdlag af styrelseus poshtlat 0111
en misbnigsstrategi

(870)

Endelig kan styrelsens processkrifter muligvis læses således, at styrelsen nu
- selv uden støtte i Test A-G og bilag A-F - som endnu et "efterarbejde" gør
gældende, at Elsams påståede strategi, herunder Elsams postulerede naboprisstrategi og Elsams postulerede manipulation med de af Transmission
System Operators ejede transmissionskabler, i sig selv udgør den fornødne
dokumentation for misbrugskonklusionen om de urimeligt høje priser.

15.3.1

A[sorclscsvr1111dlnvct i11dclroldcr iulct til støtlc for vos/11/nlct om CII mis/,rug,~strntc-

gi som selvstændig 111islm1gstcst
(871)

Styrelsens postulat om en særlig misbrugsstrategi som selvstændigt grundlag for en misbrugskonklusion - uanset udfaldet af Test A - kan afvises allerede ved en gennemgang af den stadfæstede rådsafgørelse.

(872)

En gennemgang af den stadfæstede rådsafgørelses misbrugsafsnit, side 6898, viser således, at alle 30 sider alene omhandler Test A-G med tilhørende
omtale af de afledte bilag A-E ...

(873)

At strategianklageme..ikke indgår i eller udgør grundlaget for misbrugskonklusionen, bekræftes også af ankenævnet, som i kendelsens punkt 11.2.6 anførte følgende:

"En prisstrategi som de11 Elsam f11lgte i 2005 og i 1. halvtir af 2006 kim .. .
indebære misbrug af en dominerende position .. . Det påhviler Ko11"11rre11cerådet at godtgore. at dette har været tilfældet." (vores understregning) ...
(874)

Selv hvis den postulerede strategi kunne være - og havde været - udøvet,
påhviler det således fortsat rådet at dokumentere, at strategien også rent faktisk førte til misbrug i form af urimeligt høje priser.

(875)

Denne vurdering og dokumentation består af Test A med tilhørende verificerende Tests B·G, som udgør afgørelsesgrundlagets eneste analyse af,
hvorvidt priserne så rent faktisk er urimeligt høje. Dette bekræftes også af
styrelsen i processkrift A, side 8:

"Konk11rre11ccrådet har for det fjerde med henblik pti at vurdere, om dc11 n11vendle prisstratc1i rent fnktisk 01så har 11d111ø11tet si1 i urimeligt lroie priser i
perioden anvendt en "økonomisk" misbrugstest. der l,estår a,f e11 række forskelli~•e test. benævnt test A-G." (vores understregninger) ...
(876)

Det samme fremgår af duplikken, side 3 ... og af de i afsnit 15.1.1 nævnte citater fra såvel rådsafgørelsen som kendelsen. De relevante dele af rådsafgørelsens punkt 12 og 394 citeres for nemheds skyld igen:

Konkurrmccstyrclscn a,ive11der en misbnigstesl til ni vurdere. l1Zior11idt Elsam har 111isl1r11gt sin do111i11cre11de stilling i 2005-06 til at opnii urimeligt ltoje priser ...

"12.

394. Misbn1gsteste11 bcsttir afi alt s11v tests (A - GJ." (vores understregninger) ...

15.3.2

Rådsa(vorclsc11s beskrcp11e strategi er heller ikke relevant for mislm,gsv11rderi11ge11

(877)

Den strategi, som dog beskrives i rådsafgørelsen, fremgår af punkt 350-368,
som kun indgår i afgørelsens afsnit om dominansspørgsmålet ...

(878)

Som det fremgår blandt andet af overskriften umiddelbart for punkt 350,
handler styrelsens synspunkter da også om "Elsams n111ligl1eder for ni fastsætte
markedsprisen og skabe jlnskeltnlse". Det er således en analyse af Elsams 11111 ligltedcr. Dette kan være relevant for en dominansvurdering, som netop handler om evnen - det vil sige muligheden - for at handle uafhængigt af kon•
kurrenteme. En sådan mulighed er imidlertid ikke i sig selv på nogen måde
relevant for misbrugsvurderingen.
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(879)

Derudover omhandler de beskrevne muligheder reelt alene de tre muligheder, som en hvilken som helst virksomhed altid må overveje, nemlig om
virksomheden skal tilbyde sine produkter til priser, som ligger under, midt
imellem eller over alle konkurrenternes priser. Mulighederne er også ifølge
rådsafgørelsen følgende:
(i)

Indmelding af priser under den forventede laveste nabolandepris;

(ii)

Indmelding af priser mellem den forventede laveste og den forventede højeste nabolandepris

(iii)

Indmelding af priser over den forventede højeste nabolandepris hvilket Elsam i øvrigt afstod fra på grund af tilsagnsaftalen.

(880)

Når de nævnte nabolandspriser er relev.inte for alle producenter, som afsætter el i Vestdanmark, herunder Elsam, er det fordi, de forventede prisniveauer i de nævnte nabolande udgør det forventede prisleje hos en række
helt centrale konkurrenter.

(881)

En prisindmelding fra eksempelvis Elsam over den forventede norske/svenske pris medfører således på grund .if Nord Pools funktionsmåde,
at de to tr.insmissionskabler fra Norge og Sverige mod Vestdanmark automatisk bliver fyldt fuldstændigt med el. Denne el vil automatisk blive solgt i
Vestdanmark, før Elsam får solgt så meget som en eneste MWh.

(882)

De tre mulige strategier er således blot udtryk for den naturlige hensyntagen
til konkurrenternes priser, som enhver virksomhed altid er tvunget til at tage i betragtning.

(883)

Det er forholdsvis åbenlyst, at en sådan hensyntagen til konkurrenternes
priser ikke i sig selv kan udgøre misbrug.

(884)

Selvom den konkrete beskrivelse af de enkelte strategier i rådsafgørelsen ikke er korrekt og blandt andet bygger på en misforstået opfattelse af de særlige markedsmekanismer, udgør de tre strategier grundlæggende set blot en
udtømmende beskrivelse af de tre situationer, som Elsam kan stå i i forhold
til konkurrencen fra udlandet.

(885)

Elsams indmeldte priser vil således som nævnt i sagens natur altid enten
være under det laveste prisniveau i nabolandene, over det højeste prisniveau i nabolandene eller midt imellem prisniveauerne i Norge/Sverige og i
Tyskland.

(886)

Som det fremgår af afsnit 3.4, viser en prisprissammenligning, at Elsams priser har ligget under eller på niveau med en række lande i den undersøgte
periode, herunder også Norge, Sverige og Tyskland. Dette forhold understøtter også, at Elsam ikke har haft en naboprisstrategi som den, styrelsen
beskriver.

- 346 •

(887)

Den af styrelsen beskrevne strategi ville således indebære, at Elsams priser
altid ville ligge på en af to måder i forhold til de forventede priser i nabolandene:
(A) Tllsk pris> 11orsklsv1msk pris: På niveau med forventet tysk pris, over forventet norsk/svensk.pris
(B) Norsk/svensk pris > h1sk pris: På niveau med forventet norsk/svensk pris,
over forventet tysk pris

(888)

Elsams priser ville altså altid ligge enten på niveau med eller over de forventede priser i både Norge, Sverige og Tyskland, hvis Elsam havde fulgt den
naboprisstrategi, som styrelsen beskriver. Over hele den undersøgte periode
ville Elsams gennemsnitlige priser derfor nødvendigvis også komme til at
ligge højere end de gennemsnitlige priser i alle tre fonde. Når dette ikke er
tilfældet, kan Elsam derfor heller ikke have haft den pågældende strategi.

(889)

Det er imidlertid som anfort i punkt 350-368 i rådsafgørelsen korrekt, at Elsams valg mellem de tre strategier påvirker, hvor meget Elsam får solgt, og
hvilken pris Elsam opnår for de solgte mængder. En relativt set højere pris som f.eks. ved anvendelse af strategi (iii) - medfører naturligt nok et væsentlig mindre salg, mens en lav pris - som f.eks. ved anvendelse af strategi (i) medfører et større salg.

(890)

At foretage en afvejning mellem opnåede priser og solgte mængder er imidlertid heller ikke i sig selv udtryk for en misbrugsstrategi. Tværtimod er enhver rationel virksomhed på et hvilket som helst marked løbende nødt til at
foretage en sådan afvejning.

(891)

Det er klart, at resullnlel af en sådan afvejning kan være, at virksomheden hvis den i øvrigt måtte have evnen til det - beslutter sig for generelt at indmelde priser, som er urimeligt høje. Det vil dog i givet fald ikke være selve
afvejningen mellem strategierne, der udgør misbruget, men derimod det
eventuelt resulterende urimeligt høje prisniveau. For at kunne træffe en
misbrugsafgørelse, vil det derfor altid være nødvendigt at vurdere, om selve
prisniveauet er urimeligt højt.

(892)

Det er den opgave, som styrelsens misbrugstest bestående af Test A -G var
tiltænkt.

15.3.3

Prod11ktio11soptimeri11:;snot11tet er ikke bevis for e11 misbmgsstrategi

(893)

Eksempelvis på side 8 i processkrift A indikerer styrelsen, at Elsams produktionsoptimeringsnotat (bilag 8) udgør et fældende bevis for Elsams påståede
misbrugsstrategi .. .

(894)

Notatet er dog blot udtryk for de ovennævnte helt normale overvejelser om
forholdet mellem pris og mængde.

(895)

Styrelsen henviser navnlig til, at det fremgår af notatet, at der højest må
indmeldes priser, der svarer til den højeste af priserne i nabolandene. Nota-
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tets omtale af højeste nabolandspris som maksimum for prisindmeldingeme
er imidlertid blot udtryk for implementeringen af tilsagnsaftalen, der jo netop fastslog, at Elsam i de relevante perioder højest måtte indmelde priser
svarende til den forventede højeste nabopris.
15.3.4

Elsams post11lcrcdc evne til nt sknl,c P)' (grlii11drc flnskdinlsc

(896)

Postulatet om, at Elsam kan skabe og forhindre de flaskehalse, som opstår
på transmissionskableme til Vestdanmark, var i rådsafgørelsen fremsat til
støtte for dominansvurderingen. Denne problematik har Elsam behandlet
ovenfor i Del 2 om dominans.

(897)

Her under retssagen bruges dette postulat nu - som endnu et "efterarbejde"
- som argument for misbrugskonklusionen og navnlig som argument for, at
misbrugskonklusionen kan opretholdes, selvom Test A er behæftet med væ•
sentlige fejl.

(898)

Som nævnt i Del 2 er flaskehalse ikke odiøse.

15.3.5

Priser, som ikke er 0111kost11i11gsl,nscredc. kn11 ikke alene a,f den ~r1111d 11tfsør,; mislmi)r

(899)

Styrelsen fremfører som et "efterarbejde" tilsyneladende også, at misbrugs·
konklusionen kan hvile alene på den postulerede naboprisstrategi, fordi Elsams prisstrntegi ifølge styrelsen så ikke også kan have en sammenhæng med
omkostningerne.

(900)

Som det fremgår af afsnit 7.3.1.4, følger det imidlertid udtrykkeligt af EUpraksis, at det er fuldt ud lovligt at have priser, som ikke er omkostningsbaserede.

(901)

Allerede af den grund må dette "efterarbejde" afvises.

(902)

Derudover er det værd at bemærke, at alle Elsams priser havde sammenhæng med omkostningerne. I de få timer, hvor Elsam opnåede priser, der
oversteg Elsams omkostninger som fordelt i Test A, havde disse priser således til formål at dække Elsams omkostninger i de mange andre timer med
lave priser, hvor Elsam led store tab.

DEL 4.3 - UANSET FEJLENE I TEST A ER STYRELSENS BEVISFØRELSE MANGELFULD

(903)

Selv hvis det lægges til grund, at ingen af de forhold, som er beskrevet i Del
4.1 ovenfor, udgør væsentlige fejl i den stadfæstede rådsafgørelse, gor Elsam
gældende, at styrelsen stadig ikke har løftet sin bevisbyrde for, at betinge!•
seme for at statuere urimeligt høje priser er opfyldte.

(904)

Som beskrevet i afsnit 7.3.4.2 er det styrelsen, der har bevisbyrden for, at alle
disse betingelser er opfyldte.
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(905)

Flere af disse betingelser har styrelsen imidlertid slet ikke undersøgt eller
forholdt sig til. Dette medforer i sig selv, at styrelsen ikke har loftet sin bevisbyrde, og at Elsam derfor skal have medhold.

(906)

Ved en nærmere undersøgelse viser det sig endvidere, at hvis styrelsen havdtdorholdt.sig til disse betingelser, ville styrelsen have kunnet konstatere, at
alle betingelserne faktisk ikke er opfyldt. Også af denne årsag skal Elsam have medhold.

(907)

I afsnit 16 nedenfor vil Elsam redegøre for, at styrelsen har forsømt at fastlægge den økonomiske værdi af el, selvom det som nævnt i afsnit 7.3.1.2 følger af U11itcd Brands-dommen, at en pris ikke kan være urimeligt høj, hvis
ikke den står i urimeligt forhold til varens økonomiske værdi. Elsam vil
endvidere redegøre for, at styrelsen har forsømt at inddrage en række af de
forhold, som ifølge dommen er relevante ved fastlæggelsen af varens økonomiske værdi.

(908)

I afsnit 17 nedenfor vil Elsam derefter redegore for, at styrelsen har forsømt
at forholde sig til det i afsnit 7.3.4.1 beskrevne krav om, at priserne skal være
"clcnrly disproporlio11ntc" i forhold til de relevante benchmarks, for at der kan
foreligge urimeligt høje priser. Elsam vil endvidere vise, at en analyse af forholdet mellem Elsams priser og det af styrelsen anvendte benchmark viser,
at der selv ud fra styrelsens fejlagtige forudsætninger ikke foreligger et sådant forhold.

16.

Konkurrencemyndighederne har ikke fastlag{tJ den okonomiske værdi

16.1

De ikke-0111kosh1i11gs111æssige ele111e11ter er e11d ikke forsagt v11rderet og opgjort

(909)

Som det fremgår af afsnit 7.3.1.2, følger det af Uuilcd Brmrds-dommen, at en
pris ikke kan være urimeligt høj, hvis ikke den står i et urimeligt forhold til
varens økonomiske værdi.

(910)

Som det ligeledes fremgår af afsnit 7.3.1.2, skal der ved fastlæggelsen af varens økonomiske værdi både inddrages (i) omkostningsmæssige forhold og
(ii) ikke-omkostningsmæssige forhold.

(911)

Vurderingen af Elsams priser i styrelsens Test A inddrager udelukkende
omkostningsmæssige forhold, mens de ikke-omkostningsmæssige forhold
hverken inddrages i Test A eller i nogen anden del af rådsafgørelsen som
stadfæstet ved ankenævnskendelsen.

(912)

Selve det forhold, at analysen er foretaget uden inddragelse af ikkeomkostningsmæssigt relaterede forhold, bevirker, at styrelsen ikke har løftet
sin bevisbyrde.

(913)

Hvis rådet havde inddraget disse ikke-omkostningsmæssigt relaterede forhold i misbrugs-analysen, ville analysen have vist, at værdien af el skal sættes højere, end det ovennævnte rene omkostningsbenchmark angiver.
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(914)

Med hensyn til de ikke-omkosmingsmæssige forhold, som er nødvendige at
inddrage for at fastlægge den økonomiske værdi, kan til illustration nævnes
to eksempler på forhold, som ikke er inddraget i værdien:

(915)

For del forsle blev det i Helsingborg Hnv11 tillagt vægt ved vurderingen af den
økonomiske værdi, at havnen repræsenterede en værdi for kunden, Scand•
lines, og for rederiets kunder på grund af havnens unikke geografiske place•
ring, jf. præmis 209 ...

(916)

På tilsvarende vis repræsenterer el en væsentlig værdi for aftagerne. Det
gælder også den tilknyttede forsyningssikkerhed. Dette betyder imidlertid
ikke, at varen pludselig intet må koste ud over de restriktivt opgjorte om•
kostninger. En stor værdi for kunderne kan ikke være omvendt proportional
med den økonomiske værdi.

(917)

For del andet kan den økonomiske værdi af elektricitet frigjort fra omkostningsmæssige analyser illustreres i de mange timer med mangel på el, hvor
udbuddet ikke er tilstrækkeligt stort til at dække kundernes efterspørgsel til
den udbudte pris. I denne situation hæver Nord Pool Spot (og ikke Elsam)
automatisk prisen udover, hvad elektriciteten i forvejen er udbudt til, indtil
tilstrækkeligt mange af køberne til den oprindeligt udbudte pris er foldet fra.

(918)

Dette kan illustreres ved følgende forenklede eksempel:

Eksempel 5
I e11 konkret lime udgør 11dl111ddel 2000 MWh, lit•or de11 dyreste MWh pti
Nord Pool er meldt ind til 500 DKKIMW/1. Til en pris pti 500 DKKIMW/1
udgør den samlede eflersporgsel 3000 MW/1. Det er imidlertid 11m11ligt, al
samtlige købere kn,1 aftag,: den efterspurgte mængde, dn udbuddet gn11ske en•
kelt ikke er tilstrækkeligt stort til at mode efterspørgslc11. I delte tilfælde hæver Nord Pool pti eget initiativ - og i overe11sstc111111els,: med oko110111isk teori
- 11dl111dsprise11 tilstrækkeligt til al kol1ere svar,:11dc til 1000 MW/1 falder fra.
l ckscmplct f,nr kobcre for 1000 MW/1 bctingct dcr,:s indmcldte eflcrsporgscl
af en maksimal pris pli lige under 5000 DKKIMW/1, 111e11s de resterende købere ønsker at erl,verve den efterspurgte cl selv ved e11d1111 højere priser.
I de1111e lime fastsætter Nord Pool borsprisen til 5000 DKKIMW/1, idel der
ved dc1111e pris etableres balance mellem udbuddet og efterspørgslen.
De11 pris, som Elsam indmeldte si11,: mængder til, og som maksimalt liggcr på
500 MW/1, lmr stiledes i11ge11 betydning for prisdm111else11. Elsam k111111e for
de11 sags skt;ld /rave indmeldt si11 el til det 11idobbdte, 4500 DKKIMW/1, 11de11

ni del havde påvirket borsprisen. Dm oko110111iske værdi nf elektriciteten er
Irer præcis 5000 DKKIMW/1 - 11a11set de væsc11tligt laver,: omkost11i11ger ved
ni producere den.
(919)

Priserne i sådanne prisspidser er således blot udtryk for den økonomiske
værdi - her styret af efterspørgselsrelaterede forhold. Når sådanne timer i
Test A identificeres som kritiske med henvisning til, at selv Elsams udbudspris på 500 DKK/MWh overstiger teststørrelsen, er det uforen)e]ligt med
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United Brands og Helsingl10rg Havn, da den økonomiske værdi af den solgte
el i de timer var langt højere.
(920)

Elsam har ikke mulighed for at fastlægge omfanget af de kritiske timer, hvor
børsprisen skyldes mangel pa el, da Elsam ikke har kendskab til det nærmere indhold_aLden..samlede aggregerede udbuds- og efte~ørgselskurve for
Vestdanmark. Styrelsen kunne derimod have opnået en sådan indsigt ved
kontakt til Nord Pool.

16.2

Prissarmne111ig,1i11gcr er ikke i11ddraget i v11rderi11ge11

(92.1)

I rlidsafgørelsen afvises muligheden for at gennemføre i øvrigt yderst relevante prissammenligningsanalyser - hvilket i sig selv er en fejl ved afgørelsen.

(922)

Som det fremgår af punkt 412. i rådsafgørelsen, sker dette alene med den begrundelse, at det ikke kan lade sig gore på grund af det, der inden for kon•
kurrenceretten benævnes "cellophane fallacy":

Når det skal vurderes, om der er tale 0111 ptitvi11gelse af e11 pris, som
enten i sig selv eller i forhold til prisc11 for ko11kurrere11de varer er urimelig,
er det 11or111alt muligt al sa111me111ig11e med ko11kurrere11de prod11kter, dvs.
produkter udbudt fra a11dre prod11ce11ter. Dem1e fremga11gsnuide vil imidlertid være 111isvisc11de i denne sm11111e11hæ11g, da de produkter, der kommer tæl•
test på ni være ko11k11rrere11de produkter, er udbud nf elektricitet fra prod11ce11terne i Norge og Sverige. Og sa111111enlig11i11g med disse priser lider som
omtalt i pkt. 210-212 af "ll1e Cellophn11e Fallncy"." ...

"412.

(92.3)

De punkter, som citatet henviser til, knytter sig imidlertid alene til markedsafgræsningen og har følgende formulering:

"210. En sa1111ne11lig11iug af priserne på det vestda11ske marked og de 0111kri11gligge11de områder kim imidlertid efter Ko11kurre11ccstyrelse11s opfattelse
ikke a11ve11des som kriterium for de11 korrekte afgræ11s11i11g nf del geografiske
marked i de1111e sag. ... For det tredje skyldes det Elsams positio11 som residual monopolist med deraf følgende mulighed for at fastsætte prisen 11nf•
hæ11gigt nf n11dre aktorer. A11ve11delse nf prissamme11lig11i11g som nfgore11de
kriterium for den geografiske nfgræ11sni11g i den11e sag ville stiledes fere til en
"Cel/ophane Fallncy" i fonn nf e11 for bred geografisk nfgræ11s11i11g af markedet.
212. Når SSNIP-teslen anvendes til afgra:11s11ing af det relevante marked,
er det imidlertid vigtigt at holde far eje, ni testen ka11 resultere i en afgræns•
11i11g af et marked, der er bredere e11d det egentlige relevante marked. Dette
ka11 blfoe tilfældet, 11tir testen mwe11des på prissætni11ge11 110s virksom/reder,
der er dominerende. Det skyldes, ni den dominerende virksomhed hJpisk allerede /,ar prissat på et højere 11ivea11, end tilfældet ville være 1111der effektiv
ko11k11rrence. I stidmme tilfælde kn11 e11 mi11dre prisstig11i11g fremkalde e11
kraftigere l..w1derenktio11 og dermed storre s11bstit11tion, end der ellers ville
fremkomme. Dette ka11 medfare, ni det releva11te marked udvides til at omfatte
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prod11kter, der 1111der effektive ko11k11rrenceforlrold ikke ville være en del af det
reh'Va11te marked." .. .
(924)

Begrebet "Cellophane Fallacy" stammer fra den juridiske litteratur vedrørende en amerikansk konkurrencesag, hvor det som i alle konkurrencesager
var nødvendigt at identificere det relevante produktmarked.

(925)

Den amerikanske sag omhandlede cellofanproducenten Du Pant. Konkurrencemyndighederne mente, at det relevante produktmarked alene skulle
omfatte cellofan. På et sådant marked ville Du Pont have en meget stærk
markedsposition. SSNIP testen viste imidlertid, at forbrugerne ville skifte til
andre fleksible indpakningsmaterialer ved en prisstigning på cellofan. På
den baggrund mente Du Pont, at det relevante produktmarked bestod både
af cellofan og de andre fleksible indpakningsmaterialer. På et sådant bredere
marked havde Du Pant alene en beskeden markedsposition.

(926)

Den amerikanske Supreme Court gav Du Pont medhold. Efterfølgende er
sagen imidlertid blevet kritiseret af teoretikere, der mente, at afgørelsen ikke
havde taget højde for risikoen for, at Du Ponts priser på cellofan måske allerede inden undersøgelserne var hojere end priser, der ville gælde på et marked med fuld konkurrence. Det var således alene de yderligere prisstigninger på de i forvejen for hoit prissatte cellofanprodukter, der fik kunderne til
at skifte til andre produkter. Det kunne derfor være fe;lagtigt ("a cellophane
fallacy") at konkludere, at cellofan og andre indpakningsmaterialer var en
del af samme produktmarked.

(927)

Cellophane Fallacy er således alene et begreb, der vedrorer afgrænsningen af
det relevante produktmarked. Der er derimod ikke retligt grundlag for, at
styrelsen bruger cellophane fallacy i misbrugsvurderingen. Dette gælder
navnlig i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt det er relevant at inddrage
priserne på andre markeder i vurderingen. El er et fuldstændig homogent
produkt, og der er således ingen forskel på el produceret i Danmark og el
produceret i Tyskland. Allerede derfor er cellophane fallacy problemstillin•
gen, der således alene vedrører afgrænsningen af det relevante produktmarked, uden relevans i forhold til dette spørgsmål.

(928)

Ved markedsafgrænsningen er det afgørende, at der ikke er nogen "fallacy''
knyttet til prisen. Ved misbrugsvurderingen og som led i fastlæggelsen af en
vares økonomiske værdi er tesen derimod netop, at prisen på varen på et
marked måske er for høj. Dette undersøges så ved at sammenligne denne
pris med priser for samme vare på et andet marked. Når blot prisen på varen på dette andet marked ikke lider af nogen "fallacy", er prissammenligningen mulig og relevant som grundlag for at finde frem til den økonomiske
værdi af varen.

(929)

Det er derfor fejlagtigt, at en prissammenligning afvises i rådsafgørelsen
med den begrundelse, at priserne i Vestdanmark formentlig er for hoje (cellophane fallacy). Det er således netop det, en sammenligning med priser fra
andre markeder skal bruges til at vurdere.
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(930)

Der er tale om en selvstændig væsentlig fejl, når den stadfæstede rådsafgørelse end ikke indeholder en prissammenligningsanalyse, som ellers ifølge
lovgrundlaget er et centralt element i fastlæggelsen af den økonomiske værdi.

(931)

At nabopriserne er relevante og nødvendige ved misbrugsvurderingen, blev
også bekræftet selv af styrelsen i forbindelse med indgåelsen af tilsagnsaftalen med Elsam. Aftalen foreskrev som bekendt således, at Elsam ikke måtte
byde priser ind til Nord Pool, der oversteg den højeste af nabolandepriserne.

17.

Prisen skal være urimeligt hoj i forhold til de tre benchmarks, for misbrug
kan statueres

17.1

Misbn1gstesteu i11deholder ikke 1!11 mekanisme, som sikrer, at misbnig først
koustateres, mir der foreligger et 11rimeligt forhold mellem prise11 og de tre
be11cl1111arks

(932)

Test A identificerer automatisk kritiske timer, når priserne ligger blot helt
marginalt over Elsams omkostninger som opgjort af styrelsen i Test A. Enhver overskridelse af omkostningerne, uanset størrelsen, medfører således
kritiske timer.

(933)

Det bekræftes også af tabel 20, side 70, i rådsafgørelsen, hvor rådet har søgt
at påvise, hvorledes Test A opfylder U11itcd Brn11ds' toleddede test. Som det
fremgår af tabellen, indeholder ingen af de to angivne led andet end omkostninger .. . Dette gælder også PVT, som blot repræsenterer udækkede
omkostninger fra andre timer.

(934)

Netop når Test A identificerer timer som kritiske, så snart prisen overstiger
omkostningerne, er det vigtigt for testens lovlighed, at misbrugstesten også
indeholder en mekanisme, som skal vurdere, hvorvidt priserne opfylder
lovgrundlagets krav om et urimeligt forhold mellem omkostningerne og prisen. Der henvises til afsnit 7.3.4.1.

(935)

Test A forholder sig imidlertid slet ikke til dette spørgsmål. Kun antallet af
kritiske timer oplyses.

(936)

Det samme gælder de øvrige tests B-G og bilag A-F.

(937)

Test B forholder sig således eksempelvis på ingen måde generelt til forholdet
mellem omkost11illgcrne og priserne i de identificerede kritiske timer.

(938)

I henhold til rådsafgørelsens punkt 411 skulle Test B nemlig ikke undersøge
dette forhold, men derimod undersoge, om priserne i de kritiske timer i sig
selv er urimelige ...

(939)

I praksis foretager Test B dog heller ikke en sådan undersøgelse af prisens
eventuelle urimelighed i sig selv. Test B sammenligner alene den gennemsnitlige pris i de kritiske timer i bestemte perioder med den gennemsnitlige
pris i de ikke-kritiske timer i samme perioder og finder, at prisen i de kritiske
timer er højere end prisen i de ikke-kritiske timer. Dette er imidlertid ikke
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overraskende, da omkostningerne i de kritiske timer gennemsnitligt er væsentligt højere end priserne i de ikke-kritiske timer. Test B undersøger og
forholder sig imidlertid slet ikke til forholdet mellem Elsams priser og om•
kostninger.
(940)

Som det fremgår af rådsafgørelsens punkt 421-422 og ovenstående afsnit
15.1.2.1, har Test B da reelt også alene til hensigt at vurdere, om der er behov
for at frasortere allerede identificerede kritiske timer i et meget snævert sce•
narie, hvor Test A kunne karakterisere en time som kritisk, selvom prisen er
relativt lav ...

(941)

Test B har således ikke til hensigt - og egner sig heller ikke til - at vurdere,
hvorvidt der foreligger et urimeligt forhold mellem pris og omkosl11i11gcr i de
identificerede kritiske timer.

(942)

Som det fremgår af punkt (857)-(861), opfylder bilag B-E heller ikke dette
formål. Bilagene viser ikke den procentvise afvigelse i forhold til omkostningerne, herunder de udækkede omkostninger fra andre timer. Bilagene vi•
ser derimod priserne i forhold til et irrelevant og væsentligt lavere benchmark.

(943)

Som det fremgår, indeholder misbrugstesten således siet ikke en mekanisme, som sikrer, at misbrug først konstateres, når der foreligger et urimeligt
forhold mellem omkostningerne og prisen. Testen indeholder heller ikke en
lignende mekanisme, der vurderer, om der foreligger et urimeligt forhold
mellem prisen og den økonomiske værdi eller mellem Elsams priser og den
pris, som ville blive dannet på et marked med virksom konkurrence.

(944)

Som det fremgår af afsnit 16, fastlægger Test A og rådsafgørelsen derudover
slet ikke den økonomiske værdi. Også af den grund giver den stadfæstede
rådsafgørelse slet ikke grundlag for at forholde sig til kravet om, at der også
skal foreligge et urimeligt forhold mellem den økonomiske værdi og prisen.

(945)

Dette er væsentlige fejl, som skal føre til ophævelse af den stadfæstede rådsafgørelse.

17.2

Selv 11dc,1 korrektio11 af fejlene i Test A foreligger der ikke et 11ri111eligt forhold mellem omkost11i11ger og priser

(946)

Som det fremgår af afsnit 14, identificerer en fejlkorrigeret Test A slet ikke
kritiske timer, fordi priserne i den pågældende periode ikke oversteg Elsams
omkostninger.

(947)

Allerede af den grund kan kravet om et urimeligt forhold mellem priserne
og omkostningerne i sagens natur ikke være opfyldt.

(948)

Måtte retten imidlertid nå til den konklusion, at selve Test A ikke er mangel•
fuld i en grad, der kan føre til tilsidesættelse af rådsafgørelsen alene i kraft
heraf, gøres det gældende, at den påståede overskridelse ikke opfylder kravet om et urimeligt forhold mellem omkostninger og priser.
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(949)

Den overskridelse, som rådet mener at have påpeget i Test A, udgør således
selv ud fra styrelsens egne forudsætninger i Test E alene 1 • 2 %. Som det
fremgår af bilag 51, udgør den af styrelsen beregnede merbetaling i de kritiske timer på DKK 111 mio. kun en overskridelse på 1,4 % af den ikkekritiske omsætning på DKK 7.857 mio.

(950)

Selv i dette tilfælde, hvor en række af Elsams omkostninger er udeladt, udgør overskridelsen alene 1,4 %.

(951)

Elsam gør gældende, at denne overskridelse er af så underordnet og marginal betydning, at der - selv i dette meget restriktive scenarie, hvor ikke alle
Elsams omkostninger medregnes - ikke på nogen måde kan siges at foreligge et urimeligt forhold mellem omkostningerne og priserne.

(952)

Som nævnt ville der derudover slet ikke være nogen overskridelse, hvis Test
A havde indeholdt alle Elsams omkostninger, eller hvis Test A i det mindste
ikke havde indeholdt de fejl, som betyder, at selv omkostninger, som er
medtaget i Test A, ikke tillades dækket.

17.3

Styrclsc11s indsigelser

(953)

Ovennævnte væsentlige fejl har fået styrelsen til under denne retssag gentagne gange i flere forskellige sammenhænge at gøre gældende, at styrelsen
til gunst for Elsam har anvendt en lang række konservative forudsætninger
og dataopgørelser i Test A i tilfælde, hvor der har været usikkerhed om den
korrekte udformning af testen. På grund af disse såkaldte "sikkerhedsmarginer" gør styrelsen gældende, at det alligevel er muligt uden betænkeligheder at statuere misbrug, når Test A identificerer kritiske timer i fornødent
omfang.

(954)

I processkrift A, side 14, 2. nye afsnit, anfører styrelsen eksempelvis følgende:

"Selv /,vis det måtte blit•e lagt til gr1111d, at E/sam l,e/t eller delvist måtte have ret i, at enkelte de/ele111e11ter i test A isoleret set efter økonomisk teori k1111ne have t•æret fastsat a11derledes, ændrer det ikke på, at deu samlede teststørrelse i misbr11gstest A er sti /roj, at priser der overstiger teststorrclse11 må anses for at være urimeligt høie efter e11 i11ridisk v11rdcri11y. selv om enkelte delelementer angiveligt efter okouomisk teori isoleret set kmme have været fastsat højere, og at mislm,gstest A pti trods af de l1eh1deliyc sikkerhedsmarginer
indeholdt i teststorrelsen ide11tificerer e11 la11g række kritiske timer, /,vor de
indmeldte priser overstiger teststørrelsen i betydelig grad" (vores understregninger) .. .
(955)

(I afsnit 12.2, side 54-55, i styrelsens sammenfattende processkrift] understøt•
tes dette af følgende:

"Som anført ... overstiger den samlede teststørre/se i misbrugstesten Elsams
reguskabsforte omkostninger med over 130 %. Der er i sig selt• e11 meget konservativ målestok for, J1vomtir misbrug ka11 antages at foreligge . ...

.355.

En række forhold bevirker /ier11dover, nl misbrugstest A • udover den sm11Iet
set meget lroje leslslorrclse • yderligere 1111den,11rderer omfn11gel nf Elsams
misbrug." ...
(956)

Styrelsens ovennævnte brug af de postulerede sikkerhedsmarginer må afvi•
ses af følgende to grunde.

17.3.1

Tc:;l A i11dellolder i11~•e11 sikkerl1cdsmaryi11er

(957)

Test A indeholder ingen sikkerhedsmarginer.

(958)

De påståede sikkerhedsmarginer er reelt ikke sikkerhedsmarginer. De dæk•
ker derimod over omkostninger, som skal medtages. Som konkrete eksempler på styrelsens postulerede sikkerhedsmarginer kan nævnes følgende:
(i)

I processkrift A, side 16, nederst og side 17 øverst, angiver styrelsen
reelt ethvert element, som indgår i teststørrelsen, og som overstiger de
regnskabsførte omkostninger, som sikkerhedsmarginer. Som det også
fremgår af det ovenstående citat, har styrelsen beregnet denne påståede buffer til over 130 % ...
Som det imidlertid fremgår af tabel 20, side 70 i rådsafgørelsen, består
denne påståede "sikkerhedsmargin" alene af faktiske omkostninger,
herunder alternativomkostninger til brændsel og forbrugte C02kvoter, omkostninger til investorerne i form af den fastlagte "11ormalforlje11esle" (EKF) og omkostninger, som ikke er blevet dækket i andre
timer (PYT) ... Der er således på ingen måde tale om sikkerhedsmarginer.
Det bør i den forbindelse nævnes, at de nedennævnte yderligere eksempler fra styrelsens processkrift A vedrører omkostninger, som al•
lerede indgår i de ovennævnte 130 %.

(ii)

Processkrift A henviser på side 17 til den tilladte EKF% på 10 %, som
ifølge styrelsen må "a11ses for nit for hoj" ... Som det fremgår af afsnit
11, skulle Den Tilladte EKF% imidlertid have været fastsat væsentligt
højere, uanset om der tages udgangspunkt i rådsafgørelsens forudsætninger eller styrelsens "efterarbejder" om spørgsmålet. Allerede på
den baggrund er der intet grundlag for at påstå, at den forrentnings•
sats skulle indeholde nogen speciel sikkerhedsmargin. Ligeledes har
skønsmændene bekræftet, at forrentningen er udtryk for en omkost•
ning på lige fod med de andre omkostninger.
Styrelsen anfører derudover, at de 10 % må anses for "ganske lrojl",
fordi afgørelser på andre områder ikke anvender et PYT ...
PYT nedsætter imidlertid ikke Elsams risiko som påstået af styrelsen
på side 18, 2. afsnit i processkrift A ... PYT garanterer således som
nævnt i punkt (326) ikke Elsam en bestemt indtjening. Et fejlkorrigeret
PYT garanterer alene mod prisindgreb fra konkurrencemyndighederne, så længe Elsam ikke har fået dækket sine omkostninger. En garan-
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ti, som i øvrigt kun er nødvendig, fordi styrelsen i Test A valgte at
indbygge et element, som foretager en sammenligning time for time
fremfor blot at foretage sammenligningen over hele den undersøgte
periode.
Det er derfor ikke korrekt, at egenkapitalforrentningen af den grund
"s11nrere (burde/ sammenlig11es med risikofrie i11vesteri11ger end med n11dre
sektorer" som anført i processkrift A, side 25, 3. afsnit ...
(iii)

I processkrift A på side 18, øverst, henviser styrelsen derudover til
PYT som sikkerhedsmargin . .. Som det følger af afsnit 7.3.3, kan dette
afvises. Det følger af både rådsafgørelsen og lovgrundlaget, at Elsam
skal have dækket sine omkostninger i den undersøgte periode, før der
kan identificeres kritiske timer. Testen er - og skal være - en "over
tid" test. At få dækket sine omkostninger over perioden er således
heller ikke udtryk for en sikkerhedsmargin.

(iv)

I processkrift A på side 49, nederst, og side 50, øverst, gør styrelsen
også gældende, at PYT derudover overkompenserer Elsam, fordi tillægget "11111/tiplic:eres med de ge1111e111s11itlige omkost11i11ger, der overstiger
Elsnms regnsknbsferlt: omkostninger i beh;delig grnd" ... Som det fremgår
af afsnit 10.2, er det tillæggets formål at sikre, at ikke dækkede omkostninger (fabet) dækkes i andre timer, hvor prisen tillader det
(Kompensationen). Det er således underordnet, om der ved beregning
af PYT anvendes en højere PYT-procentsats, som ganges på en mindre base, eller om der anvendes en lavere PYT-procentsats, som ganges på en højere base. Hovedsagen er, at Kompensationen mindst svarer til Tabet, inden der identificeres kritiske timer. Hvis de omkostninger, som PYT-procentsatsen multipliceres med, som påstået af styrelsen burde være mindre, så skulle PYT-procentsatsen derfor blot
være hojere. Der er således ikke tale om en sikkerhedsmargin.

(v)

I processkrift A på side 49, 3. afsnit, sidste punktum, anfører styrelsen
derudover, at PYT skulle kompensere Elsam ''for omkostni11ger, der ikke
direkte knn tilskrives elprod11ktio11", idet styrelsen eksempelvis henviser
til "afskriv11i11ger og l,e11sættelser, lrenmder til dæk11i11g nf de med de11 tied
So- og Hn11dclsretten a11lngte erstat11i11gssag" ... Elsam forstår ikke denne
indsigelse. Som det fremgår af rådsafgørelsen, punkterne 444 og 451,
har styrelsen alene medtaget de omkostninger, som vedrører elpro•
duktion ... Derudover blev den omtalte hensættelse på grund af erstatningssagen først foretaget efter erstatningssagens anlæggelse i
2007, hvorfor den umuligt kan fremgå af Elsams regnskaber for 2005
eller 2006.

(vi)

I processkrift A på side 18, tredje sidste afsnit, nævnes altemativomkostningeme til CO2-kvoter ... Som det fremgår af afsnit 10.3, er der
imidlertid heller ikke her tale om nogen form for sikkerhedsmargin.

(vii) I processkrift A på side 19, tredje sidste afsnit, nævnes 3- og 10-timersgennemsnittene også som elementer, som skulle indeholde sikkerhedsmarginer ... Også dette kan afvises. Som det fremgår af afsnit
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10.5.6, vil en test, som alene sammenligner teststørrelsen med prisen i
hver time - uden anvendelse af noget 3- eller 10-timers-gennemsnit
med tilhørende vilkårlig reduktion af PVT i 10 timers testen - kun
identificere 275 kritiske timer.
(viii) I processkrift A på side 34 og 57 gør styrelsen som et "efterarbejde"
gældende, at værdiansættelsen af Elsams produktionsapparat er på·
virket i opadgående retning af den såkaldte kraftværkspakke ... Som
beskrevet i afsnit 12.2.7 er det ikke korrekt. Kraftværkspakken er uden
betydning for værdiansættelsen af Elsams produktionsappar.:it, og
dette forhold udgør således heller ikke en sikkerhedsmargin.
(ix)

Derudover påstår styrelsen, herunder i processkrift A, side 17-19, som
en lang række yderligere "efterarbejder", at Test A skulle indeholde
en række yderligere sikkerhedsmarginer, som blandt andet skulle følge af det forhold, at Test A ikke inddrager Elsams indtægter fra vindstrøm, systemydelser og varmeproduktion. Alle disse postulater kan
afvises ...
Som det fremgår af råd(sJafgørelsens punkt 2, handler sagen om Elsams indmeldinger af el på Nord Pool, ligesom det relevante pro•
duktmarked eksempelvis ifolge rådsafgørelsens punkt 163-174 alene
omfatter engrossalg af fysisk el og ikke systemydelser ... På den baggrund kan indtægter uden for det relevante marked ikke karakterise( reJs som sikkerhedsmarginer. Dette gælder navnlig, når ikke alle
relaterede omkostninger og tilknyttede dele af egenkapitalen samtidig
indgår i analysen. Det fremgår således af Test A, at alle omkostninger
fra aktiviteter ud over elproduktion er fratrukket ved beregningen af
Elsams omkostninger i Test A, og at Elsams egenkapital er reduceret
ved hjælp af en fordelingsnøgle, som ifølge rådsafgørelsens punkt
468-469 medforer, at den anvendte egenkapital i Test A alene vedrorer
Elsams el produktion ...
Styrelsens - og biintervenienternes - beskrivelser af de pågældende
forhold er derudover ikke korrekte. Som eksempel anføres det i biinterventionsindlæg nr. 1, side 38, at Elsams varmekontrakter var ind•
rettet, så varmekunderne betalte direkte for de centrale værkers tab i
timer med lave elpriser ... Det er ikke korrekt, idet alle Elsa ms varme•
kontrakter i 2005 og 2006 var fra før, elmarkedet blev liberaliseret.
Dermed var alle varmekontrakter indgået i en tid, hvor elmarkedet
også var omfattet af hvile-i-sig-selv-regulering. Tab på elsiden var
derfor ikke et omkostningselement i varmeaftalerne, da den måde, elprisen blev fastsat på (hvile-i-sig-selv), gjorde, at sådanne tab på elsiden ikke kunne opstå.
De af styrelsen fremdragne forhold giver heller ikke grundlag for at
antage, at Elsams risiko skulle være lavere end eksempelvis beregnet
af skønsmændene.

(959)

Som det fremgår af punkterne, hvori de ovennævnte eksempler er behandlet, er der tale om omkostninger, som skal medtages og ikke blot "k111111e lrnve
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været" medtaget, som styrelsen ellers anfører i ovenstående citat. Styrelsens
forsøg i citatet på at sondre mellem "oko110111isk teori", i henhold til hvilken
der utvivlsomt er tale om omkostninger, og "juridisk teori" er heller ikke
holdbar. Som det fremgår af afsnit 7, er netop den 0konomiske teori i henhold til den juridiske teori afgørende for fastlæggelsen af omkostningerne.
(960)

En del af de påståede sikkerhedsmarginer dækker endvidere over omkostninger, som ikke engang fuldt ud er indarbejdet i den nuværende Test A.
Som konkrete eksempler kan nævnes følgende:
(i)

På grund af såvel Tabsfejlen som Kompensationsfejlen får Elsam kun
dækket en lille del af sine alternativomkostninger. Der henvises til afsnit 10.3 og 10.4.

(ii)

På grund af 3 1/3-elementet i 10-timers-PVT bliver Kompensationen
mindre end Tabet i den relevante periode. Der henvises til afsnit 10.5.

17.3.2

Selv lrvis Test A i11del1oldt sikkcrl,edsmnrgi11er kn11 de ikke kompcmere,fQr fcil i tesle11s opb1ly11i11y

(961)

Eventuelle sikkerhedsmarginer - selv hvis de reelt var til stede og kvantificeret - kan hverken reparere, at der selv ud fra styrelsens fejlbehæftede vur•
dering ikke foreligger et urimeligt forhold mellem Elsams priser og omkostninger eller at styrelsens misbrugstest ikke indeholder en mekanisme, der
tager h0jde for dette.

(962)

Som det fremgår af afsnit 7, skal Test A medregne alle Elsams omkostninger.
Ved fastlæggelsen af den enkelte omkostning må det lægges til grund, at
styrelsen indregnede de "sikkerhedsmarginer", som styrelsen fandt n0dvendige for at opfylde lovkravet om et detaljeret bevis, hvor eventuel usikkerhed om en omkostning skal komme Elsam til gode. Det kunne således
meget vel vise sig, at omkostningen rent faktisk var af en sådan størrelse, og
at den indlagte sikkerhedsmargin var sig fuldt ud nødvendig.

(963)

Styrelsen kan derfor ikke efter forgodtbefindende og på usagligt grundlag
efterfølgende omklassificere påståede sikkerhedsmarginer, der udgør en integreret del af rådsafgørelsen og i stedet anvende de sikkerhedsmarginer til
at opbygge en form for fejlmarginbuffer, som efterfølgende søger at absorbere de mange fejl, der nu viser sig i afgørelsesgrundlaget. Særligt kan styrelsen ikke bruge en påstået sikkerhedsmargin et sted i Test A, hvor styrelsen
oprindeligt fandt den nødvendig, til at dække over en fejl et andet sted i Test
A. En påstået forsigtig tilgang et sted i vurderingen til gunst for Elsam kan
ikke retfærdiggøre fejl og ufuldstændigheder på andre punkter - navnlig ikke når disse fejl har en direkte og åbenbar indvirkning på rådsafg0relsens
resultat til skade for Elsam.

1
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DEL 5 - ELSAM HAR FØRT BEVIS FOR IKKE AT HA VE INDMELDT URIMELIGT HØJE PRISER
(964)

I den forudgående Del 4 har Elsam redegjort for, at der ikke er ført et tilstrækkeligt bevis for, ilt Elsilm hilr opkrævet urimeligt høje priser i strid med
konkurrencelovgivningen.

(965)

Allerede på det grundlag skil! den stadfæstede rådsafgørelse ophæves.

(966)

I nærværende Del 5 vil Elsam tage skridtet videre og med en tilstrækkelig
grad af sandsynlighed bevise, at Elsam derudover ikke har indmeldt urimeligt høje priser.

(967)

Mens der i Del 4 blev redegjort for det manglende bevis for misbrug, vil der
altså i Del 5 blive redegjort for, at det derudover rent faktisk er muligt på det
foreliggende grundlag at konkludere, at der heller ikke foreligger misbrug.
Også af denne grund skal den stadfæstede rådsafgørelse ophæves, idet afgø•
relsen dog her ikke engang kan hjemvises til fornyet behandling, da
spørgsmålet om misbrug i givet fald endeligt er blevet vurderet af retten.

18.

Elsam har ikke fået dækket sine omkostninger, hvilket udelukker misbrug

18.1

Der ka11 ikke foreligge misbmg, hvis Elsmn ikke euga11g har filet dækket si11e
omkoshriuger

(968)

Som det fremgår af afsnit 7.3.1.1, følger det af lovgrundlaget med tilhørende
anvendelse af økonomisk teori, at der ikke kan foreligge misbrug, hvis Elsam ikke har fået dækket sine omkostninger. Dette lovkrav kan kun fraviges,
hvis den manglende omkostningsdækning skyldes, at Elsams produktions•
omkostninger er forhojede på grund af ineffektivitet, hvilket styrelsen på intet tidspunkt i sagen har gjort gældende.

(969)

Det følger derudover, at det er konkurrencemyndighederne, der har bevis•
byrden.

(970)

Der kan således omvendt ikke foreligge misbrug, hvis Elsam ikke har fået
dækket sine omkostninger i den undersøgte periode på 1½ år, eller hvis styrelsen ikke har løftet sin bevisbyrde herfor.

18.2

Elsam /rar ikke filet dækket si11e samlede omkoshri11ger over perioden

(971)

Som det fremgår med al ønskelig tydelighed af Figur 1, har Elsam imidlertid
ikke fået dækket selv de i Test A for lavt opgjorte omkostninger. Samme figur er indsat nedenfor, nu med en angivelse af de enkelte omkostningselementer:

- 360 -

Fig11r 17: Elsnms omkostninger og priser fra ShJrelsens 111isbn1gstcst A i perioden 1.
jn111tnr 2005 til 30. j1111i 2006
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Pris

Nott De bagved/1ggmdt datapu11kter til fig11rt11 i farm af st11rrtl,t11 på dtn ge1111t111s11itligt pris og dt
gm11ems11illigc ,1111k11st11i11gsl'lemeuttr er ubestridte og fremgår nf bi/ng 51. Der lrcm>iscs også til paria•
lll'S ftrl/cs w
gnm11e" svar på sp11rgsmål 43 og -18 i skm,strmatl af J. jruu 201" (bilag 43) .. .
Kilde Test A •~ omk,1Sltri11gsl,m<hn111rk srim opgjort of styrelsen I "Omkt>s1t1111gsbt11rhmarkt/" ), de of E:/.
som 11p11åtde priser fra Test A (N11rd Pools borspri~tr far Vestda1111111rlJ og E/sams prod11ktio11.

(972)

Den venstre sørle viser den gennemsnitlige størrelse af de omkostninger ved
produktion af el, som styrelsen har valgt at medtage i Omkostningsbenchmarket i Test A.

(973)

Den højre søjle viser den gennemsnitlige pris, som Elsam har opnået ved
salg på Nord Pool af den samme producerede el i samme periode.

(974)

Det er væsentligt at bemærke, at der mellem parterne er opnået enighed om
indholdet af figuren, og at det relevante billede således ikke er bestridt af
styrelsen.

(975)

Som det fremgår af figuren, får Elsam langt fra dækket de omkostninger,
som det er et krav, at Elsam skal kunne få dækket, før det overhovedet kan
overvejes, om de øvrige betingelser for at statuere misbrug er opfyldte.

(976)

På den baggrund er det muligt at konkludere, at styrelsen ikke har løftet sin
bevisbyrde. Tværtimod har Elsam allerede på dette grundlag bevist, at EIsam ikke har misbrugt en dominerende stilling ved at indmelde urimeligt høje priser.

(977)

Det er værd at bemærke, at PYT ikke indgår i figuren, selvom det indgår i
teststørrelsen i Test A. Det skyldes, at figuren dækker hele den relevante pe-
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riode, hvorfor tab i visse timer automatisk udlignes af højere priser i andre
timer, så længe alle de relevante timer falder inden for perioden. En fuld udligning kan naturligvis kun ske, såfremt priserne i timer med højere priser er
tilstrækkelige til at dække tabene i de andre timer. Som det fremgår af figu•
ren, var det imidlertid ikke tilfældet i den undersøgte periode.
(978)

PVT er kun nødvendigt, når styrelsen som i Test A har valgt at dele denne
periode op i en masse små perioder på en times varighed, hvor periodens
omkostninger rigidt og kunstigt er søgt fordelt ud på alle disse små perio•
der. I en sådan model bliver et PVT af altafgørende betydning for at sikre, at
tab i en time dækkes af prisen i en anden time, før testen identificerer kriti•
ske timer.

(979)

Netop fordi PVT ikke spiller en rolle i figuren, betyder det også, at Forud•
sætning A (Krone-for-krone-metoden) heller ikke har nogen betydning
denne sammenhæng.

(980)

For fuldstændighedens skyld skal det derudover nævnes, at billedet ikke
ændrer sig, hvis forholdet mellem priser og omkostninger vurderes for de
oprindelige to år, som rådsafgørelsen omfattede.

Figur 18: Elsams omkosl11i11ger og priser frn styrelsens misl,nigstesl A i perioden 1.
jnmrnr 2005 til 31. december 2006
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(981)

Styrelsen er også enig i denne figur.

(982)

Ved en vurdering af denne figur er det endvidere værd at bemærke, at Forudsætning B (kun data for 1½ år) således heller ikke spiller nogen rolle.

(983)

Da rådsafgørelsen_og anl<;enæ_ynskendelsen blev truffe1._troede styrelsen, rådet og ankenævnet, at Elsams omsætning i perioden langt oversteg Elsams
omkostninger i samme periode. Andet indtryk kunne man heller ikke få ved
en læsning af styrelsens udkast til rådsafgørelse, som rådet vedtog uden
ændringer. Det må også være derfor, at styrelsen bestred budskabet, da styrelsen for første gang under retssagen blev præsenteret for figurerne.

(984)

Det fremgår også indirekte af ankenævnskendelsen, at nævnet troede, at Elsam fik dækket sine omkostninger. 1 punkt 11.5.4 anføres følgende:

"DONG's indsigelser ... er ikke bnserct pti e11 Jremdrngelse nf oi,jektit,e Jorltold, so111 begr1111der priserne i de Jremdrngne limer ..." ...
(985)

Som det fremgår øverst på side 118 i kendelsen, ville priserne i bilagene
kunne

" ... Jorklnres ol,jektivt ud frn l,e11sy11 til i11dreg11i11g nf en ekstrn fortjeneste til
dækning nfperioder med lnve priser." ...
(986)

Af figurerne fremgår det med al ønskelig tydelighed, at de samlede priser er
objektivt begrundede i omkostningerne - en objektiv begrundelse som reelt
blot følger af det helt fundamentale krav i lovgrundlaget med tilhørende anvendelse af økonomisk teori.

18.3

Elsam fik ikke e11ga11g et dæk11i11gsbidrag, der var stort nok til at dække de
faste omkost11i11ger

(987)

Udover at Elsam ikke fik dækket de snmlede omkostninger i hele perioden,
opnåede Elsam ikke engang et samlet dækningsbidrag, som var stort nok til
blot at dække Elsams faste omkostninger.

(988)

I de timer hvor prisen overstiger de variable omkostninger, opnår Elsam et
positivt dækningsbidrag til dækning af de faste omkostninger.

(989)

På langt sigt vil Elsam blive tvunget ud af markedet, hvis ikke Elsam opnår
et samlet dækningsbidrag, der er tilstrækkeligt stort til at dække de samlede
faste omkostninger inklusiv den nødvendige egenkapitalforrentning. Det
følger også af rådsafgørelsen:

"435. Defi11itio11e11 nf de totnle gennemsnitlige omkost11inger viser, at såfremt pri~(astsættelsen på et marked lom sker til de yen11e111snitliye variable
0111kost11i"ger. vil virksomheden ikke få dækket sine ge,111ems11it/ige faste 0111kost11inyer. f så tilfælde vil virksomheden på et tidsp1111kt blive tv1111yet ud nf
markedet." (vores understregninger) ...

(990)

Hvis man beregner summen af de dækningsbidrag, som Elsam har opnået i
timer, hvor priserne oversteg de variable omkostninger (AVCtn/l og C02) afholdt i samme time, viser det sig imidlertid, at dette samlede dækningsbidrag i den undersøgte periode ikke var stort nok til at dække Elsams samlede faste omkostninger i den samme periode.

(991)

Dette er ikke engang tilfældet, selv hvis Elsams samlede dækningsbidrag
kun medregner de positive dækningsbidrag i perioden og således ikke med•
regner de mange negative dækningsbidrag i perioden. Dette er illustreret i
Figur 19 nedenfor ...

Figur 19: Elsnms dækningsbidrag i perioden 1. jn111111r 2005 - 30. juni 2006 var
mindre end de faste omkost11i11ger
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Nfllt Dæk11i11gsbidragrnt , hver timt berrg11ts som prisen i timm Jratrukktt AVC..,., ()g C02 ajlmldt i
timtn Dt bngvtdliggmdt btreg11i11gtr til fig11ren i form af (i} s11mmm af Elsan,s ,,.,sitivt ,tækmugsbidrag
<>g (1i) dr lolnlefaslt om/mst11ingtr tr 11bestr11/t,· ogfrrmgår nf bilag 51 Dt l bemærkrs, at 1/111strati,111eme
af brreg11i11ge,, nfdæbri11gs~idragrt i lim,• 1-4 og 'dm .<1dst1• time i perir>drn' ,., h.llP"li'liske og såltdt'S iUc
nfep,•jltr de faktiske timer
Kilde Ttst A og ,ndsafg,irtlStll

(992)

Som det fremgår af figuren, udgjorde summen af Elsilms positive dæk•
ningsbidrag DKK 781 mio. i perioden 1. januar 2005 - 30. juni 2006. Som det
imidlertid også fremgår af figuren, var summen af Elsams positive dækningsbidrag ikke engang høj nok til at dække selv de faste omkostninger fra
regnskabet, som i perioden udgjorde DKK 1.333 mio. Som det endelig også
fremgår af figuren, er der ingen dækning overhovedet af nogle af de faste
omkostninger til investorerne i form af EKF på DKK 2.568 mio. Styrelsen er
enig i beregningen.

(993)

Forskellen mellem denne beregning i Figur 19 og beregningen i Figur 17 består i, at nærværende beregning i Figur 19 ikke forudsætter, at Elsam får
dækket de negative dækningsbidrag, som opstår i timer, hvor prisen ikke er
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tilstrækkelig høj til at dække de variable omkostninger (AVCr,;p og CO2).
Dette er i Figur 19 illustreret ved, at det negative dækningsbidrag i time 2
indgår med 0. Det samlede "netto2 dækningsbidrag er således reelt væsentligt lavere end det i figuren angivne dækningsbidrag, da de negative dækningsbidrag i rigtig mange timer ikke indgår i beregningen.
(994)

I en sådan situation kan der ikke foreligge urimeligt høje priser - hverken
ifølge den stadfæstede rådsafgørelse eller lovgrundlaget med tilhørende
økonomisk teori.

(995)

For så vidt angår beregningen af dækningsbidraget fremgår det klart af
rådsafgørelsen, at Elsam skal have dækket de variable omkostninger (AVC,nJI
og CO2), som afholdes i timen.

(996)

For så vidt angår CO2, følger det eksempelvis af følgende punkter:

Ud fra et Jorsigtigltedshe11sy11 inkluderer mislm1xsteslen et Stiknldt
"C02-tillæg", hvori 100 pct. nf dc11 refovnntc CO2-pris i11drcx11es. C02tilla;yyct kompenserer lieryed E/snm [Orden maksimale oko11omiske værdi af
selskqf,cts C02-kvotcr. jf. pkt. 490-524.
"14.

521. Det er samlet set Ko11k11rre,1cesh1relse11s v11rderi11g. nt misbrusstesteu

skal i,ule/10/de et C02-tillæx, hvori 100 pct. af de11 rt!levn11te C02-pris i11d~
-" (vores understregninger) ...
(997)

Selv hvis AVC,.,. anvendes i stedet for AVC~,ip i beregningen af Elsams dækningsbidrag, opnår Elsam dog fortsat langt fra et tilstrækkeligt stort dæk•
ningsbidrag til at dække de samlede faste omkostninger. Dette er illustreret i
Figur 20 nedenfor....

Figur 20: Elsams dæk11i11gsbidrng beregnet ved n11ve11dclsc af AVCu1n i perioden 1.
janunr 2005 - 30. j1111i 2006 mr mindre end de faste omkost11i11ger
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Notr Dæk11i11g.sbidragme i hutr time btreguts som pristn i ti111tu fralrukl.tt AVC~ og CD2 ajhol,11 i
timm Dr bngu<'dliggt11dt barg11i11ger til figuren i form øf ( 1) srmrmm af Elsnms po,;itiw d,l'k11i11g~bidrøg
og (uJ dr lr>lnfr fastr ,m,kos/11i11grr rr 111,rslridtr ogfwrrglrr af /1i/ng 51. Det l•t'mærkrs, ni ill11stratio11mic
af brug11111gt11 af dæk11111gsbidrngrt i timr 1-4 og 'dm sidsfr timr, periodm' rr hypoltliske og s,ilrdrs ,Ur
øf,ptjltr dt fnktiskt lmrtr
Kildr· Test A og rild,-nfg"rtl.<m

(998)

Det er også værd at bemærke, at PVT ikke har betydning for og derfor ikke
indgår i beregningen. Netop af den grund har Forudsætning A (Krone-forkrane-metoden) ikke nogen betydning i denne sammenhæng.

(999)

Det er derudover værd at bemærke, at resultatet af beregningen ikke ændrer
sig, hvis den foretages for de oprindelige to år, som rådsafgørelsen omfattede. Det fremgår af bilag 51 ... Styrelsen er også enig i den beregning. Derfor
har Forudsætning B (kun data for 1½ år) heller ikke nogen betydning i denne sammenhæng.

18.4

Test A bekræfter reelt også, at der ikke foreligger misbn1g

(1000)

At der ikke kan foreligge misbrug, bekræftes for så vidt også af styrelsens
egen misbrugstest.

(1001)

Den anvendte misbrugstest består, som det også fremgår af afsnit 15.3.1,
alene af Test A-G. Test A er den eneste af disse tests, som kan identificere
kritiske timer. De øvrige tests er således undertests, som alene har til formål
at efterprøve resultatet af Test A. Som det fremgår af punkt (958), indeholder
teststørrelsen i Test A imidlertid alene omkostninger. Testen er derfor ikke
tilstrækkelig til at statuere misbrug.

(1002)

Hvis Test A korrigeres for de mange fejl, vil testen dog kunne bruges til .it
vurdere, om Elsam har fået dækket sine omkostninger i den pågældende periode. Hvis en fejlkorrigeret Test A ikke identificerer kritiske timer, betyder
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det således, at Elsam ikke har fået dækket sine omkostninger, og at der således allerede på den baggrund ikke kan foreligge misbrug.
(1003)

Som det fremgår af afsnit 14, identificerer Test A ikke kritiske timer, selv
hvis blot en enkelt af de mange fejl i Test A korrigeres.

(1004)

Styrelsens egen misbrugstest bekræfter således reelt, at Elsam ikke kanhave
misbrugt en dominerende stilling ved at have indmeldt urimeligt høje priser.

19.

Prissammenligninger bekræfter, at der ikke foreligger misbrug

19.1

Prissmmne11ligni11ger bekræfter, at der ikke foreligger misbnig

(1005)

Som det fremgår af afsnit 7.3.1.2, skal prisen ikke alene være urimelig i forhold til omkostningerne men også i forhold til den økonomiske værdi af den
solgte el.

(1006)

Som det også fremgår af afsnittet, fastlægges den økonomiske værdi ikke
alene baseret på omkostningsmæssige faktorer. Tværtimod fremgår det af
United Brnnds, at ikke-omkostningsmæssige forhold også skal indgå.

(1007)

Ved vurderingen af den økonomiske værdi henviser LJ11ited Brn11ds udtrykkeligt til priserne for konkurrerende produkter som relevante.

(1008)

Prissammenligninger giver således en stærk indikator for varens økonomiske værdi.

(1009)

Som det fremgår af afsnit 16.2, har styrelsen slet ikke gennemført sådanne
sammenligninger, selvom styrelsen ikke har haft holdbare begrundelser for
at undlade dette.

(1010)

Det er imidlertid muligt at udføre en sådan prissammenligningsanalyse.

(1011)

I denne analyse er det oplagt at inddrage de mange prisoplysninger, som i
vidt omfang er offentligt tilgængelige, og som vedrører priserne for konkurrerende og/eller i øvrigt sammenlignelig el. Dette omfatter konkurrerende
udbydere af el på Nord Pool og udbydere i andre EU- lande, som producerer
el på basis af teknologier, som enten fuldt ud svarer til Elsams eller er billigere.

(1012)

Hvis Elsams priser ikke er urimelige sammenlignet med disse priser, foreligger der således stærke indicier for, at der ikke foreligger misbrug. I en sag
som denne kan det i givet fald konkluderes, at der ikke foreligger misbrug i
form af urimeligt høje priser. Dette gælder navnlig, når myndighederne som
i denne sag ikke på nogen måde har løftet bevisbyrden for misbrug,

(1013)

Figur 21 nedenfor viser de gennemsnitlige elpriser i de to danske prisområder og en række andre europæiske lande i hhv. 2005 og første halvår 2006.
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Figur 21: Prissa111111e11ligni11ger
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(1014)

Som det fremgår af figuren, lå priserne i Vestdanmark (DKl) i første halvår
2006 under priserne i alle de ovrige områder i figuren - det vil sige både
Norge, Sverige, Tyskland, England, Holland og Frankrig. I 2005 lå Vestdanmark (DKl) også under de tyske, engelske, hollandske og franske priser og
kun marginalt over elpriserne i Norge og Sverige.

(1015)

På grund af den billigere, vandkraftbaserede produktion i Norge og Sverige
er det naturligt, at priserne der ofte er lavere. Til gengæld er de tyske priser
mere sammenlignelige, da produktionsmetoderne der i vidt omfang er
sammenfaldende med produktionsmetoderne i Vestdanmark.

(1016)

En sammenligning med priserne i andre lande viser således, at priserne i
Vestdanmark ikke har været urimeligt høje.

(1017)

Samtidig med at styrelsen i 2005 indledte den nye undersøgelse mod Elsam,
indledte styrelsen også en undersøgelse mod den sammenlignelige producent i Østdanmark, Energi E2. Efter 5 års undersøgelser traf rådet den 22.
december 2010 afgørelse i sagen mod Energi E2 og fandt, at priserne i Øst•
danmark ikke havde været urimeligt høje.

(1018)

Som det fremgår af figuren ovenfor, lå priserne i Vestdanmark på niveau
med priserne i Østdanmark. Da der var tale om identiske produkter og
sammenlignelige markedsforhold i Øst- og Vestdanmark, må det nødvendigvis også betyde, at der foreligger en kraftig formodning for, at priserne i
Vestdanmark heller ikke var urimeligt høje.

(1019)

Den stadfæstede rådsafgørelse skal derfor også af disse grunde ophæves.

19.2

ShJrclsc11s indsigelser mod Elsams prissamme111ig11i11g

(1020)

Styrelsen har under retssagen fremsat en række indsigelser mod anvende!·
sen af ovennævnte prissammenligning. Der henvises til processkrift A, afsnit
4.9, side 58-62.

• 368 -

(1021)

for det forstc gør styrelsen på side 58, næstsidste afsnit, gældende, at den af
Elsam gennemførte prissammenligning er irrelevant, da misbrugstesten ifølge styrelsen er en timetest ... På side 62, tredie afsnit, tilføjer styrelsen, at
ovennævnte Figur 21 "ikke giver et relt•isc11de billede af de t,etydelige prisforskelle,
der km, være mellem prisområderne i nogle timer" ...

(1022)

Som det fremgår af afsnit 10.2, er misbrugstesten imidlertid ikke en timetest.

(1023)

Selv hvis dette i øvrigt havde været korrekt, er volatiliteten på alle elmarkeder et uomgåeligt karakteristikum, som fra time til time medfører betydelige
prisudsving og prisforskelle mellem forskellige prisområder, og som nød·
vendigvis også betyder, at producenterne er nodt til i nogle perioder at indhente de uundgåelige tab, som lides i andre perioder. Til gengæld giver
sammenligningen på årsbasis et relevant billede af prisniveauet.

(1024)

for det 1111det henviser styrelsen på side 58, sidste afsnit, til den i rådsafgørelsen fastlagte markedsafgrænsning. Som det fremgår af punkt (137), bestrider
Elsam den anvendte markedsafgræsning. Markedsafgrænsningen er imidlertid ikke relevant i denne sammenhæng. Som nævnt følger det af praksis,
at sammenligningen sagtens kan foretages med priser i andre geografiske
områder - især hvis forholdene i vidt omfang er sammenlignelige. Derudover fremgår det, herunder af afsnit 6.3, at Elsam er i direkte konkurrence
med producenterne i nabolandene - i hvert fald i relation til de store mængder, som kan importeres via de eksisterende kabler.

(1025)

Alle styrelsens efterfølgende bemærkninger på side 59 og side 60 og i de 3.
første afsnit på side 61 relaterer sig ulene til forhold, som kun have betydning for markedsafgrænsning og dominuns ... Dette omfatter også alle de
mange bemærkninger om påståede barrierer til Vestdanmark. Alle de forhold ville - hvis styrelsen i øvrigt havde ret - alene påvirke prisen i Vestdanmark. Prissammenligninger handler derimod om at summenligne med
priser i andre områder, som således ikke er påvirket af disse forhold, og som
kan bidrage til fastlæggelsen af den økonomiske værdi.

(1026)

for det tredje unfører styrelsen på side 61, 5 og 6. afsnit, at det ikke giver mening at summenligne med nabolandenes priser, når nu
" ... det efter rådets vurdering netop er udtryk for misbrug, 11tir Elsam bevidst prissætter på {delle/ niveau ... " (vores tilføjelse i firkantet parentes)

(1027)

Selvom en prissætning svarende til konkurrerende produkter således i henhold til retspruksis, herunder LJ11ited Brands, er en stærk indikator for en rimelig pris, og selvom tilsagnsaftalen byggede på samme retsopfattelse, er
det således nu konkurrencemyndighedernes holdning, at dette væsentlige
element kan ignoreres i en forsvarlig misbrugstest. Udgangspunktet ikke
alene ignoreres men vendes derudover på hovedet, så en sådan prissætning
nu pludselig direkte er udtryk for misbrug.

(1028)

Styrelsens indsigelse er uholdbar, .illerede fordi retspraksis jo tillader Elsam
at prissætte sin el til en pris, der svarer til den økonomiske værdi, som netop
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lader sig værdiansætte ved en sådan sammenligning med priserne i nabolandene.
(1029)

For del fjerde anfører styrelsen på side 61, næstsidste afsnit, at
" ... engros clmnrkedeme i 11nl10/nnde11e ... ligesom Vestdr111111ark {er] præget
nf begrænset ko11k11rre11cc, og der er Stiledes ikke noget, der tyder pn, at pris•
dm111e/se11 i de tilstødende markeder slm/le være resultat af effektiv ko11J..i1rre11cc, jf. ogsti Ko111111issio11c11s Scctor lnquiry" (vores tilføjelse i firkantet
parentes) ...

(1030)

Denne bekymring blev imidlertid ikke rejst eller undersøgt i rådsafgørelsen
- og blot en enkelt postulerende bemærkning kan ikke uden videre afmontere en så væsentlig komponent i en forsvarlig misbrugstest. Styrelsen havde i
givet fald været nødsaget til at forholde sig mere konkret til dette.

(1031)

Prisniveauet i de øvrige tilstødende områder er fastsat på grundlag af en oftest hård konkurrence - og styrelsen har da heller ikke gjort gældende, at
prisniveauet i alle de tilstødende områder skulle have været urimeligt højt.

(1032)

Tværtimod fremgår det som nævnt ovenfor af rådsafgørelsen af 22. decem•
ber 2010 i Energi E2-sagen, at priserne i det sammenlignelige Østdanmark
(DK2-prisområdet) i perioden fra 2. halvår 2003 til 2005 netop ikke var urimeligt høje. Som nævnt lå Elsams priser på niveau med eller under priserne
i DK2-prisområdet i den undersøgte periode.

(1033)

For det femte anfører styrelsen side 62, fjerde afsnit, at ovennævnte Figur 21
ikke indeholder oplysninger om producenternes omkostninger, hvorfor figuren intet siger om forholdet mellem de enkelte producenters priser og
omkostninger ...

(1034)

Som det fremgår af afsnit 7.3.1.2, skal en misbrugstest indeholde såvel omkostningsmæssige som ikke-omkostningsmæssige elementer. Test A er hvis den i øvrigt fejlkorrigeres - alene en omkostningsmæssig test. Som det
fremgår, er det imidlertid ikke tilstrækkeligt, da det afgørende ikke er en
pris, som er urimelig i forhold til omkostningerne, men derimod en pris,
som er urimelig i forhold til den økonomiske værdi. Som det også fremgår af
afsnit 7.3.1.2, indgår prissammenligninger således som et væsentligt element
i denne del af en forsvarlig misbrugstest, hvor omkostninger altså er irrelevante.

(1035)

Derudover bør det nævnes, at Elsams produktionsapparat er såkaldte termiske værker, som er blandt de dyreste måder at producere el på. Til sammenligning er det langt billigere at producere den norske og svenske el, som i
vidt omfang er produceret på vandkraft. I en prissammenligning som oven•
nævnte Figur 21 ville en tilføjet sammenligning mellem omkostninger således blot være yderligere til Elsams fordel.
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DEL 6-TILSAGNSAFTALEN ER TIL HINDER FOR INDGREB

20.

Tilsagnsaftalen

20.1

Indled11i11g

(1036)

Tilsagnsaftalen ... har afgørende betydning for bedømmelsen af denne sag.

(1037)

Det skyldes, at Elsam i 2003 indgik en lovlig tilsagnsaftale med styrelsen,
som fastsatte en klar og fremadrettet indmeldingspolitik, som Elsam var
forpligtet til at overholde. Ikke desto mindre har styrelsen truffet afgørelse
om, at Elsam til trods for sin overholdelse af tilsagnsaftalen har taget urimeligt høje priser, selvom tilsagnsaftalen netop blev indgået med det formål at
sikre mod en sådan situation. Der er ikke alene tale om, at Elsam "dømmes"
for perioden efter tilsagnsaftalens tilbagekaldelse, men også med tilbagevirkende kraft for den periode, hvor tilsagnsaftalen var gældende.

20.2

Fonnål og baggnmd for Hlsag11saftale11s i11dgåelse

(1038)

Tilsagnsaftalen blev indgået mellem Elsam og styrelsen den 26. marts 2003 i
forbindelse med den såkaldte Elsam I-sag, der vedrørte en undersøgelse af
Elsams prisindmeldinger til Nord Pool Spot i perioden 2000-2001.

(1039)

Styrelsen indledte Elsam I-sagen på baggrund af en klage fra virksomheden
NOE Energi. Efter længere tids undersøgelser sendte styrelsen den 10. december 2002 et udkast til rådsafgørelse i høring hos Elsam ... Af høringsudkastet fremgik, at det var styrelsens foreløbige opfattelse, at Elsam havde
misbrugt en dominerende stilling i Vestdanmark ved at indmelde urimeligt
høje priser til Nord Pool Spot.

(1040)

Sagen endte dog med, at rådet den 26. marts 2003 ... traf afgørelse om at
lukke sagen i medfør af den daværende bestemmelse i konkurrencelovens §
14, stk. 1. 3. pkt. (nu § 15, stk. 1., 3. pkt.). Efter denne bestemmelse kan styrelsen lukke en sag, såfremt sagens resultat ikke står mål med styrelsens ressourceforbrug. Elsam I-sagen blev lukket på betingelse af, at Elsam for fremtiden overhold te tilsagnsaftalen, og aftalen er en del af afgørelsen i Elsam !sagen.

(1041)

Tilsagnsaftalen sikrede en fremadrettet løsning på de konkurrenceretlige
problemer, som styrelsen havde konstateret, idet den fastlagde rammerne
for Elsams fremtidige prisindmeldinger. Tilsagnsaftalen indeholdte således
et loft for Elsams indmeldelsespriser til Nord Pool Spot.

(1042)

Bestemmelserne i tilsagnsaftalen var baseret på styrelsens daværende vurdering af, at Elsam var dominerende i timer, hvor kablernes maksimale importkapacitet blev udnyttet fuldt ud, og der var såkaldte "flaskehalse". I disse timer bestemte tilsagnsaftalen, at Elsam ikke måtte melde priser ind til
Nord Pool Spot, der oversteg den forventede højeste pris i et af nabolandene
Norge, Sverige og Tyskland. Tilsagnsaftalen var ikke tidsbegrænset.
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(1043)

Elsam gjorde betydelige anstrengelser for at indrette sig på og sikre overholdelse af tilsagnsaftalen. Blandt andet implementerede Elsam tilsagnsaftalen i sin forretningsmanual for produktionsplanlægning og indmeldinger til
Nord Pool Spot ... og indrettede således hele sin indmeldingspolitik i over•
ensstemmelse med tilsagnsaftalen.

(1044)

Samtidig blev alle produktionsplanlæggere og teknikere underrettet om, at
tilsagnsaftalens bestemmelser til enhver tid skulle overholdes, og der var
generelt stort fokus i Elsam på at sikre tilsagnsaftalens overholdelse.

(1045)

Elsam indrapporterede kvartalsvis sine indmeldingspriser til styrelsen som
dokumentation for tilsagnsaftalens løbende overholdelse. Disse løbende indrapporteringer har på intet tidspunkt givet anledning til bemærkninger fra
styrelsens side.

(1046)

Det var styrelsens daværende vurdering af tilsagnsaftalen, at den var konkurrencefremmende. Af styrelsens pressemeddelelse i forbindelse med afgørelsen ... fremgår, at:

"På dc11 baggnmd linr Ko11k11rrcncestyrelsc11 indgået en aftale med Elsnm og
Energi E2 til fremme afkonk11rrc11ce11 på elmarkedet. Aftalen beh;der for det
første, nt selskaberne forer e11 11y i11dmeldelsespolitik på de11 11ordiske ell,ors,
Nord Pool. De111w politik sikrer. nt de dn11ske priser i la11yt de fleste timer vil
li~e 0111kri11i: priserne i 11al1oln11de11e. For det andet vil selsknbcrnc nl..tivt
medvirke til nt skabe mere likvide markeder, ht•or elltnndclsselskal1eme kn11
forsikre sig mod uventede prisstigninger. Del vil oge ge1111emsigtigheden i
prisdan11else11 og 111i11dske sclskal,ernes i11citame11ter til nt mislm1ge en domi11ere11de stilli11g.
Aftalerne ve11tes at få stor /1eti1d11ing. idet det sko1111es at de årligt vil medføre
l,espnre/ser for de vestda11ske forbrugere på en. 25 mill. kr., me11s de østda11ske
forbrugere t•il spnre ca. 20 milt. kr. som følge af øget konkurrence.
Det er forslc gang, livor Konk11rrenccstyrelse11• og rådet hnr mwendl en såda11 "forhm1dli11gsproced11re" i forhindelsc med e11 a/111i11delig ko11hirre11cesng. En sådan procedure bruges 11or111nlt lam i f11sio11ssnger. Fordcle11 tied
proced11re11 er. at det liar været muliyt at tage aktive skridt for nt fremme
ko11k11rre11cc11. Ule111pe11 er, at selsknl,erne ikke km, retsforfølges, hvis de bn;der aftalen." (vores understregninger)
(1047)

Tilsagnsaftalen har tidligere været genstand for retlig bedømmelse. NOE
Energi indbragte rådsafgørelsen i Elsam I-sagen for ankenævnet ... og efterfølgende Vestre Landsret ... Det var NOE Energis opfattelse, at rådet ikke
kunne undlade at træffe en afgørelse om misbrug og lukke sagen efter konkurrencelovens§ 14, stk. 1, 3. pkt., herunder med henvisning til tilsagnsaftalen, særligt fordi afgørelsen blev truffet på et sent tidspunkt i sagens forløb
og fordi, styrelsen forinden havde sendt et udkast til rådsafgorelse i høring,
der fastslog, at Elsam havde misbrugt en dominerende position.

(1048)

For ankenævnet kom sagen i høj grad til at handle om, at Elsam I-sagen var
lukket, fordi og på betingelse af, at der var indgået en tilsagnsaftale, og der-

-3n for tog ankenævnet også med i sin prøvelse, om rådet i det hele taget kunne
indgå en tilsagnsaftale, og hvilken betydning det i givet fald havde for muligheden for at anvende§ 14, stk. 1, 3. pkt. Dette hang sammen med, at der
på daværende tidspunkt ikke var en specifik lovhjemmel i konkurrenceloven til at indgå tilsagnsaftaler i misbrugssager.
(1049)

Som det fremgår af nedenstående citat fra ankenævnets kendelse ..., behandler ankenævnet først spørgsmålet om, hvorledes konkurrenceloven på
daværende tidspunkt forholdt sig til muligheden for at indgå tilsagnsaftaler:

"Konk11rrcncelovc11 i11dcholdcr ikke l1cstcmmclscr om, ni mishrug nf c11 dom i•
ncre11dc stilling af ko11l..-11rrence111y11dighedernc kan søges imødegået ved en
aftalemæssig ordning i stedet far mwendelse rrf de i loven hjemlede tvangs•
indgreb ved overtrædelse af love11s forbud mod misbrug af e11 dominerende
stilling."
(1050)

Derefter undersøger ankenævnet, om det på trods heraf er i overensstemmelse med konkurrenceloven at indgå tilsagnsaftaler. I den forbindelse
fremhæver ankenævnet med henvisning til den juridiske litteratur, at den
daværende konkurrencelov ikke indeholdte en specifik hjemmel til at indgå
tilsagnsaftaler, men at den omvendt heller ikke udtrykkeligt forbød det.
Derudover fremhæver ankenævnet, at den almindelige forvaltningsret tillader aftaler mellem borgeren og myndigheden, forudsat at myndigheden fo.
retager en bedømmelse af, om aftalen er i overensstemmelse med den lovgivning, som myndigheden administrerer.

(1051)

Ankenævnet udtaler således ... :

"Del farl,ald, at nftnlemæssige ord11i11ger spillede en 11æse11tlig rolle 1111der
den tidligere ko11k11rre11cclavgiv11i11g, som var bnseret på principper om ge1111emsigtigl1ed, forlm11dli11g ag ko11trol, km, ikke tillægges særlig /1ehJd11i11g far
forståelse11 af den 1111gælde11de lov, som er baseret pti et farb11dspri11cip. Kirsle11 Levinse11 skrit1er imidlertid i de11 11,l.'V11le lovkom111c11tnr s. 520 følgende:
~ KRL 90 indeholdt i § 11 n111ligl1ed far, nt en virksomlred i forbinde/se
med en farlia11dli11g med Ka11k11rre11ccrtidet k111111e i11dgti en aftale 0111
ni bringe de skadelige virkninger nf kaulmrrcncebegramsuingeme til
ophar. Tilsidesætte/sen af en sådan nftnle k.111111e strnffes med c11 bøde.
KRL 2000 11ævner ikke udtn,kkelig,t mulifheden for sådnn11e afialemæssige ordni11g,er. 011we11dt er det imidlertid ikke f(dtn,kkelig,t udelukket. Ka11k11rre11certidel må dag ved i11dgåelse heraf l,nve for øje, at
lrensy11et li/ en så lmrtig som mulig genoprel11i11g afkonki1rre11ce11 vejer l1111gt. Efterlct•er en virksomhed ikke en sndnn frivillig ordning, vil
det i øvrigt være ensbetydende med, at virksom/leden eks. overtræder
forbudet i § 6, stk. 1, og i tilfælde af, nt der er lale om e11 forsætlig eller
groft uagtsom overtrædelse, vil der kw,ne pålægges C/1 bode efter§ 23,
stk. 1, nr. 1, cvc11l11ell tillige nr. 9, hvis virksomheden i forbi11delse
med en nflnles indgåelse liar afgivet urigtige oplys11i11ger eller fortiet
forhold m.v."
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Der er da også i forvaltningsretlige fremstillinger udsagn, som går ganske
la11gl i ret11i11g nf ni anse nftnlemæssige ord11i11ger i stedet for lovhjemlede
tvn11gsi11dgreb for tilladte 11de11 11dtn;kkelig hjemmel, idet det doy l1erved er
forudsat. at srimdlayet for e11 nftalemæssig ord11i11g er c11 bedømmelse af del
1mderliyye11rfe forhold i /re11hold til de11 /ovyiv11i11y. som vedkomme11de 1m111dighed ndministrercr." (vores understregning)
(1052)

Ankenævnet fandt, at styrelsen havde været berettiget til at afslutte sagen
med henvisning til tilsagnsaftalen og konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt.
Ankenævnet afsagde derfor kendelse om, at NOE Energi ikke var kl.1geberettiget og således ikke kunne indbringe Elsam I-afgørelsen for ankenævnet,
fordi det følger af konkurrencelovens § 19, stk. 3, at afgørelser efter§ 14, stk.
1, 3. pkt. ikke kan påklages til ankenævnet.

(1053)

Heri ligger, at ankenævnet fandt det lovligt og korrekt, at styrelsen i sagen
havde indgået en tilsagnsaftale og med henvisning hertil havde afsluttet sagen uden at træffe nogen afgørelse om indgreb mod Elsams adfærd. Det betyder, at ankenævnet har vurderet, at grundlaget, nemlig en bedømmelse af
det underliggende forhold, for en tilsagnsaftale var stede. Med andre ord
har ankenævnet fundet, at styrelsen har foretaget en bedømmelse af Elsams
adfærd i forhold til konkurrenceloven, og at styrelsen har vurderet, at tilsagnsaftalen imødekom de konkurrenceretlige betænkeligheder, som styrelsen havde.

(1054)

NOE Energi indbragte sagen for Vestre Landsret ... ) med påstand om, at
rådsafgørelsen i Elsam I-sagen ophæves og hjemvises til fornyet behandling.
Vestre Land[slret vurderede ligesom ankenævnet, at styrelsen havde været
berettiget til at lukke sagen efter§ 14, stk. 1, 3. pkt. og med henvisning til Elsams påtagelse af tilsagnsaftalen. Vestre Landsret anerkendte derfor også ligesom ankenævnet, at styrelsen havde foretaget en vurdering af, at det var
bedre for konkurrencen at indgå tilsagnsaftalen med Elsam, og at dette var i
overensstemmelse med konkurrenceloven.

(1055)

I forbindelse med sagens behandling for Vestre Landsret gjorde rådet i forsvar for tilsagnsaftalen udtrykkeligt gældende .. ., at

"På l1nggr1111d af ko11k11rre11celove11s § 1 sknl ko11k11rre11ce111y11dig/1edeme t•ed
ndmi11istrntio11en nf lot•e11 soge at sikre, ni snmftmdets ressourcer a11ve11dcs
optimalt ge1111e111 virks0111 konkurrence. De tilsng11, som Elsam gav, medforle,
at 11l,c11sigts111æssigheder på markedet 11/et• fjernet, og hindrede mis/lru~."
(vores understregning)
(1056)

Styrelsen tilbagekaldte uden varsel tilsagnsaftalen ved brev af 23. juni 2005

(1057)

Elsam havde indtil da overholdt de retningslinjer, som Elsam havde fået af
styrelsen, og som var udmontet i tilsagnsaftalen, og der var flere grunde til,
at Elsam efter tilbagekaldelsen fortsatte med at overholde tilsagnsaftalen.

(1058)

Elsam havde ingen grund til at tro, at der var noget forgjort i at overholde
tilsagnsaftalen. På tidspunktet for tilbagekaldelsen var der således ingen - ej
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heller styrelsen-, der vidste, at adfærd i overensstemmelse med tilsagnsaftalen kunne blive anset for at ... være misbrug af styrelsen. Tilbagekaldelsen
var primært begrundet i styrelsens formodning om, at tilsagnsaftalen kunne
være overtrådt, men dette er ikke ensbetydende med, at en overholdelse af
tilsagnsaftalen ville være lovstridig. Styrelsen har i den forbindelse henvist
til et brev aL3L oktober 2003_fra str.relsen til Elsam, hvori styrelsen orienterer om, at den vil se nærmere på prisdannelsen på Nord Pool Spot i sommeren 2003 ... Der står dog intet i brevet om, at tilsagnsaftalen er overtrådt eller
ikke skulle være gældende, og brevet har derfor ingen relevans i denne
sammenhæng.
(1059)

Da rådet den 30. november 2005 traf afgørelse i Elsam II-sagen ..., fastsatte
rådet samtidig et prispåbud for Elsams fremtidige indmeldinger til Nord
Pool Spot.Elsamindbragte afgørelsen for ankenævnet, men overhold te samtidig prispåbuddet, der trådte i kraft den 29. december 2005, indtil ankenævnet tillagde klagen over afgørelsen opsættende virkning. Elsam var derfor også af denne grund berettiget til at følge tilsagnsaftalens bestemmelser
om prisindmeldinger, indtil ankenævnets kendelse forelå.

20.3

Tilsag,,saftaleu er eu fon}(llt11i11gsakt

(1060)

Det gøres gældende, at tilsagnsaftalen er en begunstigende forvaltningsakt,
der gav Elsam en berettiget forventning om, at der ikke kunne træffes en
misbrugsafgørelse, så længe Elsam overholdt tilsagnsaftalen, og den var i
kraft. Det gøres derfor også gældende, at styrelsen ikke lovligt kunne tilbagekalde tilsagnsaftalen på den måde, som styrelsen gjorde det, og af de
grunde, som styrelsen anforte, fordi hensynet til Elsams berettigede forventninger vejer tungere end styrelsens grund til at tilbagekalde tilsagnsaftalen.

(1061}

En forvaltningsakt er en afgørelse fra en offentlig myndighed, der er rettet
mod en bestemt borger eller virksomhed.

(1062)

Rådet traf en egentlig afgørelse i Elsam I-sagen, der var rettet mod Elsam, og
som var betinget af, at Elsam fremadrettet overholdte tilsagnsaftalen, som i
øvrigt var et bilag til afgørelsen. Det fremgår også af rådets afgørelse i Elsam
I-sagen ... :

"Afgørelse
24. Det meddeles Elsam AIS. at sagen (jq11rnnlm1mmcr 311120-0100-0776)
lukkes med henvisning til§ 14, stk. 1. 3 pkt. og ikke forfolges 11derligere forudsat. nt Elsam AIS o~{Jtlder de a&ivue tilsa~•11. der er n11givet i t•edlnrte af..
tnle. Elsam AIS er omvendt ikke bundet nf li/sng11e11e, såfremt Konk11rre11ccstyrelsc11 eller -rådet tager snge11 op til fomyet bel,andling." (vores understregninger)
(1063)

Tilsagnsaftalen må således karakteriseres som en forvaltningsakt. Denne
forståelse understøttes også af principperne bag konkurrencelovens § 16a,
som i dag giver en specifik hjemmel til at indgå tilsagnsaftaler i bl.a. misbrugssager. Efter § 16a, stk. 1, kan styrelsen indgå tilsagnsaftaler, som kan
løse de konkurrenceretlige betænkeligheder, som styrelsen måtte have, og af
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§ 16a, stk. 3, fremgår, at styrelsen kan tilbagekalde "en afgørelse efter stk. 1"
efter de i stk. 3 angivne grunde. Heri ligger, at tilsagnsaftalen er at betragte
som en afgørelse og dermed en forvaltningsakt og alene kan tilbagekaldes
med henvisning til de specifikke grunde, som er oplistet i § 16a, stk. 3.
(1064)

Eftersom tilsagnsaftalen indebar, at Elsam I-sagen blev lukket, og at der ikke
blev truffet en negativ misbrugsafgørelse, og da tilsagnsaftalen samtidig
skabte klarhed over, hvilken prisadfærd Elsam skulle følge fremadrettet, er
tilsagnsaftalen udtryk for en begunstigende forvaltningsakt, der giver Elsam
berettigede forventninger, uanset at den også indeholder det bebyrdende
element, at Elsam påtog sig begrænsninger i sine indmeldinger til Nord Pool
Spot og at være market maker på det finansielle marked.

(1065)

Styrelsen gør gældende, at tilsagnsaftalen var en frivillig aftale, der ikke blev
indgået i henhold til den nugældende§ 16a i konkurrenceloven, og at aftalen
derfor ikke er til hinder for, at styrelsen griber ind med tilbagevirkende kraft
og uanset, om Elsam har overholdt tilsagnsaftalen. Det er imidlertid en misforståelse. Det har ikke betydning for vurderingen af, om tilsagnsaftalen var
udtryk for en forvaltningsakt, Elsams berettigede forventning og vurderingen af styrelsens mulighed for at gribe ind, at tilsagnsaftalen ikke blev indgået i henhold til konkurrencelovens§ 16a.

(1066)

Konkurrencelovens§ 16a blev indført efter Elsam I-sagen og var reelt en kodifikation af den gældende retstilstand. Det fremgår af forarbejderne ... :

"Med forsInge/ indføres der en 11dtn;kkelig hjemmel for Konkurrencerådet til
at afslutte en sag ved ni gøre lilsngn, afgivet af virksom/iederne, bindende.
Konk111Te1tcertidet ltnr i et begrænset mtla/ sager accepteret tilsagn og på den
lmggnmd afslut/et sagerne."
(1067)

Indforelsen af§ 16 kan således ikke bruges som argument for, at tilsagnsaftalen ikke var en forvaltningsakt. Bestemmelsen har alene betydning i for•
hold til sanktionerne for manglende overholdelse af tilsagnet. Hvis en virksomhed bryder en tilsagnsaftale indgået efter§ 16a, kan dette særskilt sanktionernes med et påbud eller idømmelse af en bøde efter konkurrencelovens
§ 23.

(1068)

Det afgørende er, at der blev truffet en egentlig afgørelse i Elsam I-sagen,
som det ville være tilfældet, hvis aftalen var indgået efter§ 16a, og at denne
afgørelse giver Elsam en berettiget forventning. Tilsagnsaftalen mister således ikke karakter af at være en forvaltningsakt, selvom den ikke blev indgå•
et efter konkurrencelovens§ 16a.

(1069)

Elsam var også bundet af tilsagnene, som var der tale om en tilsagnsaftale
efter§ 16a. Dette følger af tilsagnsaftalens pkt. 7 ... :

"Derfor vil Ko11k11rre11cesh;rclse11 indstille til Ko11k11rre11ccrtidet, nt sagen
(jo11mnl1111111111er 3l1120-0100-0776) lukkes og ikke forfølges yderligere, /JJ.r;._
udsat at Elsam op_6tlder de a($:ip11e 11cde11ståe11ds; tilsai11. Omvendt er Elsqm
ikke lnmdet af tilsny11c11e. såfremt Ko11k11rre11cestyrclse11 eller -rådet tager sagen op tilfornyel l,el,andling." (vores understregning)
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20.3.1

Elsqms /1erettisede (prve11t,1i11gcr

(1070)

Tilsagnsaftalen gav Elsam en berettiget forventning om, at styrelsen ikke
ville eller kunne gribe ind og træffe en misbrugsafgørelse, så længe tilsagnsaftalen var_gældenfie og blev overholdt.

(1071)

Rådet traf en egentlig afgørelse i Elsam I-sagen, hvor sagen blev lukket på
betingelse af, at Elsam overholdte tilsagnsaftalen. Når en myndighed træffer
en begunstigende afgørelse, hvor de lukker en misbrugssag ned og skaber
klarhed for, hvilken prisadfærd virksomheden fremadrettet skal have, giver
det virksomheden en berettiget og beskyttelsesværdig forventning om, at
myndigheden ikke senere tager selvsamme misbrugsspørgsmål op igen, så
længe aftalen overholdes og er i kraft.

(1072)

Det gælder særligt i denne sag, hvor Elsam som betingelse for, at Elsam Isagen blev lukket, påtog sig at overholde tilsagnsaftalen. Formålet med tilsagnsaftalen var at skabe et klart grundlag for, hvorledes Elsam fremadrettet
kunne prisindmelde til Nord Pool Spot uden at overtræde konkurrencereglerne. Tilsagnsaftalen var resultatet af et forløb, hvor styrelsen i det forste
høringsudkast umiddelbart vurderede, at der forelå et prismisbrug, men
hvor styrelsen i stedet valgte at indgå tilsagnsaftalen med Elsam for at sikre
en fremadrettet løsning, der afhjalp de forhold, som styrelsen havde identificeret.

(1073)

Det faktum, at tilsagn efter deres natur er fremadrettede, styrker også Elsams berettigede forventning om, at styrelsen ikke ville eller kunne gribe
ind, så længe Elsam overholdte tilsagnsaftalen, og den var i kraft.

(1074)

At tilsagn er fremadrettede, følger af forarbejderne til konkurrencelovens §
16a ...:

"Afsl11t11i11g af e11 sng med tilsng11 er e11 fremndrellet afgørelse, h11ilkct indebærer, at nfgore/sen a11giver, llvnd virksomheden fremover skal gore eller ikke
skal gorc."
(1075)

Dette harmonerer også med styrelsens tidligere udlægning af tilsagnsaftalen. I rådsafgørelsen i Elsam I-afgørelsen anføres således også, at tilsagnsaftalen var en fremadrettet løsning ...:

"Pkt. 19. Selsknbeme llar på baggrund af ovenstående fremlagt en indmeldelsespolitik for bud på den nordiske elbors, Nord Pool, s0111 sclsknl,erne vil fol~•e
i fremtiden . Det er Ko11k11rrencestyrclse11s vurdering, ni der derigennem opnås et mere effektivt marked, lrvor de danske områdepriser som /Jovedregel
ligger på eller mellem priserne i Sr•erigc/Norge og Tyskland." (vores understregning)
(1076)

Når en virksomhed indgår en aftale med den relevante myndighed på området, som har til formål fremadrettet at forhindre en bestemt retsstridig adfærd, får virksomheden en berettiget forventning om, at den samme myndighed ikke efterfølgende - og i hvert fald ikke med tilbagevirkende kraft - vil

. 3n .
eller kan gribe ind over for virksomheden, så længe virksomheden overhol•
der aftalen med myndigheden, og aftalen er i kraft. Det gælder i dansk forvaltningsret og i særlig grad, når virksomheden har forpligtet sig til mere
end det, som myndigheden kunne have truffet afgørelse om. Dette er tilfæl•
det i denne sag, hvor Elsam med tilsagnsaftalen påtog sig at være marketmaker, jf. tilsagnsaftalens pkt. 10 ...
(1077)

Dette støttes også af, at såvel konkurrencelovens § 11 ... som EU-traktatens
artikel 102 ... er upræcise og elastiske bestemmelser. Styrelsens afgørelse i
Elsam I-sagen er en lovlig afgørelse som fastslået af ankenævnet og Vestre
Landsret i NOE-sagen. Afgørelserne i Elsam Il og lll-sageme er blot udtryk
for en ændret opfattelse, herunder særligt tilvejebringelsen af et helt nyt faktuelt grundlag i form af Test A. Elsam har derfor haft en berettiget forventning om, at tilsagnsaftalen hindrede indgreb overfor Elsams prissætning
med tilbagevirkende kraft, så længe Elsam overholdt ilftalen, og den var i
kraft.

(1078)

Som det fremgik af styrelsens argumentation under sagen for Vestre
Land[sfret, var det da også styrelsens daværende opfattelse, at tilsagnsaftalen hindrede misbrug.

(1079)

Hertil kommer, at styrelsen mere end et år efter tilbagekaldelsen i et brev af
31. oktober 2006 ... til Energi Danmark vedrørende den tilsvarende tilsagnsaftale med Energi E2 udtalte følgende:

"Ko11b1rrenccstyrelsen skal i11dledni11gsvist gøre op1mi:rkso111 på, at tilsagnsnftall!II er e11 frivillig, ko11k11rre11ccfre111111e11de nftnle, som E11ergi E2 l1nr valgt
nt indgii med Ko11kurrenccstyrelse11. Til ye11)>æld vil Ko11k11rre11cesturelse11
ikke fore e11 ko11kurre11cdo1•ssni 11edrørmde E11erii E2's mnrkedsndfærd, sii
la;,,~e Enerii E2 O,?fjtlder tilsn~11saftnle11". (vores understregning)
(1080)

Helt frem til Elsam lll-sagen og længe efter havde styrelsen således også den
opfattelse, at tilsagnsaftalen havde til formål at undgå misbrug, og at styrelsen ikke kunne gribe ind overfor Elsam, så længe tilsagnsaftalen var i kraft,
og Elsam overholdt aftalen. Dette udsagn understøtter også Elsams berettigede forventning om, at tilsagnsaftalen skabte et værn mod, at styrelsen ville
gribe ind overfor Elsams prissætning, så længe Elsam overholdte tilsagnsaftalen.

(1081)

Styrelsen har under denne sag forsøgt at underminere tilsagnsaftalens relevans ved at gøre gældende, at Elsam ikke i god tro kan have indrettet sig i
tillid til tilsagnsaftalen, fordi den ikke forpligtede Elsam til at melde ind til
højeste nabolandepris, og at Elsam blot kunne have meldt en langt lavere
pris ind.

(1082)

Dette synspunkt savner mening. Tilsagnsaftalen var den løsning, som styrelsen valgte frem for at konkludere, at Elsam havde taget urimeligt høje priser.
Når styrelsen i tilsagnsaftalen fastlægger, at højeste nabolandepris var det
gældende loft for Elsams prisindmeldinger, må det forstås således, at dette
loft dermed var inden for lovens rammer. Ellers skulle styrelsen have fastsat
loftet lavere.
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(1083)

Styrelsens udlægning står også i kontrast til selve formålet bag tilsagnsinstituttet som er at skabe en fremadrettet løsning.

(1084)

På tidspunktet for aftalens indgåelse indeholdte konkurrenceloven som
nævnt ikke en specifik h emmet i konkurrenceloven til at indgå tilsagnsaftaIer, men disse var kendt fra EU-konkurrencereglerne, der i forordning 1/2003
indeholder hjemmelsgrundlaget for tilsagnsaftaler i EU-systemet . .. Det
fremgår af forordningens artikel 9, at tilsagnsaftaler kan indgås, "11år Ko111111issio11e11 ngler al vedtage e11 besl11tni11g, l1vorefter en overtrædelse kræves bragt til
opliør", og at tilsagnsaftaleme har til formål at pålægge virksomheden en adfærdsregulerende eller strukturel forpligtelse, som "imødekommer de betænkcligl1edcr, som Kom111issio11c11 har'' og som indebærer, at der ikke længere er
grund til, at Kommissionen griber ind. Det var netop det, der var tilfældet i
Elsam I-sagen.

(1085)

Styrelsens anbringender står også i kontrast til ankenævnets bemærkninger i
NOE-sagen, hvor ankenævnet godkendte tilsagnsaftalen ud fra den forudsætning, at styrelsen havde bedømt tilsagnsaftalen ud fra konkurrencelovens regler.

(1086)

Det fremgår også af styrelsens tilbagekaldelsesbrev af 23. juni 2005 ..., at styrelsen "trods tilsng11safta/e11" havde modtaget klager over Elsams prisindmeldinger. Hermed siger styrelsen reelt også selv, at tilsagnsaftalen havde til
formål at hindre høje priser.

(1087)

I det hele taget understreger tilbagekaldelsen, at tilsagnsaftalen har betydning. Hvis tilsagnsaftalen var uden betydning for denne sag, havde styrelsen
netop ikke behøvet at forsoge at tilbagekalde den, men havde i stedet truffet
afgørelse, uanset om tilsagnsaftalen var tilbagekaldt eller ej. Tilbagekaldelsen giver alene mening, hvis styrelsen indtil tidspunktet for tilbagekaldelsen
også følte sig bundet af aftalen.

(1088)

Med henvisning til bilag K ... argumenterer styrelsen også for, at Elsam i
hvert fald ikke kan have været i god tro om tilsagnsaftalen efter den 31. oktober 2003, hvor styrelsen orienterede Elsam om, at styrelsen ville se nærmere på prisdannelsen i sommeren 2003. Styrelsens brev siger dog intet om tilsagnsaftalen og slet ikke, at tilsagnsaftalen ikke længere skulle være gældende. Brevet kan alene forstås i den kontekst, at styrelsen ville undersøge,
om tilsagnsaftalen var overtrådt, og det viser blot, at styrelsen anså tilsagnsaftalen for bindende og forpligtende for Elsam. Styrelsen modtog da også
Elsams mange efterfølgende kvartalsrapporter om tilsagnsaftalens overholdelse uden at fremkomme med en eneste bemærkning, hvilket savner mening, hvis brevet af 31. oktober 2003 skulle tillægges den betydning, som
styrelsen nu under retssagen forsøger at slå til lyd for.

(1089)

Derfor kan brevet ikke påføre Elsam en ond tro om, at en fortsat overholdelse af tilsagnsaftalen skulle kunne være i strid med konkurrencereglerne, som
styrelsen gør gældende.
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(1090)

Det er i øvrigt påfaldende, at styrelsen nu i [afsnit 26, side 121, i styrelsens
sammenfattende processkrift[ ..., gør gældende, at Elsam qua brevet skulle
være kommet i ond tro. Heri ligger en anerkendelse af, at Elsam i hvert fald
inden brevet har været i god tro. Når brevet ikke kan siges at have bragt Elsam ud af denne gode tro, så må det lægges til grund, at Elsam hele tiden
har været i god tro om, at en overholdelse af tilsagnsaftalen var ensbetydende med lovlig adfærd. Der kom da ej heller nogen opfølgning eller andet ud
af brevet fra 2003.

20.4

Tilbagekaldelse afforvalhri11gsaktcr

(1091)

Da der var tale om en begunstigende forvaltningsakt, som skaber en beretti•
get forventning, kunne styrelsen alene tilbagekalde tilsagnsaftalen, hvis der
var en særlig tungtvejende tilbagekaldelsesgrund og forudsat, at de fon•alt•
ningsmæssige forskrifter, herunder begrundelse og partshøring, blev iagtta•
get.

(1092)

Det påhviler styrelsen at løfte bevisbyrden for, at tilsagnsaftalen kunne tilbagekaldes, og at tilbagekaldelsen skete på lovlig vis, men som det fremgår
af pkt. 20.4.1 nedenfor, har styrelsen ikke ført et sådant bevis.

(1093)

En tilbagekaldelse beror på en afvejning af to hovedhensyn. På den side er
hensynet til virksomhedens berettigede forventning om, at forvaltningsak•
ten står ved magt, og at virksomheden har indrettet sig efter afgørelsen. På
den anden side står forvaltningens grundlag for at foretage en tilbagekaldelse.

(1094)

Hensynet til adressatens berettigede forventninger vejer tungt i vurderingen
af, om der kan ske tilbagekaldelse. Det følger af den forvaltningsretlige litteratur, at kernen i princippet om berettigede forventninger er, at "der sknl Inges Jre11sy11 til retss11bjeklemes berettigede Joroe11l11i11ger, 11tir der træffes nfgorclser
og udstedes regler", jf. således Mørup, Berettigede forventninger i forvalt•
ningsretten, 2005, s. 31 ... Derudover indebærer princippet, at "tidligere skn/,te retssit11ntio11er ikke [111ti/ ændres på en måde, der ikke k111111e være forudset nf e11
fornuftig l10rger", jf. Fenger, Forvaltning & Fællesskab, 2004, s. 581ff ...

(1095)

Det gøres gældende, at hensynet til Elsams berettigede forventninger vejer
meget tungt i afvejningen af, om der kunne ske tilbagekaldelse, og at styrelsens adgang til at tilbagekalde tilsagnsaftalen - i hvert fald uden varsel - er
begrænset til de særlige situationer, som er oplistet i konkurrencelovens §
16a, herunder hvor tilsagnsaftalen har været overtrådt, eller hvor tilsagnsaftalen og den konkurrenceretlige vurdering var baseret på urigtige oplysninger tilvejebragt af Elsam. Indførelsen af§ 16a og de særlige tilbagekaldelsesgrunde, som er oplistet i § 16a, støtter ligeledes, at tilbagekaldelse er reserveret til situationer, hvor en tilsagnsaftale er overtrådt, eller der er afgivet urig•
tige oplysninger fra virksomhedens side.

20.4.1

SIJ1relsc11s ,m111dlas: for tillm'J_ekaldclsc nftilsq'l11saflalc11

(1096)

Styrelsens tilbagekaldelse var båret af følgende 3 grunde:

• 380 -

(1097)

Styrelsens tilbagekaldelse var båret af (1) en postuleret overtrædelse af til•
sagnsaftalen, (2) svigtende forudsætninger og (3) manglende effekt af til·
sagnsaftalen.

20.4.1.1 Elsmn linr ikke overtrådt t1/sng11snftnlc11
(1098)

Af styrelsens tilbagekaldelse fremgår, at styrelsen havde modtaget Klager
over Elsam, og at styrelsen på den baggrund havde gennemført en undersø•
gelse af Elsams prissætning, der indikerede, at tilsagnsaftalen kunne være
overtrådt. Det fremgår ikke af tilbagekaldelsen, hvad overtrædelsen nærmere består i, hvilket også underbygger, at styrelsen ikke lovligt har tilbagekaldt tilsagnsaftalen.

(1099)

Det er først efterfølgende kommet frem, at styrelsen mener, at Elsam overtrådte tilsagnsaftalen i 3. kvartal 2003. Af Elsam II-afgørelsen fremgår således ... :

"38. Ko11k11rre11æstyrelsc11 ko11stnterede efterfølge11de, ni Elsnm ikke l,nvde
overholdt tilsngnsnftnlen i perioden 1. juli - 30. septem/,er 2003, dn der i all
var 227 timer med flnskel1nlse pti trn11smissio11s-knMeme fra Norge/Sverige
til Vestdm1mnrk, og i disse limer udgjorde summen nf differencen pti timebnsis mellem den vestdn11ske pris og de11 hojeste af 11nbopriseme 24.856 /..7.
39. Konktrrrencestyrelsen n11sti pti den baggnmd tilsagnet for overtriidt i
perioden 1. juli - 30. september 2003." (vores understregninger)
(1100)

Elsam bestrider at have overtrådt tilsagnsaftalen. Elsam gør samtidig gældende, at styrelsen ikke har løftet bevisbyrden for, at aftalen skulle være
overtrådt.

(1101)

Tilsagnsaftalen indeholder i pkt. 11 ... en bestemmelse, der særskilt regulerer spørgsmålet om tilsagnsaftalens overholdelse og ikke-overholdelse.

(1102)

Det følger således af pkt. 11, at

"Stifremt i11d111eldle priser s11stemqtisk ot•ersliger de11 højeste af de realiserede
spotpriser i Sverige (Stockllolm), Norge (Kristin11sn11d) og Tyskland (EEX) og 11ndtngelse11 ikke er gældende kan i11dmeldelsespolitikke11 betragtes som ikke overholdt. Hvis summen nf differencen pti timebasis mellem den vestdm1ske pris og den l1ojeste nf timepriserne i Sverige, Norge og Tyskland er 11111
(eller mindre end 1111I) - set over et kvartal, vil indmeldelsespolilikkett være
overholdt." (vores understregninger)
(1103)

Som det fremgår af citatet, er der ikke sammenfald i reguleringen af, hvor•
når tilsagnsaftalen betragtes som ikke overholdt - og dermed overtrådt - og
hvornår tilsagnsaftalen betragtes som overholdt. Tilsagnsaftalen er således
kun overtrådt, når priserne systematisk overstiger højeste nabolandepris.

(1104)

Det giver i øvrigt god mening, at tilsagnsaftalen først er overtrådt, når priserne systematisk overstiger højeste nabolandepriser. Tilsagnsaftalen indebar, at Elsam ikke måtte melde priser ind til Nord Pool Spot, der oversteg
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den højeste af den forventede nabolandepris, men skønnet på den højeste
nabopris var usikkert. Derfor giver det også mening, at enkelte eller få tilfælde, hvor prisindmeldingen viste sig at være højere end højeste nabolan•
depris, ikke var ensbetydende med, at tilsagnsaftalen var overtrådt, men at
dette først var tilfældet, når der var tale om, at prisen systematisk og dermed
bevidst oversteg den højeste nabolandes pris.

,__

-

-

.

-- ..

(1105)

Styrelsen har ikke påvist, at tilsagnsaftalen skulle være overtrådt, allerede
fordi styrelsen ikke engang har foretaget en analyse af, om der rent faktisk
måtte være en systematik i Elsams indmeldinger.

(1106)

En sådan analyse ville da også vise, at Elsams indmeldte priser ikke systematisk oversteg nabolandepriserne.

(1107)

Styrelsens vurdering af, at tilsagnsaftalen skulle være overtrådt, er alene baseret på en opgørelse af prisdifferencen mellem priserne i Vestdanmark og
nabolandepriserne. Som det fremgår af tilsagnsaftalens pkt. 11 ..., er en sådan opgorelse imidlertid kun relevant ved vurderingen af, om tilsagnsaftalen kiln anses for at være overholdt. Selv hvis der måtte være en positiv
prisdifference, er det ikke ensbetydende med, at tilsagnsaftalen er overtrådt.

(1108)

Det gøres i den forbindelse gældende, at tilsagnsaftalen var overholdt i hele
perioden, herunder i 3. kvartal 2003, og at styrelsens beregninger af prisdifferencen er fejlbehæftede.

(1109)

Styrelsen er af den opfattelse, at prisdifferencen alene skal opgøres på baggrund af priserne i timer med flaskehalse.

(1110)

Det er Elsams opfattelse, at vurderingen skal baseres på en opgorelse af priserne i alle timer i et kvartal, da dette følger af tilsagnsaftalens ordlyd. Efter
ordlyden af tilsagnsaftalens pkt. 11 ... skal beregningen gennemføres ved at
se på summen af differencen "pti timebasis" "set over et kvartal". Det kan alene
forstås således, at opgørelsen skal foretages for alle timer og ikke kun i timer
med flaskehalse.

(1111)

Hvis prisdifferencen opgøres på baggrund af alle timer, er tilsagnsaftalen
overholdt, idet prisdifferencen er negativ set over kvartalet.

(1112)

Parternes adfærd efter indgåelsen af aftalen understøtter også denne bereg•
ningsmetode. Elsam indsendte således hvert kvartal en statusrapport til styrelsen med overskriften "Efterlevelse af KS-aftale". Statusrapporterne indeholdte en beregning ilf prisdifferencen set over alle timer i det seneste kvartal. Styrelsen reagerede ikke på noget tidspunkt i løbet af de to år efter aftaleindgåelsen på modtagelse af statusrapporterne - heller ikke selvom det af
rapporterne fremgik, at der var tale om beregninger over alle timer i kvartalet.

(1113)

Som eksempel på denne rapportering til styrelsen henvises til bilag 55
Som det fremgår af rapporterne af 5. j.1nuar 2004, var tilsagnsaftalen overholdt i 3. kvartal 2003, da prisdifferencen var negativ.

-
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(1114)

Styrelsens vurdering af, at tilsagnsaftalen var overtrådt i 3. kvartal 2003,
skyldes hovedsageligt, at priserne den 2. september 2003 var meget hoje.

(1115)

De høje priser skyldtes imidlertid ikke Elsams prisindmeldinger denne dag.
Det fremgår af styrelsens bilag K-M ..., at de højeste realiserede timepriser
den 2. september 2003 var DKK 2.800-4.400 i timerne mellem 9-15. Elsams
højeste indmeldingspriser i disse timer var DKI< 295.

(1116)

Når priserne blev særligt høje den 2. september 2003, skyldtes det, at den tyske producent E.ON meldte meget høje priser ind, og at markedets aktører,
herunder Elsam, havde undervurderet kapacitetsbehovet i Vestdanmark. Elsam havde indmeldt al ledig kapacitet på Nord Pool Spot, men havde på
grund af forventningen om en lav efterspørgsel valgt at eksportere en del af
sin produktion til Tyskland. Der var således ikke tilstrækkeligt udbud i
markedet til at imødekomme efterspørgslen til lave priser, og derfor var
E.ON residualleverandør og prisbestemmende med meget høje priser.

(1117)

Elsam overholdte således også tilsagnsaftalen den 2. september 2003, da der
var indmeldt priser under den forventede nabolandepris, og der kan under
alle omstændigheder ikke være tale om en overtrædelse, eftersom der ikke
var tale om, at Elsam systematisk havde indmeldt for høje priser.

(1118)

Den påståede "overtrædelse" kan således ikke begrunde en tilbagekaldelse
af tilsagnsaftalen, særligt ikke når det erindres, at "overtrædelsen" lå næsten
2 år før tilbagekaldelsen, og når styrelsen ikke engang reagerede dengang.
Endvidere fremsendte Elsam som nævnt hvert kvartal en oversigt over prisindmeldingeme til styrelsen, og dette gav ikke anledning til reaktioner fra
styrelsens side.

20.4.1.2 Konlmrre11ceprcs frn Tysklnnd vnr ikke en forudsætning for tilsng11snftnlc11
(1119)

Den anden begrundelse var, at Elsam i forbindelse med tilsagnsaftalens indgåelse skulle have gjort opmærksom på, at konkurrencepresset på det vestdanske marked fra Tyskland ville blive forøget som følge af automatisk
prisudligning på kabelforbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland, og at
denne konkurrence ikke var til stede.

(1120)

For det første gøres det gældende, at der er et betydeligt konkurrencepres
fra Tyskland, men selv hvis der bortses herfra, bestrides det for det andet
også, at dette skulle være en forudsætning for tilsagnsaftalens indgåelse.
Styrelsen har da heller ikke fremlagt dokumentation for, at dette er tilfældet,
og styrelsen har ikke sidenhen inddraget dette forhold.

(1121)

Elsam har ikke indflydelse på disse forhold, og derfor kan det heller ikke
lægges Elsam til last. Det er således ikke en begrundelse for tilbagekaldelse
og slet ikke en begrundelse, der kan opveje hensynet til Elsams berettigede
forventninger.
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20.4.1.3 Tilsagnsaftalen effekt ogfon111i/ er opnået
(1122)

Den tredje og sidste begrundelse var, at tilsagnsaftalen ikke havde haft den
forventede effekt på Elsams prissætning.

(1123)

Det er uklart, hvilke effekter styrelsen taler om. Der er Elsam bekendt ikke
indgået nogen aftale om eller udarbejdet nogen analyse af, hvilken effekt der
blev forventet med tilsagnsaftalen, andet end at Elsam ikke solgte el til over
h0;este nabolandepris. Dette løste nemlig det konkurrenceretlige problem,
som styrelsen så det i 2003. Tilsagnsaftalen havde således til formål at forhindre Elsam i at melde priser ind, som oversteg de forventede priser i nabolandene. Denne ønskede effekt af aftalen er opnået. Elsam har overholdt af•
talen og har således ikke meldt priser ind i strid med aftalen.

(1124)

Det er derfor ikke en begrundelse, der kan opve;e hensynet til Elsams berettigede forventninger, at påstå, at aftalen ikke har haft den forventede effekt
på Elsams prissætning.

20.5

Styrelseu kumte ikke tilbagekalde tilsag,1saftalen

(1125)

Styrelsens tilbagekaldelse var således båret af forkerte eller usaglige grunde,
og de relevante forvaltningsretlige forskrifter var ikke iagttaget. Allerede af
denne grund kunne styrelsen ikke lovligt tilbagekalde tilsagnsaftalen. Det
gøres derfor gældende, at tilsagnsaftalen er til hinder for, at styrelsen kunne
gribe ind i hele den periode, som Elsam II- og lll-afg0relseme vedrører, og at
afgorelsen derfor skal ophæves, subsidiært ophæves og hiemvises i sin hel•
hed.

(1126)

Styrelsen har heroverfor gjort gældende, at tilsagnsaftalen er uden betydning for vurderingen af styrelsens mulighed for at gribe ind, fordi konkurrencelovens § 11 og EU-traktatens artikel 102 er en objektiv bestemmelse.
Det er imidlertid ikke en relevant betragtning, uanset om den er korrekt eller
ej. Det drejer sig ikke om, hvorvidt konkurrencelovens§ 11 er objektiv eller
ej, men derimod om, at styrelsen ved sin indgåelse af tilsagnsaftalen forvaltningsretligt var bundet af aftalen, og at styrelsen i den konkrete situation ikke kunne tilbagekalde tilsagnsaftalen og derfor var afskåret fra at gribe ind,
så længe tilsagnsaftalen var i kraft og ikke lovligt tilbagekaldt.

(1127)

Styrelsen har endvidere gjort gældende, at det følger af tilsagnsaftalens ordlyd, jf. dennes pkt. 7 ..., at styrelsen med tilbagevirkende kraft kan undersøge Elsams adfærd. Dermed siger styrelsen, at tilsagnsaftalens pkt. 7 reelt skal
læses som en specifik hjemmel til at tilbagekalde tilsagnsaftalen uanset den
forvaltningsretlige grundsætning om det modsatte. Styrelsen gør gældende,
at "sagen" i anden sætning i pkt. 7 skal forstås som spørgsmc1let om prissætning og ikke alene Elsam-1 sagen.

(1128)

Det er imidlertid forkert. Det fremgår af tilsagnsaftalens pkt. 7, at styrelsen
vil indstille til rådet, at sagen Ooumalnummer 3/1120-0100-0776) lukkes og
ikke forfølges yderligere, forudsat at Elsam opfylder de afgivne tilsagn, og at
Elsam omvendt ikke er bundet af tilsagnene, såfremt styrelsen eller rådet tager sagen op til fornyet behandling. Bestemmelsen handler således i sin hel-

- 384 -

hed om Elsam I-sagen, som blev lukket på betingelse af, at Elsam påtog sig
tilsagnsaftalen. Det forhold, at Elsam I-afgørelsens dispositive del gentager
hele pkt. 7 fra tilsagnsaftalen, taler ligeledes for, at pkt. 7 i det hele angår Elsam I-sagen.
(1129)

Bestemmelsen er således ikke relevant for vurderingen af, hvorvidt styrelsen
kunne tilbagekalde tilsagnsaftalen, og kan slet ikke begrunde, at en sådan
tilbagekaldelse kunne ske ex tune.

(1130)

Dette skal i stedet afgøres ud fra de almindelige forvaltningsretlige regler
om tilbagekaldelse, og hensynet til adressatens berettigede forventninger
indebærer, at der gælder en begrænset adgang til tilbagekaldelse, jf. således
også principperne i § 16a. Det skyldes, at tilsagn efter sin natur er fremadret•
let og giver en berettiget forventning om, at der ikke kan gribes ind, så længe tilsagnet overholdes og er i kraft. Dette understøttes også af styrelsens
tidligere udlægning af tilsagnsaftalen, jf. således styrelsens brev af 31. oktober 2006 til Energi Danmark ...

(1131)

Selv hvis tilsagnsaftalens pkt. 7 fortolkes således, at styrelsen kan tage
spørgsmålet om misbrug op for efterfølgende perioder, er den eneste meningsfulde fortolkning af bestemmelsen, at dette alene kan ske fremadrettet,
og at styrelsen således ikke kan gribe ind med tilbagevirkende kraft. Selv
hvis begrebet "sagen" i pkt. 7 således fortolkes som spørgsmålet om mis·
brug og ikke som en reference til Elsam I-sagen, er adgangen til at tage sagen op under alle omstændigheder knyttet til, at Elsam omvendt frigøres fra
tilsagnene. Da Elsam selvsagt ikke kan frigøre sig fra tilsagnene med tilbagevirkende kraft, vil den eneste meningsfulde fortolkning være, at styrelsen
alene kan tage sagen op for en fremadrettet periode, efter at styrelsen med et
rimeligt varsel har gjort Elsam opmærksom på, at styrelsen vil bringe tilsagnsaftalen til ophør. Under alle omstændigheder opfylder pkt. 7 ikke betingelserne for at kunne være et tilbagekaldelsesforbehold. Denne forståelse
stemmer også med formuleringen i til sagnsaftalens pkt. 12 ... om Elsa ms ret
til at opsige tilsagnsaftalen og styrelsens ret til at tage sagen op igen - hvilket
kun kan forstås som efter udløbet af tilsagnsaftalen, efter den således er opsagt af Elsam.

20.6

Tilsag11safta/e11 kmme under alle omstændigheder ikke tilbagekaldes ex ttmc

(1132)

Selv hvis retten måtte finde, at styrelsen i den konkrete situation var berettiget til at tilbagekalde tilsagnsaftalen, gøres det gældende, at en sådan tilbagekaldelse alene kunne ske med virkning ex nunc. Det gøre endvidere gældende, at en sådan tilbagekaldelse alene kunne ske med et rimeligt varsel
for, at Elsam kunne indrette sig på en anden måde i forhold til sine prisind•
meldinger til Nord Pool Spot.

(1133)

Det betyder, at styrelsen alene kunne have truffet afgørelse om, at der forelå
misbrug for en fremadrettet periode, dvs. for perioden efter tilsagnsaftalens
opsigelse og udløbet af opsigelsesvarslet, og med en fyldestgørende begrundelse og under iagttagelse af de øvrige forvaltningsretlige rettigheder
om høring og kontradiktion for Elsam. Det gøres gældende, at et rimeligt
varsel ikke kan være på mindre end 6 måneder. Det betyder, at tilsagnsafta-
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len også af denne grund er til hinder for, at styrelsen kunne gribe ind i den
periode, som omfattes af Elsam II- og III-afgørelserne.
(1134)

Subsidiært gøres gældende, at styrelsen først kunne gribe ind efter udløbet
af et 6-måneders opsigelsesvarsel regnet fra den 23. ;uni 2005, hvor styrelsen
tilbagekaldte tilsagnsaftalen, og mere subsidiært fra opsigelsen den 23. juni
2005. Dette fører dog også til afgørelsens ophævelse, subsidiært ophævelse
og hjemvisning, idet den største del af afgørelsesgrundlaget dermed bortfaJ.
der sammen med ankenævnets ophævelse af styrelsens afgørelse for så vidt
angår 2. halvår 2006 - uanset tidspunktet for, hvornår styrelsen kunne gribe
ind-, fordi styrelsens Test A ikke kan opretholdes, såfremt data og informationer fra en periode bortfalder.

DEL 7 - SAGSBEHANDLINGSMANGLER FØRER TIL OPHÆVELSE
21.

Sagsbehandlingsmangler

21.1

l11dled11i11g

(1135)

Elsam har i den foregående del af dette processkrift påvist, at der er en række fe;l og mangler i afgørelsesgrundlaget. Ud over disse fe;! har rådet og an•
kenævnet også begået en række fe;t ved selve deres behandling af denne sag,
og disse sagsbeh,indlingsmangler er væsentlige og fører i sig selv til, at afgørelsen skal ophæves, subsidiært ophæves og hjemvises.

(1136)

Sagsbehandlingsfejlene er væsentlige, fordi der er sket en klar tilsidesættelse
af grundlæggende forvaltningsretlige principper, som har været medvirkende til, at det har været overordentligt vanskeligt for Elsam at føre denne
sag og sikre en tilbundsgående prøvelse af sagens substans. Fejlene er både
generelt væsentlige, da det er en overtrædelse af grundlæggende principper
om begrundelse, officialmaksimen og borgerens retssikkerhed, og konkret
væsentlige, fordi de har ført til det forkerte resultat.

(1137)

I den danske forvaltningsret er det anerkendt, at når forvaltningen træffer en
bebyrdende afgørelse, medfører hensynet til adressatens retssikkerhed, at
adressaten skal kunne forsvare sig mod afgørelsen, og samtidig sikrer det, at
der er et fornødent grundlag for forvaltningens afgørelser, som også kan efterprøves. Det indebærer, at borgeren er nødt til at kende indholdet af og
baggrunden for afgørelsen. Af samme grund blev forvaltningslovens regler
om partshøring, aktindsigt og begrundelsespligt indført.

(1138)

Reglerne har til hensigt at sikre, at borgeren på et oplyst grundlag og på en
fyldestgørende måde kan gøre sine eventuelle indsigelser gældende mod
sådanne afgorelser.

(1139)

Dette fremgår blandt andet af forarbeiderne til forvaltningslovens bestemmelser om partshøring, jf. LFF 1985-1986.1.4, s. 10, venstre spalte nederst ...:

"llldforelse af regler om pnrlslwri11g på 111y11diglrcdc11s i11itiatit1 l1ar til formtil
nt sikre. al den. der er part i c11 forva/t11i11yssay. ftir leiliyhed til nt yore :;iy
/1ekc11dt med ol• ko111111e11tcre det faktiske a(yorelses1•r1111dlay. i11dc11 sagen af-
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gores, ligesom det i sig selv må 1111ses for nt være nf betydning for tilliden t,1
de11 offe11tlige foronlt11i11g, at pnrtc11 ftir leilighed til qt ko11trollcrc n11mdigl1cdens 1,csl11tni11gnnmdlnr, inden n6,•orc/se11 træffes." (vores understregninger)
(lliO)

Det samme fremgår af forarbejderne til forvaltningslovens bestemmelser om
begrundelsespligt, jf. ... LFF 1985-1986.1.4, s. 11, venstre spalte midterst ...

"Udgm1gsp1mktet for 11dvnlgets overvejelser l1ar derfor været det liovedsy11sp1111kt, nt lre11s1111ct til retssikkerheden /nier for, ni der - så vidt det er fore11eligt med lre11sy11ct til en effektiv og smidig Jorvnlt11ing - i videst n111ligt omfang meddeles begrundelse for forvnlt11i11yens af.yorelser. Gem1cmførclse nf e11
nlmi11delig lovl1este111111else om l1egrr111delse vil derfor tje11e til at fremme retssikkerl,eden." (vores understregninger)
(1141)

Det har således været lovgivers opfattelse, at hensynet til borgerens retssikkerhed medfører to grundlæggende, proceduremæssige krav i forbindelse
med forvaltningsafgørelser: Borgeren skal have " ... lejlighed til ni gere sig bekendt med ... " grundlaget for forvaltningens afgørelser, og borgeren skal have mulighed for at" ... ko11trol/ere ... "og"... kommentere ..." myndighedens
afgørelsesgrundlag. EU-retten indeholder de samme hensyn og krav.

21.2

Overtrædelser af begnmdelsespligteu

(1142)

Begrundelsespligten er reguleret i forvaltningslovens§ 24 ..., der lyder:

"Stk. 1. E11 begnmdclse for e11 nfgørelse sknl indeJroldc e11 Irenvisning til de
retsregler, i he11/rold li/ livilke afgørelsen er lniffet. l det omfang, afgorelscn
efter disse regler l,eror pti el 11dmi11istrntivt skon, skal begru11delse11 tillige
nngive de hovedhensyn, der l1t1r været besle111me11de for sko11s11dovelse11.
Stk. 2. Begnmde/se11 skal endt•idere 0111 fomode11t i11deltolde en kort redegorelse for de oplys11i11ger vedrore11de sagens fnktiske 0111stændigl1eder, som er
tillagt væsentlig betydning for nfgorelscu."
(1143)

Det følger heraf, at begrundelsen skal være dækkende. Den må ikke være
misvisende eller affattet på en måde, der kan give anledning til misforståelser. Begrundelsen må heller ikke være formuleret således, at den giver udtryk for andet eller mere, end der reelt er grundlag for. Begrundelsen skal
naturligvis være rigtig, således at myndigheden i begrundelsen ikke må
fremhæve omstændigheder, der ikke reelt har været tillagt betydning, eller
lade urigtige oplysninger indgå.

(1144)

Manglende begrundelse i forbindelse med en bebyrdende forvaltningsakt vil
normalt medføre ugyldighed, da der er tale om tilsidesættelse af en væsentlig garanti.

21.2.1

Rtidets tilsides.'l!ttelse nfbegrrmdelscspli~•ten

(1145)

Det gøres gældende, at rådet har tilsidesat begrundelsespligten, og at dette
er en væsentlig sagsbehandlingsfejl, der skal medføre ugyldighed.
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(1146)

Som Elsam har redegjort for i dette processkrift, er der væsentlige fejl i rådsafgørelsens beskrivelse af Test A og dens virkemåde. Rådet har dermed klart
tilsidesat begrundelsespligten, fordi Test A i rådsafgørelsens tekstdel beskrives på en måde, men reelt fungerer på en helt anden måde.

(1147)

Et af flere eksempler på dette er opgørelsen af EKF.

(1148)

Som forklaret i afsnit 11 fremgår det udtrykkeligt af rådsafgørelsen, at Test
A tillader Elsam en EKF% på 10%, og at en Tilladt EKF% på 10% svarer til
gennemsnittet af egenkapitalforrentningen i dansk industri i perioden 20012003.

(1149)

Dette er imidlertid forkert som også bekræftet af skønsmændene. Ifølge
skønsrapporterne var den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk
industri i den angivne periode mere end 15 %.

(1150)

Da Elsam påpegede denne fejl under ankenævnssagen, påstod styrelsen som
ligeledes nævnt i afsnit 11, at den Tilladte EKF% på 10 % var beregnet efter
en helt særlig beregningsmetode, og fremlagde bilag 13 og bilag 14 ... til
støtte for dette. Denne beregningsmetode var som beskrevet i strid med
rådsafgørelsens pkt. 465-466 ...

(1151)

Der er utvivlsomt tale om en tilsidesættelse af begrundelsespligten, når begrundelsen på flere centrale punkter er direkte forkert. Det er i det hele taget
misvisende og indebærer i sig selv en tilsidesættelse af begrundelsespligten,
at styrelsen anvender termen "den gennemsnitlige egenkapitalforrentning",
eftersom styrelsens særlige beregningsmetode netop indebærer, at Den Tilladte EKF% intet har med gennemsnittet at gore.

(1152)

Hele miseren om Den Tilladte EKF%, som udspringer sig af styrelsens skiftende vurderinger, understreger, at der er sket en klar tilsidesættelse af be·
grundelsespligten.

21.2.2

A11kenæv11ets overtrædelse nfl,cynmdelsesvligtm

(1153)

Det gøres gældende, at ankenævnet har tilsidesat begrundelsespligten, og at
dette er en væsentlig fejl, der skal medføre ugyldighed.

(1154)

Der er en række forhold i ankenævnet kendelse, der er formuleret uklart, og
som efterlader tvivl om, hvad ankenævnet reelt har ment. I kendelsen anfører ankenævnet således om Test A .. .:

"Det fremgår klart af de11 påklagede afgørelse, at ege11kapitnlforrentning indgår med 10% i de11 anve11dte mishrugstest for perioden 2005-2006. A11kc11æv11ct anser det efter 111nrkerisfprl1olde11e fur rime/i~,t og forsvarligt nt lade
cgc11knpitn(forrcntni11gcn indgO i dc1111e slprrelscsorde11 i den i ,mrigt a11ve11dte test til ko11stnterim• nf misbrug i fon11 nf 11ri111elige elpriser i perioden
2005-2006 som sket.(... )
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Efter en samlet bcdommelse af Konk11rre11cerndcts 11ndersogelser og analyser
tiltræder A11ke,i;cv11et - ligesom i Elsam Il-sagen - af de grunde, der er a11fort af Konk11rre11cerådet, al de11 snmlede a11alyse 0111fatte11dc misbrugstest A
sa111me11holdt med misbrugstest B og de øvrige tests samt bilag A og F sammc11lioldt med bilag B, C, Dog E og de i øvrigt forcligge11de oplysninger lmr
et gr1111dlag og er gemtemført på c11 måde, så del i ln•erl fald er sti pålideligt
ptivisl, ni det kan a11scs for l1cvisl i ovcrmsstemmelse med de beviskrav, der
stilles efter ko11lmrrc11cerelle11 i Danmark og EU, at Elsnm i 2005 og 1. ltalvår nf 2006 havde 1m1ligl1ed for i ikke 11v;rse11tli~t omfn11~ at sh;re prisda1111clsen på cl marked for engrossalg affi;sisk el i Vestdanmark og i ikke uvæsen tligt omfa11g gjorde del ... i sirid med ko11k11rrc11cclovc11s § 11, stk. 1, if. stk. 3,
nr. 1/EF-traklnle11s artikel 82, stk. 1, jf. stk. 2, litra a. ( .. .)
Misbr11gstesl A llnr sine svailieder, me11 i11dgår imidlertid i en lrellted, som
11111 n11ses for ni være en li/ sagc11s pro1'lc111stilli11g på gr1111dlag af hidtidig
praksis rimeligt tilpasset og forsvarligt anvendt analyse." (vores understregninger)
(1155)

Ankenævnet fremhæver, at Test A har "sine svagheder", men begrunder ikke hvilke svagheder, der er tale om, og hvorfor disse svagheder er uden betydning for stadfæstelsen af rådsafgørelsen. Når ankenævnet ikke begrunder
dette, er det vanskeligt at få efterprovet det grundlag, som ankenævnet har
truffet afgørelse på, og om disse svagheder reelt også er uden betydning for
sagen.

(1156)

Hertil kommer, at en lang række af de fejl i Test A, som Elsam har påvist,
først rigtig kommer frem ved en grundig gennemgang af det bagvedliggen•
de Excel-ark. Konsekvenserne af disse fejl var ikke belyst for ankenævnet, og
nævnet kunne heller ikke forholde sig til det, eftersom nævnet ikke var i besiddelse af Test A.

(1157)

Derudover siger ankenævnet, at det "efter markedsforholdene" må anses for
rimeligt og forsvarligt at anvende en Tilladt EKF% på 10 % i Test A.

(1158)

Det er Elsams opfattelse, at ankenævnet ikke tilføjede noget nyt i sagen på
dette punkt, og at de 10 % således blev fastsat ud fra oplysningerne i rådsafgørelsen om, at den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk industri
var 10% (selvom det har vist sig ikke at være tilfældet).

(1159)

Styrelsen mener derimod, at ankenævnet på et selvstændigt grundlag har
fastsat de 10 %. Som nævnt i afsnit 11.7.2 vil dette i givet fald indebære, at
ankenævnet enten har tilsidesat begrundelsespligten eller officialmaksimen.

(1160)

Endeligt udtaler ankenævnet, at Elsam "i et ikke uvæsentligt omfang" har
haft mulighed for at styre prisdannelsen og "i et ikke uvæsentligt omfang"
har gjort det i strid med konkurrencereglerne. Dette ændrer efter Elsams opfattelse ikke på, at der er tale om en stadfæstelse af rådsafgørelsen, herunder
Test A og de i Test A identificerede kritiske timer.

(1161)

Styrelsen gør derimod gældende, at ankenævnets kendelse skal ses som en
selvstændig afgørelse og ikke kun en stadfæstelse af rådsafgørelsen. Dette
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har dog formodningen mod sig, da det vil indebære en overtrædelse af begrundelsespligten, fordi det ikke er muligt ud fra disse bemærkninger at afgøre, hvornår en adfærd og konsekvenserne heraf er tilstrækkelige til, at der
er tale om et misbrug, og hvornår noget er utilstrækkeligt.
(1162)

Hvis ankenævnet herved [har) fraveget Test A, som udgjorde grundlaget for
rådsafgørelsen, og i stedet har anlagt en anden fortolkning af konkurrence•
lovens § 11/EU-traktatens artikel 102, er dette i givet fold sket uden at rede•
gøre for indholdet af denne fortolkning og uden at redegøre for, hvilke fakti•
ske og retlige omstændigheder der lægges vægt på ved denne vurdering.
Dette vil i givet fald være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, da Elsam i gi•
vel fald ikke vil kunne indrette sig efter kendelsen.

(1163)

Betænkeligheden viser sig også i forhold til erstatningssagen, hvor de erstat•
ningssøgende netop gør gældende, at ankenævnet har fundet, at der var et
prismisbrug, men at nævnet ikke har lagt sig fast på, hvor grænsen går for,
hvornår en pris er lovlig henholdsvis ulovlig. De erstatningssøgende gør
endvidere gældende, at sådanne uklarheder først skal afklares i erstatningssagen. Det viser netop det problematiske i ankenævnets kendelse, hvis der
skal en domstol til, før der kan skabes den fornødne klarhed, som ankenæv•
net burde h.ive skabt, og som begrundelsespligten værner om.

21.3

Overtrædelser af officialmaksi111e11

(1164)

Forvaltningsmyndigheder som bl.a. ankenævnet er efter dansk ret og EUretten omfattet af undersøgelsesprincippet (officialmaksimen), hvorefter
myndigheden ex officio skal sørge for, at afgorelsesgrundlaget er oplyst i et
tilstrækkeligt omfang, og af sig selv skal inddrage alle relevante forhold og
ikke blot henholde sig til det, som forelægges af sagens parter.

(1165)

Undersøgelsesprincippet er en garantiforskrift, der har til formål at sikre, at
der træffes en afgørelse, som er lovlig og rigtig i sit indhold. En overtrædelse
af undersøgelsesprincippet bevirker, at forvaltningens afgørelse bliver ugyldig, medmindre det kan antages, at feilen i det konkrete tilfælde har været
uden betydning.

21.3.1

A11ke11æv11ets overtrædelse af o(fisialmnksime11

(1166)

Det gøres som nævnt i afsnit 13.2.1 gældende, at ankenævnet i strid med
undersøgelsesprincippet har undladt at undersøge og forholde sig til konsekvenser af, at ankenævnet ophævede rådsafgørelsen for 2. halvår 2006.

(1167)

Som nævnt er det eneste grundlag for rådsafgørelsen Test A, og Test A bygger på beregninger, der gennemføres for hele perioden 1. ;anuar 2005 til 31.
december 2006.

(1168)

PVf er således beregnet på baggrund af data for hele den undersøgte perio•
de, dvs. for både 2005 og 2006.

(1169)

Når ankenævnet ophæver og hiemviser rådsafgørelsen for 2. halvår 2006, be•
tyder det, at der fjernes en væsentlig del af grundlaget for rådsafgørelsen,
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nemlig hele perioden 1. juli 2006 til 31. december 2006. Det betyder også, at
data for 2. halvår 2006 ikke længere kan indgå i afgørelsesgrundlaget for pe•
rioden 1. januar 2005 til 30. juni 2006. Det vil ikke være problematisk for styrelsen at gennemføre Test A alene for denne periode på 1 ½ år. I Elsam li•
sagen gennemførte styrelsen således Test A for en periode på 1 ½ år.
(1170)

Da Test Aer gennemført for hele perioden, inkl. 2. halvår 2006, og cla l est A
baserer sig på data for hele perioden, inkl. 2. halvår 2006, kan og vil Test A
falde helt anderledes ud, når en fjerdedel af det faktiske afgørelsesgrundlag
falder bort.

(1171)

Ankenævnet kan ikke bare ophæve afgørelsen for 2. halvår 2006 og dermed
fjerne 1/~ af afgørelsesgrundlaget uden i det mindste at bede styrelsen om at
undersøge, hvilke konsekvenser det har for den resterende del af perioden.
Derfor burde ankenævnet have hjemvist hele afgørelsen til fornyet behandling ved styrelsen. Ankenævnet har som anført ikke været i besiddelse af
Excel-arket, der udgør Test A, og har dermed ikke haft nogen chance for at
vide, hvad det betød for den resterende del af perioden 1. januar 2005 til 30.
juni 2006, at ankenævnet ophævede afgørelsen for så vidt angik 2. halvår
2006. Derfor skulle ankenævnet have ophævet og hjemvist afgørelsen i sin
helhed til styrelsen og bedt styrelsen vurdere, hvad det betød for Test A og
de øvrige Test B til G, at en fjerdedel af afgørelsesgrundlaget og data udgår
af sagen. Det gjorde ankenævnet ikke, og det er en væsentlig fejl både gene•
relt og også konkret, idet Test A falder helt anderledes ud, når 2. halvår 2006
udgår.

(1172)

På den baggrund gor Elsam gældende, at den manglende iagttagelse af undersøgelsesprincippet er en væsentlig forvaltningsretlig fejl, der også skal
føre til kendelsens ugyldighed.

22.

Styrelsens løbende nye anbringender om afgørelsesgrundlaget

(1173)

Der har i denne sag tegnet sig et klart mønster i styrelsens forsvar for rådsafgørelsen og den efterfølgende ankenævnskendelse.

(1174)

I takt med, at Test Aer begyndt at "falde fra hinanden" som en konsekvens
af de mange fejl og mangler, som Elsam har påvist, har styrelsen i en lang
række tilfælde gjort gældende, at fejlene er uden betydning på grund af forhold, som ikke fremgår af rådsafgørelsen, og som til tider er direkte uforenelige med rådsafgørelsen. Dette kan illustreres med udgangspunkt i spørgsmålet om opgørelsen af Den Tilladte EKF%, hvor styrelsen som beskrevet i
afsnit 11.6 til 11.8 har fremført ikke mindre end tre forskellige "efterarbej·
der", der hver især skulle begrunde, hvorfor fejlene i rådsafgørelsen og/eller
de tidligere fremførte "efterarbejder" ikke var relevante for vurderingen af
Den Tilladte EKF%.

(1175)

Dette er blot et eksempel blandt mange på, at styrelsens begrundelse og argumenter har været "et moving target" væk fra råds- og ankenævnsafgørelsernes begrundelser og til helt andre og nye grunde. Dette er både i strid
med begrundelsespligten, en tilsidesættelse af Elsams retssikkerhed og helt
uden for det, som Sø- og Handelsretten skal prøve i denne sag - som altså er

- 391 -

råds- og ankenævnsafgørelserne. Elsam skal derfor også have medhold i sine påstande af denne grund.
(1176)

Skema 1 nedenfor viser, at styrelsens fravigelse fra Test A og råds- og anke~
nævnsafgørelseme har udspillet sig i forhold til næsten alle spørgsmål i sagen. Styrelsen har således i relation til alle disse fejl gjort gældende, at fejlene
er uden betydning - frem for at argumentere for, at der ikke var tale om en
fejl - på grund af forhold, som enten ikke er beskrevet i rådsafgørelsen eller
decideret er i strid med afgørelsen.

Skcmn 1: Eksempler på nye forhold miførl nf styrelsen, l,cn111dcr ift. fejl i Test A påpeget af Elsam

~-

-··EKF-opgørelst.'Sfojlen Jsc afsnit 11)

Ny~ota•gJort;s_:alaend~ f111tyre)sen _

•

•

Styrelsen fosts.itte Den Till.idtl! EKF'r. til den
gennemsnitlige egenkapit.ilforrcntning i dansk
industri bl.a. efter frasortering .if visse brancher
og risikojustering (se pkt. 6.2 i styrelsens s,•.ir•
skrift af 21. september 2007 til ankenævnet)
Den Tilladte EKf'Ya sk.il ikkl! svart? til den gen•
nemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk in•
dustri, men skal blot være rimelig og forsvarlig
(se afsnit 4..U i processkrift A ...)

.
•

.

.
.
.
PVf.fcjlene (se afsnit Fejl! Henvis•
ningskilde ikke Cundd.Fcjl! Henvis·
ningskilde ikke fundet.)

•

.

I

Ankenævnet var "naturlig,·is" klar over, at
dl!r var usikkerhed om risikojusti?ringsmt.~
loden (se afsnit -1.4.2.3 i processkrift A ...)

Den oprindeligt anvendte beta-værdi for Elsam
burde erstattes med beta-værdien for NESA (se
afsnit -1.4.2.3 i processkrift A ...)
Nationalbank-CAPM-Afk.istet understøtter, at
Den Tilladte EKF% kan fastsællcs til 10 % (se
afsnit 4.4.2.3 i processkrift A ... )
Test A sikrer Elsam fuldt mod prisudsving, og
Den Tilladte EKF% burde derfor S.J!nkes til for•
rentningcn ved en risikofri investering (se ;if.
snit -1.-1.1 i processkrift A ... )
Den TIiiadte EKF% burde være lavere på grund
af Elsams hoje soliditetsgrad (se afsnit 4.2 i proCt.'SSkrift A ... )
Det er slet ikke hensigten, at Elsam skal kunne
opnå en egenkapitalforrentning svarende til
Den Tilladle EKF~. inden der kan identificert.'S
misbrug (se afsnit 4.5.2 i processkrift A ...)
Det kan diskuteres, om Test A overhovedet
burde indt.>holde et rvr (se afsnit 4.6.3 i proces•
skrift A ...)

rvr skal ikke nødvendigvis sikre Elsam kompcnsation for timer med tab (se afsnit -1.6.3 i
processkrift A ...)

•

rvr er unoclvendigl, da Elsam er sikret mod
tab på grund (se afsnit 4.6.3 i processkrift A

ar

'

- 392 •

•Ftjl
Id

-

-----

-

-

1

Nye fodiilJd'gfortipJ~de ~

...):

I.

• Indtægter fra salg af ~em varme
• Indtægter fra salg af systemydelser
• Indtjening fra vindmøller

~,•

PVT kompenserer Elsam for omkostninger, der
ikke direkte kan tilskrives elproduktion, herunder gcm:rclle afskrivninger og hensættelser
(se afsnit 4.6.3 i processkrift A ...)

•

C02-kvoter udgør ikke en reel alternativomkostning, idet (se afsnit 4.6.2.3 i processkrift A

...):

• Det folger af ligningsloven, at C02-kvoter
skal bogfnres til deres anskaffel~'Spris
• Kvoterne er tildelt under forudsætning af, at
de skal anvendes til elproduktion
• Det modsatte ville udgore ulovlig statsstolte
• Elsam havde behov for kvoterne til varmeproduktion
• Elsam vurderede, at det bedst kunne betale
sig at bruge kvoterne til varmeproduktion
•

Det er nodvendigt at dividere PVT anvendt i
to-timers-gennemsnittet med 3 1/3 pga. forbrugerhensyn (se afsnit 4.3.2.2 i duplikken)

•

PVT anvendt i to-limers-gennemsnittet skal divider~'S med 3 1/3, da Elsam opnår stordriftsfordele ved at kunne planl.a:?gge sin produktion
i længere tid (se afsnit 4.3.2.2 i duplikken ...)

Værdiansættelsesfejlen (se afsnit 12)

•

Værdien af Elsams egenkapital skal korrigeres
for virkningerne af kraftv.a:?rkspakkcn (se afsnit
4.8 i processkrift A ... )

Grundlaget for styrelsens misbrugsvurdering (se afsnit 15)

•

Elsams påståede naboprisstrategi er tilstrækkeligt grundlag for en afgorclsc om urimeligt høje
priser (se afsnit 2.2 og 3 i processkrift A ...)

•

Test B-G og bilag A-F udgor tilstrækkeligt
grundl.1g for en afgorclse om urimeligt hoje
priser (se afsnit 2.2 og 3 i processkrift A ... )

22.1

ShJrelseus løbetrde uye a11'1ri11gerrder gør det uforlioldsmæssigt v,mskeligt
for Elsnm at fore sit forsvar

(1177)

Hvis alle disse nye forhold lægges til grund, er den afgørelse, Elsam nu forsvarer sig mod, reelt en helt anden end den, som rådet afsagde i 2007, og
som ankenævnet stadfæstede i 2008. Selvom konklusionen om misbrug er
den samme, er alle dele af grundlaget for konklusionen blevet ændret.

(1178)

Det gøres gældende, at styrelsens fremgangsmåde er i strid med hensynet til
Elsams retssikkerhed, som de forvaltningsretlige regler og EU-retten har til
formål at varetage.
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(1179)

Styrelsens fremgangsmåde forhindrer for det første Elsam i at kunne forsvare sig effektivt mod rådsafgørelsen, herunder i at vide, hvad det i det hele
taget er for en afgørelse, Elsam skal forsvare sig mod.

(1180)

Elsam kan ikke vide, hvad Elsam skal forsvare sig mod, hvis styrelsen konstant imødegår Elsams anbringender ved at fremkomme med nye oplysninger om afgørelsens indhold og grundlag, som lægges til grund for vurderingen. I givet fald kan Elsam per definition aldrig få "lejlighed til nt gore sig l•e•
kendt med ... " det relevante grundlag, inden Elsam forbereder sit forsvar. Det
relevante grundfag vil da i givet fald være de nye oplysninger fra styrelsen,
som i sagens natur jo først fremkommer efter, at Elsam allerede har fremført
sit forsvar.

(1181)

For det andet forhindres Elsam i at få foretaget en fyldestgørende prøvelse
ved flere forskellige instanser, som Elsam ellers er berettiget til.

(1182)

Styrelsens fremgangsmåde medforer, at det reelt ikke er den samme sag, der
bliver behandlet ved hver af de relevante instanser. Elsam vil således i bedste fald reelt kun få behandlet sagen ved en instans, idet alle Elsams indsigelser i de forrige instanser i så fald var baseret på et forkert grundlag.

(1183)

Elsam gør derfor gældende, at en sådan fremgangsmåde ikke kan accepteres, og at de anbringender, styrelsen har gjort gældende som led i denne
fremgangsmåde, derfor ikke kan lægges til grund i rettens vurdering af sagen. De relevante anbringender er opregnet i skema 1 ovenfor.

(1184)

Styrelsen har under henvisning til Højesterets dom i Post D111111,nrk I-sagen
anført, at der ikke er noget til hinder for styrelsens fremgangsmåde.

(1185)

Post Da11mark /-sagen var karakteriseret ved, at der var en forelæggelse for
EU-domstolen, som fortolkede EU-traktatens artikel 102. Højesteret lægger i
sin dom vægt på, at rådet i lyset af denne fortolkning ikke havde foretaget
nye analyser til brug for højesteretssagen, som ville have været oplagte efter
EU-Domstolens præjudicielle afgørelse. Med andre ord var der i Post Danmark I-sagen en særlig anledning for rådet til at udføre yderligere analyser,
men dette er ikke tilfældet i denne sag.

(1186)

Hertil kommer, at Højesteret nævnte den manglende analyse fra rådets side
som et ekstra argument for, at rådsafgørelsen i Post Danmark I-sagen skulle
ophæves. Dommen skal derfor også af denne grund ikke læses som en
hjemmel til, at styrelsen til enhver tid kan fjerne sig helt fra sin oprindelige
begrundelse og finde på nye begrundelser, når det viser sig, at det oprindelige afgørelsesgrundlag ikke er holdbart.

(1187)

I den foreliggende sag har styrelsen således ikke forsvaret sine oprindelige
begrundelser, men søgt nye begrundelser gennem hele forberedelsen af sagen, og det er vel at mærke nye begrundelser, som for langt de flestes ved•
kommende ikke er fremprovokeret af Elsams argumenter eller syn og skøn,
og som er uden relation til styrelsens oprindelige begrundelser.

. 394 .

(1188)

Tværtimod er der tale om, at styrelsen er fremkommet med så mange nye
anbringender, at afgørelsesgrundlaget reelt er et helt andet. I en så indgribende og betydningsfuld sag som denne må der kunne stilles det grundlæg•
gende krav til forvaltningen, at afgørelsen i det væsentligste skal efterprøves
på baggrund af det grundlag, som forvaltningens afgørelse blev truffet på.
Det udelukker ikke,~
relsen kan fremlægge yderligere analyser, men det
skal i givet fald være analyser, der supplerer det oprindelige a(gørelsesgrundlag, og således ikke helt nye og selvstændige analyser og et helt nyt
faktuelt og retligt grundlag. Der må være en grænse, således at styrelsen ikke fuldstændig kan fjerne sig fra det oprindelige afgørelsesgrundlag, som
det er tilfældet i denne sag.

(1189)

Hvis retten tillader styrelsens fremgangsmåde, således at den lange række af
nye anbringender inddrages i rettens bedømmelse, vil det reelt fratage Elsam muligheden for at få prøvet afgørelsen. Elsam gør derfor gældende, at
retten må se bort fra hele dette nye grundlag, argumenter og påstande, som
styrelsen er fremkommet med efter sagens anlæg for retten, og koncentrere
domstolsprøvelsen omkring det grundlag, som afgorelsen blev truffet på i
rådet og Test A.

(1190)

Dette gælder navnlig, når det store omfang af ændringerne tages i betragtning.

DEL 8 - KONKLUSION OG AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER
23.

Retten er ikke begrænset i sin prøvelse af de udvalgte fejl

(1191)

Styrelsen har blandt andet i !styrelsens sammenfattende processkrift), afsnit
2.3, en række bemærkninger, som måske kan forstås således, at retten skulle
være begrænset i sin prøvelse af de udpegede fejl.

(1192)

Uanset forståelsen gør Elsam gældende, at rettens prøvelse af de udpegede
fejl ikke på nogen måde er begrænset.

(1193)

Alle de fejl i styrelsens misbrugstest, som Elsam behandler i dette sammenfattende processkrift, vedrører således eksempelvis ikke myndighedernes
skønsmæssige overvejelser, men det faktuelle grundlag for misbrugskonklu•
sionen, hvor selv styrelsen er enig i, at retten ikke er begrænset i sin prøvelse.

(1194)

Styrelsen anfører således i duplikken, side 9, 1. og 2. nye afsnit, at retten kan
prøve:
(i)

"om de anvendte metoder er i overensstemmelse med almindelige
økonomiske principper",

(ii)

"om de anvendte faktiske oplysninger er korrekte",

(iii)

"om der er taget hensyn til alle relevante faktiske oplysninger", og
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(iv)

"om de faktiske oplysninger understøtter de dragne konklusioner".

(1195)

Denne prøvelsesadgang har også fundet klart udtryk i EU Domstolens og
Rettens prøvelse af Europa Kommissionens afgørelser.

(1196)

Selv styrelsen anfører i processkrift A, at retten prøver, om forvaltningens
præmisser er saglige, og om anvendte vurderingsprincipper er korrekte.
Konkurrencemyndighederne har ikke ret til - i fagøkonomisk henseende - at
vælge og/eller anvende usaglige og forkerte vurderingsprincipper i strid
med faktum.

(1197)

Konstateringen af fejl i afgørelsesgrundlaget bør endda betyde, at domstolsprøvelsen intensiveres.

(1198)

Derudover er det væsentligt at nævne, at det som nævnt er styrelsen, der
skal bevise, at alle betingelserne for misbrug af en dominerende stilling er til
stede, og at styrelsen således har bevisbyrden for, at alle de faktuelle forhold, som skal foreligge, før styrelsen kan drage en misbrugskonklusion, er
til stede, er korrekte og reelt også kan understøtte den dragne misbrugskon•
klusion. Som nævnt skal enhver tvivl i den forbindelse komme Elsam til gode. Eksempelvis kan styrelsens opgørelse af en omkostning - hvilket er et
faktuelt forhold - således prøves af retten, også selvom denne opgørelse
måtte være af mere eller mindre skønspræget karakter. Enhver usikkerhed
forbundet med denne opgørelse skal som nævnt i afsnit 7.3.4.2 komme El·
sam til gode. I sådanne tvivlstilfælde tilkommer der ikke konkurrencemyndighederne et skøn, og retten har også her fuld prøvelsesret.

(1199)

Styrelsen henviser gentagne gange retten til styrelsens, rådets og ankenævnets sagkundskab som argument for en begrænset prøvelse. Dette bestrides.

(1200)

For det første er mange af fejlene begået af medarbejdere i styrelsen, hvor rådet og ankenævnet ikke har været vidende eller fuldt ud vidende om fejlene
og deres konsekvenser. Rådet og ankenævnet har som eksempel aldrig åbnet
det Excel-ark, som er udførelsen af Test A. De kan ikke påberåbe sig ekspertise samtidig med det faktum, at hverken rådets eller ankenævnets medlemmer har åbnet regnearket, der udgør udførelsen af Test A.

(1201)

For det nndct bør konkurrencemyndighedernes viden, sagkundskab og kompetence ikke tillægges vægt, blot fordi det påberåbes, og det afskærer ikke
fra en tilbundsgående prøvelse af afgørelsen, dens grundlag. indhold og
præmisser.

24.

Sammenfatning af anbringender ...

24.1

I11dled11i11g

(1202)

Som det fremgår af nærværende sammenfattende processkrift, påstår Elsam
principalt, at punkt 26, 1. led i Konkurrencerådets afgørelse af 20. juni 2007
som stadfæstet ved Konkurrenceankenævnets kendelse af 3. marts 2008 skal
ophæves.
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(1203)

Subsidiært påstår Elsam, at samme punkt 26, 1. led i Konkurrencerådets af•
gørelse af 20. juni 2007 som stadfæstet ved Konkurrenceankenævnets kendelse af 3. marts 2008 skal ophæves og hjemvises til fornyet behandling.

(1204)

De ovennævnte påstande støttes på de mange anbringender, som fremgår af
nærværende sammenfattende processkrift. Elsam har derudover i det sammenfattende processkrift tilbagevist styrelsens anbringender og indsigelser
mod Elsams anbringender.

24.2

Den lange vej til stadfæstelse

24.2.1

lndled11inf

(1205)

Retten skal blot give medhold i et enkelt eller få af Elsams anbringender for
at følge en af Elsams påstande. Retten kan derimod ikke give styrelsen medhold i styrelsens påstand!e), medmindre retten afviser alle de af Elsams anbringender, der er illustreret i Figur 22 nedenfor. Netop af denne grund betegnes figuren "Den lange vej til stadfæstelse" ...
Figur 22: Den la11gc vej til stadfæstelse
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(1206)

Figuren er et flow chart, hvor retten skal være uenig med Elsam i alle 19 anbringender i flow chartet for at kunne opretholde den stadfæstede rådsafgø•
relse.

(1207)

Anbringenderne i flow chartet gentages kort i det følgende.

(1208)

Det bemærkes i den forbindelse, (i) at det er styrelsen, som har bevisbyrden
for, at alle betingelser for misbrug af en dominerende stilling er opfyldte, (ii)
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at der kræves et detaljeret bevis fra styrelsen, og (iii) at enhver usikkerhed
skal komme Elsam til gode. Der henvises til afsnit 7.3.4.2 ...
(1209)

Det bemærkes endvidere, at Elsam gør gældende, at alle de anbringender,
der præsenteres nedenfor, kan føre til, at Elsam skal have medhold i sin
principale påstand. Disse anbringender kan derfor i sagens natur også føre
til, at Elsam skal have medhold i sin subsidiære påstand.

(1210)

Henvisning til de relevante afsnit i processkriftet er indsat i parenteser.

24.2.2

A11bri11se11demc i Dc11 Lm1s•c Vci til Stndfæstcl~c

24.2.2. l 1. n11/lri11ge11de: Elsnm km1 ikke n11ses for dominerende, her1111der i hele perioden

(1211)

Styrelsens dominansvurdering er behæftet med væsentlige fejl, der gør, at
styrelsen ikke har løftet bevisbyrden for dominans, herunder i hele perioden
(afsnit 6 ... ).

(1212)

I den stadfæstede rådsafgørelse forudsættes det, at Elsam i hele perioden
kunne handle uafhængigt af konkurrenterne. Dette skyldes imidlertid, at
styrelsen i sin beregning fejlagtigt har ignoreret den faktiske importkapacitet, som udgør en væsentlig kilde til konkurrencepres for Elsam og dermed
forhindrer Elsam i at handle uafhængigt. Medregnes denne kapacitet, vil
selv styrelsens beregninger vise, at Elsams kapacitet kun er nødvendig for at
dække efterspørgslen i ca. 10 % af timerne. Elsam er dermed kun såkaldt residualleverandør i ca. 10 % af timerne (afsnit 6.3 ... ).

(1213)

Styrelsen har derudover ikke undersøgt, i hvilket omfang Elsam kunne for•
udsige, hvornår Elsam kunne handle uafhængigt, hvilket selv i henhold til
rådsafgørelsen er en forudsætning for reelt at kunne handle uafhængigt af
konkurrenterne i de pågældende timer (afsnit 6.6 ...).

(1214)

Det resterende antal timer, hvor Elsam er nødvendig og kan forudsige dette,
er ikke tilstrækkeligt til at statuere dominans, da dette kræver en væsentlig
større tidsmæssig udstrækning (afsnit 6.2 ... ).

(1215)

Styrelsens Test A frasorterer derudover ikke de mange timer, hvor Elsam ikke var nødvendig leverandør. Fraværet af en sådan mekanisme indebærer,
at Elsam kan blive anset for at have misbrugt en dominerende stilling i peri·
oder, hvor Elsam selv efter styrelsens egen test slet ikke var dominerende
(afsnit 6.5 ... ).

(1216)

Allerede af disse grunde skal Elsam have medhold, da den ene af de to
grundbetingelser for at statuere urimeligt høje priser ikke er opfyldt.

24.2.2.2 2. 1111bringc11de: AVC.1nft sknl tillades dækket i den 1111dcrsogte periode

(1217)

På grund af Tabsfejlen indgår AVCdo11t ikke i opgørelsen af Tabet (afsnit
10.3.1 ...), hvilket betyder, at denne omkostning ikke tillades dækket i den
undersøgte periode. Dette er uforeneligt med rådsafgørelsen og lovgrundlaget med tilhørende økonomisk teori, hvoraf det følger, at denne omkostning
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skal tillades dækket (afsnit 10.3.2 ... og 10.3.3 ...). Medregnes AV Cd,~,, vil
Test A ikke identificere kritiske timer (afsnit 10.3.4 .. .). Allerede af den
grund er der tale om en væsentlig fejl, og Elsam skal derfor have medhold.
24.2.2.3 3. a11bri11ge11de: CO2 skal tillades dækket i den 1111dersogte periode
(1218)

På grund af Tabsfejlen indgår CO2 heller ikke i opgørelsen afTabet (afsnit
10.3.1 ... ), hvilket betyder, at denne omkostning ikke tillades dækket i den
undersøgte periode. Dette er også uforeneligt med rådsafgørelsen og lovgrundlaget med tilhørende økonomisk teori, hvoraf det følger, at denne omkostning skal tillades dækket (afsnit 10.3.2 ... og 10.3.3 .. .). Medregnes CO2,
vil Test A heller ikke identificere kritiske timer (afsnit 10.3.4 ... ). Allerede af
den grund er der tale om en væsentlig fejl, og Elsam skal derfor have medhold.

24.2.2.4 4. a11bri11ge11de: AVC.r,;,Q og CO2 fra en time skal tillades dækket af prisen i samme
time i det omfang, prise11 er tilstrækkelig lrøj
(1219)

På grund af Kompensationsfejlen tillades omkostninger til AVCdrih og CO2
afholdt i en time ikke dækket af prisen i samme time, selvom prisen måtte
være tilstrækkelig høj (afsnit 10.4.1 ... ). Det følger imidlertid af rådsafgørelsen og \ovgrundlaget med tilhørende økonomisk teori, at disse omkostnin•
ger skal tillades dækket (afsnit 10.4.2 ... ).Skerdette, vil Test A ikke identificere kritiske timer (afsnit 10.4.3 ... ). Allerede af den grund er der tale om en
væsentlig fejl, og E\sam skal derfor have medhold.

24.2.2.5 5. anbringende: 3 1l3fejlen har foroget antallet af kritiske timer med 214 %, og dette
udgør e11 væsentligfejl
(1220)

3 1/3-fejlen betyder, at PVT-procentsatsen i 10-timers-gennemsnittet vilkårligt reduceres ved at dividere den med 31/3 (afsnit 10.5.1 ... ).

(1221)

Dette betyder, at Kompensationen fra prisvariationstillægget ikke bliver tilstrækkelig stor til at dække Tabet, hvilket er i strid med såvel rådsafgørelsen
som lovgrundlaget med tilhørende økonomisk teori. Dette gælder, selvom
Tabet på grund af Tabsfejlen kun medregner de regnskabsmæssige omkostninger og dermed er opgjort for lavt.

(1222)

Det betyder endda, at selv de regnskabsmæssige omkostninger, som indgår i
Tabet, ikke tillades dækket fuldt ud i andre timer, inden der statueres misbrug. Dette er uforeneligt med såvel rådsafgørelsen som lovgrundlaget med
tilhørende anvendelse af økonomisk teori (afsnit 10.5.2 .. .).

(1223)

Fejlen betyder, at antallet af kritiske timer forøges med 214 %. Det betyder i
sig selv, at fejlen er væsentlig, og at Elsam også af den grund skal have
medhold (afsnit 10.5.5 ... ).

24.2.2.6 6. a11lirit1ge11de: Elsam skal tillades e11 EKF% svarende til de11 ge1mems11itlige EKF i
dansk industri
(1224)

Styrelsen fastsatte Den Tilladte EKF% i Test A til 10 %, selvom det følger af
rådsafgørelsen, at Den Tilladte EKF% skal svare til den gennemsnitlige
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egenkapitalforrentning før skat i dansk industri, som retteligt var på 19,6 %
(afsnit 11.2 ... - afsnit 11.4 ...). Anvendes den gennemsnitlige egenkapitalforrentning før skat i dansk industri som udtrykkelig anført i rådsafgørelsen,
identificerer Test A ikke kritiske timer (afsnit 11.5 .. .). Fejlen er allerede af
den grund væsentlig, og Elsam skal derfor have medhold.
24.2.2.7 7. anbringende: Elsam skal i livert fald tillades e11 EKF% svarende til den gem1em•
snitlige EKF i dansk industri risikojr1sleret, og den udgør 13,95 %

(1225)

Hvis styrelsens første "efterarbejde" i EKF-opgørelsesfejlen lægges til grund,
fastsatte styrelsen Den Tilladte EKF% i Test A på baggrund af en særlig metode til fastlæggelse af den gennemsnitlige EKF i dansk industri og en risikojustering, som tilsammen er behæftede med i alt 8 fejl (afsnit 11.6.2 ... og
11.6.3 .. .). Rettes disse fejl, ville en sådan fremgangsmåde ifølge skønsmæn•
dene retteligt føre til en tilladt EKF% på 13,95 % (afsnit 11.6.4 ... ). Anvendes
sidstnævnte forrentningssats, identificerer Test A ikke kritiske timer. Fejlen
er allerede af den grund væsentlig, og Elsam skal derfor have medhold.

24.2.2.8 8. anbringende: Selv hvis m1kena.'V11et fastlagde e11 tilladt EKF% på 10 % uden liensy11tage11 til oplys11i11gemc i sagen, er dette i strid med hegrrmde/sespligten og officialmaksimen eller en åbenbart fejlagtig v11rderi11g
(1226)

Hvis andet "efterarbejde" i EKF-opgørelsesfejlen lægges til grund, således at
det i overensstemmelse med styrelsens anbringender antages, (i) at ankenævnet fandt, at en tilladt EKF% på 10 % var rimelig, (ii) uden at ankenæv•
net overhovedet tog hensyn til de oplysninger i sagen, som vedrørte de forskellige mulige forrentningssatser (afsnit 11.7.1 ... ), har ankenævnet handlet
i strid med begrundelsespligten og/eller officialmaksimen (afsnit 11.7.2 ... ).

(1227)

I givet fald vil ankenævnet enten have foretaget denne vurdering uden no•
get faktuelt grundlag overhovedet, hvilket ville være i strid med officialmaksimen, eller selv have tilvejebragt et nyt faktuelt grundlag uden at redegøre for dette i sin kendelse, hvilket ville være i strid med begrundelsespligten.

(1228)

I begge tilfælde ville der være tale om væsentlige fejl, da både begrunde(.
sespligten og officialmaksimen udgør garantiforskrifter. Allerede af den
grund skal Elsam have medhold.

(1229)

Derudover ville en sådan vurdering være åbenbart fejlagtig. På baggrund af
de faktuelle oplysninger, som forelå på tidspunktet for ankenævnets kendelse, har skønsmændene således baseret på 2. "efterarbejde" fundet, at forrentningen retteligt burde være 13,95 % (afsnit 11.7.3 ...). Anvendes denne
forrentningssats, identificerer Test A som nævnt ikke kritiske timer. Fejlen er
allerede af den grund væsentlig, og Elsam skal derfor have medhold.

24.2.2.9 9. a11/,ringe11dc: E11 korrekt fastlæggelse af Nationalba11k-CAPM-ajkastet med ti111øre11de nodvc11digt tiilæg for at sikre investering forer efter skattejusteri11g til e11 tilladt EKF% pn t•a:se11tligt or•er 10 %
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(1230)

Det tredje "efterarbejde" b.iserer sig på det såkaldte N.itionalbank-CAPM•
Afkast, som styrelsen har præsenteret så sent som i processkrift A i denne
retssag.

(1231)

En fastlæggelse og vurdering af Den Tilladte EKF% på grundlag af Nationalbank-CAPM-Afkastet vil betyde, at grundl.iget for fastlæggelsen af Den
Tilladte EKF% fundamentalt ændrer sig, hvilket ikke bør l<unne ske pa nu•
værende tidspunkt (afsnit 11.8.2 ...).

(1232)

Selv hvis dette tredje "efterarbejde" lægges til grund, er ankenævnets resultat endvidere stadig åbenbart fejlagtigt.

(1233)

Det afkast, som Nationalbank-CAPM-Afkastet fører til, er et absolut mindstekrav for investorerne, og skønsmændene har bekræftet, at investorerne
ikke vil investere i Elsam, såfremt dette afkast anvendes i Test A som det
maksimalt tilladte afkast (afsnit 11.8.3 ... ).

(1234)

Det er derfor nødvendigt, at Nationalbank-CAPM-Afkastet forhøjes med et
tillæg, som sikrer, at det fastlagte krævede 111i11i111111nsajkast kan indgå i Test
A som et 111aksimalt tilladt afkast. Skal retten tillægge dette "efterarbejde"
vægt, vil retten derfor være nødt til at fastlægge både det korrekte afkast efter denne metode og det nødvendige tillæg for at være i stand til at vurdere
værdien af anbringendet (afsnit 11.8.3 ... ).

(1235)

Det er endvidere nødvendigt at foretage en skattejustering, for at afkastet
kan indsættes i Test A som den tilladte EKF% før selskabsskat, idet Nationalbank-CAPM-Afkastet som udgangspunkt er efter selskabsskat (afsnit 11.8.4
...).

(1236)

Styrelsen anvender endvidere en for lav markedsrisikopræmie ved sin beregning af Nationalbank-CAPM-Afkastet (afsnit 11 .8.5 ... ).

(1237)

Anvendelse af en korrekt markedsrisikopræmie fører til et NationalbankCAPM-Afkast på 12,8 % efter skat. Selv styrelsens lavere markedsrisikopræmie fører endvidere til et Nationalbank-CAPM-Afkast på 10,7 % efter
den nødvendige skattejustering, hvortil kommer det nødvendige tillæg for
at sikre, at investorer vil være villige til at investere i Elsam. Det kan dermed
konstateres, at anvendelse af denne metode ville føre til en tilladt EKF% på
væsentligt over 10 %, og at også denne metode dermed understøtter, at det
ville være åbenbart fejlagtigt, hvis ankenævnet havde vurderet, at en tilladt
EKF% på 10 % var rimeligt og forsvarligt.

(1238)

Styrelsen har ikke foretaget nogen beregning af, hvor høj Den Tilladte EKF%
ville være, hvis den blev fastsat ved en korrekt anvendelse af denne metode.
Det er derfor ikke klart, om Test A fortsat ville identificere kritiske timer ved
anvendelse af en tilladt EKF% fastsat efter denne metode, men dette kan
meget vel ikke ville være tilfældet. Under alle omstændigheder er det dog
klart, at antallet af kritiske timer ville blive væsentlig reduceret, og Elsam
skal derfor også af denne grund have medhold.
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24.2.2.1010. anbringende: Værdien af produktionsapparatet sknl opgores til altemativom-

kost11i11gsva:rdie11
(1239)

Produktionsapparatets værdi til brug for opgørelsen af EKF og AFC fastsæt•
tes fejlagtigt til produktionsapparatets regnskabsværdi (afsnit 12.1.2 ... ) og
ikke til alternativomkostningsværdien (afsnit 12.1.1 ... ), som udtrykkes ved
nedskrevne genanskaffelsesværdier (afsnit 12.1.4 ... ) (Værdiansættelsesfejlen). Dette udgør en væsentlig fejl, da det følger af lovgrundlaget med tilhørende økonomisk teori, at Elsam skal tiJJades at kunne få dækket sine omkostninger opgjort som alternativomkostninger, inden der eventuelt kan fo.
religge urimeligt høje priser.

(1240)

Anvendes nedskrevne genanskaffelsesværdier, vil Test A ikke identificere
kritiske timer, selv hvis Elsam i øvrigt kun blev tilladt en EKF% svarende til
en risikofri investering (afsnit 12.1.5 ... ).Fejlener allerede af den grund væsentlig, og Elsam skal derfor have medhold.

24.2.2.1111 . a11llri11ge11de: Hvis t•ærdie11 af Elsams produktionsapparat ikke skal opgores til

alternativo111kost11i11gsværdier, skal den opgores sa111111e11lig11eligt med dansk industri og dermed til 11edskrev11e kostpriser
(1241)

Selv hvis det som anført af styrelsen lægges til grund, at værdien af Elsams
produktionsapparat skal opgøres på en sådan måde, at den er sammenlignelig med de værdier, der anvendes i regnskaberne hos virksomhederne i
dansk industri, fører dette ikke til anvendelse af Elsams regnskabsværdier.

(1242)

Regnskabsværdien af Elsams produktionsapparat er opgjort som "politiske
fastsatte værdier fra ål111ingsbala11cen" og ikke som nedskrevne kostpriser, hvil•
ket hovedparten af virksomhederne i dansk industri anvender i deres regn•
skaber. Regnskabsværdien af Elsams produktionsapparat er derfor ikke
sammenlignelig med regnskabsværdierne hos disse virksomheder (afsnit
12.2.1.2 ...).

(1243)

Hvis værdien af Elsams produktionsapparat opgøres ud fra princippet om
nedskrevne kostpriser, vil Test A ikke identificere kritiske timer (afsnit
12.2.1.3 ... ). Også i dette tilfælde vil værdiansættelsen af Elsams produkti·
onsapparat derfor være behæftet med en væsentlig fejl, som medfører, at Elsam skal have medhold.

24.2.2.1212. a11l,ri11ge11de: Den oko110111iske værdi af el er ikke fastlagt

(1244)

Det følger udtrykkeligt ilf U11ited Brands, at en pris svarende til den økonomiske værdi af et produkt ikke kan være udtryk for misbrug (afsnit 7.3.1.2
...). Den økonomiske værdi af el er imidlertid end ikke forsøgt fastlagt i den
stildfæstede rådsafgørelse (ilfsnit 16 ... ).

(1245)

Dette udgor en væsentlig fejl, som betyder, at Elsam skal hilve medhold.

24.2.2.1313. a11l,ri11ge11de: Rådsafgørelsen forholder sig ikke til, om priserne er "clearly

disproportionate"
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(1246)

Det følger ligeledes udtrykkeligt af retspraksis og forarbejderne, at en pris
skal stå i urimeligt forhold til alle virksomhedens omkostninger, prisen på et
marked med virksom konkurrence og den økonomiske værdi af virksomhedens produkter, for at der kan foreligge urimeligt høje priser. Som eksempel
skulle prisen i sag 226/84, British leyland, være "clearly disproportionate" i
forhold.tilden økonomiske værdi af virksomhedens produkt (afsnit 7.3.4.1

... ).
(1247)

Dette forhold er imidlertid end ikke forsøgt fastlugt i den stadfæstede rådsafgørelse (afsnit 17.1 ...).

(1248)

Dette udgør en væsentlig fejl, som betyder, at Elsam skal have medhold.

24.2.2.1414. a11bri11ge11de: Selv i styrelse11s fejlagtige version af Test A overstiger Elsm11s priser kun Elsams 0111kost11i11ger med 1,4 % og er derfor ikke "clearly disproportio11nte"

(1249)

Selv bortset fra det faktum, at Elsams omkostninger overstiger Elsams pri•
ser, og at der derfor ullerede af den grund ikke kan foreligge et urimeligt
forhold, giver ikke engang styrelsens fejlugtige version af Test A grundlag
for at fastslå, at Elsams priser har været "clenrly disproportionale" i forhold til
Elsams omkostninger.

(1250)

Tages der således udgangspunkt i den samlede overpris, som styrelsen fejlagtigt identificerer, udgør den påståede merbetaling som beregnet af styrelsen kun 1,4 % af den ikke-kritiske omsætning beregnet på baggrund af styrelsens egne tal. En sådan overskridelse kan ikke være "clenrly disproportio11ate" (afsnit 17.2 .. .).

(1251)

Også af den grund skal Elsam huve medhold.

24.2.2.1515. a11bri11ge11de: Elsm11 sknl tillades ni fir dækket sine 0111kost11i11ger i de11 undersøgte

periode
(1252)

Der kan ikke foreligge misbrug, hvis Elsam ikke har fået dækket sine omkostninger i den undersøgte periode på 1½ år. Det følger ilf rådsafgørelsen
og lovgrundlaget med tilhørende anvendelse af relevant økonomisk teori
(afsnit 7.3.3 ... ).

(1253)

Elsilm har imidlertid ikke fået dækket selv de i Test A for lavt opgjorte omkostninger. Det fremgår af Figur 17 ovenfor, som styrelsen ikke længerebestrider (afsnit 18.2 ... ).

(1254)

Da en grundbetingelse for misbrug således ikke er opfyldt, skal Elsam have
medhold.

24.2.2.1616. anbringende: Elsnm skal i det mindste tillades el tilstrækkelig stort dækningsbidrag til ni få dækket de faste 0111kost11i11ger i den undersøgte periode

(1255)

Ud over, at Elsam ikke fik dækket de samlede omkostninger i hele perioden,
opnåede Elsam ikke engang et samlet dækningsbidrag fra de timer, hvor
priserne oversteg Elsams variilble omkostninger, som Vilr stort nok til blot at
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dække Elsams faste omkostninger i henhold til regnskabet (AFC). Dette
gælder, selvom Elsams variable omkostninger AVCJnlt i stedet opgøres som
AVCTTgn. Denne beregning bestrides ikke af styrelsen (afsnit 18.3 ... ).
(1256)

Elsam skal imidlertid tillades et tilstrækkelig stort dækningsbidrag til at få
dækket de faste omkostninger i den undersøgte periode, før der kan statue•
res misbrug. Det følger udtrykkeligt af rådsafgørelsen (afsnit 10.2 ...) og
derudover af lovgrundlaget med tilhørende anvendelse af relevant økono•
misk teori (afsnit 7.3.1 ... ). Ellers vil virksomheden på langt sigt blive tvun•
get ud af markedet.

(1257)

Også af den årsag er en grundbetingelse for misbrug ikke opfyldt, og Elsam
skal derfor have medhold.

24.2.2.1717. a11l1ri11gc11de: Samme11lig11i11gcr med priseme i sa111111e11lig11elige områder viser,

at der ikke foreld urimeligt lrojc priser
(1258)

Sammenligninger med priserne for el i sammenlignelige områder er ifolge
retspraksis relevante ved fastlæggelsen af det rimelige niveau, som Elsams
priser skal sammenlignes med. Sammenligningerne viser, at der ikke forelå
urimeligt høje priser (afsnit 19.1 ... ).

(1259)

Rådets Energi E2-afgørelse fra 2010 er i denne forbindelse særlig relevant. I
denne afgørelse fandt rådet, at priserne i Østdanmark ikke havde været
urimeligt høje. Disse priser svarede til priserne i Vestdanmark, og det følger
derfor, at Elsams priser ikke kan have været urimeligt hø;e (afsnit 19.1 ... ).

(1260)

Elsam sk,1) også derfor have medhold.

24.2.2.1818. a11bri11ge11de: St1;rclsc11 k111111e ikke tilbagekalde tilsag11saftale11 og træffe e11 11y,

skærpende afgørelse 0111 misl,rug med tilbagevirkende kraft, da der ikke forelti e11 gyl·
dig gni 11d for tilbagekaldelse
(1261)

Tilsagnsaftalen mellem Elsam og styrelsen var en forvaltningsakt, og styrelsen kunne derfor ikke med tilbagevirkende kraft træffe en ny, skærpende
afgørelse om misbrug, så længe tilsagnsaftalen var i kraft. Styrelsen kunne
tidligst træffe afgørelse om, at Elsam havde udøvet misbrug i form af urimeligt høje priser, når tilsagnsaftalen var blevet enten opsagt eller tilbagekaldt
(afsnit 20.3 .. .).

(1262)

Styrelsen har henvist til tre forhold som begrundelser for ophævelse af tilsagnsaftalen, herunder at tilsagnsaftalen var overtrådt. Elsam har imidlertid
overholdt tilsagnsaftalen i hele den undersøgte periode, og de to øvrige forhold udgør ikke gyldige tilbagekaldelsesgrunde (afsnit 20.4.1 .. . ).

(1263)

Tilsagnsaftalen kunne derfor ikke tilbagekaldes, men kunne derimod højest
opsiges med et rimeligt varsel. En sådan opsigelse har imidlertid ikke fundet
sted. Selv hvis den havde, ville opsigelsesvarslet skulle være på mindst seks
måneder, og tilsagnsaftalen ville dermed stadig have været i kraft i størstedelen af perioden.
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(1264)

Også allerede af denne grund skal Elsam have medhold (afsnit 20.6 ... ).

24.2.2.1919. n11bring1mdc: De mange ovrige overtrædelser nf begrr111dclsespligtc11 og offici11lm11ksimc11 i riidsnfgorclse11 og 1111kc11a.-v11ske11dclscn udgør va.-scntligc mangler i

sagsbch1111dli11gcn
(1265)

Rådsafgørelsen og ankenævnskendelsen er behæftet med en række øvrige
overtrædelser af begrundelsespligten.

(1266)

For det første afviger beskrivelserne af Test A's virkemåde i rådsafgørelsen
således på en lang række punkter fra den måde, hvorpå styrelsen i praksis
har valgt at udføre testen (afsnit 21.2.1 ...).

(1267)

For det andet er ankenævnets begrundelser i kendelsen uklart formulerede
og til skade for Elsams muligheder for at få efterprøvet ankenævnets kendelse. Dette gælder således eksempelvis for ankenævnets bemærkninger om,
at rådsafgørelsen har ''sine svnglieder" (afsnit 21.2.2 ... ).

(1268)

Også af disse årsager skal Elsam have medhold.

24.2.3

Rtirls11fyørelse11 kmt ikke opretltqldcs pii hnygnmd nf slJlrelse11s postulater 0111 selvst,-cudise nfyørelses.,snmdlng ved sidc11 nf Test A

(1269)

Styrelsen har gjort gældende, at der ved siden af Test A indgår en række
elementer i rådsafgørelsen, som hver især udgør tilstrækkelige grundlag for
at opretholde rådsafgørelsen som stadfæstet ved ankenævnskendelsen (afsnit 15 ... ).

(1270)

Styrelsen har blandt andet gjort gældende, at Test B-G kan påvise urimeligt
høje priser uafhængigt af Test A. Dette er imidlertid ikke tilfældet. Det er
fælles for alle disse tests på nær Test F, at de anvender de kritiske timer fra
Test A som inputs og derfor vil være meningsløse, indholdsløse og/eller
tomme, hvis ikke Test A identificerer kritiske timer. Test F undersøger endvidere på ingen måde, om Elsams priser har været urimeligt høje. Allerede
derfor kan disse tests ikke anvendes som selvstændige grundlag for en misbrugsafgørelse (afsnit 15.1 ... ).

(1271)

Ud over dette har styrelsen henvist til bilag A-F (afsnit 15.2 ... ), Elsams påståede naboprisstrategi (afsnit 15.3 ... ), Elsams påståede evne til at skabe/forhindre flaskehalse (afsnit 15.3.4 ... ) og det forhold, at Elsams priser ikke har været omkostningsbaserede (afsnit 15.3.5 ... ), som selvstændige
grundlag for misbrugsafgørelsen. Det gælder imidlertid for alle disse elementer, at de ikke har indgået i den stadfæstede rådsafgørelse som selvstændige grund lag for misbrugsvurderingen ved siden af Test A. Derudover
er alle disse forhold udokumenterede og/eller kan ikke i sig selv udgøre
misbrug. Disse forhold kan derfor heller ikke anvendes som selvstændige
grundlag for en misbrugsafgørelse.

(1272)

Styrelsens henvisninger til disse elementer ændrer altså ikke på, at Elsam
skal have medhold i sin primære eller subsidiære påstand, hvis Elsam får
medhold i et eller flere af anbringenderne i Den Lange Vej til Stadfæstelse.
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Konkurrencerådets synspunkter

Konkurrencerådet har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med sammenfattende
processkrift/påstandsdokument af 29. februar 2016, hvoraf bl.a. fremgår (det sammenfattende processkrift indeholder henvisninger til dokumenter, der ikke er gengivet i dommen):

1.

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER

I det følgende betegnes Dong Energy A/S ... som Elsilm.
Genstilnden for denne retssilg er Konkurrenceankenævnets kendelse af 3. marts 2008
(bilag 1 ... ) og ikke Konkurrencerådets afgørelse (bilag G ...), selv om sagsøgte af
processuelle grunde er Konkurrencerådet. Konkurrencerådets afgørelse er selvsagt
også relevant for sagen, idet afgorelsen blev stadfæstet af ankenævnet, men rådets
afgørelse ski.li ses i lyset af Konkurrenceankenævnets begrundelse i den indbrugte
kendelse.
Dette har især betydning for de af Elsilm fremsatte indsigelser om begrundelsesmangler i rådets afgørelse, men også for de punkter, hvor ankenævnet præciserer
misbrugsvurderingen i lyset af det for ankenævnet fremførte....

2.

KONKURRENCERÅDETS HOVEDANBRINGENDER

2.1
Konkurrenceankenævnets kendelse
Til støtte for frifindelsespåstanden gøres det overordnet gældende, at Elsam ikke har
godtgjort et grundlag for at tilsidesætte Konkurrenceankenævnets kendelse af 3.
marts 2008.
Ved kendelsen fandt ankenævnet efter en samlet vurdering af de af Konkurrencerådet foretagne undersøgelser og analyser, ru_ Elsam havde en dominerende stilling på
det relevante marked samt ru Elsam i 2005 og 1. halvår 2006 havde mulighed for i et
ikke uvæsentligt omfang at styre prisdannelsen på et marked for engrossalg af fysisk
el i Vestdanmark og i et ikke uvæsentligt omfang gjorde det i strid med forbuddet
mod misbrug af dominerende stilling i konkurrencelovens§ 11/artikel 102 TEUF.
Konkurrenceankenævnets kendelse Jigger i forlængelse af den tilsvarende sag om El·
sams prissætning i 2003-2004 (den såkaldte Elsam 11-s.ig), hvor ankenævnet også statuerede misbrug ud fra samme grundlæggende betragtninger.
I kendelsen tiltrådte Konkurrence(a)nkenævnet, at Elsam i den undersogte periode
besad en dominerende stilling på det relevante marked. Elsam havde således på
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grund af en række forhold, herunder markedets særlige karakteristika, en helt særlig
stilling på markedet i den relevante periode.

------

2.2
Nærmere om misbruget og baggrunden for ankenævnets kendelse
Ankenævnet fandt-således på baggrund aLen samlet vurdering af de af Konkurren•
cerådet foretagne undersøgelser og analyser, at Elsam i den undersøgte periode i al
fald i et ikke uvæsentligt omfang har misbrugt sin dominerende stilling ved at opkræve urimeligt høje priser.
Misbruget består overordnet i, at Elsam på et marked, hvor konkurrencen af en række grunde er begrænset, har haft en klar strategi om - til skade for kunderne - at udnytte sin betydelige markedsmagt til at maksimere sin indtjening ved at indmelde
urimeligt høje priser, der er uden forbindelse til Elsams omkostninger, til Nord Pool.
Elsams prisindmeldinger i den undersøgte periode var således ikke som på et marked med effektiv konkurrence baseret på overvejelser om Elsams omkostninger, men
tog derimod udgangspunkt i en strategi om at lægge den vestdanske pris tæt op ad
den højeste forventede nabolandspris.
Misbrugsstrategien har rent faktisk medført, at Elsam i et betydeligt antal timer i den
undersogte periode har opnået objektivt uforklarlige og urimeligt hoje priser, der ligger meget langt over og er uden forbindelse til Elsams omkostninger i de pågælden•
de timer, hvilket har medført et betydeligt forbrugertab. Priserne oversteg i betydelig
grad, hvad der kunne være opkrævet på et marked med effektiv konkurrence.
De af Konkurrencerådet foretagne undersøgelser og analyser er beskrevet udførligt i
Konkurrencerådets afgørelse med tilhørende bilag, hvortil henvises. Her skal følgende fremhæves:
For vurderingen af Elsams adfærd er det for det første vigtigt at være opmærksom
på, at denne sag tager udgangspunkt i efteråret 2003, hvor de særlige organer med
opgaver af betydning forelmarkedets optimale funktion henvendte sig til Konkurrencestyrelsen, idet de mente, at Elsam manipulerede markedet (se bl.a. bilag Log M

...).
For det andet er det af væsentlig betydning, at Elsam i den undersøgte periode besad
en særlig stilling på det vestdanske marked, jf. nærmere punkt 3.5 nedenfor.
Navnlig skal det fremhæves, at Elsam i en meget betydelig andel af både peak og off
peak-timerne var den eneste producent, der kunne sørge for, at kunderne fik strøm i
stikkontakten (Elsam var residualmonopolist). Elsam kunne endvidere med betyde•
lig sikkerhed forudsige, hvornår Elsam havde denne helt særlige stilling på markedet. Elsam vidste derfor, hvornår kunderne skulle bruge Elsams elektricitet.
Da kunderne desuden er "tvunget" til at købe elektricitet uanset prisen, da de ikke på
kort sigt kan undvære elektricitet eller flytte behovet fra timer med høje priser til timer med lave priser, havde Elsam i den undersøgte periode betydelig sikkerhed for,
at brugerne uden hensyn til prisen aftog elektricitet i stedet for et andet produkt.

-----
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Og som følge af prissætningsfunktionen på Nord Pool havde brugerne ikke mulighed for at skifte til en anden billigere producent, idet prisen på det sidste, dyreste og
prisfastsættende værk gælder for al elektricitet solgt via Nord Pool, uanset om elektriciteten måtte være produceret på et billigere værk og meldt ind til en lavere pris. I
disse timer har Elsam derfor kunnet fastsætte prisen uafhængigt af andre producenter.
Den særlige stilling som Elsam besad på markedet kombineret med de betydelige
adgangsbarrierer til markedet (omkostninger og myndighedsgodkendelser) og stordriftsfordele, som medfører høj koncentration og lav konkurrenceintensitet (også
pga. begrænset kabelkapacitet), gjorde det særligt påkrævet med indgreb fra konkurrencemyndigheder, når den dominerende stilling søges udnyttet til at opnå en fordel,
som Elsam ikke ville kunne opnå på et marked med effektiv konkurrence.
Elsams prisindmeldinger i perioden har herved for det tredje ikke været omkostningsbaserede, men naboprisorienterede ... og dermed udtryk for en misbrugsstrategi, der skulle sikre, at Elsam kunne udnytte sin særlige markedsposition til at tjene
mest muligt på bekostning af kunderne.
En sådan misbrugsstrategi er i klar modstrid med de forpligtelser, der påhviler en
dominerende virksomhed efter artikel 102, jf. præmis 71 i Domstolens dom i sag Post
Danmark, C-23/14, EU:C:2015:651 ...
En virksomhed med en dominerende stilling har således en særlig forpligtelse til ved
sin adfærd ikke at fordreje eller skade den effektive konkurrence på markedet som
følge af, at den tager andre midler i brug end i den normale konkurrence om afsætning af varer og tjenesteydelser, der udspiller sig på grundlag af de erhvervsdrivendes ydelser ("konkurrence på ydelser").
Elsams misbrugsstrategi er dokumenteret både ved henvendelser fra de relevante organer med ansvar for prisdannelsen på engrosmarkedet for fysisk el i Vestdanmark
samt ved bilag A og F og interne dokumenter fra Elsam fundet under en kontrolundersøgelse. Strategien gav allerede i 2003-2004 de særlige organer med opgaver af betydningforelmarkedets optimale funktion anledning til at mene, at Elsam manipulerede markedet.
Elsams naboprisorienterede indmeldinger var udtryk for en klar misbrugsstrategi om
at maksimere indtjeningen, uden hensyntagen til Elsams omkostninger.
Når Elsams strategi for indmeldinger er lykkedes, har den påvirket prisen i opadgående retning, idet prisen på det vestdanske marked - til skade for forbrugerne - har
lagt sig op ad den højeste nabolandspris, således at kunderne ikke har opnået de fordele, der burde følge af, at Vestdanmark i visse perioder kunne blive et selvstændigt
lavprisområde eller prisen i øvrigt kunne være blevet fastsat på et lavere niveau.
Den valgte prisstrategi har desuden gjort markedet uigennemsigtigt og sløret konkurrenceforholdene for de øvrige aktører, der dermed har været tvunget til at agere
på baggrund af forhold, som ikke er begrundet i de mekanismer, der ville gælde på
et marked med effektiv konkurrence. På grund af prissætningsmekanismen på Nord
Pool er Elsams misbrugsstrategi blevet udbredt til al el solgt på det vestdanske marked.
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Konkurrencerådet har for det fjerde med henblik på at vurdere, om den anvendte
prisstrategi rent faktisk også har udmøntet sig i urimeligt høje priser i perioden an•
vendt en misbrugstest, der består af en række forskellige test, benævnt test A-G, jf.
nærmere punkt 385•561 i rådets afgørelse (bilag G .. .).
Misbrugstest A og B, der er opbygget efter principperne fastslået i EU-Domstolens
dom i United Brands.sagen, er en timetest, som samtidig tager højde for, at Elsam
kan opnå en rimelig fortjeneste i løbet af den undersøgte periode. Misbrugstest A og
B er nærmere beskrevet i punkt 393-524 i rådets afgørelse ...
I misbrugstest A og B identificeres en lang række såkaldte kritiske timer, hvor Elsam
har opnået en fortjeneste, der er væsentligt højere end på et marked med effektiv
konkurrence, og hvor prisen ikke står i et rimeligt forhold til den økonomiske værdi
af den leverede elektricitet.
Den anvendte teststørrelse, som Elsams prisindmeldinger holdes op mod i misbrugs•
test A, er beregnet ud fra
(1) Elsams samlede gennemsnitlige omkostninger (ATC) ved elproduktion i den pågældende time (summen af de gennemsnitlige variable omkostninger (AVC) og
de gennemsnitlige faste omkostninger (AFC)),
(2) et tillæg for egenkapitalforrentning,
(3) et prisvariationstillæg (der skal kompensere Elsam for perioder med "mindre"
indtjening), og
(4) et C02-tillæg (svarende til 100 % af salgsprisen for de gratis tildelte C02-kvoter).
Sammenligningen mellem teststørrelsen og prisindmeldingeme sker i 3- henholdsvis
to-timers perioder, således at meget høje omkostninger og priser i enkelttimer fordeles over 3 og 10 timer. Dette vil alt andet lige tendere mod at underestimere omfanget
af misbruget.
Størrelsen af de enkelte elementer i teststørrelsen fremgår af nedenstående tabel 1.
Tabel 1. Gem1emsnitlige værdier nfde forskellige omkoslni11gseleme11ler i test A

G~ttf.ftmkÆe ~~i.Tut.&
PMbi•~
v9!et.1~ti
AFC
AVC
ATC
Egmkn1'ilnlform1t11i11g
Prisvnrinlio11stillægget i 3-timcr
Prisvnrintio11stillæggct i 10-timcr
C02
Nl Teslstørrelsm over 3 timer
N2 Teslstorrclscn over 10 timer

.Blit.

30i05

!lQQ6

-nr.

'DXKIMWh

DK:lCIMWli

1.)

I
■
■
I
I
I

I
■
■
I
I
I
■
■
■

1.)
1.)

2.)
3.)
3.)

4.J

I

■
■
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Nolt Dm 11pri11dtlrgt lest A er lagl til gru11d fer btrtg11i11gt11 Dtl i11dtbærtr bl a , al ttslm tr udarbtJdtl ovtr ptrfodt11 2005-2006 ,,g al dtr a11ut11dt'S t11 tgmkap1talfarrml11i11g pd 10 •Y. [ I Dt a11g11>11t værdier far d, forsktlligt tltmmlcr, ltsl A tr btrtgntl vtd brug af ti mtd prod11kl1011e1111,-rgltl gt1t11t111s11il

For en ordens skyld skal det fremhæves, at ATC omfatter alle regnskabsførte omkostninger, herunder alle variable omkostninger for alle Elsams værker.
De variable omkostninger er endvidere opgjort ved driftstal for maksimallast (uanset
den konkrete last i den pågældende time), hvilket indebærer en betydelig overestimering af omkostningerne i forhold til det regnskabsførte, idet der ikke produceres
ved maksimallast i alle timer.
Ifølge Elsam Kraft A/S' regnskab udgjorde de gennemsnitli~variable omkostninger
til el-produktion på de centrale kraftvarmeværker (AVC) - DK.K/MWh i 2005 og
■ DKK/MWh i 2006, jf. tabel 2 nedenfor.

Ta/1el 2. Regnskabsmæssige oplys11i11ger for Elsam Kraft AIS
2006

DKKIMWh
AVC

AK

■

I

I■

ATC
■
N11lt Elsnm Kraft AIS' ug11sknl1s111æss1ge 0111k11:<lr1111ga 11/ el·protl11kl11111 på cmlralt værktr, jf ,.,,1ys11i11gm1t i rtg•
11enrktl i11dt'/111/dmdt test A

Hermed er Ave anvendt i test A hhv. 27 % i 2005 og 22 % i 2006 højere end Ave i Elsams regnskab, jf. tabel 3 nedenfor.

Tabel 3. Forholdet mellem teslstørrelserne (NI og N2) og Elsams regnskab

'Fomo~
np$ltllh~ga om~ga- og
,] ilio. teststømlsftm N1 Øf N2·
AVC (test A)IAVC (rcg11skab)
N1/ATC rtg11skal1
N2/ATC regnskab

20DS·
1,27
2,3
2,0

1.22
2,4

2,1

Nole Dm oprindrligc lesl Aer lngl til grund f11r bm-g11i11ge11 Dl'I i11dd1.rrcr l11.a, ni leslm rr 11dnrbejdd cn•cr periodcu 2005 2006. 11g ni dtr a11vmdts m ,:geukap1lalfarrenl11i11g på 10 'l!,/.1 De m1xiv11r værdier for de forskellige elenrmler i lest Aer bertg11t1 ved brng afti mtd prod11Wmtt11 væg/ti gt1111tms11il.

Den anvendte teststørrelse i misbrugstesten er samlet set meget konservativt fastsat
og overkompenserer Elsam for omkostningerne ved elproduktionen i betydelig grad.
Således overstiger den samlede 3•timers teststørrelse (NI) i misbrugstesten Elsams
regnskabsførte omkostninger med over 130 %, jf. tabel 3 ovenfor. Med andre ord
identificeres en time kun som kritisk, hvis Elsams prisindmelding i den relevante 3eller 10-timers periode er langt mere end dobbelt så høj, som Elsams gennemsnitlige
regnskabsførte samlede omkostninger i den tilsvarende periode.
Anvendes en egenkapitalforrentning på 14 % i stedet for oprindelige 10 % i misbrugstesten, vil omkostningsniveauet være 160 % højere end Elsams regnskabsmæssige omkostninger, jf. tabel 4 nedenfor.

Tal,el 4. Forholdet mellem N1 og N2 og Elsams regnskal, - ege11kapilalforre11t11i11g pri 14 %
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Ftimolifi~bsmæssige omkoØffllger og hin,.
tf!Ststørrelsemem o ,N2

2005

2.

AVC (les/ A)IAVC (regnskab)

1,27

1,22

NI/ATC regnskab

2,6

2,6

N2IATC reg11sknb

2,2

2,3

Note Dm opri11deligc kst A er fogt til grund for bercg11i11gm. Drt i11dcbærer bl.«., at k stru rr ud«rbrjdcl ovrr prriodrn 2005-2006 Dog a11vmdes dtr tn tgtnkapila1Jorrwt11i11g på 14 % i stedet /11r 10 % so111 i dm opri11delige ltsl A.
Dt a11giv11t værdier far dt farslrtlligt tlt111t11ltr i ltsl A tr btrtg11tl vtd brug af t i 111td pmdukli1J11t11 vægtet gt1111en1s11it

Teststørrelsen skal endvidere ses i lyset af, at en række andre forhold bevirker, at
teststørrelsen i betydelig grad undervurderer omfanget af Elsams misbrug, jf. nærmere punkt 12.2.
På trods af de nævnte betydelige sikkerhedsmarginer identificerer misbrugstest A og
B en lang række timer, hvor de indmeldte priser overstiger teststørrelsen i betydelig
grad.
Misbrugstest A og B er suppleret med en række øvrige tests (test C.G), der undersøger, om den høje indtjening i de kritiske timer er nødvendig for, at Elsam opnår et
rimeligt overskud, størrelsen af marginalavancen i forhold til marginalomkostnin•
gerne, forbrugertabets størrelse, hvor ofte Elsam var prisbestemmende samt misbrugets omfang og regelmæssighed.
Misbrugstest C-G peger alle i retning af, at misbrugstest A og B undervurderer omfanget af Elsams misbrug, og at Elsams prisindmeldinger har medført et betydeligt
forbrugertab.
For det femte viser rådets undersøgelser, at Elsam har været prisbestemmende i næsten alle de kritiske timer i 2005 og langt den overvejende del af de kritiske timer i 1.
halvår 2006. Som følge af prissætningsfunktionen på Nord Pool havde brugerne som
nævnt ikke mulighed for at skifte til en anden billigere producent, idet prisen på det
sidste, dyreste og prisfastsættende værk gælder for al elektricitet solgt via Nord Pool,
uanset om elektriciteten måtte være produceret på et billigere værk og meldt ind til
en lavere pris. På grund heraf forstærkes virkningen af Elsams misbrug, idet de urimeligt høje priser udbredes til at gælde hele markedet.
For det sjette har rådet udover de oven(n)ævnte undersøgelser foretaget en omfattende selvstændig analyse af Elsams konkrete adfærd i hver enkelt af de ved misbrugstesten udpegede kritiske timer, herunder svingningerne i priserne fra time til
time, forholdet til priserne i nabolandene og forholdet mellem Elsams produktionsomkostninger og de indmeldte priser (bilag A-F . .. ).
Som bilag A og F er fremlagt en oversigt over samtlige kritiske timer (med en egenkapitalforrentning på 10 % henholdsvis 14 %) i den undersøgte periode med angivelse af prisen i Vestdanmark og i naboområderne, samt nettoimport fra Tyskland og
Elsams omkostninger. Bilagene giver en meget udførlig redegørelse for Elsams faktiske adfærd i hver af de kritiske timer ...
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Bilagene viser mange eksempler på, at Elsam sætter en pris i Vestdanmark, som er
urimeligt høj - i visse timer endog højere end i nabolandene - og helt uden sammenhæng med Elsams omkostninger i de pågældende timer. Eksemplerne viser, at Elsam
ved sin adfærd kan sætte de mekanismer, der er afgørende for prisdannelsen, ud af
kraft, således at prissætningen udviser nogle helt urimeligt store og uforudsigelige
svingninger i opadgående retning.
Til yderligere illustration kan henvises til bilag B-E, hvor Konkurrencerådet har listet
de timer, hvor prisen er mere end henholdsvis 25, 50, 100 og 200 % større end Elsams
gennemsnitlige samlede omkostninger (ATC) i de pågældende timer ...
Bilag A-F indeholder en klar og utvetydig dokumentation for, at Elsam i en lang
række timer har opnået priser, der er uden sammenhæng med omkostningerne og
ligger endog meget højt - i mange tilfælde over 100 % og i nogle tilfælde over 200 % over de i forvejen i forhold til Elsams regnskabsførte omkostninger meget konservativt opgjorte omkostninger.
Når tallene i bilagene sammenholdes med misbrugstest A og B, bliver resultatet de•
sto mere klart, idet bilagene A-F viser Elsams adfærd i de konkrete timer og herunder
svingningerne i priserne fra time til time, mens test A og B suppleret med test C-G viser misbruget i et større perspektiv over den vurderede periode.
Begge dokumentationsgrundlag udviser samme resultat, nemlig at Elsams priser i
m.tnge timer i den vurderede periode har været urimeligt høje.
Som det fremgår, havde Els.tm i den undersøgte periode en misbrugsstr.ttegi, og der
foreligger samlet set en klar og utvetydig dokumentation for, at Elsams misbrugsstrategi rent faktisk også har medført, at Elsam i en I.mg række timer har opnået urimeligt hoje priser, der er uden sammenhæng med omkostningerne og ligger endog meget højt over den i forvejen meget høje tærskel indbygget i misbrugstest A, hvilket
har medført et betydeligt forbrugertab. Det erindres herved, at urimeligt høje priser
er en form for udnyttende misbrug af en dominerende stilling, som konkurrencereg•
leme beskytter forbrugerne mod.
Elsam har ikke påvist objektive forhold, der kan begrunde den udviste adfærd i de
pågældende timer. Sådanne forhold skulle i øvrigt dokumenterbart opveje de negative virkninger for konkurrencen af den udviste misbrugsadfærd, og Elsams adfærd
måtte i givet fald ikke gå videre end nødvendigt med henblik på at varetage de på·
gældende forhold. Elsam har ikke dokumenteret, at dette er tilfældet.

2.3
Om provelse af ankenævnets kendelse
Konkurrenceankenævnet har på baggrund af en samlet vurdering af alle de undersøgelser og analyser, som Konkurrencerådet har foretaget i sagen, jf. punkt 2.1 og 2.2,
fundet, at Elsam i et ikke uvæsentligt omfang har misbrugt sin dominerende stilling
til at opkræve urimeligt høje priser.
Denne vurdering af de anvendte prisers rimelighed er baseret på en række skøns•
mæssige valg og vurderinger vedrørende det relevante omkostningsgrundlag, fordeling af omkostninger, beregning af tillæg mv.

- 412 -

----

Disse valg og vurderinger ligger alle inden for et område, hvor konkurrencemyndig•
hederne på grund af deres særlige sammensætning og indsigt i komplicerede oko•
nomiske og konkurrenceretlige forhold må have et vidt skøn. Det skal i den forbindelse fremhæves, at Konkurrenceankenævnet har en særlig erfaring, kompetence og
indsigt i at foretage skønsmæssige bevisvurderinger i konkurrencesager, jf. herved
konkurrencelovens § 21, stk. 1 og~
Lovgiver har endda lagt en sådan særlig vægt på Konkurrenceankenævnets indsigt
og kompetence, at der efter konkurrencelovens § 20 er krav om udnyttelse af rekur•
sen, inden konkurrencesager kan komme for domstolene ...
Der skal derfor foreligge et sikkert grundlag for at tilsidesætte Konkurrenceankenævnets skønsmæssige vurderinger, jf. herved Højesterets dom trykt i UfR 2014, side
2663 H ... Domstolene skal således ikke sætte deres eget skøn i stedet for Konkurrenceankenævnets, men skal i stedet efterprøve, om de skønsmæssige vurderinger er baseret på saglige overvejelser om, hvad der giver et retvisende resultat.
Det er i den forbindelse Elsam, der skal godtgøre rigtigheden af indsigelserne mod
ankenævnets kendelse, og ikke rådet, som skal påvise rigtigheden af kendelsen. Elsam har ikke tilvejebragt et sådant grundlag.
3.

DOMINANS-VURDERINGEN

3.1
Overordnede bemærkninger
Efter Konkurrencerådets opfattelse er der ikke tilvejebragt et grundlag for at tilsidesætte den foretagne markedsafgrænsning og den hertil knyttede vurdering af, at El•
sam i den undersogte periode af en række grunde besad en dominerende stilling på
det således afgrænsede marked.
3.2
Markedets funktion og markedsafgrænsningen
Ved det relevante geografiske marked forstås efter fast praksis det område, hvor deltagende virksomheder afsætter eller efterspørger produkter eller tjenesteydelser, som
har tilstrækkeligt ensartede konkurrencevilkår, og som kan skelnes fra de tilstødende
områder, fordi konkurrencevilkårene der er anderledes.
Konkurrencerådet har efter omfattende undersøgelser og analyser af markedet og
dets funktion afgrænset det relevante marked til markedet for engrossalg af fysisk el i
Vestdanmark.
Markedets funktion og den nærmere baggrund for den foretagne markedsafgrænsning er beskrevet udførligt i Konkurrencerådets afgørelse punkt 175-233 ..., hvortil
overordnet henvises.
Markedsafgrænsningen er fuldt ud i overensstemmelse med hidtidig dansk praksis
på området og med EU-praksis, herunder Kommissionens praksis .. .
Om baggrunden for markedsafgrænsningen skal det indledningsvis fremhæves, at
det vestdanske marked ikke var forbundet med det østdanske marked i den pågældende periode, hvorfor det geografiske marked som udgangspunkt skal tage afsæt i
Vestdanmark.
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Vestdanmark er en del af Nord Pool-samarbejdet, hvilket kunne tale for en bredere
markedsafgrænsning end Vestdanmark. Engros el-markedet er imidlertid kendetegnet ved nogle helt særlige faktorer, der modvirker effekten af, at handlen med el sker
på Nord Pool, og som bevirker, at de normale markedskræfter ikke er i stand til at
forhindre Elsams misbrug.
Det relevante marked må derfor afgrænses til Vestdanmark og omfatter ikke hele
Nord Pool-området.
Dette skyldes for det første, at kapacitetsbegrænsninger på forbindelserne til de omkringliggende områder og forskellige handelsregimer samt detailregulering udgør
barrierer for en effektiv konkurrence mellem de forskellige områder.
Nord Pool er for det andet netop på grund af kapacitetsbegrænsningerne inddelt i
forskellige prisområder med i nogle perioder meget væsentlige prisforskelle mellem
de enkelte prisområder, herunder Øst- og Vestdanmark.
For det tredje er der forskellige markedsandele og produktionsformer/-teknologier
mellem landene, som forstærker de formelle barrierer.
Efterspørgslen set over en kortere tidshorisont er ganske uafhængig af prisen. Elek•
tricitet er således en nødvendighed for de fleste kobere, og en kober vil kun i meget
begrænset omfang kunne undlade at købe elektricitet, selv om prisen er høj.
Hertil kommer, at elektricitet er en vare, som i praksis ikke kan lagres, hvilket indebærer, at køberen ikke kan vælge at købe mere i perioder med lavere priser. Køberen
er tvunget til at købe elektriciteten, når denne skal anvendes - uanset prisen.
For producenten indebærer dette omvendt, at produceret elektricitet nodvendigvis
må sælges, uanset om prisen måtte være lav.
For udbudssiden er det en afgørende faktor, at adgangsbarriererne til markedet er
meget høje. Etablering af ny kapacitet i form af nye kraftværker eller lign. er forbundet med omfattende omkostninger, og den fornødne myndighedsgodkendelse fra
bl.a. miljømyndighederne kræver omfattende undersøgelser og vurderinger, hvilket
kan være overordentligt tidskrævende. Endvidere er udfaldet af en sådan ansøgning
ganske usikkert. Hertil kommer, at Vestdanmark har mulighed for en positiv nettoeksport.
Det mest afgørende for den manglende effektive konkurrence på engros el-markedet
er imidlertid adgangsbarriererne i form af den begrænsede kapacitet i udlandskabterne, samt den måde kablernes kapacitet bruges og administreres på.
Selv om de vestdanske producenter er underlagt et vist konkurrencepres fra uden•
landske producenter, udøver de udenlandske producenter blandt andet på grund af
begrænsninger i udlandskablernes kapacitet ikke et effektivt konkurrencepres på de
danske producenter.
Om begrænsningerne på kablernes kapncitet og kablernes anvendelse i praksis henvises særligt til bemærkningerne i rådsafgørelsens punkt 183-207 ...
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Kablerne har således en vis maksimumskapacitet, som sætter overgrænsen for importen til et område, og i praksis er importen yderligere begrænset i mange timer på
grund af tilbageholdelse til reserve, havari og vedligeholdelse mv.
Endvidere er kablet mellem Vestdanmark og Tyskland ikke administreret af en børs,
således-som det er tilfældet med kablerne til Norge og Sverige. Tysklandskablet fungerede på det for denne sag relevante tidspunkt efter et eksplicit auktionsprincip,
hvilket bevirker, at der ikke sker automatisk import fra Tyskland, selv om den vestdanske pris ligger over den tyske.
Konkurrencerådets analyser viser da også, at strømmen mellem Vestdanmark og
Tyskland i 23-26 % af alle de undersøgte timer løb den forkerte vej, dvs. fra et højprisområde til et lavprisområde (tabel 5 i rådsafgørelsen).
Hertil kommer, at kablets kapacitet i timer, hvor strømmen løber i den rigtige retning, ikke udnyttes fuldt ud.
Kapaciteten på Tysklandskablet udnyttes således ikke til at skabe et effektivt konkurrencepres på det vestdanske marked.
Hvad angår kablerne mellem Vestdanmark og Sverige og Norge, administreres disse
af Nord Pool og anvendes som udgangspunkt til at udjævne prisforskelle mellem de
forskellige prisområder. Når der opstår flaskehalse på transmissionskableme beregnes imidlertid en særskilt områdepris, der adskiller sig fra systemprisen. Nord Pool
opererer ved sin prisfastsættelse med 7 forskellige prisområder, jf. punkt 93-98 og
203-207 i rådsafgørelsen ... Dette viser tydeligt, at Vestdanmark - i modsætning til
hvad Elsam gor gældende - ikke udgør en del af et større samlet nordisk marked, jf.
også punkt 3.3.
Vestdanmark fungerer desuden som transitland, og forskellene i produktionsmetoder i nabolandene bevirker, at kablerne typisk kun bruges den ene vej ad gangen, jf.
punkt 346 i rådsafgørelsen.
Elsam kan desuden med sine prisindmeldinger i praksis påvirke, hvordan kablerne
anvendes, hvilket underbygger, at der er tale om et separat marked, hvor Elsam kan
udøve markedsmagt, jf. nærmere punkt 3.5-3.6.
Samlet set er der dermed ikke tvivl om, at Vestdanmark må anses for et særskilt marked, selv om Vestdanmark er en del af Nord Pool.
3.3
Elsams indsigelser mod markedsafgrænsningen
Elsam bemærker, at Nord Pool er den bedst fungerende elektricitetsbørs i Europa, at
Nord Pools prisfastsættelse integrerer det nordiske område som en stor markedsplads, hvor der som udgangspunkt findes en pris på fysisk el i hver af døgnets timer,
således at prisforskelle i videst mulig omfang udjævnes til fordel for forbrugerne, og
at interne prisforskelle i prisområder i vidt omfang kan henføres til forskelle i pro•
duktionsomkostningerne. Dette er efter Elsams opfattelse tegn på, at der er tale om et
samlet nordisk marked.
Elsams bemærkninger viser imidlertid klart, at der gælder særegne markedsforhold
indenfor de enkelte prisområder, og at der derfor er tale om et særskilt geografisk
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marked i Vestdanmark, jf. navnlig det i punkt 3.2 ovenfor anførte om kapacitetsbegrænsningernes betydning for prisdannelsen på Nord Pool. Dertil kommer, at det var
Nord Pool, som stod bag henvendelsen til konkurrencemyndighederne med baggrund i, at Elsam manipulerede markedet. Nord Pool har herved forudsat, at der
kunne være tale om et særskilt marked, hvor Elsam havde markedsmagt.
Elsam mener videre, at der burde tages udgangspunkt i prissammenligninger med
naboområderne, og at sådanne sammenligninger angiveligt viser, at der ikke er den
store forskel på priserne i Vestdanmark og naboområderne, hvilket angiveligt taler
for en bredere markedsafgrænsning.
Anvendelse af prissammenligning som afgørende faktor for markedsafgrænsningen
vil imidlertid medføre for bred markedsafgrænsning (i afgørelsen benævnt en form
for Cellophane Fallacy). Dette skyldes, ru alle andre kriterier peger på, at markedet
skal afgrænses til Vestdanmark, at det netop er funktionen af det nordiske el-marked
at søge prisforskelle udjævnet, og !li Elsam som residualmonopolist kan fastsætte prisen uafhængigt af andre aktører. Der henvises desuden til rådsafgørelsens punkt 208215 og 228-229 ...
Endelig gør Elsam gældende, at markedsafgrænsningen kun bør gælde i timer, hvor
der er flaskehalse på udlandskablerne. Markedsafgrænsningen er imidlertid uafhængig af, om der konkret er flaskehalse eller ej på udlandskablerne. Markedsafgrænsningen gælder således i alle timer, jf. rådsafgørelsens punkt 376-379 ...
Dette skyldes, at de i punkt 3.2 anførte forhold er de samme i alle timer, hvortil
kommer, at Elsam er residualmonopolist i et betydeligt antal timer i den undersøgte
periode og på grund af sit indgående kendskab til de relevante faktorer med stor nøjagtighed kan forudsige, hvornår Elsam vil have denne særlige stærke stilling. Elsam
kan indrette sine bud i overensstemmelse hermed og øve indflydelse på, hvornår der
opstår flaskehalse på udlandskableme, jf. punkt 3.5-3.6.
I kraft heraf og af indretningen af markedet og sin store markedsandel kan Elsam
dermed udøve markedsmagt selv i de timer, hvor der ikke er flaskehalse, og det savner derfor mening at afgrænse det geografiske marked på grundlag af forekomsten af
flaskehalse. Elsam kan desuden ved sin adfærd flytte indtjening mellem forskellige
timer. Ved markedsafgrænsningen er der derfor fuldt ud taget højde for, at der i perioder uden flaskehalse kan være samhandel mellem de nordiske lande og Nordtyskland.

3.4
Sammenfatning markedsafgrænsningen
Sammenfattende er der ikke tvivl om, at Konkurrencerådet i overensstemmelse med
fast praksis med rette har afgrænset det relevante marked til markedet for engrossalg
af fysisk el i Vestdanmark. Markedsafgrænsningen gælder i alle timer i den undersøgte periode.
3.5
E\sam var dominerende
3.5.1
Or,erordncde bcmærk11i11gcr
Konkurrencerådet har i afgørelsen helt i overensstemmelse med Domstolens praksis
foretaget en indgående vurdering af, om Elsamiden pågældende periode har indtaget en økonomisk magtposition, som sætter virksomheden i stand til at hindre, at der
opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet virksomheden kan
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anlægge en i betydeligt omfang uafhængig adfærd over for sine konkurrenter og
kunder og i sidste instans over for forbrugerne. jf. rådsafgørelsens punkt 244-249 ...
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På baggrund af de foretagne omfattende undersøgelser og analyser er det klart, at Elsam havde en så stærk stilling på markedet, at Elsam i al fald i et ikke uvæsentligt
omfang - ogsåj timer, hvor Elsam ikke var egentlig residualmonopolist - utvivlsomt
har kunnet manipulere markedet og påtvinge sine kunder en urimeligt høj pris i den
relevante periode. Efter rådets opfattelse er der derfor ikke tvivl om, at Elsam var
dominerende på dette marked i den relevante periode.
Dominansvurderingen må naturligvis tage udgangspunkt i de særlige forhold på elmarkedet, der bevirker, at konkurrencevirkningen af, at handlen sker på en børs,
modvirkes, således at de normale markedskræfter ikke er i stand til at forhindre mis•
bruget.
På efterspørgselssiden er det afgørende forhold, at efterspørgslen er inelastisk. El er
nødvendig for de fleste købere, og de kan kun i begrænset omfang undlade at købe
el, fordi prisen er høj. Hertil kommer, at el i praksis ikke kan lagres. Køberne kan alt·
så ikke vente med at købe el til lavprisperioder, men er tvunget til at købe, når de
skal bruge el - uanset prisen. Elsam har derfor en betydelig sikkerhed for, at brugerne uden hensyn til prisen aftager elektricitet i stedet for et andet produkt.
På udbudssiden er adgangskravene meget høje, der er ikke effektmangel i Vestdanmark, og Vestdanmark har en positiv nettoeksport. En yderligere vigtig faktor er den
begrænsede kapacitet på udlandskabterne. Om begrænsningen på kablernes kapacitet og anvendelse henvises til rådsafgørelsens punkt 78-98 og 183-207 og bemærknin•
gerne ovenfor i punkt 3.1.
Den nærmere begrundelse for rådets dominansvurdering fremgår af afgørelsens
punkt 244-384 ... Her skal følgende forhold fremhæves:
Elsams betydelige markedsandel (konkret 42 % i 2005 og 50 % i 1. halvår af 2006) er
naturligvis en vigtig faktor i dominansvurderingen, men markedsandelen er ikke
eneafgørende, idet den ikke nødvendigvis siger noget om den reelle markedsstyrke.
Elsams markedsandel er dog så stor i den relevante periode, at det i sig selv taler for
dominans. Hertil kommer, at særlig på energiområdet kan en dominerende stilling i
øvrigt foreligge ved lavere markedsandele end på andre områder, idet den inelastiske efterspørgsel og markedets særlige beskaffenhed og funktion bevirker, at
producenter kan påvirke prisdannelsen selv med relativt mindre markedsandele, jf.
Faull & Nikpay, The EU Law of Competition, 3. udgave ...
Som anført i afgørelsens punkt 249, må der desuden lægges vægt på en række andre
faktorer så som størrelsen af konkurrenternes markedsandele, den potentielle konkurrence og mulige barrierer for adgangen til markedet samt markedsandelens udvikling og stabilitet over en længere periode mv.
Rådet har derfor lavet en række yderligere undersøgelser af, hvilket konkurrencepres/hvilken konkurrencesituation, som Elsam faktisk befinder sig i. Konkret har rådet udover markedsandelene vurderet betydningen af, hvor fleksible de forskellige
produktionsformer er, da det har betydning for, om Elsam udsættes for et effektivt
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konkurrencepres, de betydelige adgangsbarrierer, størrelsen af den residuale efterspørgsel og den anvendte prisstrategi.
Konklusionen er entydigt, at Elsam har en sådan særlig position på markedet, at Elsam er prissætter og ikke pristager.
En lakmus-prøve er jo også, om den udviste adfærd (prisindmeldingeme) ville være
sket, hvis der var effektiv konkurrence på markedet. Efter rådets opfattelse er det
klart, at Elsams adfærd med prisindmeldinger, der viser uforudsigelige og markante
udsving i opadgående retning og uden sammenhæng med omkostningerne i de pågældende timer, kun har kunnet finde sted, fordi Elsam har en særlig stærk position
på markedet.
Det er Konkurrencerådets vurdering, at den mere præcise opgørelse af Elsams reelle
markedsstyrke må tage udgangspunkt i den faktiske produktion på de centrale værker og nettoimporten, idet denne metode giver det mest retvisende billede af konkurrencesituationen i Vestdanmark.
Det er i den forbindelse rådets opfattelse, at produktionen fra vindmøller og de decentrale værker kun yder et begrænset konkurrencepres på Elsam i kraft af disse
produktionsformers særlige karakteristika, og at det derfor ikke er helt retvisende at
inddrage denne produktion i beregningen. Vindmøller og de decentrale værker har
således en mere ufleksibel produktionsform og en begrænset kapacitet end de af Elsam ejede centrale værker, så vindmøller og decentrale værker vil kun i helt ekstraordinære situationer kunne dække hele efterspørgslen i Vestdanmark.
Elsams markedsandel beregnet for de centrale værker plus nettoimporten udgør 58
% i 2005 og 79 % i 1. halvår 2006 (rådsafgørelsens tabel 14 og 15 ... ).

Når yderligere henses til, at Elsam indtil 2. halvår 2006 var den eneste producent i
Vestdanmark med et fleksibelt produktionsapparat'!;.dermed typisk den producent,
som er prisfastsættende. % af timerne i 2005 og ■ % af timerne i 1. halvår 2006),
fil Elsam i langt hovedparten af timerne er den eneste leverandør, der kan sikre, at
virksomhederne og forbrugerne får strøm i stikkontakterne, idet Elsam er residualmonopolist (den efterspørgsel, der resterer, når de øvrige udbyderes udbud er trukket fra efterspørgslen) i op til 82 % af peak timerne og 80 % af off-peak timerne i 2005
og 1. halvår 2006, jf. punkt 312-341 i rådsnotatet ..., fil residual-efterspørgslen vedrører en betydelig produktionsvolumen (tabel 17-19 i rådsafgørelsen ... ), at Elsam med
betydelig sikkerhed kan forudsige, hvornår Elsam har denne helt særlige stilling, og
fil Elsam er i stand til i kraft af sine prisindmeldinger at forhindre eller sætte flaskehalse på kabelforbindelserne og dermed påvirke omfanget af importen, så kan der
ikke herske berettiget tvivl om, at Elsam har en dominerende stilling.
Det er endvidere rådets vurdering, at VPP-auktionerne, der alene er indført med
virkning fra 1. janu.1r 2006 og således ikke vedrører 2005, kun i meget begrænset omfang har mindsket Elsams muligheder for at fastsætte markedsprisen i Vestdanmark.
Der er tale om frasalg af en begrænset kapacitet, og på grund af auktionsformen har
VPP-auktionerne ikke medført etableringen af en stærk konkurrent, ligesom auktionerne ikke har ændret på Elsams mulighed for at forudsige produktionen og derved
udbuddet på markedet. Herom henvises til rådsafgørelsens punkt 296-306 ...
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___ _

Sammenfattende var Elsam i den relevante periode i stand til at begrænse sit udbud
og øge prisen til over det niveau, som er kendetegnende for et marked med effektiv
konkurrence og uden, at konkurrenter og nye aktører kan trænge ind på markedet,
hvilket netop er kendetegnende for en dominerende aktør.
lnteme dokumenter fra Elsam vise.r...da_også, at Elsam i al fold indtil 2. halvår 2006
førte en meget bevidst strategi om at udnytte disse markedsforhold til at opnå den
højst mulige pris, uden at dette var relateret til omkostningerne ved produktionen.
Elsams adfærd bestyrker konklusionen om, at Elsam var dominerende på det relevante marked, idet adfærden er baseret på en forudsætning fra Elsams side om at
kunne udøve markedsmagt.

3.6
Elsams indsigelser
3.6.1
Domi11n11s forudsætter ikke et 111011opol
Elsam gør gældende, at Elsam ikke kan være dominerende i timer, hvor Elsam ikke
er residualmonopolist (af Elsam mere rosenrødt benævnt residualleverandør), idet
Elsam angiveligt ikke i de pågældende timer kan påtvinge kunderne urimeligt høje
priser.
Elsam har under skriftvekslingen med henvisning til punkt 314 og 315 fra rådets afgørelse anført, at dette er bekræftet i rådets afgørelse, men Elsam "glemmer" at omtale den kontekst punkterne indgår i, herunder rådets egentlige analyse af, om Elsam
er dominerende, if. herved punkt 3.5 ovenfor.
Det skal hertil for det første fremhæves, at forbuddet mod anvendelse af urimeligt
høje priser finder anvendelse på alle virksomheder, der besidder en dominerende
stilling og ikke kun på (residuaHmonopolister, jf. nedenfor i punkt 4.3.1.
Det er naturligvis ... rigtigt, at det forhold, at Elsam i den pågældende periode var
residualmonopolist i et betydeligt antal timer, udgør et centralt element i dominansvurderingen, men som det fremgår, har rådet ved sin vurdering af dominansspørgsmålet med rette også lagt vægt på en række andre forhold, der entydigt peger på, at
Elsam i den pågældende periode besad en dominerende stilling.
For det andet bemærkes, at Elsam var dominerende i alle timer i perioden dvs. også i
timer, hvor Elsam ikke var residualmonopolist. Udover det ovenfor i punkt 3.5 anførte om baggrunden for, at Elsam må anses for dominerende på det relevante marked,
er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er en forudsætning for dominans, at
virksomheden slet ikke eller kun i mindre omfang mødes med konkurrence. Elsam
kan derfor være dominerende også i timer, hvor der ikke er flaskehalse på kablerne.
Dertil kommer, at Elsam i høj grad selv kan påvirke, hvorvidt der opstår flaskehalse
på kablerne, jf. punkt 376ff i rådets afgørelse ... og samt punkt 3.5 og 3.6.2.

Elsnm vnr resid11nlmo11opolist i et /Jehjdeligt nntnl timer
Elsam gør gældende, at beregningen af markedsandele/dominansvurderingen skal
tage udgangspunkt i den samlede nominelle produktionskapacitet med tillæg af udlandskablernes nominelle kapacitet, og at Elsam efter en sådan beregning kun var residualmonopolist i et mindre antal timer, jf. herved det partsindlæg fra Frontier Economics, som Elsam har indkøbt og fremlagt som bilag 50.

3.6.2
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1 modsætning til rådets beregninger inkluderer Elsam i bilag 50 den fulde produktions• og importkapacitet på kablerne mv. og ikke den faktiske import i hver time. El•
sams analyser bygger således på en forudsætning om, at der ved beregningen af den
residuale efterspørgsel skal fratrækkes den maksimale importkapacitet til Vestdan•
mark fra såvel Norge, Sverige som Tyskland.

Som det fremgår af rådets afgørelse punkt 345ff, er dette en fejlagtig forudsætning,
idet den maksimale nominelle importkapacitet af flere årsager ikke er udtryk for det
reelle konkurrencepres på Elsam ...
Elsams analyse i bilag 50 giver således ikke et retvisende billede af det begrænsede
konkurrencepres, som Elsam var udsat for i den relevante periode.
Om baggrunden herfor bemærkes for det første. at kablernes nominelle kapacitet ikke er sammenfaldende med den reelle kapacitet, idet kablernes kapacitet kan være
begrænset på grund af tilbageholdelse til reserve, havari og vedligeholdelse mv.,
hvortil kommer, at tysklandskablet administreres efter et eksplicit auktionsprincip,
hvilket gør, at kablet ikke udnyttes effektivt, og at strømmen ofte løber den "forkerte" vej, jf. punkt 3.2.
For det andet har der kun i ca. 1,1 % af timerne i 2005-2006 været import fra både
Norge, Sverige og Tyskland til Vestdanmark samtidig, og der har i O % af timerne
været fuld import fra alle landene samtidig. Kablerne anvendes altså ikke begge veje
samtidigt.
For det tredje tager metoden ikke hensyn til, at Vestdanmark har en positiv nettoeksport.

For det fjerde var Elsam residualmonopolist i et betydeligt antal timer med en betydelig volumen, jf. punkt 3.5, og Elsam kan på grund af sit indgående kendskab til de
relevante faktorer med stor nøjagtighed forudsige, hvornår virksomheden vil have
denne særlige stærke stilling på markedet, jf. punkt 3.6.3.
Elsam kan dermed indrette sine bud i overensstemmelse hermed og kan derfor i
praksis bestemme, hvordan kablerne anvendes. Elsam kan i nogle timer skabe flaskehalse på forbindelserne til Norge/Sverige, så Vestdanmark bliver et særskilt prisområde med en høj pris, og i andre timer hindre, at der skabes flaskehalse til Norge/Sverige, så Vestdanmark undgår at blive et særskilt prisområde med lav pris, jf.
rådsafgørelsens pkt. 260-270, 296-306, 312-341 og 350-368 ...
Hvis prisen i Tyskland forventes at overstige den norsk-svenske kan Elsam lægge
prisen op ad den høje tyske pris. Hvis prisforskellen mellem den norsk-svenske pris
og den tyske pris er tilstrækkelig høj eller udbuddet i Vestdanmark tilstrækkeligt lille
opstår flaskehalse på kablerne til Danmark. Derved bliver Elsams bud prisbestemmende i Vestdanmark og den høje pris gældende for Elsams samlede salg i Vestdanmark.
Forventes den norsk-svenske pris omvendt at være højere end den tyske kan Elsam
vælge end anden strategi til at udnytte sin markedsmagt. Elsam vil først møde konkurrence fra Norge og Sverige i det øjeblik, hvor den vestdanske pris overstiger den
norsk/svenske pris, idet Nord Pool først sender strøm gennem kablerne fra Norge og
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Sverige i det øjeblik, hvor den vestdanske pris overstiger den norsk-svenske pris. I de
timer, hvor disse priser er meget hoje, kan Elsam lægge sine priser lige op ad den høje norsk-svenske pris og derved undgå, at Vestdanmark bliver et særskilt prisområde
med lavere priser end i Norge og Sverige.

---

Elsam kan endvidere på grund af Tysklandskablets indretning og administration
fastsætte prisen i Vestdanmark til et hvilket som helst niveau op til og med den
norsk-svenske pris uden stor risiko for at blive mødt med import fra Tyskland, uanset om den tyske pris måtte ligge lavere. Selv hvis Elsam tager priser, som overstiger
den tyske pris, vil det ikke nødvendigvis afføde import fra Tyskland, jf. punkt 3.6.4.
Dette underbygger, at kablernes nominelle importkapacitet ikke giver et retvisende
billede af det begrænsede konkurrencepres, som Elsam var udsat for.
Ex tuto bemærkes, at Elsam må anses for dominerende, selv hvis den af Elsam anvendte metode til beregning af Elsams stilling som residualmonopolist lægges til
grund.
3.6.3
E!s11111 km, forudsige, livormir E!s11111 er domi11erendc
Elsam gør videre gældende, at statuering af dominans i al fald må forudsætte, at Elsam kan forudse, hvornår Elsam er residualmonopolist.
Hertil bemærkes, at dette ikke er et krav efter retspraksis, hvilket dog er uden betydning, idet det ligger fast, at Elsam med betydelig sikkerhed har kunnet forudsige,
hvornår Elsam var residualmonopolist, da Elsam har kunnet forudsige forbruget i
Vestdanmark, de øvrige m.irkedsaktørers udbud og importen.
Elsam har på baggrund af an.ilyser og omfattende historiske data kunnet forudsige
elforbruget i Vestdanmark med betydelig sikkerhed, herunder fordi efterspørgslen er
meget inelastisk. Det er herved vigtigt at være opmærksom på, at selv om der er variation time for time, så er variationen stort set ens døgn for døgn. Tilsvarende gæl•
der på uge-, måneds- og kvartalsbasis. Til illustration heraf henvises til en oversigt
over udviklingen i elforbruget i Vestdanmark i 2003-2006 opgjort for de samme timer
i samme døgn i perioden (bilag N .. .).
Elsam har endvidere kunnet forudsige produktionen på de decentrale kraftvarmeværker og vindmøllerne, jf. især punkt 262 og punkt 266-269 i rådets afgørelse ...
Endvidere har Elsam kunnet forudsige priserne og dermed importen i Sverige/Norge
ud fra vejrprognoser og kendskab til fyldningsgraden i vandmagasinerne, ligesom
Elsam har kunnet forudsige priserne i Tyskland, jf. punkt 358 i rådets afgørelse ...
Det har ikke betydning herfor, at Elsam ikke ejer udlandskablerne, idet muligheden
for at forudsige mængden og retningen på elektricitetsflowet er en følge af prismekanismen på Nord Pool.
Elsams mulighed for at forudsige, hvornår Elsam er residualmonopolist bestyrkes
yderligere af, at Elsam har været residualmonopolist i en meget betydelig andel af
timerne i perioden, og at den residuale efterspørgsel i mange af timerne har været be•
tydelig, hvilket naturligvis forøger graden af forudsigelighed.
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De øvrige markedsaktører anslår, at forudsigelsesraten (muligheden for at forudsige
forbrug og produktion) kun afviger med ca. 1 %. Med andre ord kan Elsam med 99 %
sikkerhed forudsige, hvornår Elsam er residualmonopolist og dermed har mulighed
for at sætte prisen højt.
Endelig mener Elsam selv at være i stand til at forudsige efterspørgsel, udbud og pri•
ser med en betydelig grad af sikkerhed, jf. ordlyden af tilsagnsaftalens punkt 11 (bilag 3 ...), som Elsam angiver at have overholdt ...

Der kan yderligere henvises til Elsams egne betragtninger i bilag 8 ..., der klart viser,
at Elsam selv mener at kunne forudsige de pågældende forhold med stor præcision.

I lyset heraf må det påhvile Elsam at påvise, at rådets vurdering af Elsams muligheder for at forudsige markedsudviklingen mv. ikke er rigtig, hvilket Elsam har ikke
gjort.
Om priss11111me11lig11i11ger og Tysk/1111dsknb/et
Elsam anfører dernæst, at sammenligninger med nabolandenes priser er relevant,
idet Elsam angiveligt ville miste sit salg, hvis der generelt blev indmeldt priser over
nabolandene, og idet Tysklandskablet på grund af auktionsprincippet i løbet af få
dage angiveligt ville blive benyttet til import fra Tyskland i de timer, hvor Elsam var
residualmonopolist, hvis Elsam indmeldte priser over den tyske.

3.6.4

Som anført i punkt 3.3 vil det af en række grunde være misvisende at lægge vægt på
priserne på tilstødende markeder.
Herudover bemærkes, at Elsams bemærkninger ikke har hold i sagens faktiske forhold. Elsams bemærkninger om den disciplinerende effekt af Tysklandskablet ser således helt bort fra det forhold, at det relevante marked er et timemarked, betydningen af det generelle (typisk højere) prisniveau i Tyskland og Elsams strategi.
For det første skal det herved understreges, at det typisk har været mest profitabelt
for Elsam at anvende en strategi, hvor der indmeldes marginalt under den højeste
nabolandspris, og Elsam har derfor uden stor risiko for import fra Tyskland kunnet
melde ind til en pris marginalt under den forventede høje pris i Tyskland. Dette vil
selvsagt ikke på sigt føre til, at tysklandskablet udnyttes fuldt ud i de pågældende
timer.
Har Elsam meldt ind til en pris tæt op ad en højere norsk-svensk pris, vil dette ikke
nødvendigvis afføde import fra Tyskland på grund af Tysklandskablets administra•
tion og funktion, idet kablet ikke anvendes til market-splitting, og idet Els.ims strategi ikke h.ir været kendt af de øvrige aktører, som dermed ikke h.ir kunnet tage højde
herfor.
For det andet kan det konstateres, at importen rent faktisk ikke har været af et sådant
omfang, .it kablerne i den undersogte periode har været fuldt udnyttet, og at strømmen i mange tilfælde er ''løbet den forkerte vej" (23 % af timerne i 2005). Med andre
ord har Elsam kunnet gennemføre sin strategi uden, at dette har ført til de af Elsam
hævdede konsekvenser for importen.
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For det tredje er det en forkert forudsætning, at værdien af elektricitet svarer til værdien af elektricitet i den højeste pris i nabolandene, og at det derfor ikke kan udgøre
en udnyttelse af kundernes afhængighed af Elsam at opnå priser på dette niveau.
3.7
Sammenfatning dominans
Sammenfattende er der-ikke-tvivl.om, at Elsam i den undersøgte periode var dominerende, idet Elsam besad en særlig stilling på det vestdanske marked.
Navnlig skal det fremhæves, at Elsam i en meget betydelig andel af både peak og off
peak-timerne var den eneste producent, der kunne sørge for, at kunderne fik strøm i
stikkontakten (Elsam var residualmonopolist). Elsam kunne endvidere med betydelig sikkerhed forudsige, hvornår Elsam havde denne helt særlige stilling på markedet. Elsam vidste derfor, hvornår kunderne skulle bruge Elsams elektricitet.
Da kunderne desuden er "tvunget" til at købe elektricitet uanset prisen, da de ikke på
kort sigt kan undvære elektricitet eller flytte behovet fra timer med høje priser til ti•
mer med lave priser, havde Elsam i den undersøgte periode betydelig sikkerhed for,
at brugerne uden hensyn til prisen aftog elektricitet i stedet for et andet produkt.
Og som følge af prissætningsfunktionen på Nord Pool havde brugerne ikke mulighed for at skifte til en anden billigere producent, idet prisen på det sidste, dyreste og
prisfostsættende værk gælder for al elektricitet solgt via Nord Pool, uanset om elektriciteten måtte være produceret på et billigere værk og meldt ind til en lavere pris. I
disse timer har Elsam derfor kunnet fastsætte prisen uafhængigt af andre producenter.
De betydelige adgangsbarrierer til markedet (omkostninger og myndighedsgodkendelser) og stordriftsfordele, som medfører høj koncentration og lav konkurrenceintensitet (også pga begrænset kabelkapacitet), underbygger, at Elsam har en dominerende stilling, og gør det endvidere særligt nødvendigt, at konkurrencemyndighe•
derne griber ind mod urimeligt høje priser.

4.

MISBRUGET - DEN JURIDISKE RAMME

4.1
Generelt om misbrug
Misbrugsbegrebet er et objektivt begreb, som omfatter en dominerende virksomheds
adfærd, som efter sin art kan påvirke strukturen på et marked, hvor konkurrencen
netop som følge af den pågældende virksomheds tilstedeværelse allerede er afsvækket, og som bevirker, at der lægges hindringer i vejen for opretholdelsen eller udviklingen af den endnu på markedet bestående konkurrence.
En virksomhed med en dominerende stilling har en særlig forpligtelse til ved sin adfærd ikke at fordreje eller skade den effektive konkurrence på markedet som følge af,
at den tager andre midler i brug end i den normale konkurrence om afsætning af varer og tjenesteydelser, der udspiller sig på grundlag af de erhvervsdrivendes ydelser
("konkurrence på ydelser").
Der gælder ikke en bagatelgrænse for misbrug af dominerende stilling efter artikel
102, idet artikel 102 skal beskytte den resterende konkurrence på et marked, der allerede er svækket som følge af den dominerende virksomheds tilstedeværelse på markedet, hvorfor enhver yderligere begrænsning af konkurrencen kan udgøre et mis-
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brug, jf. Domstolens dom i sag Post Danmark, C-23/14, EU:C:2015:651, præmis 26 og
70-73 ...

4.2
Urimeligt høje priser- United Brands-testen
Hvad angår spørgsmålet om urimeligt høje priser, er den ledende dom stadig Dom•
stolens dom i sag 27(16, United Brands, EU:C:1978:22 ...,hvoraffølgende fremgår:

248. Det forlrold, ni e11 virksoml,ed i e11 dominerende stilling direkte eller indirekte påtvinger urimelige købs- eller salgspriser, udgør et mislm1g, der vil k111111e rammes i
medfør af traktnte11s artikel 86;
249. Det sknl derfor 1111dersoges, 0111 i11del11were11 nf de1111e stilli11g har ud11yttet de muligheder, de11 i11de/,ærer, til at op11å l,ande/sfordcle. som den påxælde11de ikke lm11ne linve opnået, sqfremt der havde {prclinet e11 nomw/ os tilstrækkcliyt ~{fektiv ko11k11rrence;
250. Et sådant misbn,g ville i det forelinende tilfælde bestå i mwe11dclse nf e11 for høj
pris, som ikke stod i rin1Cliyt forhold til den økonomiske tiærdi nfde11 leverede udclse;
251. Sporgsnuilel, om grænse11 for det rimelige er ot•erskredet, t•ille for eksempel J..111111e
/ledømmes objektivt ved 1,iælp afc11 samme11liy11i11x mellem snlxspri:;e11 for den pågældende vare os t1arc11s prod11ktio11spris, e11 sn111me111ig11i11g som 1,ille t•ise Jortje11st111arge11e11s storrclse, men Ko111111issio11e11 hnr imidlertid ikke gjort dette, da d,:n
ikke har foretaget en gennemgang af UBC's omkostningsstrukt11r;
252.

Det skulle i så /nid derefter bedømmes, om der består et urimeligt for/told mellem de
faktisk af11oldtc omkost11i11gcr og de11 faktisk opkrævede pris og i bekræftende fald
1111dersoges, 0111 der er tale 0111 påtvi11gclsc af en pris, :;om e11te11 i six selv eller i forhold til prise11 for konk11rrere11de varer er urimclix:

253. Andre metoder er muliye - og den økonomiske teori har dn også opstillet flere sådan11e - som n11giver kriterierne for, hvornår prise11 for e11 vare er urimelig;
254. Selv 0111 det må a11erke11des, at der er ikke ubetydelige og 1111dertide11 meget store
va11skeligheder forbundet med ni finde frem til e11 produktionspris, l1vilket 11ndertide11 kn11 inde/lære en sko11s111æssif fordc/inf af de indirekte 0111kost11i11yer oy nf de
yc11crelle 11dyifier, og som km, frembyde beh;delige variatio11er efter 1•irkso111!,ede11s
slorrelse, dens mere eller mindre sammensatte karakter, det geografiske område den
dækker, Jorskelligartetl1ede11 af dens produktio11, a,1tallet af datterselskaber og disses
i11dbyrdes forhold, synes prod11ktio11sprisen for l1nnn11er ikke al frembyde 11overstigelige m11skelig/1eder;"
Bedømmelsen af om prisen står i et rimeligt forhold til den økonomiske værdi af den
leverede ydelse kan således eksempelvis bedømmes efter en 2-leddet metode:
For det første sammenlignes salgsprisen med produktionsprisen og dermed fastlægges fortjenstmargenen. På dette grundlag kan det vurderes, om der består et urimeligt forhold mellem de faktisk afholdte omkostninger og den faktisk opkrævede prjs,
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jf. herved forarbejderne til konkurrencelovens§ 11, Folketingstidende 1996-97, Tillæg
A, side 3668 ...

------

I bekræftende fald må det for det andet undersøges, om der er tale om påtvingelse af
en pris, som enten i sig selv eller i forhold til prisen for konkurrerende varer er urimelig.
Vurderingen skal tage udgangspunkt i, om ~elleravancen overstiger, hvad der
ville kunne opnås på et marked med effektiv konkurrence. Nærmere fastlæggelse af
~ eller avancen må altså ske gennem en hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være i et marked med effektiv konkurrence. Ved vurderingen
af, hvad der er en rimelig indtjening, tages der udgangspunkt i de konkrete markedsforhold.
Om fastlæggelse af den økonomiske værdi af en ydelse, herunder inddragelse af alternativomkostninger og betydningen heraf for misbrugsvurderingen samt prisen på
et marked med effektiv konkurrence henvises til punkt 6-8.
4.3

Elsams fortolkning af visse aspekter af den foreliggende retspraksis

4.3.1

Urimelige priser er et sclt•stamdigt misl,mg og om påtvingelse mv.

Elsam gør gældende, at der kun foreligger få sager om urimeligt høje priser i EUpraksis, og at de pågældende sager viser, fil det har været en motiverende og nødvendig forudsætning for sagerne, at der i sagerne også har foreligget andre former
for misbrug, og i!1 sagerne angår priserne på egentlige monopolmarkeder.
Elsam anfører i den forbindelse, at de pågældende karakteristika ikke er til stede i
denne sag, idet misbruget i sagen alene består i anvendelse af urimeligt hoje priser,
og idet Elsam ikke havde et monopol i den undersøgte periode.
Det anførte er hverken en loyal gengivelse af EU-praksis eller de faktiske omstændigheder i sagen.
For det første foreligger der en række afgørelser fra Domstolen, Kommissionen og
nationale retsinstanser, der belyser anvendelsen af artikel 102 i forhold til spørgsmålet om urimeligt høje priser. Praksis er langt fra så sparsom, som Elsam antyder.
For det andet er der ikke i de foreliggende afgørelser belæg for at mene, at det er
kendetegnende for alle de tidligere sager om urimeligt høje priser, at de vedrører tilfælde, hvor de urimeligt høje priser har været kombineret med en anden form for
misbrug, og at der således ikke foreligger domme, hvor der er tale om "rene" høje
priser.
Urimeligt høje priser udgør efter ordlyden af artikel 102 en selvstændig misbrugsform, der ikke er betinget af, at der samtidig er begået andre former for misbrug. Det
er derfor uden betydning, om der i de øvrige sager også har foreligget andre former
for misbrug udvist af de dominerende virksomheder.
Det er kendetegnende for alle afgørelserne, at spørgsmålet om urimeligt høje priser
er blevet behandlet uafhængigt af eventuel anden misbrugsadfærd udvist af den
dominerende virksomhed og som et selvstændigt misbrugselement. Spørgsmålet om
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urimeligt høje priser har ikke i de afsagte domme været sammenkædet med virksomhedens adfærd i øvrigt, jf. eksempelvis dommen i United Brands-sagen.
De øvrige typer af misbrugsadfærd, som efter Elsams opfattelse har været motiverende for de foreliggende afgørelser, gennemføres i øvrigt netop af de dominerende
virksomheder for at styrke eller udnytte en dominerende stilling med henblik på
straks eller på sigt at kunne opnå en monopolprofit, dvs. oppebære urimeligt høje
priser.
For det tredje er der ikke belæg for, at anvendelsen af ordet "påtvingelse" i artikel
102 og Domstolens praksis må betyde, at bestemmelsen kun vedrører virksomheder,
der har haft en reel monopolposition på markedet, som gjorde virksomhederne i
stand til at påtvinge kunderne en hvilken som helst pris, fordi der ikke var andre alternative leverandører.
Artikel 102 finder anvendelse på virksomheder, der besidder en dominerende stilling
på det relevante marked. Bestemmelsens anvendelsesområde er efter ordlyden og
fast retspraksis ikke begrænset til monopolvirksomheder, jf. herved Sø- og Handelsrettens kendelse af 24. april 2009 vedrørende præjudiciel forelæggelse ... Som anført
af Domstolen allerede i Hoffman-dommen, sag 102/77, EU:C:1978:108 ..., er det nem•
lig ikke en forudsætning for dominans, at virksomheden slet ikke eller kun i mindre
omfang mødes med konkurrence.
Efter fast retspraksis antages en virksomhed at besidde en dominerende stilling. hvis
virksomheden indtager en økonomisk magtposition, som sætter virksomheden i
stand til at hindre, at der opretholdes en effektiv konkurrence på det relevante marked, idet virksomheden kan anlægge en i betydeligt omfang uafhængig adfærd over
for sine konkurrenter og kunder og i sidste instans over for forbrugerne.
Det er efter bestemmelsens ordlyd og opbygning oplagt, at ordet "påtvingelse" rela•
terer sig til "dominerende stilling" i artikel 102, idet det netop er denne særlige okonomiske magtposition, der gør, at en dominerende virksomhed ved sine ensidige
handlinger kan "påtvinge" sine handelspartnere og/eller forbrugerne urimelige forretningsvilkår, herunder urimeligt høje priser.
Domstolen ,malyserer da også i de afsagte domme på området spørgsmålet om påtvingelse af urimeligt høje priser i sammenhæng med spørgsmålet om dominerende
stilling.
Under alle omstændigheder er forholdet det, at United Brands-dommen, der også af
Elsam er anerkendt som den ledende dom på området, vedrørte en dominerende
virksomhed med en markedsandel, der var lavere end Elsams markedsandel. Ikke
desto mindre fandt Domstolen altså, at United Brands i princippet kunne "påtvinge"
sine handelspartnere/forbrugerne urimeligt høje priser. Konkret blev Kommissionens
beslutning dog ophævet, idet Kommissionen ikke havde gennemført de fornødne
analyser af United Brands' omkostningsstruktur mv. for at det kunne vurderes, om
de af Domstolen fastslåede principper for, hvornår der kan foreligge urimeligt hoje
priser, var opfyldt.
Det er heller ikke er rigtigt, at der i alle de af Domstolen i øvrigt afgjorte sager, bortset fra United Brands-sagen, har været tale om egentlige monopolvirksomheder. Som
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eksempel kan nævnes Domstolens dom i sag 30/87, Bodson, EU:C:1988:225, som Elsam selv henviser til. Den pågældende virksomhed havde godt nok visse lokale mo•
nopoler, men der forelå ikke et monopol på hele det af sagen omfattede relevante
geografiske marked ...
Der er derfor..ikke_tvivl om, at United Brands-testen også finder anvendelse i forbindelse med virksomheder, der ikke har egentlige monopoler, men "kun" besidder en
dominerende stilling.
Konkret havde Elsam i øvrigt rent faktisk en så stærk stilling på markedet, at Elsam i
al fald i et ikke uvæsentligt omfang utvivlsomt har kunnet påtvinge sine kunder en
urimeligt høj pris, selv hvis Elsams fortolkning af artikel 102 lægges til grund.
Herved fremhæves navnlig, fil brugerne af elektricitet ikke har en reel mulighed for
at undvære elektricitet eller skifte til et andet produkt på kort sigt, fil brugerne typisk
ikke kender prisen på forbrugstidspunktet, og at brugerne ikke kan erstatte deres behov for elektricitet i en time, hvor prisen er høj, ved at købe mere elektricitet i en
time, hvor prisen er lav, da elektricitet ikke kan lagres. Elsam havde derfor i den undersøgte periode betydelig sikkerhed for, at brugerne uden hensyn til prisen aftog
elektricitet i stedet for et andet produkt. Elsam havde også betydelig sikkerhed for, at
når Elsam fastsatte meget høje priser i enkelte timer, ville det ikke føre til, at forbru•
gerne reducerede deres elforbrug i disse timer for i stedet at bruge elektricitet i andre
timer.
Dertil skal lægges, il! Elsam i perioden var eneste producent med fleksibel kapacitet
(dvs. hvor elektricitet kun produceres, når der forventes at være eftersporgsel, der
dækker produktionen), at Elsam i et betydeligt antal timer var den eneste producent,
der kunne sørge for, at brugerne fik strøm i stikkontakten, og ru Elsam med betydelig
sikkerhed kunne forudsige, hvornår Elsam havde denne helt særlige stilling på markedet. I disse timer h.ir Elsam kunnet fastsætte prisen uafhængigt af andre producenter. Og som følge af prissætningen på Nord Pool havde brugerne ikke mulighed for
at skifte til en billigere producent.
Herudover understøtter de betydelige adgangsbarrierer til markedet (omkostninger
og myndighedsgodkendelser) og stordriftsfordele, som medfører høj koncentration
og lav konkurrenceintensitet (også pga begrænset kabelkapacitet), i øvrigt nødvendigheden af indgreb mod høje priser. Endelig skyldes Elsams dominerende stilling
ikke effektivitet, men et gammelt monopol, og der er derfor ikke et hensyn at tage til,
at Elsam skal kunne nyde " monopolprofitten" i en periode.
Forholdet mellt'lll prise11 og be11clm111rk mv
Hvorvidt en pris er urimeligt høj, skal efter Elsams opfattelse vurderes i forhold til,
om prisen er "excessive, unfair, particularly high, overdrevent høj eller clearly
disproportionale" i forhold til 4 kumulative benchmarks:

4.3.2

De faktiske produktionsomkostninger, som fastlagt i henhold til økonomisk teori
2. De efterspørgselsrelaterede forhold
3. Priserne for tilsvarende produkter i naboområder og -lande, og
4. Priserne på et marked med effektiv konkurrence som fastlagt i henhold til økonomisk teori.
1.
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Hvis der ikke foreligger en sådan overskridelse af alle 4 benchmarks (set over tid),
kan derefter Elsams opfattelse ikke være tale om misbrug.
Hertil bemærkes, at der efter retspraksis ikke kun findes en metode til vurdering af,
om en pris er urimeligt høj, og at det relevante kriterium efter United Brandsdommen er, hvorvidt prisen står i et rimeligt forhold til den økonomiske værdi af
den leverede ydelse eller ej, og om prisen i givet fold i sig selv eller i forhold til prisen
for konkurrerende varer er urimelig, jf. ovenfor i punkt 4.2. Der kan derfor ikke opstilles en regel med det indhold, som Elsam anfører.

4.3.3
Bcviskrnvet
Efter konkurrencelovens forarbejder kræves et detaljeret bevis for, at der kan statueres urimeligt høje priser, og bevisbyrden for, at der har fundet en overtrædelse sted,
påhviler som udgangspunkt konkurrencemyndighederne.
Beviskravet er imidlertid efter retspraksis ens for alle typer misbrug, og der gælder
således ikke, som anført af Elsam, et skærpet beviskrav i sager om urimeligt høje priser.
Det er desuden vigtigt at holde sig for øje, at kravet til dokumentation først og fremmest vedrører de faktiske forhold (størrelsen af priser, omkostninger, avancer, sammenligningstal mv.).
Den efterfølgende vurdering af, om forholdet mellem de dokumenterede faktiske
omkostninger og den opkrævede pris er urimelig, er derimod ikke et faktuelt forhold, som skal dokumenteres i overensstemmelse med bevisreglerne, men en skønsmæssig vurdering, hvor lovgiver har overladt et betydeligt skøn til konkurrencemyndighederne.
Efter Konkurrencerådets opfattelse er det klart, at den anfægtede afgørelse til fulde
lever op til disse beviskrav, idet der er foretaget omfattende og dybtgående undersøgelser og analyser af alle relevante faktiske forhold, herunder af Elsams prisindmeldinger og omkostninger i samtlige timer i den undersøgte periode.
Elsams indsigelser angår i realiteten ikke det faktiske grundlag for sagen, men vedrø•
rer da også hovedsageligt det andet aspekt af vurderingen, nemlig om prisen efter en
konkret vurdering af forholdene er urimeligt høj. Elsam har ikke godtgjort, at der er
grundlag for at tilsidesætte ankenævnets vurdering heraf.

4.3.4
Snmmc11Jnt11it1R
Sammenfattende er den analyse af retspraksis, som Elsam baserer sin argumentation
på, således ikke korrekt. Dette påvirker naturligvis også validiteten af Elsams anbringender.

S.

OVERORDNET OM ELSAMS INDSIGELSER MOD MISBRUGSTEST A

Elsam har under skriftvekslingen fremsat en række bemærkninger om økonomisk teori og fortolkningen af artikel 102 TEUF i relation til, hvornår en dominerende virksomheds prissætning kan udgøre et misbrug i form af urimeligt høje priser. Elsam
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har i den forbindelse bl.a. foretaget en række reberegninger af antallet af kritiske timer i misbrugstest A ved forskellige ændrede forudsætninger.
Elsams indsigelser og reberegninger tager udgangspunkt i, at Konkurrenceankenævnet har anvendt en efter økonomisk teori "forkert" metode til at vurdere, om Elsams
adfærd udgør_et misbrug af dominerende stilling.
Efter rådets opfattelse findes der ikke en bestemt "rigtig" metode, der endegyldigt
giver svaret på, om Elsams priser har været urimeligt høje. Konkurrencerådet har
udover den såkaldte United Brands-test i afgørelsen med rette foretaget en række
undersøgelser og analyser, der belyser forskellige aspekter af Elsams strategi og prissætning i den undersogte periode, og som samlet set giver et udførligt og klart billede af, at Elsams adfærd har udgjort et misbrug af en dominerende stilling.
Elsams indsigelser mod misbrugstest A er baseret på en række forudsætninger om, at
delelementer i misbrugstest A kunne have været beregnet anderledes/fastsat højere,
således at den i misbrugstest A fastsatte teststørrelse samlet set burde have været
endnu højere, selv om teststørrelsen overstiger Elsams regnskabsførte omkostninger
med over 130 % i de relevante 3-timers perioder (dvs. en time anses kun for kritisk,
hvis der indmeldt en gennemsnitlig pris i den relevante 3-timers periode, som er
langt mere end dobbelt så høj som Elsams gennemsnitlige regnskabsførte omkostninger i den relevante 3-timers periode). Tilsvarende ligger teststørrelsen i IO-timers
perioder meget betydeligt over de regnskabsførte omkostninger. Sammenholdt med
en række øvrige forhold bevirker (dette), at teststørrelsen i betydelig grad undervurderer omfanget af misbruget, jf. punkt 2, 12.2 og 17.4.
Elsam betegner det konsekvent som "fejl", at rådet ved fastlæggelsen af den meget
høje teststørrelse i misbrugstest A, har anvendt andre forudsætninger end de forudsætninger, som Elsam anvender i sine egne beregninger. Det er naturligvis ikke rigtigt, at det forhold, at rådet har anvendt andre forudsætninger end Elsam er en "fejl"
i misbrugstest A - det er blot udtryk for, at rådet ved fastlæggelsen af, hvornår en
pris må anses for urimeligt høj, har fundet det mere retvisende at anvende andre forudsætninger end Elsam.
For en ordens skyld fremhæves det herved, at det selvsagt ikke er overraskende, at
der identificeres færre - eller slet ingen - kritiske timer i misbrugstest A, hvis blot
den anvendte teststørrelse sættes tilstrækkeligt højt. Det er imidlertid ikke udtryk for,
at der er en fejl i misbrugstest A. Elsams betragtning herom er derfor ikke i sig selv
interessant.
Tilsvarende er størrelsen af de enkelte delelementer i teststørrelsen ikke i sig selv interessant. Det interessante er derimod, om den samlede teststørrelse i misbrugstest A
er så høj, at priser der overstiger teststørrelsen må anses for at være urimeligt høje.
Det er derfor også vigtigt at holde sig for øje, hvilke konsekvenser Elsams indsigelser
har for den samlede teststørrelse i misbrugstest A, når holdbarheden af Elsams indsigelser skal vurderes.
Selv hvis det måtte blive lagt til grund, at Els.im helt eller delvist måtte have ret i, at
enkelte delelementer i misbrugstest A isoleret set kunne have været fastsat højere,
ændrer det ikke på, at den samlede teststørrelse i misbrugstest A er så høj, itl priser
der overstiger teststørrelsen må anses for at være urimeligt høje, og at misbrugstest A

- 429 -

på trods af de betydelige sikkerhedsmarginer indeholdt i teststørrelsen identificerer
en lang række timer, hvor de indmeldte priser overstiger teststørrelsen i betydelig
grad.
Elsams kritik af misbrugstest A bygger i al væsentlighed på, at den anvendte teststørrelse i misbrugstest A kun tillader Elsam at tage priser, der svarer til prisen på et
marked med effektiv konkurrence, idet teststørrelsen efter Elsams opfattelse kun svarer til Elsams alternativomkostninger (som efter Elsams opfattelse er den økonomiske
værdi af el), og at der efter Elsams opfattelse ikke kan foreligge misbrug, hvis teststørrelsen i misbrugstest A for vurderingen af de enkelte timer i perioden ikke sikrer
Elsam fuld dækning for alle Elsams angivelige alternativomkostninger set over hele
den undersøgte periode.
Denne kritik af misbrugstest A er af en række grunde forfejlet. Teststørrelsen i mis·
brugstest A er ikke blot udtryk for Elsams alternativomkostninger, men indeholder
også flere elementer, der ikke har karakter af alternativomkostninger, herunder et
prisvariationstillæg. Teststørrelsen overvurderer i betydelig grad Elsams reelle alternativomkostninger, jf. punkt 2, 12.2 og 17.4. Elsam kunne desuden ikke på et marked
med effektiv konkurrence have opnået en pris svarende til teststørrelsen i alle timer i
den undersogte periode endsige en samlet fortjeneste som svarer til, at Elsam i alle
timer i perioden havde opnået en pris svarende til den i misbrugstest A fastlagte teststorrelse. Allerede derfor falder Elsams indsigelser mod misbrugstest A til jorden.
Elsams kritik af misbrugstest A og de af Elsam foretagne reberegninger af antallet af
kritiske timer er herudover baseret på 2 mere specifikke forudsætninger (betegnet
forudsætning A og B) om, hvordan misbrugstesten A efter Elsams opfattelse burde
sammensættes. Begge forudsætninger ... (er( uholdbare, jf. punkt 13.
Elsams argumentation om de pågældende forhold bygger endvidere på nøje udvalgte citater fra retspraksis, økonomisk teori og skønsmændenes erklæringer, der isole•
ret set umiddelbart synes at støtte Elsams synspunkter i et vist omfang. En række af
de anførte citater er imidlertid taget ud af kontekst og er desuden sat sammen på en
sådan måde, at de ikke (er] egnede til at give et retvisende billede af, hvorledes arti•
kel 102 TEUF skal fortolkes og anvendes på omstændighederne i den konkrete sag.
Elsam støtter sig således eksempelvis til økonomisk teori (og skønsmændenes ud•
lægning heraf) på de punkter, hvor Elsam finder det opportunt. På de punkter, hvor
økonomisk teori fører til ubehagelige resultater for Elsam, er økonomisk teori (og
skønsmændenes udlægning heraf) derimod efter Elsams opfattelse ikke relevant,
herunder eksempelvis hvad angår fastlæggelse af egenkapitalforrentningen, prisvariationstillægget, egenkapitalens størrelse og værdiansættelsen af Elsams aktiver. En
sådan tilgang kan ikke nyde retsordenens beskyttelse.
Et godt eksempel på Elsams fremgangsmåde er, at Elsam på den ene side argumenterer for, at Elsam på grund af den effektive konkurrence på markedet og de volatile
markedsforhold er berettiget til at tage høje priser i nogle timer for at kunne kompensere for, at der i andre timer er lave priser, og at prisvariationstillægget i den forbindelse er nødvendigt for, at Elsam kan opnå dækning for alternativomkostninger over
tid.
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En virksomhed på et marked med effektiv konkurrence vil - i modsætning til Elsam
- imidlertid ikke uafhængigt af konkurrenterne kunne sætte en hojere pris i visse timer med henblik på at kunne opnå dækning for manglende indtjening i "dårlige"
timer, og en sådan virksomhed er dermed ikke sikret en bestemt indtjening samlet set
over længere perioder af gangen.
Samtidig argumenterer Elsam på den anden side for, at teststørrelsen skal sammensættes på en sådan måde, at Elsam ikke har nogen risiko for prisudviklingen mv. på
markedet overhovedet. Hvis Elsam er fuldt sikret mod prisudsving, så har Elsam
imidlertid ingen risiko og skal derfor heller ikke kompenseres herfor ved fastlæggel•
sen af teststørrelsen. I så fald bør teststørrelsen kun indeholde en egenkapitalforrentning svarende til en risikofri investering, og der bør ikke være et prisvariationstillæg.
Denne konsekvens af sin argumentation drager Elsam dog ikke, idet Elsam hævder,
at teststørrelsen blot afspejler prisen ved effektiv konkurrence.
De af Elsam anvendte forudsætninger og indsigelser, herunder om Elsams omkostningsniveau og aktivers angivelige værdi, har desuden karakter af en teoretisk skrivebordsøvelse, hvor Elsam ved en række efterrationaliseringer prøver at tilvejebringe
en teoretisk økonomisk begrundelse for den udviste adfærd.
Der er imidlertid ingen som helst dokumentation for, at de pågældende forudsætninger rent faktisk har været styrende for Elsams prissætning på markedet i de enkelte timer. Elsams prisindmeldinger var netop ikke omkostningsbaserede, herunder
baseret på beregninger om, hvilke omkostninger Elsam ville kunne få dækket på et
marked med effektiv konkurrence og hvordan Elsam kunne kompenseres for "dårlige" timer og samlet opnå dækning for sådanne omkostninger tillagt en rimelig fortjeneste.
Elsams prisindmeldinger var tværtimod erkendt naboprisorienterede og dermed udtryk for en misbrugsstrategi, der skulle sikre, at Elsam kunne udnytte sin særlige
markedsposition til at tjene mest muligt på bekostning af kunderne. Strategien gav
allerede i 2003-2004 de særlige organer med opgaver af betydning forelmarkedets
optimale funktion anledning til at mene, at Elsam manipulerede markedet, men EIsam fortsatte ikke desto mindre strategien i den undersøgte periode.
En sådan misbrugsstrategi er i klar modstrid med de forpligtelser, der påhviler en
dominerende virksomhed efter artikel 102, jf. præmis 71 i Domstolens dom i sag Post
Danmark, C-23/14, EU:C:2015:651 ...
En virksomhed med en dominerende stilling har således en særlig forpligtelse til ved
sin adfærd ikke at fordreje eller skade den effektive konkurrence på markedet som
følge af, at den tager andre midler i brug end i den normale konkurrence om afsætning af varer og tjenesteydelser, der udspiller sig på grundlag af de erhvervsdrivendes ydelser ("konkurrence på ydelser").
Heller ikke skønserklæringerne har tilvejebragt en teoretisk økonomisk begrundelse
for den af Elsam udviste adfærd, herunder en begrundelse som kan fore til, at der ikke foreligger misbrug af en dominerende stilling.
Dertil kommer, at de af Elsam fremførte indsigelser og det i skønserklæringerne indeholdte i relation til fastlæggelse af teststørrelsen i misbrugstest A under alle om-
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stændigheder ikke kan føre til, at Konkurrenceankenævnets samlede vurdering af, at
Elsam i lyset af de øvrige undersøgelser og analyser i sagen i et ikke uvæsentligt om•
fang har misbrugt sin dominerende stilling, må tilsidesættes.
Det skal herved fremhæves, at Konkurrenceankenævnet har lagt vægt på en række
andre forhold, der uafhængigt af den præcise teststørrelse i misbrugstest A utvetydigt viser, at Elsam har misbrugt sin dominerende stilling.
Som Konkurrenceankenævnets anførte i kendelsen, har "{111/isbrrrgstest A {... / sine
svngheder, me11 ind}•år imidlcrlid i en /1ell1ed som må nnscs for ni være eu til snge11s pro/ilc111slilli11g på gr1111dlag af hidtidig prnksis rimeligt lilpnsset og forsvnrligt n11ve11dt analyse".
1

6.

OM DEN ØKONOMISKE VÆRDI AF EL

Som det fremgår af punkt 4.2 er det afgørende for vurderingen af, om en pris er uri·
meligt høj, om prisen står i et rimeligt forhold til den økonomiske værdi af den leverede ydelse eller ej.
United Brands-dommens anvendelse af termen "økonomisk værdi" kan imidlertid
ikke udlægges på den måde, som Elsam gør i sine processkrifter. I realiteten medforer Elsams synspunkt, at hø;e priser aldrig kan udgøre et misbrug, hvis bare kunderne er "villige" til at betale. Elsams synspunkt er i åbenbar strid med retspraksis og
den klare og entydige ordlyd af artikel 102.
En monopolist ville efter økonomisk teori aldrig tage en højere pris, end den økonomiske værdi for kunderne, da kunderne i så fald ikke ville købe produktet. Selv i det
mest ekstreme eksempel på udnyttelse af kunderne, hvor en monopolist opkræver
priser, som sikrer, at monopolisten oppebærer den fulde monopolprofit (consumer
surplus), betaler kunderne stadig ikke mere end den økonomiske værdi for kunderne.
På et marked, hvor priskonkurrencen i forvejen er svækket på grund af tilstedeværelsen af en dominerende udbyder, hvor der er betydelige adgangsbarrierer, og hvor efterspørgslen er særdeles inelastisk (elektricitet omtales nogen gange som en "nød•
vendighedsvare"), kan der naturligvis ikke lægges afgørende vægt på, hvad forbrugerne er "villige" til at betale for ydelsen. Misbruget består i, at kundernes "villighed" udnyttes.
Det relevante er derfor som anført i punkt 4.2, om der er forskel på den faktisk opkrævede pris og den pris, som ville kunne oppebæres på et marked med effektiv
konkurrence, jf. eksempelvis Faull & Nikpay, The EU Law of Competition, 3. udgave,
2014, side 520, præmis 249 i United Brands-dommen og forarbejderne til konkurrenceloven, Folketingstidende 1996-97, Tillæg A, side 3668 ...
Anvendelsen af en cost plus-model, som den af Konkurrencerådet anvendte, er i den
forbindelse logisk og velegnet. Modellen har derfor også været anvendt i en række
sager.
Elsams bemærkninger om, at det følger af Helsingborg Havn-beslutningen ..., at der
ved fastlæggelse af ydelsens værdi altid skal tages udgangspunkt i efterspørgselsre-
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laterede forhold, ligger i forlængelse af Elsams ovennævnte synspunkt om kundernes
"villighed" og er ikke udtryk for en korrekt læsning af beslutningen.
Kommissionens bemærkninger i Helsingborg Havn-beslutningen går da også på noget helt andet, nemlig at der ved fastsættelsen af ydelsens økonomiske værdi også
kan ses på ikke omkostningsbaserede faktorer, herunder produktkarakteristika af
særlig værdi for efterspørgselssiden.
Bemærkningerne fra Helsingborg Havn-beslutningen kan under alle omstændigheder ikke overføres til den konkrete sag, idet el-markedet har en række særlige karakteristika. Efterspørgslen er således meget inelastisk. Brugerne af elektricitet har ikke
en reel mulighed for at skifte til et andet produkt, brugerne kender typisk ikke prisen
på forbrugstidspunktet, og brugerne kan ikke erstatte deres behov for elektricitet i en
time, hvor prisen er høj, ved at købe mere elektricitet i en time, hvor prisen er lav.
Hertil kommer, at el fra Elsam - i modsætning til Helsingborg-Helsingør overfarten ikke har en særlig værdi i sig selv for køberen i forhold til el produceret af andre
producenter.

7.

OM PRISEN PÅ ET MARKED MED EFFEKTIV KONKURRENCE

På et marked med effektiv konkurrence vil prisen på sigt tendere mod de (langsigte•
de) marginalomkostninger for den marginale udbyder. De mest effektive virksomheder på markedet vil - hvis konkurrenceforholdene tillader det - herved opnå et bidrag til dækning af de faste omkostninger, herunder den investerede kapital, idet de•
res omkostninger efter økonomisk teori vil være lavere end den marginale udbyders.
Fastlæggelsen af prisen på et marked med effektiv konkurrence - og om et konkret
prisniveau overstiger prisen ved effektiv konkurrence - skal som nævnt ske ved en
hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være i et konkurrencepræget marked. Der kan ikke kræves et egentlig bevis for, hvad prisen eller avancen
ville være på et marked med effektiv konkurrence.
Fastlæggelsen heraf indebærer i stedet en række skønsmæssige valg og vurderinger i
relation til det relevante omkostningsgrundlag, beregningen af en rimelig fortjeneste
og fastlæggelse af relevante sammenligningsgrundlag mv.
Disse valg og vurderinger ligger alle inden for et område, hvor konkurrencemyndig•
hederne på grund af deres særlige sammensætning, indsigt i komplicerede økonomiske og konkurrencemæssige forhold samt erfaringen med at foretage skønsmæssige
bevisvurderinger har et vidt skøn. Om muligheden for at tilsidesætte sådanne valg
og vurderinger henvises til punkt 2.3.
Elsam anfører, at virksomheder på et marked med effektiv konkurrence vil have en
højere avance end på et marked med perfekt konkurrence (Konkurrencerådet går ud
fra, at der hermed tænkes på begrebet fuldkommen konkurrence i økonomisk teori),
og at virksomheder på et marked med fuldkommen konkurrence ikke har faste omkostninger, hvilket angiveligt er urealistisk.
Bemærkningerne har til hensigt at få Elsams prissætning til at fremstå mindre problematisk, men udstiJler i stedet det faktum, at Elsam gerne benytter økonomisk teori, når det taler til Elsams fordel, men derimod ikke finder økonomisk teori anvende-

----

lig, hvis økonomisk teori går imod Elsams synspunkter. Elsam har således ikke problemer med at støtte sig til økonomisk teori på andre punkter, hvor okonomisk teori
på tilsvarende vis også er begrænset af virkeligheden.
Herudover skal det bemærkes, at begrebet effektiv konkurrence anvendes som en tillempet beskrivelse af den i økonomisk teori beskrevne fuldkomne konkurrence. Der
er ikke grundlag for at mene, at prisen på et marked med effektiv konkurrence vil afvige væsentligt i opadgående retning fra prisen på et marked med fuldkommen konkurrence, og Elsam har da heller intet konkret anført til støtte herfor.
Elsams anbringender i relation til misbrugstest A bygger mere konkret på, itl den
samlede teststørrelse i misbrugstest A angiveligt kun svarer til Elsams alternativomkostninger og derfor blot fastlægger den pris, som ville kunne opnås på et marked
med effektiv konkurrence samt i! Elsam har et retskrav på i hele den undersøgte periode mindst at kunne opnå en samlet fortjeneste, som havde Elsam i alle timer i perioden opnået en pris svarende til det i misbrugstest A fastlagte teststørrelse.
Begge dele er forkert. For det første er teststørrelsen i misbrugstest A ikke blot udtryk
for Elsams (altemativ-)omkostninger, men indeholder også flere elementer, der ikke
har karakter af (altemativ-)omkostninger, herunder et prisvariationstillæg. Teststørrelsen overvurderer i betydelig grad Elsams (alternativ-)omkostninger. For det andet
kunne Elsam ikke på et marked med effektiv konkurrence have opnået en pris svarende til teststørrelsen i alle timer i den undersøgte periode endsige en samlet fortjeneste som svarer til, at Elsam i alle timer i perioden havde opnået en pris svarende til
den i misbrugstest A fastlagte teststørrelse.
Misbrugstest A (og B) fastlægger ikke prisen eller avancen på et marked med effektiv
konkurrence, men identificerer på et konservativt grundlag timer, hvor Elsam opnår
en fortjeneste, der er væsentlig højere end på et marked med effektiv konkurrence.
Teststørrelsen i misbrugstest A er i den forbindelse fastsat meget konservativt. Således overstiger den samlede teststørrelse Elsams regnskabsførte omkostninger med
mere end 130 %.
Skønsmændene har ved besvarelsen af spørgsmål 12 sammenholdt med spørgsmål
49a fastslået, at sælgere på et konkurrencepræget spotmarked ikke er sikret en bestemt afsætning til en pris, der dækker alle de regnskabsførte omkostninger, eller sikret en bestemt afsætning til en pris, der garanterer en fast egenkapitalforrentning for
alle timer og alle produkter for et år ad gangen, og at sådanne sælgere tilsvarende ikke er sikret en pris, der omfatter et prisvariationstillæg svarende til det i rådets afgørelse anvendte.
Prisen på et marked med effektiv konkurrence ville derimod, jf. ovenfor, snarere tendere mod kun at dække de marginale produktionsomkostninger og ikke de øvrige
elementer i teststørrelsen i misbrugstest A, herunder prisvariationstillægget. Anvendelse af marginalomkostningerne som teststørrelse i misbrugstest A vil alt andet lige
føre til, at der identificeredes endnu flere kritiske timer end med den faktisk anvendte fremgangsmåde.
Afslutningsvis bemærkes, at Elsam som et gennemgående eksempel, der skal vise, at
Elsam på grund af markedsforholdene skal have mulighed for at tage meget høje pri-
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ser i nogle timer for at kompensere for lave priser i andre timer, henviser til, at et hotel skal have mulighed for at indhente tab i lavsæsonen i højsæsonen.
Elsams kunder har imidlertid - modsat hotellets kunder - ikke mulighed for at substituere væk fra elektricitet. Elsam kan således som residualmonopolist frit sætte prisen på elektriciteLpå niveau med den hø·este nabolandspris uden at frygte, at kunderne vælger at modtage elektricitet fra en anden udbyder. Hvis hotellet sætter en or
høj pris i sommerperioden, da vælger feriegæsterne blot en alternativ rejse - f.eks. en
tur sydpå - eller de bliver hjemme. Hvor hotellet således er underlagt effektiv konkurrence, der vil sørge for, at prissætningen er undergivet de normale markedsmekanismer, er Elsam det omvendt ikke.
Elsam bør således snarere beskrives som isoleret benzinstation i ødemarken, hvor der
er mulighed for at straffe bilisterne, der ikke kan søge alternative benzinstationer,
ved at sætte en pris, der ligger langt over omkostningerne.

8.

OM ALTERNATIVOMKOSTNINGER MV. I EN MISBRUGTEST

8.1
Overordnede bemærkninger
Som anført i punkt 4 kan vurderingen af, om indehaveren af en dominerende stilling
har udnyttet de muligheder, den dominerende stilling indebærer, til at opnå handelsfordele i form af urimeligt høje priser, som den pågældende ikke kunne have opnået,
såfremt der havde foreligget en normal og tilstrækkeligt effektiv konkurrence, efter
United Brands-dommen tage udgangspunkt i, om prisen står i et rimeligt forhold til
den økonomiske værdi af den leverede ydelse.

Efter United Brands-testens første led sammenlignes salgsprisen med produktionsprisen med henblik på at fastlægge fortjenstmargenen. På dette grundlag kan det
vurderes, om der består et urimeligt forhold mellem de faktisk afholdte omkostninger og den faktisk opkrævede pris, jf. herved forarbejderne til konkurrencelovens §
11, folketingstidende 1996-97, Tillæg A, side 3668 ...
Herefter undersøges i det i testens 2. led, om denne fortjenstmargen i sig selv eller
sammenlignet med prisen på konkurrerende varer er urimelig.
Konkurrencerådet bestrider ikke, at alternativomkostninger kan inddrages i United
Brands-testens Z. led, hvis det konkret er relevant og retvisende.
Det er imidlertid hverken efter retspraksis eller økonomisk teori således, at der altid
skal anvendes alternativomkostninger i en misbrugstest endsige alternativomkostninger af en bestemt størrelse.
Anvendelse af alternativomkostninger i en misbrugstest forudsætter i det mindste, at
der konkret er tale om reelle alternativomkostninger, !li at prissætningen på et marked med effektiv konkurrence ville tillade virksomhederne at opnå dækning for de
pågældende alternativomkostninger.
Vurderingen af om en pris er urimeligt høj skal nemlig tage udgangspunkt i, om prieller avancen overstiger, hvad der ville kunne opnås på et marked med effektiv
konkurrence. Nærmere fastlæggelse a f ~ eller avancen må altså ske gennem en
hypotetisk præget bedømmelse af forholdene, som de ville være i et marked med ef-

~
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fektiv konkurrence. Ved vurderingen af, hvad der er en rimelig indtjening, tages der
udgangspunkt i de konkrete markedsforhold.
Selv om en omkostning efter økonomisk teori er en relevant alternativomkostning,
som vil indgå i virksomhedernes beslutningsgrundlag, kan markedsforholdene således betyde, at det ikke i et marked med effektiv konkurrence vil være muligt at få
dækket omkostningen fuldt ud, jf. herved skønsmændenes besvarelse af spørgsmål
11, lle og 42a-42g ...
Om anvendelse af alternativomkostninger i forhold til de konkrete elementer i misbrugstest A henvises til punkt 17.4. Heraf fremgår, at der ikke er belæg for at inddrage yderligere alternativomkostninger i teststørrelsen end allerede sket.
8.2
Særligt om regnskabstal
Elsam er overordnet af den opfattelse, at regnskabstal ikke kan anvendes i en misbrugstest, idet regnskabstal ikke er udtryk for virksomhedens reelle alternativomkostninger.

Efter retspr.iksis er der imidlertid intet til hinder for anvendelse af regnskabstal i sager efter artikel 102. Kommissionens beslutning i Helsingborg Havn-sagen viser eksempelvis netop, at regnskabstal blev anvendt, idet der ikke var valide alternative tal

Endvidere er anvendelse af regnskabstat i misbrugssager af en række grunde både
konkret og generelt relevant og nødvendigt.
For det fors te fol ger det af årsregnskabslovens § 11 sammenholdt med § 13 ..., at årsregnskabet skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling samt resultnt, hvilket bl.a. er begrundet i, at regnskabet skal stotte offentlige myndigheder i deres beslutninger. I det hele taget skal et årsregnsknb udarbejdes således, at regnskabsbrugere støttes i deres økonomiske beslutninger. Nødvendigheden nf at kunne stole på regnskabsoplysninger understreges nf, at regnskabet skal godkendes af en revisor.
For det andet er regnsknbet udtryk for ledelsens valg over, hvordan man mest hen•
sigtsmæssigt og retvisende fremstiller selskabets værdier mv.
For det tredje skal konkurrencemyndighederne kunne føre kontrol med virksomhederne ved at tage udgangspunkt i objektive, godkendte regnskaber i stedet for at
lægge vægt på virksomhedens egne subjektive oplysninger.
For det fjerde er det helt sædvanligt, at konkurrence- og sektormyndighederne læg•
ger vægt på regnskabsoplysninger. Anvendelse af regnskabsdata er almindeligt forekommende på en række områder i konkurrenceretten - fra fusionsreglerne til misbrugsreglerne, ligesom regnskabstal nnvendes ved prisreguleringen på f.eks. telemarkedet og energimarkeder i øvrigt.
For det femte har konkurrencemyndighederne reelt ikke mulighed for nt verificere
Elsams frembragte oplysninger, hvis ikke oplysningerne kan holdes op mod årsregn•
skabet.
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For det sjette har konkurrencemyndighederne i en sag som denne et særligt behov for
at kunne fore kontrol med de indsendte oplysninger. Dette skyldes, at Elsam er bekendt med indholdet af misbrugstesten og derfor har mulighed for at indsende oplysninger, som giver det for selskabet mest gunstige resultat.
Økonomisk teQri udelukker ikke anvendelse af regnskabstal. Det fremgår således
hverken af skønsmændenes erklæringer, de af Elsam under skriftvekslingen omtalte
rapporter fra CMA og DoJ eller økonomisk teori i øvrigt, at regnskabstal ikke kan
være relevante i en misbrugstest efter artikel 102, men blot at der evt. kan være alternativomkostninger, som det i relevante tilfælde bør overvejes supplerende at inddra•
ge i United Brands-testens 2. led.
For en ordens skyld skal det fremhæves, at det hverken af skønserklæringerne eller
sagen i øvrigt fremgår, at de regnskabsførte omkostninger konkret er forkerte. Der er
ikke objektive holdepunkter for Elsams forsøg på at opskrive omkostningerne og
værdien af egenkapitalen og produktionsapparatet.
Elsam henviser nærmere til skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 42 og 42a, der
udlægges som en generel afstandtagen i økonomisk teori fra anvendelse af regnskabstat ved fastlæggelsen af virksomheders omkostninger. I den forbindelse henviser Elsam (i pkt. 233 i Elsams sammenfattende processkrift til], at skønsmændene ved
besvarelsen af spørgsmål l lb i bilag 42a tager udgangspunkt i en værdiansættelse af
omkostninger på "basis af priser, der i real tid afspeiler alle aktivers værdi i bedste altemntive a,n,cndc/se" . ...
Det af Elsam anførte, er ikke en loyal gengivelse af skønsmændenes besvarelse af de
stillede sporgsmål.
Elsam redegør således ikke for, at "citatet" er plukket ud af en længere redegorelse
fra skønsmændene om, at det uden for den rene økonomiske teori er forbundet med
store praktiske vanskeligheder at anvende alternativomkostninger, og at økonomisk
teori i øvrigt også opererer på den præmis, at virksomhedernes valg af regnskabs• og
registreringssystemer i sig selv er et udslag af et optimalt valg, idet disse skal under•
støtte virksomhedernes langsigtede profitmaksimeringsbestræbelser ...
Hertil kommer, at skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 4242g og de supplerende skønserklæringer i bilag 42b og 42c entydigt viser, at anvendelse af bogførte værdier af eksempelvis egenkapitalen mv. i en misbrugstest er i overensstemmelse med
økonomisk teori ...
Om den konkrete anvendelse af regnskabstal ved opgørelsen af egenkapitalen og
produktionsapparatet henvises til punkt 14.3.5 og 20.

9.

OM BETYDNINGEN AF PRISEN I ANDRE OMRÅDER

Elsam anfører, at det er et væsentligt argument mod urimeligt høje priser, hvis prisen
ikke overstiger prisen på sammenlignelige produkter solgt i andre nabo-områder og lande, idet priserne i nabo-områderne efter Elsams opfattelse netop er udtryk for den
økonomiske værdi af et.
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Hertil bemærkes, at det ganske vist fremgår af United Brands-dommen, at en sammenligning med priserne på konkurrerende varer kan være relevant, som led i United Brands-testens 2. led. Men det er ikke et krav, at en sådan sammenligning foretages.
United Brands-dommen er derfor på ingen måde udtryk for, at det forhold, at prisen
ikke overstiger prisen på sammenlignelige produkter solgt i andre nabo-områder og lande, taler imod misbrug. Om dette er tilfældet afhænger af en konkret vurdering af
de relevante omstændigheder i sagen.
I den konkrete sag vil en sammenligning med prisen i andre nabo-områder og -lande
ikke være egnet til at give et retvisende billede af, om Elsams priser må anses for .it
være urimeligt høje.
For det første er det geografiske marked i sagen afgrænset til Vestdanmark. Når de
øvrige nabo-områder og -lande, som Elsam henviser til, ikke er omfattet af det relevante geografiske marked skyldes dette pr. definition, at konkurrencevilkårene der er
meget anderledes, ligesom de enkelte el-producenters omkostningsstruktur ikke er
sammenlignelige med Elsams. Allerede af denne grund er det ikke meningsfuldt at
sammenligne med priserne i sådanne nabo-områder og -lande.
For det andet har Konkurrencerådet ikke foretaget en sammenligning med priserne i
naboområder og -lande, fordi det efter rådets vurdering netop er udtryk for misbrug,
når Elsam bevidst prissætter på niveau med den til enhver tid højeste af nabolandenes priser og derved på et nive.iu, som væsentligt overstiger Elsams omkostninger i
de enkelte timer.
I den situation giver det jo ikke megen mening efterfølgende at teste, om Elsams pris
er urimelig ved at foretage en sammenligning med priserne i nabolandene.
Hertil kommer for det tredje. at testen skal vurdere, hvad prisen vil være i et marked
med effektiv konkurrence. Elsam "overser" den helt elementære pointe, som fremgår
af rådsafgørelsen, nemlig at priserne i de øvrige lande ikke nødvendigvis er udtryk
for priserne ved effektiv konkurrence. Engros elmarkederne i nabolandene er ligesom Vestdanmark præget af begrænset konkurrence, og der er således ikke noget,
der tyder på, at prisdannelsen i de tilstødende markeder skulle være resultat af effektiv konkurrence, jf. også Kommissionens Sector lnquiry.
Den eneste relevante og retvisende er derfor at sammenligne Elsams priser i de kritiske timer med Elsams priser i tilsvarende ikke-kritiske timer inden for samme måned, hvilket rådet har gjort i misbrugstest B.
Som det fremgår af misbrugstest B, er der en væsentlig forskel mellem priserne i de
kritiske og de tilsvarende ikke kritiske timer, og forskellen er i sig selv så væsentlig,
at det kan konkluderes, at Elsams priser i de kritiske timer er urimelige i sig selv, jf.
rådsafgørelsens tabel 22 ...
Tilsagnsaftalen kan ikke tages til indtægt for, at prissammenligninger med nabolandene er nødvendige for at kunne foretage misbrugsvurderingen, hvortil kommer, at
indholdet af en sådan aftale under alle omstændigheder ikke kan binde ankenævnets
misbrugsvurdering.
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Elsam har under skriftvekslingen endvidere henvist til forskellige figurer, der viser
gennemsnitspriserne for samtlige producenter i hele 2005 henholdsvis 1. halvår 2006 i
forskellige områder.
Udover detovenfor:.anførte_om, at sammenligningen med nabo-områder ikke er relevant skal det fremhæves, at figurerne ikke giver et retvisende billede af de betydelige
prisforskelle, der kan være mellem prisområderne i de enkelte timer, men der er netop tale om et timemarked. Prisforskellene er for de kritiske timers vedkommende belyst i bilag A og F.
Dernæst indeholder figurerne ikke oplysninger om producenternes omkostninger,
hvorfor figuren intet siger om forholdet mellem de enkelte producenters priser og
omkostninger. Men der er netop forskel på produktionsteknologien og omkostningerne i de forskellige områder, jf. punkt 3.3-3.4.
Figurerne er endvidere udtryk for Elsams uholdbare over tid-betragtning og er uegnede til at belyse, om Elsams priser har været urimelige, herunder om Elsams priser
har været udtryk for den økonomiske værdi af den producerede el, jf. punkt IO nedenfor.
Henvisningen til afgørelsen i E2 er af de anførte grunde tilsvarende uden betydning
for vurderingen af Elsams priser. Afgørelsen viser desuden ikke, hvad prisen på det
vestdanske marked ville være ved effektiv konkurrence. Dertil kommer, at den pågældende afgørelse tydeligt viser, at E2 ikke havde en misbrugsstrategi, og at forholdet mellem E2's priser og omkostninger var et helt andet end, hvad der er tilfældet
for Elsams vedkommende.
10.

OVER TID-BETRAGTNINGEN

Elsams hovedanbringende er, at der ikke kan foreligge misbrug, idet Elsams priser
ikke ud fra en gennemsnitsbetragtning er urimeligt høje, men angiveligt kun dækker
Elsams alternativomkostninger inklusive en rimelig fortjeneste set over hele den undersøgte periode.
Med andre ord gør Elsam gældende, at Elsam har et retskrav på i nogle timer at kunne "straffe" kunderne i de pågældende timer ved tage meget høje priser, der ikke har
sammenhæng med Elsams omkostninger i de pågældende timer, med henvisning til,
at priserne skal dække "manglende" indtjening fra andre kunder i andre timer.
Den fremførte betragtning danner i realiteten grundlag for langt hovedparten af Elsams anbringender. Betragtningen er imidlertid forkert både på det generelle plan,
men også på det konkrete plan. Allerede derfor falder Elsams indsigelser mod misbrugstest A til jorden.
På det generelle plan er over tid-betragtningen forkert af følgende grunde:
For det første er der ikke belæg i retspraksis for, at en misbrugsvurdering skal være
baseret på gennemsnitsbetragtninger om priser og omkostninger over en længere pe•
riode, herunder for 1½ eller 2 år. At misbrug kun skulle kunne foreligge, hvis mis-
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bruget opretholdes over en længere periode, har heller ingen støtte i artikel 102's ordlyd eller praksis.
En urimelig høj pris kan udgøre misbrug af en dominerende stilling, hvis der er for•
nøden dokumentation for, at prisen overstiger, hvad der kan opnås på et marked
med effektiv konkurrence, og der ikke er tale om forhold begrundet i objektive omstændigheder.
Elsams henvisning til visse uddrag af forarbejderne til konkurrenceloven om, at et
misbrug skal have en vis varighed, har intet med den af Elsam anførte over tidbetragtning at gøre, men er blot udtryk for, at der skal foretages en konkret vurdering af, om en dominerende virksomheds har kunnet udnytte sin markedsmagt til at
fastsætte priser, som overstiger, hvad der ville kunne opnås på et marked med effektiv konkurrence.
Hvad angår Domstolens dom i sag 26(75, General Motors mod Kommissionen,
EU:C:1975:150 ..., kan dommen heller ikke tages til indtægt for Elsams synspunkt[.]
Tværtimod fremgår det af dommen, at det som udgangspunkt udgjorde misbrug. at
General Motors i 5 enkelte tilfælde havde opkrævet en urimelig høj pris fra en forbruger for udstedelse af et certifikat i forbindelse med import af en bil. Kun på grund
af de helt særegne forhold i sagen, herunder fil det pågældende område, der i forhold
til selskabets egentlige virksomhed havde en underordnet karakter og var af beskeden betydning, netop var blevet overtaget fra statsmyndighederne, og fil de for meget opkrævede beløb var blevet tilbagebetalt hurtigt og frivilligt, undlod Domstolen
at statuere misbrug. Hvis artikel 102 stillede krav om en "over tid" betragtning, så
ville Domstolen blot kunne have henvist til, at de 5 enkelte transaktioner ikke samlet
havde medfort, at General Motors over tid havde opnået en urimelig fortjeneste.
For det andet er Elsams over tid-betragtning baseret på, at Elsam på et marked med
effektiv konkurrence er garanteret en bestemt indtjening over en længere tidsperiode.
Betragtningen har ikke holdepunkter i økonomisk teori. Som anført af skønsmændene ved besvarelsen af spørgsmål 49a, er sælgere på et konkurrencepræget spotmarked ikke sikret en bestemt afsætning til en pris, der dækker alle de regnskabsførte
omkostninger, eller sikret en bestemt afsætning til en pris, der garanterer en fast
egenkapitalforrentning for alle timer for et år ad gangen.
For det tredje vil prisen på et marked med effektiv konkurrence på sigt tendere mod
de langsigtede marginalomkostninger for den marginale udbyder. Det er ikke sikkert, at der kan opnås fuld dækning for alle alternativomkostninger, jf. punkt 7-8.
For det fjerde er Elsams argument om, at misbrugsvurderingen kun kan tage udgangspunkt i en samlet analyse af forholdet mellem Elsams gennemsnitlige alternativomkostninger og gennemsnitlige priser, ikke meningsfuld på det konkrete marked.
Det for denne sag relevante marked er et timemarked, hvor der indmeldes priser for
hver time, og hvor der indgås særskilte transaktioner for de enkelte kunder baseret
på timeprisen i de konkrete timer. Set fra et kundeperspektiv skal den økonomiske
værdi af elektricitet opgøres i de enkelte timer og ikke set over hele den undersøgte
periode.
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Det er derfor naturligvis ikke sådan, at blot fordi Elsam angiveligt over en årrække
ikke samlet set opnår en urimelig høj fortjeneste, så kan Elsam ikke i enkelte timer el•
ler perioder i denne årrække have opkrævet urimeligt høje priser.

-----

Det fremhæves, at kunderne på dette_marked reelt ikke har mulighed for at skifte til
en billigere leverandør eller undlade at købe elektricitet.
Det er videre ikke givet, at der er sammenfald mellem de kunder, der i nogle timer
må betale en urimelig høj pris fastsat uden hensyn til omkostningerne, og de kunder,
der i andre timer eller set over en længere periode eventuelt måtte drage "fordel" af,
at Elsam i visse andre timer ikke indmelder urimeligt høje priser.
Selve markedsstrukturen nødvendiggør derfor, at misbrugsvurderingen skal tage
udgangspunkt i en vurdering af prisen i de enkelte timer sammenholdt med omkostningerne og ikke i en sammenligning af de gennemsnitlige priser med omkostnin•
gerne over en længere periode på op til flere år.
Misbrugstest A er derfor også en timetest, der har til fonnål at undersøge, om Elsams
prissætning i de enkelte timer har en rimelig sammenhæng med Elsams omkostninger. Det er derimod ikke fonnålet med misbrugstest A at sikre Elsam en bestemt ind•
tjening set over hele perioden. Den rimelige egenkapitalforrentning skal indgå i den
samlede teststørrelse, der samlet set skal danne grundlag for en vurdering af, om Elsam har opnået urimeligt høje priser i de pågældende timer, hvorimod testens udformning, herunder teststørrelsen, ikke som sådan skal garantere Elsam en bestemt
indtjening i den undersøgte periode.
I den forbindelse henvises til Domstolens dom i sag C-549/10 P, Tomra,
EU:C:2012:221, præmis 42 ..., hvor Domstolen fastslog, at alle kunderne på markedet
skulle have gavn af så meget konkurrence som muligt, hvorfor en dominerende virksomheds misbrug ikke kun kunne ses i lyset af forholdene for nogle af kunderne.
Med andre ord kan misbrug i forhold til nogle kunder ikke opvejes af fordele, som
andre kunder opnår.
Endvidere henvises til Sø- og Handelsrettens dom i sag U-4-07, Cheminova mod Akzo Nobel Functional Chemicals BV, side 267 ..., hvor Sø- og Handelsretten fandt, at
der ikke ved tabsopgørelsen (betalte overpriser) som følge af et kartel, skulle ske
modregning i overprisen i nogle perioder med "manglende" overpriser i andre perioder.
Selv om Elsams priser over en længere periode ud fra en gennemsnitsbetragtning ikke samlet set måtte have haft en urimelig fortjeneste, så er det altså ikke ensbetydende med, at Elsam ikke kan have taget urimeligt høje priser i visse timer i den pågældende periode, jf. navnlig opgørelsen i bilag A-F, hvoraf fremgår, at der i mange timer er opnået priser, der overstiger de gennemsnitlige Silmlede - og konserviltivt opgjorte - omkostninger med over 100 % og i visse tilfælde endda med over 200 %.
Der er endvidere ingen som helst dokumentation for, at Elsams over tid-betragtning
rent faktisk har været styrende for Elsams prissætning på markedet. Elsams prisindmeldinger var netop ikke omkostningsbaserede, herunder baseret på beregninger
om, hvilke omkostninger Elsam ville kunne få dækket på et marked med effektiv
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konkurrence og hvordan Elsam kunne kompenseres for "dårlige" timer og samlet
opnå dækning for sådanne omkostninger tillagt en rimelig fortjeneste.
Elsams prisindmeldinger var tværtimod erkendt naboprisorienterede og dermed udtryk for en klar misbrugsstrategi, der skulle sikre, at Elsam kunne udnytte sin særlige
markedsposition til at tjene mest muligt på bekostning af kunderne. Strategien gav
allerede i 2003-2004 de særlige organer med opgaver af betydning for elmarkedets
optimale funktion anledning til at mene, at Elsam manipulerede markedet. Dette fik
dog ikke Elsam til at ændre indmeldingsstrategi, og der er konkret sket misbrug i et
ikke uvæsentligt omfang både i perioden omfattet af Elsam li-sagen (2003-2004), men
altså også igen i 2005 og 1. halvår 2006. Der er ikke blot tale om et enkeltstående tilfælde (en "smutter").
Henvisningen til CMA-rapporten kan ikke ændre herpå. Rapporten har ikke til hensigt at fastlægge rammerne for, hvornår en dominerende virksomhed opnår urimeligt høje priser. Rapporten er kun en foreløbig del af en større sektorundersøgelse på
det engelske marked, hvilket Elsam "glemmer" at omtale. Hertil kommer, at de fra
rapporten citerede bemærkninger angår fastlæggelsen af den gennemsnitlige fortjeneste i sektoren. Dette er ikke udtryk for, at der ved misbrugsvurderingen på et
timemarked skal foretages en sammenligning af de gennemsnitlige priser med de
gennemsnitlige omkostninger over tid, men blot udtryk for, at den gennemsnitlige
fortjeneste skal afspejle en rimelig fortjeneste i lyset af risikoen ved den foretagne in•
vestering, og at dette kan kræve en vurdering af risikoen i sektoren set over tid.
I misbrugstest Aer det i rapporten udtrykte hensyn netop sikret ved fastlæggelsen af
den gennemsnitlige egenkapitalforrentning (og prisvariationstillægget), hvortil
kommer, at Elsam ikke har påvist, at risikoen på det konkrete marked nødvendiggor
en højere forrentning.

Endelig fremlægger Elsam et notat udarbejdet af Bo Vesterdorf ..., der er tilknyttet
Elsams advokater og dermed rådgiver for Elsam. Der er tale om et juridisk partsindlæg, som Elsam har købt og betalt til lejligheden. Partsindlægget savner enhver bevisværdi.
Konkret er over tid-betragtningen endvidere forkert allerede fordi teststørrelsen i
misbrugstest A ikke kun er udtryk for Elsams alternativomkostninger, men indeholder også flere elementer, der ikke har karakter af alternativomkostninger, men i betydelig grad overvurderer Elsams reelle alternativomkostninger, jf. navnlig punkt
2.2, 11, 12.2 og 17.4.

11.

ELSAMS GENNEMSNITLIGE AlTERNA TIVOMKOSTNINGER OG
PRISER

Elsam anfører, at der "er noget galt" i misbrugstest A, idet Elsams gennemsnitlige
priser angiveligt ligger under de gennemsnitlige alternativomkostninger. Elsam henviser i den forbindelse navnlig til et søjlediagram, hvor den venstre søjle består i El·
sams angivelige gennemsnitlige alternativomkostninger set over hele den undersogte
periode, og den højre søjle af de gennemsnitlige priser på Nord Pool i den samme pe•
riode (se bl.a. (figur 17 i Elsams sammenfattende processkrift! ... ).
Elsams synspunkt er af en række grunde forfejlet.
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For det første tager synspunktet afsæt i Elsams over tid betragtning. De 2 sojler i figur
f17) (og den tilsvarende figur (181) er således udtryk for den samlede teststørrelse i
misbrugstest A (bortset fra prisvariationstillægget) sammenlignet med den gennem•
snitlige pris på Nord Pool i den undersøgte periode. Som anført i punkt 10 er dette
synspunkt af en række.grunde ikke holdbart.
For det andet indeholder venstre søjle i figuren en række elementer, der ikke er ud•
tryk for Elsams faktiske produktionsomkostninger. Der er ikke belæg for, at Elsam på
et marked med effektiv konkurrence ville være sikret fuld dækning for alle de elementer, der indgår i teststørrelsen - hverken i de enkelte timer eller set over hele den
undersøgte periode. Der henvises til bemærkningerne herom i punkt 2.2, 7-8, 12.2 og
17.4.
Det skal herved for en ordens skyld præciseres, at teststørrelsen i misbrugstest A ikke
som anført af Elsam er inddelt i et omkostningsbenchmark og et prisvariationstillæg.
Der er tale om en samlet teststørrelse, hvori indgår forskellige elementer.
Det har i relation til United Brands-testen desuden betydning at være opmærksom
på, at teststørrelsen i misbrugstest A indeholder flere elementer, der ret beset indgår i
2. led af United Brands-testen, idet de ikke er udtryk for de faktiske produktionsomkostninger.
For det tredje er den samlede størrelse og de enkelte delelementer i venstre søjle i figuren hver for sig konservativt fastsat, men også i lyset af misbrugstestens udform•
ning i øvrigt, jf. punkt 2.2 og 12.2.
Figuren er således ikke udtryk for, at Elsam har lidt tab i den pågældende periode.
Tværtimod havde Elsam betydelige milliard-overskud i perioden, og Elsam anforte
endda i regnskaberne, at resultaterne var meget tilfredsstillende. Figuren understre•
ger i virkeligheden, at den anvendte teststorrelse må anses for meget konservativt
fastsat, idet den også uden prisvariationstillægget ligger over den gennemsnitlige
pris på Nord Pool i den undersøgte periode.
Figurens opbygning er ikke egnet til at give et indtryk af, om der er et rimeligt forhold mellem Elsams priser og omkostninger. Des mere konservativt elementerne i
teststørrelsen (venstre søjle) er fastsat, jo større vil forskellen mellem søjlerne synes.
Efter Elsams opfattelse vil det bevise, at teststørrelsen er for lille. Men realiteten er
den modsatte, nemlig at dette vil vise, at den fastsatte teststørrelse er konservativt
fastsat til fordel for Elsam.

12.

DEN KONKRETE MISBRUGSVURDERING - OM MISBRUGSTEST A

12.1
Indledende bemærkninger
Som nævnt i punkt 2 foreligger der en klar og utvetydig dokumentation for, at Elsam
har haft en misbrugsstrategi, som også rent faktisk har medført, at Elsam i en lang
række timer har opnået urimeligt høje priser.
De af Elsam fremførte indsigelser i relation til fastlæggelsen teststørrelsen i misbrugstest A kan ikke føre til, at Konkurrenceankenævnets samlede vurdering af, at Elsam i
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lyset af de øvrige undersøgelser og analyser i sagen i et ikke uvæsentligt omfang har
misbrugt sin dominerende stilling, jf. ovenfor i punkt 2.1 og 2.2, må tilsidesættes. Allerede af den grund er Elsams indsigelser mod teststørrelsen i misbrugstest A uden
betydning for sagens afgørelse.
I det følgende kommenteres Elsams indsiger mod teststørrelsen ikke desto mindre i
relevant omfang.

12.2
Generelt om den anvendte teststørrelse
Den samlede teststørrelse, som Elsams prisindmeldinger holdes op mod i misbrugs•
test A, er, som anført i punkt 2.2 ovenfor beregnet ud fra følgende delelementer:
(1) Elsams samlede gennemsnitlige omkostninger (ATC) ved elproduktion i den pågældende time (summen af de gennemsnitlige variable omkostninger (AVC) og
de gennemsnitlige faste omkostninger (AFC)),
(2) et tillæg for egenkapitalforrentning,
(3) et prisvariationstillæg (der skal kompensere Elsam for perioder med "mindre"
indtjening), og
(4) et CO2-tillæg (svarende til 100 % af salgsprisen for de gratis tildelte eo2-kvoter).
De enkelte delelementer behandles yderligere nedenfor i punkt 14-20.
Som anført i punkt 2.2 ovenfor overstiger den samlede teststørrelse i misbrugstesten
Elsams regnskabsforte omkostninger med over 130 %. Det er i sig selv en meget konservativ målestok for, hvornår misbrug kan antages at foreligge. Teststørrelsen tillader Elsam at tage langt højere priser, end hvad domstolene i tidligere retspraksis har
anset for at udgøre urimeligt høje priser.
En række forhold bevirker herudover, at misbrugstest A - udover den samlet set meget høje teststørrelse -yderligere undervurderer omfanget af Elsams misbrug.
For det første er de i test A anvendte omkostninger betydeligt højere end de
regnskabsførte, jf. punkt 2.2 ovenfor.
Konkret er de i misbrugstest A anvendte omkostningstal for de gennemsnitlige vari•
able omkostninger, Ave, 27 % højere end Elsa ms regnskabsførte variable omkostninger i 2005 og 22 % højere i 2006. Denne overestimering af omkostningerne skal
endvidere ses i sammenhæng med Elsams prissætning for 2003 og 2004. I misbrugstest A i afgørelsen om Elsams prissætning for 2003 og 2004 er de anvendte omkostningstal for de variable omkostninger, Ave, 37 % henholdsvis 24 % højere end de
regnskabsførte variable omkostninger.
Dette underbygger, at den anvendte teststørrelse er konservativ for så vidt angår de
anvendte omkostninger, og at Elsam rent faktisk ikke har haft altemativomkostnin•
ger til brændsel mv. (herunder genanskaffelsesomkostninger), der overstiger de
regnskabsførte omkostninger, idet sådanne alternativomkostninger ville have manifesteret sig i regnskaberne over en 4 årig periode. Dette er ikke sket • tværtimod har
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overestimeringen i forhold til det regnskabsførte været på det samme høje niveau
konstant i hele perioden.
For det andet indeholder teststørrelsen en egenkapitalforrentning på 10 %, der i lyset
af markedsforholdene og misbrugstest A's øvrige indhold må anses for høj, jf. nær7'1'\ere nedenfor i punkt 14.
En række afgørelser på beslægtede områder viser, at den af Konkurrenceankenævnet
fastsatte egenkapitalforrentning på 10 % konkret må anses for ganske høj til brug for
en vurdering af, om der er anvendt urimeligt høje priser, jf. nærmere nedenfor i
punkt 14. I de pågældende sager var der ikke anvendt et prisvariationstillæg, hvilket
yderligere understreger, at den anvendte egenkapitalforrentning på 10 % er fastsat
højt.
I den forbindelse skal det også påpeges, at egenkapitalforrentningen ved beregningen af teststørrelsen i misbrugstesten multipliceres med de gennemsnitlige samlede
omkostninger, der overstiger Elsams regnskabsførte omkostninger i betydelig grad.
Testen tillader dermed i realiteten Elsam en endnu hojere egenkapitalforrentning,
førend en time identificeres som kritisk.
Herved skal det fremhæves, at beregningen af egenkapitalforrentningen er sket ud
fra tal for egenkapitalforrentningen i dansk industri, der udelukkende er baseret på
regnskabstaf. Elsam tillades reelt ved den anvendte metode en forholdsmæssig højere
egenkapitalforrentning end de virksomheder, der er anvendt som sammenligningsgrundlag.
Metoden med anvendelse af egenkapitalforrentning er desuden konservativ i forhold
til Elsam, der har høj soliditetsgrad. Elsam tillades dermed en forholdsmæssig højere
indtjening end virksomheder, der har en mindre soliditetsgrad.
Videre er opgorelsen af Elsams risiko for at investere i el-produktion ikke justeret for
de fordele, som Elsam fik i forbindelse med liberaliseringen af el-markedet, jf. nærmere i punkt 20, ligesom hele Elsams egenkapital på el-siden er henført til de centrale
værker, selv om en betydelig andel angår de decentrale værker, vindmøller mv., jf.
bilag X ...
Opgørelsen af Elsams egenkapital, der forrentes med den fastsatte egenkapitalforrentning, må i lyset heraf samlet set anses for meget konservativt opgjort til brug for
den i øvrigt anvendte misbrugstest.
For det tredje indeholder teststørrelsen et prisvariationstillæg, der kompenserer Elsam for timer med lave priser. En virksomhed vil ikke kunne opkræve et sådant tillæg på et marked med effektiv konkurrence, jf. nærmere nedenfor i punkt 17.
På et marked med effektiv konkurrence vil prisen på kortere sigt tendere mod de
marginale produktionsomkostninger. En virksomhed vil således ikke kunne kræve
fuld kompensation for timer med lave priser i løbet af de timer, hvor prisen kan sættes højere, for derved at opnå en sikker egenkapitalforrentning (her på 10 %). Prisvariationstillægget nedsætter således også Elsams risiko/krav til egenkapitalforrentning, hvilket underbygger, at egenkapitalforrentningen indeholdt i teststørrelsen er
konservativt fastsat.
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Engrosprisen på el er endvidere typisk lav, når der er meget vindproduceret el.
"Vindstrøm" afregnes normalt til en fastpris pr. kWh. Elsam opnår i timer med meget "vindstrøm" dermed en højere indtægt fra sine vindmøller. Omvendt falder ind•
tægterne fra de centrale værker normalt i sådanne timer. Prisvariationstillægget
kompenserer Elsam for dette fald i indtægter fra de centrale værker, men den forhøjede indtægt fra vindmøllerne modregnes ikke i prisvariationstillægget. Elsam kom•
penseres dermed med et højere beløb, end hvis prisvariationstillægget tog højde for
indtjeningen fra vindmøller.
Endelig er prisvariationstillægget beregnet med udgangspunkt i en høj egenkapitalforrentning, jf. ovenfor om egenkapitalforrentningen. Den i prisvariationstillægget
fastsatte kompensation for timer med lave priser er dermed i sig selv konservativt
fastsat, idet der "kompenseres" op til den høje egenkapitalforrentning.
For det fierde indeholder teststørrelsen et CO2-tillæg, der kompenserer Elsam med
100 % af markedsværdien af CO2-kvoterne, selv om Elsam har modtaget CO2kvoterne gratis. CO2-kvoterne udgor af en række grunde ikke (eller i al fald ikke
fuldt ud) en reel alternativomkostning for Elsam, hvortil kommer, at det p5 grund af
markedsforholdene ikke ville være muligt at overvælte den fulde CO2-kvotepris på
kunderne, jf. nærmere nedenfor i punkt 17.4. Teststørrelsen er derfor også p5 dette
punkt meget imødekommende i forhold til Elsam.
For det femte modtog Elsam i 2005-2006 meget betydelige betalinger fra Energinet.dk
for levering af systemydelser (bruges til at sikre balancen i el-forsyningen). System•
ydelserne er bl.a. leveret fra de centrale værker.
For 2005 modtog Elsam ■ mio. kr. for levering af systemydelser til Energinet.dk, jf.
afsnit 4 i bilag X ... Dermed har Elsam haft betydelige indtægter fra de centrale værker for levering af systemydelser samtidig med, at Elsam har kunnet skabe indtægter
for levering af el til spotmarkedet fra de samme værker.
I relation til misbrugstest A betyder det, at Elsams egentlige forrentning er langt høje•
re end beregnet i misbrugstest A, og at risikoen ved at investere i Elsam er lavere,
fordi Elsam var garanteret en fast indtægt gennem salg af systemydelser i tillæg til
indtægterne fra spotmarkedet. Dette er der ikke korrigeret for i egenkapitalforrent·
ningen og prisvariationstillægget i misbrugstest A.
For det sjette kan Elsa.ms centrale kraftvarmeværker kun producere varme, hvis der
samtidig produceres el. Elsam har indgået kontrakter med kommunale varmeselskaber om levering af varme, og Elsam er dermed forpligtet til at producere fjernvarme
på de centrale kraftvarmeværker til kunderne, selv om det i de visser timer er ikke
måtte være økonomisk rentabelt for Elsam at producere el.
Ifølge varmeforsyningsloven kan et centralt kraftvarmeværk maksimalt opkræve en
pris for levering af varme svarende til de meromkostninger, som værket har ved at
levere varme til kunderne. Det indebærer hermed, at varmesiden skal kompensere elsiden for situationer, hvor el-prisen er så lav, at værket ikke vil producere el, hvis
værket ikke samtidigt havde en forpligtelse om at levere varme.
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Fjernvarmereguleringen er derfor indrettet på en sådan måde, at varmekunderne betaler for de omkostninger, som de centrale kraftvarmeværker har ved at producere el
i perioder med lav spotpris, hvor det ikke økonomisk ville være rentabelt for Elsam
at producere el. Dermed får de centrale kraftvarmeværker kompensation for perioder
med lav spotpris på el. Fjernvarmereguleringen bevirker således, at risikoen ved at
investere rElsams kraftvarmeværker- formindskes. Denne mindre risiko er der ikke
korrigeret for i misbrugstest A's egenkapitalforrentning og prisvariationstillægget.
For det syvende sker sammenligningen mellem den i forvejen konservative teststørrelse og prisindmeldingerne i 3- henholdsvis 10-timers perioder, således at meget høje priser og omkostninger i enkelttimer fordeles over 3 og 10 timer. Dette vil alt andet
lige tendere mod at underestimere omfanget af misbruget.
Sammenfattende fører de pågældende forhold til, at teststørrelsen i misbrugstest A,
der i forvejen må anses for meget konservativ, i betydelig grad undervurderer det reelle omfang af Elsams misbrug.

13.

ELSAMS REBEREGNINGER- ELSAMS FORUDSÆTNING A OG B

13.1
Indledning
Elsams reberegninger af antallet af kritiske timer i misbrugstest A bygger - udover
de specifikke forudsætninger indeholdt i hver beregning - på 2 overordnede forudsætninger (benævnt forudsætning A og Bi bilag 43).
13.2
Elsams forudsætning A
Forudsætning A angår indretningen af prisvariationstillægget, hvor Elsam ønsker et
prisvariationstillæg med en helt anden opbygning og storrelse end det, der følger af
misbrugstest A. Der er hverken i retspraksis eller økonomisk teori belæg for, at Elsam
har krav herpå.

Det er således klart, at den af Elsam anvendte forudsætning A ikke er holdbar. I konsekvens heraf er samtlige Elsams beregninger baseret på forudsætningen uholdbare.
Der henvises til bemærkningerne om prisvariationstillægget og Elsams forudsætning
A i punkt 17 nedenfor.
13.3
Elsams forudsætning B
Forudsætning B angår fordelingen af omkostninger mellem 1. og 2. halvår 2006. Der
er hverken i retspraksis eller økonomisk teori belæg for, at Elsam har krav på, at beregningerne i misbrugstest A skal tage udgangspunkt i forudsætning B.

Elsams gennemsnitlige faste omkostninger er i misbrugstest A opgjort til
2005, DKK i I. halvår 2006 og DKK i 2. halvår 2006.

I

I

I

DKK i

De pågældende tal er fremkommet efter, at der er "renset" for, at Elsam for at få godkendt en fusion i 2. halvår 2006 solgte 2 centrale kraftvarmeværker (Fynsværket og
Nordjyllandsværket) til Vattenfall for et milliardbeløb. Elsam har angivet indtægterne ved salget som negative omkostninger. Konkurrencerådet har trukket indtægterne
ud af omkostningerne og tilsvarende korrigeret egenkapitalen.

-

- --

.
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Konkurrencerådet beregner på dette grundlag de med produktionen forbundne gennemsnitlige foste omkostninger til DKI< for hele 2006. Herefter beregnes antallet af
kritiske timer for hele 2005-2006, hvor de faste omkostninger i testen er hhv.
DKI<
for 2005 og
DKI< for 2006. Derefter fratrækkes timerne for 2. halvår 2006 uden, at
der foretages yderligere korrektioner.

I

I

I

Elsam udarbejder testen for 2005-2006I, og der indgår derfor ikke faste omkostninger
regnskabsført i 2. halvår 2006 i Elsams igørelse. I Elsams version af misbrugstest A
indgår således faste omkostninger med DKK i 2005 og DKI< for 1. halvår 2006.

I

De højere omkostninger for 1. halvår 2006 i Elsams version af misbrugstest A, får
dermed antallet af kritiske timer til at falde set i forhold til Konkurrencerådets metode{.}
Elsams rigide fordeling af faste omkostninger mellem de 2 halvår i 2006 ikke er egnet
til at afspejle de faktiske produktionsomkostninger for Elsam i de pågældende perioder. Det er således klart, at Elsams metode ikke giver et retvisende billede af omkostningerne forbundet med produktionen af el i den undersogte periode, idet det ikke er
meningsfuldt at hævde, at Elsams faste omkostninger har varieret så meget over de 2.
halvår, herunder at de faste omkostninger var negative i 2. halvår.
Såfremt Elsams metode anvendes, fører det i øvrigt til, at der må foreligge et endog
meget betydeligt antal kritiske timer i 2. halvår 2006, idet Elsams faste omkostninger i
givet fald har været negative i perioden. Denne konsekvens ønsker Elsam dog ikke at
drage af sine beregninger.
Der er under alle omstændigheder tale om en skonsmæssig juridisk vurdering af det
relevante omkostningsgrundlag og fordeling heraf i den relevante periode. Denne
vurdering ligger inden for et område, hvor konkurrencemyndighederne på grund af
deres særlige sammensætning og indsigt i komplicerede økonomiske og konkurren•
ceretlige forhold må have et vidt skøn. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte dette
skøn.

Skønsmændene har ved besvarelsen af spørgsmål S0a-50c i overensstemmelse hermed anført, il! denne omkostningsfordeling er et spørgsmål, der ikke henhører under
økonomisk teori, og fil det ligger udenfor besvarelsen af spørgsmålene at give en anvisning på, hvordan en fordeling med afsæt i den til rådighed værende information
kunne være løst ...
Den af Elsam anvendte forudsætning B er derfor heller ikke holdbar. I konsekvens
heraf er samtlige Elsams beregninger baseret på forudsætningen uholdbare.
Endelig er Elsams forudsætning B uden betydning for konstateringen af, at Elsam i
2003-2005 - baseret på samme misbrugstest - har misbrugt sin dominerende stilling i
en lang række timer.
13.4
Sammenfatning om forudsætning A og B
Sammenfattende er der hverken i retspraksis eller økonomisk teori belæg for, at El·
sam har krav på, at beregningerne af antallet af kritiske timer i misbrugstest A skal
tage udgangspunkt i Elsams forudsætning A og B. Elsams beregninger er baseret
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herpå er dermed ikke egnede til at give et retvisende billede af det reelle omfang af
Elsams misbrug.

- --

Og under alle omstændigheder kan forudsætning A og B ikke føre til, at Konkurrenceråd~ts metode og beregninger, der er baseret på andre forudsætninger, skal tilsidesættes.
14.

EGENKAPITALFORRENTNINGEN/NORMALFORTJENESTEN

14.1

Generelle bemærkninger om Konkurrenceankenævnets vurdering

Helt overordnet skal det fremhæves, at det afgørende for misbrugsvurderingen er,
om egenkapitalforrentning samlet set er indgået i misbrugstesten med en rimelig
størrelse, og ikke hvorledes denne størrelse nærmere måtte være sammensat eller beregnet.
I den konkrete sag har Konkurrenceankenævnet efter en skønsmæssig vurdering
fundet, at det efter markedsforholdene må anses for rimeligt og forsvarligt at lade
egenkapitalforrentningen indgå i den anvendte størrelsesorden på 10 % i den i øvrigt
anvendte test til konstatering af misbrug.
Det bemærkes herved, at det præcise niveau for, hvornår en egenkapital ud fra markedsforholdene er rimelig, er et klart eksempel på, at der til brug for misbrugsvurderingen skal foretages et konkret valg mellem metoder (hvad der er retvisende). Dette
valg er uløseligt forbundet med selve niveauet for den rimelige egenkapitalforrentning i misbrugstesten bedømt ud fra det konkrete marked og under de konkrete om•
stændigheder. Der skal derfor foreligge et sikkert grundlag for at tilsidesætte Konkurrenceankenævnets skønsmæssige vurdering, if, punkt 2.3 ovenfor. Et sådant
grundlag har Elsam ikke tilvejebragt.
Efter rådets opfattelse er der i øvrigt ikke tvivl om, at den af ankenævnet anvendte
egenkapitalforrentning i sammenhæng med de indlagte sikkerhedsmarginer i mis•
brugstest A samlet set tillader Elsam at opnå en efter markedsforholdene tilpasset
(mere end) rimelig og forsvarlig egenkapitalforrentning.
Det er herved klart, at der kan tages højde for, at risikoen ved investeringer i elsekto•
ren generelt må anses for at være markant mindre end i andre sektorer - i al fald i tilfælde, hvor markedet er præget af høje adgangsbarrierer og der gennem hele den
undersøgte periode har været en dominerende aktør på markedet, som har kunnet og
rent faktisk har fastsat sine priser uden hensyn til konkurrenterne og i sidste ende
forbrugerne, herunder ved ikke i forbindelse med sine prisindmeldinger at tage hensyn til omkostningerne forbundet med produktionen.
Elsam havde en helt særlig stilling på markedet, idet Elsam var residualmonopolist i
et betydeligt antal timer, og Elsam kunne med meget betydelig sikkerhed forudsige,
hvornår Elsam havde denne helt særlige stilling på markedet. Elsam vidste derfor,
hvornår kunderne skulle bruge Elsams elektricitet.
Da kunderne desuden er "tvunget" til at købe elektricitet uanset prisen, da de ikke på
kort sigt kan undvære elektricitet eller flytte behovet fra timer med høje priser til ti•
mer med lave priser, havde Elsam i den undersøgte periode betydelig sikkerhed for,
at brugerne uden hensyn til prisen aftog elektricitet i stedet for et andet produkt. Og
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som følge af prissætningsfunktionen på Nord Pool havde brugerne ikke mulighed for
at skifte til en anden billigere producent.
Dertil kommer, at der i misbrugstest A er indregnet et prisvariationstillæg, der netop
kompenserer Elsam ikke blot mod tab, men også mod ''manglende indtjening" i alle
timer i hele den undersøgte periode.
Elsams risiko kan henset til markedsforholdene og den anvendte misbrugstest i øv•
rigt til brug for den foretagne ex post misbrugsvurdering tilnærmelsesvis sidestilles
med en risikofri investering ved fastlæggelse af egenkapitalforrentningen. Skønsmændene har konkret opgjort den risikofrie rente til 3,6 % for den relevante periode,
jf. besvarelsen af spørgsmål 33 i bilag 42a.
Anvendes denne egenkapitalforrentning i misbrugstest A identificeres 2.229 kritiske
timer i 2005 og 1. halvår 2006. For hele 2005-2006 identificeres 3.142 kritiske timer.
De i punkt 12.2 nævnte yderligere forhold underbygger på tilsvarende vis, at den af
Konkurrenceankenævnet fastsatte egenkapitalforrentning på 10 % konkret må anses

for ganske høj, idet både forrentningen og den anvendte egenkapital er meget fordelagtig for Elsam, herunder navnlig idet de gratis tildelte CO2-kvoter, som indgår i
teststørrelsen, reelt virker som en egenkapitalforrentning, og idet egenkapitalforrentningen beregnes af hele Elsams egenkapital og ikke kun den del af egenkapitalen,
som kan henføres til de centrale værker. Alene sidstnævnte forhold bevirker, at den
tilladte egenkapitalforrentning i realiteten udgør ca. 20 %.
14.2
Elsams udlægning af Konkurrenceankenævnets kendelse er forkert
I relation til Elsams anbringender om, at egenkapitalforrentningen i Konkurrencerå•
dets test A er baseret på en forkert beregningsmetode mv., skal det dernæst fremhæ•
ves, at Konkurrenceankenævnet ikke i kendelsen har foretaget en konkret vurdering
af, om der skulle ske en direkte sammenligning med forrentningen i dansk industri
og i givet fald, hvorledes beregningerne heraf skulle foretages, herunder hvordan en
evt. risikojustering burde se ud. Konkurrenceankenævnet konstaterede således blot,
at en egenkapitalforrentning på 10 % er rimelig og forsvarlig i lyset af misbrugstest
A's indhold i øvrigt uden at godkende rådets beregningsmetode i den forbindelse.

Elsams indsigelser mod rådets metode til beregning af egenkapitalforrentningen er
allerede af denne grund uden betydning for sagen. Skønsmændenes overvejelser om,
hvorledes en rimelig egenkapitalforrentning efter økonomisk teori bør beregnes, kan
af samme grund ikke føre til en tilsidesættelse af Konkurrenceankenævnets afgørelse.
Det henhører desuden ikke under skønsmændenes kompetence at vurdere, hvad et
rimeligt niveau for egenkapitalforrentningen i misbrugstest A skal være, da dette er
et juridisk spørgsmål.
Om skønsmændene evt. på visse punkter måtte være uenige med Konkurrencerådet
i, hvorledes en rimelig egenkapitalforrentning efter økonomisk teori kan beregnes,
herunder om den i Konkurrencerådets misbrugstest A indeholdte fremgangsmåde
for fastsættelse af egenkapitalforrentningen efter økonomisk teori kunne have været
udformet anderledes, er dermed uden betydning for sagen.
Det skal videre fremhæves, at den anvendte egenkapitalforrentning ikke bare kan
forhøjes, uden at det samtidig vurderes, om den samlede teststørrelse i misbrugstest

A bliver misvisende. Det vil eksempelvis være relevant at nedsætte prisvariationstil•
lægget, hvis egenkapitalforrentningen forhøies.

------

Om de enkelte indsigelser mod Konkurrencerådets beregningsmodel, der altså ikke
blev.anvendt af Konkurrenceankenævnet, henvises til bemærkningerne nedenfor.
Elsam fremkommer videre med en række bemærkninger om sagsbehandlingen i
Konkurrenceankenævnet og rådets synspunkter, herunder at oplysningerne om,
hvorledes r.idets beregning af egenkapitalforrentningen først er fremkommet på et
sent tidspunkt, og at ankenævnet angiveligt ikke har været bekendt med "fejlene" i
rådets beregninger.
Det skal for en ordens særskilt fremhæves, .il! Elsam allerede for Konkurrenceankenævnet fremførte de samme hovedindsigelser mod rådets beregningsmetode som nu,
fil Konkurrenceankenævnet i den forbindelse var fuldt ud bekendt med, hvad egenkapitalforrentningen i dansk industri var i årene 2001-2005, og hvorledes Konkurrencer.idets beregning af en rimelig egenkapitalforrentning p.i ca. 10 % henholdsvis 14 %
fremkom, herunder frasorteringen af ekstreme observationer og risikojustering ved
anvendelse af beta-værdier, if. herved bilag 13 og 14, der var fremlagt som bilag K og
L for ankenævnet (bilag Y ...).
I lyset af den omfattende procedure, der fandt sted for ankenævnet om egenkapitalforrentningen og beregningen heraf, herunder som noget ganske usædvanligt, afgivelse af forklaringer fra de to kontorchefer fra Konkurrencestyrelsen, der havde stået
for beregningerne i misbrugstest A, er det åbenbart, at Konkurrenceankenævnet var
fuldt ud bekendt med, at den fastsatte normalfortjeneste i form af egenkapitalforrentningen var sket under anvendelse af den i bilag 13 og 14 anvendte metode, jf.
herved også side 116-117 i kendelsen ...
Såfremt ankenævnet havde valgt at følge den af r.idet anvendte beregningsmetode,
ville ankenævnet have konkluderet, at der skulle anvendes en egenkapitalforrentning
på 14 %, jf. r.idets opdaterede beregning baseret på de nye oplysninger om egenkapi·
talforrentningen i dansk industri.
Når ankenævnet ikke gjorde dette, så skyldes det ganske enkelt, at ankenævnet fore•
tog en helhedsvurdering af, hvad et rimeligt niveau for egenkapitalforrentningen i
misbrugstest A under de foreliggende omstændigheder ville være. Det var derfor i kke nødvendigt med nærmere overvejelser om frasortering af ekstreme observationer
og valg af beta-værdier.
Elsams postulater om sagsbehandlingen og rådets synspunkter mv. er således misvisende og uden holdepunkter i forløbet under sagens behandling i ankenævnet og
indholdet af ankenævnets kendelse.
For en ordens skyld skal det videre nævnes, at rådet ikke har ændret holdning til beregningen af egenkapitalforrentningen undervejs i skriftvekslingen. Tværtimod er
det Elsam som løbende under sagen (og navnlig i de 2 sidste processkrifter, som udgør langt den største del af Elsams skriftveksling, selv om de tidsmæssigt først er
fremkommet i allersidste ø;eblik under sagens langvarige behandling) er fremkommet med ændrede anbringender, hvilket naturligvis har medført, at rådet har kommenteret på de fremsatte anbringender og indsigelser, jf. nærmere punkt 27.4.
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Om de enkelte indsigelser mod Konkurrencerådets beregningsmodel, der altså ikke
blev anvendt af Konkurrenceankenævnet, gøres ex tuto en række bemærkninger nedenfor.

14.3
Elsams indsigelser til opgorelsen af den rimelige egenkapitalfonenb\ing
14.3.1 l11dledc11dc bemærk11i11ger
Elsams indsigelser i relation til fastsættelse af den rimelige egenkapitalforrentning
angår dels opgørelsen af den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i dansk industri,
dels risikojusteringen heraf til brug for CAPM-modellen.
Skonsmændene har fundet, at det på visse punkter havde været mere retvisende at
anvende en anden metode end Konkurrencerådet ved fastlæggelsen af den rimelige
egenkapitalforrentning.
Samlet når skønsmændene dog ved besvarelsen af Elsams spørgsmål 33 - under an•
vendelse af de af Elsam i spørgsmålet indlagte forudsætninger - frem til en justeret
egenkapitalforrentning 13,95 %, hvilket vil sige en lidt layere e~enkapjtalforrentning
end den opdaterede beregning af egenkapitalforrentningen, som rådet forelagde for
Konkurrenceankenævnet, jf. ovenfor i punkt 14.2.
Skønsmændene samlede vurdering er på en række punkter bl.a. begrænset af de forudsætninger, som Elsam har indlagt i de stillede spørgsmål, hvilket bevirker, at den
af skønsmændene beregnede justerede egenkapitalforrentning ikke tager højde for en
række væsentlige faktorer af betydning for fastlæggelse af en rimelig egenkapitalforrentning, herunder Elsams særlige stilling på markedet, de særlige markedsforhold
og den i ovrigt anvendte test til konstatering af misbrug, jf. det punkt 12.2.
Besvarelsen af spørgsmål 33 er dermed ikke udtryk for, at skonsmændene konkret
finder, at en egenkapitalforrentning på 13,95 % er rimelig, men er derimod blot udtryk for, at skønsmændene under anvendelse af de af Elsam i spørgsmålet indlagte
forudsætninger når frem til en egenkapitalforrentning på dette niveau. Selv i den for
Elsam mest gunstige besvarelse fra skønsmændene, når skønsmændene frem til en
højeste justeret egenkapitalforrentning, der er på linje med den, som Konkurrencerådet forelagde for ankenævnet, og som ankenævnet herefter i lyset af Elsams særlige
stilling på markedet, markedsforholdene og den i øvrigt anvendte test til konstatering af misbrug fandt var for høj.
At en egenkapitalforrentning på 13,95 % er alt for høj i lyset af Elsams særlige stilling
på markedet, markedsforholdene og den i øvrigt anvendte test til konstatering af
misbrug støttes af yderligere af række forhold relateret til skønsmændenes beregninger, jf. nedenfor.
Skonsmændenes besvarelse af Elsams spørgsmål - med de heri af Elsam indlagte
forudsætninger - fastlægger derfor et alt for højt niveau for en rimelig egenkapitalforrentning for Elsam.
Dertil kommer, at fastlæggelse af den samlede rimelige egenkapitalforrentning skal
ske ud fra en samlet vurdering af Elsams særlige stilling på markedet, markedsforholdene og den i øvrigt anvendte misbrugstest. Dette er imidlertid et juridisk
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spørgsmål, som ikke henhører under skønsmændenes kompetence, og som skønsmændene da heller ikke har taget stilling til ved besvarelsen af spørgsmål 33.
Skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 33 kan dermed ikke føre til en tilsidesættelse af Konkurrenceankenævnets vurdering af, at en egenkapitalforrentning på 10 % i
lyset af Elsams..særlige..stilling på markedet, markedsforholdene og den i øvrigt anvendte test til konstatering af misbrug er rimelig og forsvarlig.

14.3.2 De11 ge,111e111s11itlige egeuknpilnlforrent11i11g i dn11sk industri
Elsam gør for det første gældende, at rådet ikke burde have frasorteret ekstreme observationer i opgørelsen af den gennemsnitlige egenkapitalforrentning (dele af datasættet fra Danmarks Statistik, der udviser en markant afvigende egenkapitalforrentning-både højere og lavere- er frasorteret, jf. bilag 14 ... ). Baggrunden for de valgte
forudsætninger er nærmere beskrevet i bilag 14, hvortil henvises.
Konkurrencerådet har noteret sig, at skønsmændene finder det mest retvisende, at
der ikke frasorteres sådanne ekstreme observationer, idet skonsmændene dog synes
at anerkende, at i al fold bagerforrentninger burde udgå af opgørelsen, jf. herved besvarelsen af spørgsmål 7 ... Dette undlader Elsam at nævne.
Parterne er dernæst for det andet uenige om, hvorvidt det er mest retvisende at anvende et almindeligt gennemsnit, eller om et vægtet gennemsnit burde have været
anvendt af rådet.
Elsam anfører herom indledning(sjvis, at det ikke af det oprindeligt udleverede regneark fremgik, at der var anvendt et simpelt gennemsnit. Hertil bemærkes, at dette
kunne ses ud af tallene i regnearket, selv om det ikke var udtrykkeligt angivet.
Dernæst skal det fremhæves, at det af Elsam foreslåede vægtede gennemsnit vil give
kapitaltunge virksomheder en betydelig vægt og dermed en særlig indflydelse på
gennemsnitsforrentningen, hvilket efter rådets opfattelse er problematisk ved opgørelsen af den rimelige egenkapitalforrentning.
Skønsmændene finder det mest retvisende at anvende et vægtet gennemsnit, men er
dog opmærksomme på, at anvendelse heraf kan betyde, at eksempelvis medicinalindustrien, der har en stor egenkapital og en høj egenkapitalforrentning, får en uforholdsmæssig stor indflydelse på fastsættelsen af den gennemsnitlige egenkapitalforrentning til fordel for Elsam, jf. note 1 til spørgsmål 7 ... Denne del af skønsmændenes svar udelader Elsam behændigt i citatet fra skønserklæringen (i pkt. 509 i Elsams
sammenfattende processkrift).
Efter Konkurrencerådets opfattelse er der under disse omstændigheder ikke grundlag for at tilsidesætte rådets vurdering af, at der til brug for fastlæggelsen af en rimelig egenkapitalforrentning kan anvendes et simpelt gennemsnit.
Den samlede effekt for teststørrelsen i misbrugstest A af at anvende skønsmændenes
metode, er dog ikke stor, jf. besvarelsen af spørgsmål 8 ...
For en ordens skyld skal det i øvrigt bemærkes, at det ikke er korrekt, at Elsam først
har modtaget oplysninger om, at der er anvendt et simpelt gennemsnit på et sent
tidspunkt. Elsam har haft adgang til det regneark, der danner grundlag for misbrugs-
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test A, inden rådet traf afgørelse. Desuden modtog Elsam supplerende oplysninger
herom inden sagens behandling i ankenævnet. Den anvendte fremgangsmåde frem•
går heraf.
Elsam gør for det tredje gældende, at der er anvendt data fra en forkert periode.
På tidspunktet for rådets afgørelse var Danmarks Statistiks tal for egenkapitalforrentningen i dansk industri 2005 ikke offentliggjort, hvorfor det var velbegrundet, at
de ikke indgik i afgørelsen. Der er ikke belæg for ilt mene, at ilfgørelsen skulle have
afventet fremkomsten af disse till.
Inden ankenævnet traf afgørelse i sagen forelå tallene for 2005 imidlertid og rådet
valgte ilt opdatere beregningerne af egenkapitalforrentningen, idet dette entydigt var
til Elsams fordel. Som anført i punkt 14.2 valgte ankenævnet dog en anden fremgangsmåde ved fastlæggelsen af den rimelige egenkapitalforrentning.
Skonsmændene anfører på baggrund af de af Elsam i spørgsmål 33 indlagte forudsætninger, at der burde benyttes tal for 2001-2007.
Efter Konkurrencerådets opfattelse er det ikke juridisk holdbart at anvende denne
opgørelse, idet de pågældende tal for 2006 og 2007 ikke forelå på tidspunktet for an•
kenævnets afgorelse (bilag 44 ... ). Der kan selvsagt ikke stilles krav om, at en afgørelse er baseret på tal, der endnu ikke foreligger på afgørelsestidspunktet, jf. i øvrigt
herved skønsmændenes reservation på side 3 i bilag 42a om, at økonomisk teori naturligvis er begrænset af det praktisk mulige ... Herti\ kommer, at 2. halvår 2006 og
2007 ikke er omfattet af afgørelsen og derfor ikke bør indgå i sammenligningsperio•
den.
Udgangspunktet for besvarelsen af spørgsmål 33, må derfor være årene 2001-2005,
hvilket giver en gennemsnitlig egenkapitalforrentning for dansk industri på 17 %,
der skal indgå i CAPM-beregningen, hvis Elsams metode i øvrigt anvendes.
Dette vil - hvis skønsmændenes beregninger i øvrigt anvendes uændret - føre til en
egenkapitalforrentning i teststørrelsen på ca. 13,3 %, jf. tabel 21 i bilag X .. .
14.3.3

Risikoj11stcri11g af cge11knpitnlforrc11t11i11ge11

14.3.3.1 Overordnede bemærkninger

Elsams fremfører flere indsigelser i relation til den af Konkurrencerådet anvendte ri•
sikojustering af egenkapitalforrentningen.
\ relation hertil er det vigtigt at være opmærksom på, at Konkurrenceankenævnet
som anført i punkt 14.2 ikke har godkendt rådets metode, idet ankenævnet ikke har
taget udgangspunkt i rådets beregninger af beta-værdier mv., men blot har lagt til
grund, at det i lyset af Elsams særlige stilling på markedet og markedsforholdene må
anses for rimeligt og forsvarligt at lade egenkapitalforrentningen indgå med 10 % i
den i øvrigt anvendte test til konstatering af misbrug.
Den økonomiske sagkundskab i Konkurrenceankenævnet har naturligvis været opmærksom på, at valg af beta altid kan diskuteres og valgte derfor en anden løsning.
Hvis ankenævnet havde lagt vægt på beta-værdierne, så ville ankenævnet have valgt
den af Konkurrencerådet under behandlingen af sagen i ankenævnet opdaterede
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egenkapitalforrentning, der også var baseret på opdaterede beta-værdier. Allerede af
denne grund er Elsams indsigelser uden betydning for sagens afgørelse.
Ex tuto bemærkes, at rådet har noteret sig, at skønsmændene finder, at rådet burde
have ... inddraget et yderligere led i CA PM-modellen og anvendt andre beta-typer
og -værdier. På en række punkter forkaster skønsmændene imidlertid også Elsams
metode anvendt i beregningerne i bilag 43. Elsam drager dog ikke konsekvensen heraf i beregningerne, jf. nærmere nedenfor.
14,3.3.2 VaJg af periode
Hvad angår den relevante periode for opgørelsen af beta-værdierne, anfører Elsam,
at det af skonsmændenes besvarelse af spørgsmål 26 kan udledes, at anvendelse af
beta-værdier for 2001-2003 ikke var retvisende.
Elsam gengiver dog ikke hele skønsmændenes svar, der skal læses i sammenhæng
med, at skønsmændene i besvarelsen af spørgsmål 24 angiver, at det kan overvejes at
anvende perioden 2002-2006 eller altern.itivt perioden 2005-2006 (evt. kun 1. halvår
2006). Anvendelsen af 2002-2006 vil i udgangspunktet give et mere præcist estimat,
da det dækker over en 5 årig periode, hvilket er sædvanligt, men udviklingen i betaværdierne kan omvendt indikere, at det er relevant at anvende 2005-2006 ...
Det er således ikke en korrekt gengivelse af skønsmændenes besvarelse, når Elsam på
side 29 i processkrift i anfører, at anvendelse af beta-værdier for 2005-2006 efter
skønsmændenes opfattelse er mest retvisende.
Skonsmændene anvender konkret (og uden nærmere begrundelse) perioden 20052006 fremfor 2002-2006 ved fastlæggelse af beta-værdier til brug for besvarelsen af
spørgsmål 24, selv om det giver en noget højere beta-værdi og dermed en højere
egenkapitalforrentning.
Konkurrencerådets finder, at der med udgangspunkt i okonomisk teori bør lægges
vægt på tallene for perioden 2002-2006 fremfor kun 2005-2006 ved fastlæggelse af beta. Anvendes 2002-2006 bliver den i spørgsmål 33 og 51 beregnede egenkapitalforrentning for perioden 2005-200612,6 %, hvis skønsmændenes metode med anvendelse af den gennemsnitlige egenkapitalforrentning for 2001-2007 i øvrigt anvendes
uændret, jf. tabel 19 i bilag X ...
Rådet er endvidere af den opfattelse, at skønsmændenes valg af periode ikke er juridisk holdbar. Efter rådets opfattelse bør der kun lægges vægt på de 5 seneste års tal
offentliggjort på tidspunktet for rådets afgørelse dvs. 2001-2005 (eller alternativt
2001-2006), idet rådet i sagens natur ikke kunne indregne endnu ikke offentliggjorte
tal. Dette giver unlevered beta-værdier på 0,38 (henholdsvis 0,41). Korrigeret for gearing og effektive skattesatser giver det en levered beta for Elsam på 0,54, jf. skønsmændenes besvarelse af sporgsmål 24 ...
Anvendes denne beta-værdi og den gennemsnitlige egenkapitalforrentning for dansk
industri over perioden 2001-2005 bliver den i spørgsmål 33 og 51 beregnede egenkapitalforrentning for perioden 2005-2006 ca. 10,9 %, hvis skønsmændenes beregninger
i øvrigt anvendes uændret, jf. tabel 21 i bilag X .. .
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14.3.3.3 Beta-værdiernes udvikling

Elsam anfører dernæst, at skønsmændene finder, at der burde være taget hojde for, at
beta-værdierne er cykliske, stigende eller faldende. Dette er sådan set rigtigt nok. Elsam glemmer bare at nævne, at skønsmændene samtidig anfører, at det afhænger af,
om man har en økonomisk begrundet formodning for sådanne dynamiske effekter på
beta-værdierne, som der skal justeres (forl ... Det er ikke dokumenteret, at der konkret foreligger sådanne dynamiske effekter af væsentlig betydning for fastlæggelsen
af Elsams markedsrisiko.
14.3.3.4 Valg af beta

Derudover er det værd at bemærke, at de pågældende unlevered beta-værdier er beregnet med udgangspunkt i en amerikansk undersøgelse. Dette kan give en indikation af Elsams markedsrisiko, men der skal naturligvis også tages hensyn til de konkrete markedsforhold for Elsam, jf. også skønsmændenes besvarelse af spørgsmål
24a-24c ...
Skonsmændene har i den forbindelse ved besvarelsen af spørgsmål 24a oplyst, at der
foreligger troværdige beta-værdier (aktiebeta) for en formentlig mere sammenlignelig virksomhed nemlig Nesa. De pågældende beta-værdier for Nesa Jigger mellem 0
og 0,5 i perioden 1996-2006. Et gennemsnit giver en beta-værdi på 0,13.
Dette tyder på, at de amerikanske beta-værdier markant overestimerer risikoen i forhold til forholdene på det danske marked.
En beregning af egenkapitalforrentningen efter skønsmændenes metode, men med
anvendelse af en beta-værdi på 0, 13 giver en egenkapitalforrentning på ca. 6,3 %. Det
bemærkes, at det ved denne beregning er antaget, at betaet for Nesa er \ig det ugearede beta for Elsam (dvs. at Nesa havde en gæld på nul). Den eksakte størrelse af Nesas gæld kendes ikke, hvorfor det præcise gearede beta og dermed egenkapitalforrentning ikke pt. kan beregnes. Det vil dog betyde et betydeligt lavere gearet beta og
dermed forrentning for Elsam.
Elsams anbringende om, at Nesas aktiviteter ikke er sammenlignelige med Elsams, er
ikke rigtig. Det fremgår eksempelvis af side 56-59 i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse vedrørende fusionen mellem Nesa og Elsam, at Nesa var aktiv på alle
segmenter af el-markedet. Nesa havde prioriteret el-produktion (vindmøller og decentrale kraftvarmeværker) og det datterselskab, Nesa El A/S, handlede el på markedsvilkår gennem bilaterale kontrakter eller på den nordiske elbørs Nord Pool. Nesa
El A/5 var den største danske aktør på Nord Pool-børsen. Kunderne omfattede større
erhvervskunder, offentlige virksomheder og forsyningspligtselskaber, herunder Nesa
Forsyning. Endelig ejede Nesa aktier i Energi E2 ...
Derudover peger markedsforholdene og den anvendte misbrugstest i øvrigt entydigt
på, at risikoen ved investering i Elsam må anses for beskeden.
På dette grundlag er det relevant og retvisende at sammenligne Elsam med Nesa ved
fastlæggelsen af beta-værdien.
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14.3.3.5 Markedsåsikopræmjen i spør&smål 33
Det skal dernæst fremhæves, at skønsmændene ved besvarelsen af spørgsmål 33 på
grund af de af Elsam i spørgsmålet indlagte forudsætninger samlet indregner en
markedsrisikopræmie på 15 % i CAPM-modellen.

Der er ikke belæg for at anvende en markedsrisikopræmie af denne betydelige størrelse. I en række lignende sager er markedsrisikopræmien fastsat til 3,75-5,2 % baseret på bl.a. et langsigtet gennemsnit over afkastet på aktier ... Skønsmændenes beregninger baseret på de af Elsam i de stillede spørgsmål indlagte forudsætninger indeholder således en markedsrisikopræmie, som er ca. 3 gange så høj som i lignende
sager.
Nationalbanken har i en omfattende undersøgelse fastslået, at markedsrisikopræmien kan estimeres til 5,2 % (bilag Z ... ), jf. nærmere i næste afsnit om modellen.
Udvalget for el-reguleringseftersynet refererer til en række eksempler på, at markedsrisikopræmien bør ligge endnu lavere end i Nationalbankens estimat, konkret i
intervallet 4-5 % (bilag Ø ... ).
14,3.3.6 Nærmere om Nationalbank-modellen
Nationalbank-modellen er ikke indgået i ankenævnssagen og er dermed ikke en del
af afgørelsesgrundlaget som sådan. Konkurrencerådets henvisning til modellen skal
imidlertid ses i lyset af de efterfølgende fremsatte indsigelser fra Elsam. Nationalbank-modellen er ikke nødvendigvis den "rigtige" model til beregning af egenkapitalforrentningen, men modellen underbygger, at den af ankenævnet fastsatte egenkapitalforrentning er rimelig i lyset af markedsforholdene og den i ovrigt foreliggende misbrugstest. Det er derfor relevant at inddrage modellen.
Skønsmændene har i indledningen til den supplerende skønserklæring af 5. maj 2014
og besvarelsen af spørgsmål 56 anført, at det mest korrekte mål for markedsrisikopræmien er det gennemsnitlige merafkast på aktiemarkedet, da dette ikke indeholder
et afkast baseret på særlige konkurrencemæssige fordele såsom Elsams særlige stilling på markedet ...
Ved besvarelsen af spørgsmål 57 har skønsmændene desuden bekræftet, at anvendelse af Nationalbankens estimat på 5,2 % er på niveau med andre estimater af markedsrisikopræmien.
I den forbindelse bekræfter skønsmændene ved besvarelsen af spørgsmål 57, at besvarelsen af spørgsmål 33 er sket på baggrund af de af Elsam i spørgsmål 7 indlagte
forudsætninger, hvorfor besvarelsen ikke er udtryk for, at den i spørgsmål 33 anvendte metode er den efter økonomisk teori mest korrekte metode ...
Samlet er det således mere korrekt at anvende Nationalbankens markedsrisikopræmie ved beregningen af egenkapitalforrentningen end den i spørgsmål 33 anvendte.
Det skal i den forbindelse fremhæves, at skonsmændene ved besvarelsen af spørgsmål 59 og i indledningen til det supplerende skønstema af 18. november 2014 ... bekræfter, at det er i overensstemmelse med økonomisk teori at ... tage udgangspunkt i
de bogførte værdier for Elsams egenkapital mv., når Nationalbankens markedsrisikopræmie anvendes i CAPM-modellen, jf. desuden nedenfor i punkt 14.3.5.
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Anvendes den af Nationalbanken estimerede markedsrisikopræmie på Elsams bogførte egenkapital fremkommer en tilladt forrentning på 7,2 % for perioden 2005-1.
halvår 2006, hvis skønsmændenes beregninger i øvrigt anvendes uændret i spørgsmål 33. For perioden 2005-2006 er tallet 7,3 %.
Ved anvendelse af en tilladt forrentning på 7,3 % identificeres 1.411 kritiske timer for
2005-1. halvår 2006 med brug af Konkurrencerådets metode (dvs. uden Elsams forudsætning A og B) til fordeling af omkostninger til 2. halvår 2006, jf. tabel 25 i bilag
X. For hele 2005-2006 identificeres der 2.062 kritiske timer ...
Elsam henviser til, at der i bilag Z også omtales en anden og højere markedsrisikopræmie på 7,2 % for 1983-2002. Det er rigtigt, at der omtales en sådan alternativ mar·
kedsrisikopræmie baseret på en kortere årrække end den beregnede markedsrisikopræmie på 5,2 %.
Den af Elsam anførte begrundelse for, at den højere markedsrisikopræmie i bilag Z
bor anvendes, er ikke faktuelt underbygget, men beror på en række udokumenterede
postulater om markedsudviklingen.
Hvorom alting er, så har skønsmændene ved besvarelsen af spørgsmål 52 anført, at
der generelt opnås mere præcise estimater ved at vælge en længere periodelængde,
og at det kræver flere årtiers data at opnå nogenlunde præcise estimater af markedsrisikopræmien på aktiemarkedsafkast. Endvidere har skønsmændene ved besvarelsen af spørgsmål 57 bekræftet, at Nationalbankens estimat på 5,2 % er på niveau med
andre estimater af markedsrisikopræmien ...
Anvendes en markedsrisikopræmie på 7,2 % fører det til en tilladt egenkapitalforrentning på 7,5 % - 8,8 % afhængigt af de øvrige pnrametre ...
Elsam gør gældende, at Konkurrencerådets beregninger i bilag X baseret på Nationalbank-modellen efter Elsams opfattelse bør justeres til før skat. Elsams bemærkninger er nærmere baseret på, at beregningerne i bilag X efter Elsams opfattelse er udtryk for investorernes krævede afkast efter selskabsskat og ikke før skat, hvorfor der
skal justeres herfor.
Hertil bemærkes, at beregningerne i bilag X er udtryk for, at Konkurrencerådet har
indsat markedsrisikopræmien fra Nationalbank-modellen i skønsmændenes "model"
i spørgsmål 33.
Selve opgørelsen af markedsrisikopræmien, jf. Nationalbankens metode, er beregnet
før skat, hvilket fremgår af det i bilag Z, side 79 og 81 anførte om metoden for beregning af markedsrisiko-præmien ...
Det er tvivlsomt, om Elsam har ret i, at den relevante sammenligning for investorerne
herudover er et krævet minimumsafkast efter selskabsskat, idet den betalte selskabsskat ikke nødvendigvis afspejles i afkastet set med investorernes øjne, hvorfor Elsams
metode fører til en for høj egenkapitalforrentning. Ved udgangen af 2005 havde Elsam desuden et nettoskatteaktiv på mio. kr. som betød, at virksomheden i realiteten ikke behøvede betale selskabsskat af overskuddet i de år ... Konkret var der
derfor heller ikke grundlag for at regulere for selskabsskat.

-----"""""""'-'-•
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Under alle omstændigheder er forholdet ikke afgorende, idet anvendelse af Nationalbank-modellen selv under anvendelse af Elsams model viser, at den i misbrugstest A anvendte egenkapitalforrentning er meget konservativt fastsat, herunder når
henses til de elementer, der i øvrigt indgår i misbrugstesten.
Baseret på Nationalbankens markedsrisikopræmie, har rådet - udover beregningerne
i bilag X - foretaget yderligere beregninger af Elsams egenkapitalforrentning, hvis
der justeres for skat, som ønsket af Elsam.
Den tilladte forrentning før skat ved brug af en markedsrisikopræmie på 5,2 % er opgjort nedenfor, jf. tabel 5.

Tabel 5. Tilladt forre11t11ing med brug af en markedsrisikopræmie på 5,2 %.
Anwndt pmodt til øt bmgne "l!øi'tt wtø ➔

2005•
2006

20022006

20012006

2001·
2005

Risikofri rente, (pct.)

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

Markedsrisikopræmie beregnet over perioden 1970-2002, (pcl ,

5,2%

5,2%

5,2%

5,2%

Gearet Beta-værdi

o.n

0,60

0.58

0,5-1

Skattesats

0,32

0,32

0,32

0,32

Tilladt forrentning efter skat, (pct )

7,3o/o

6,7%

6,6%

6.4%

Til/ødt (orTn1tni11g før skat, (pct.)

10,8%

9,9%

9,8%

9,5')~

A11t11l kritis~ timer, (A11tal obs.)

1.231

1.514

1.557

1.599

990

1.016

1.045

A11tal kritiskt timer, tksklaisiv 2. 1111/vdr 2006 (Antal obs.)

775

J-1/tk Egn, b<ug111ng<r.
Nøle I" Dtn lit/adle Jømntni11g fer slat er l•crrgntl vtd al dividere dc11 tilladt, form1lni11g cfkr si.al 111cd ll-0,J2l da E/54111i gcn•
ntm.sllil f>tlø/lr 32 'Y- i ~lsl.abssla/11 ovtt p,riodr11 2005·2006. Fx givtr 7,3 "I.. I /1-0,32) • I0,8 %.
Nøle 2 Dr11 oprittddigr ln l A tr lagt til grund far /,rugningm. Dt l i11dd,,t'Ttr 1,1.,,.• øl 1,slrNtr udarl>tJdrl over prr11idttt 2005-2006
Dug anv,ndrs d,n i lal,cll,n øngitmr farrrnlning i sltdel for IO % som i dtn oprindrlig<lrsl A.
Nølc 2 Antall, t aflrili!J., littttr, drr forc!ommrr far 2. ha/i.ir 1006 fratr;rUrs hcr,fltr dtl 54111/cde antal h ilis4r lii,,rr for 2005-2006.
Hermed optuls n11lol/tl lritis/ie limrr far p,rioJen 2005 20061. I drn on11tndlr metode ændrts drr såledcs iHr pd opgnrtlscn af ATC
DIV. sti i fi,r/,o/d fil l"'rrgningtn for l,,t, 1005-2006, når dr lrili<l.r lini,r for ptriodrn 2005-100611denlifirtm.
Not, 3. Værdi,n for drl ugearrt /,(fa ovrr d, forslrllig< pmuder ,r angiV<'I i Mng X.

Ved en markedsrisikopræmie på 5,2 % vil den tilladte forrentning før skat svinge i intervallet 9,5-10,8 % alt afhængigt af, hvilken periode der anvendes til at estimere p.1"
..1 . Et simpelt gennemsnit af de i tabel 12 opgjorte forrentninger før skat er 10 %. Konkurrenceankenævnet anvendte netop en forrentning på 10 %.
Anvendes en markedsrisikopræmie på 7,2 % og beregnes p"s,..,._• over perioden 20052006, fås en tilladt forrentning før skat på 12,9 %, jf. tabel 6 nedenfor.

Tabel 6. Tilladt forrentning med bnig af en mnrkedsrisikopræmie på 7,2 %.
2006

2002•.
2006

20012006

20012005

Risikofri rente (pct.)

3,6%

3,6%

3,6%

3,6%

Markedsrisikopræmie beregnet over perioden 1983-2002 (pct.)

7,2%

7,2%

7,2%

7,2%

Aliwrult

pmodt til øt bm!pe •prd bttø ➔

~1!!15-

Gearet Beta-værdi

o,n

0,60

0,58

0,54

Tilladl f!!.rrt11l11i11S, t!Jtr skAI. (f?.cl )

8,8'¼,

7,9'¼,

7,8'¾,

7,5%

Tilladt Lorrnit11i11g_ (!ir skilt, (l!,ct.)

12.9%

11,6,:.

11,5%

11,0-::.

A11tal kritiske timer, (A11tal obs.)

867

1.086

1.107

1.192

54-1

700

708

7~6

A11t11I kritiske timer, tkskfosiv 2. hølv,lr 2006 (A11tal obs.)

. 459 ·

Kildt Egne l•crtgniligrr
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Ved en markedsrisikopræmie på 7,2 ~ o vil den tilladte forrentning før skat svinge i intervallet 11,0-12,9 % alt afhængigt af, hvilken periode der anvendes periode til at
estimere p.,,.,,,. Et simpelt gennemsnit af de fire tilladte forrentninger før skat er 11,8
%, hvilket dermed er knap 2 procentpoint højere end den af Konkurrencerådet anvendte forrentning på 10 % i misbrugstest A.
1 forlængelse af beregningerne henvises til bemærkningerne ovenfor om, at Udvalget
for el-reguleringseftersynet refererer til en række eksempler på, at markedsrisikopræmien bør ligge endnu lavere end i Nationalbankens estimat, konkret i intervallet
4-5 % (bilag 0 ... ). Anvendelse af denne lavere markedsrisikopræmie i beregningerne
vil føre til en lavere egenkapitalforrentning og et øget antal kritiske timer i forhold til
beregningerne ovenfor.
Af bilaget fremgår desuden en række beregninger af egenkapitalforrentningen og
WACC for forskellige virksomheder. Beregningerne understøtter klart, at den anvendte egenkapitalforrentning i misbrugstest A er konservativt fastsat til fordel for
Elsam.
Elsam gør endelig gældende, at anvendelse af CAPM for andre virksomheder ikke
kan anvendes som sammenligningsgrundlag for Elsam, da lovgivningsgrundlaget er
et andet og risikoen ved investering i virksomhederne vil være forskellig fra risikoen
ved investering i Elsam.
Denne indsigelse er uden betydning i forhold til markedsrisikopræmien, idet markedsrisikopræmien er uafhængig af de anførte forhold. Markedsrisikopræmien er pr.
definition fastsat på grundlag af det forventede markedsafkast og er derfor uafhæng•
igt af den konkrete virksomhed. Forskellen i risiko håndteres ved anvendelse af betaværdien. Herom henvises til bemærkningerne ovenfor.

14.3.4 De11 samlede ege11knpitalforre11t11illg
Som anført i de foregående punkter, tager skønsmændenes besvarelse af Elsams
spørgsmål 33 udgangspunkt i en række forudsætninger fastlagt af Elsam, hvilket fø•
rer til et for højt niveau for en rimelig egenkapitalforrentning for Elsam.
Såfremt besvarelsen nf spørgsmål 33 korrigeres for de pågældende forudsætninger
fører det til en egenkapitalforrentning på mellem 3,6-12,9 % afhængig af de anvendte
forudsætninger, jf. tabel 17, tabel 25 og tabel 26 i bilag X ... samt tabel 5 og 6 ovenfor.
\ lyset heraf forekommer den af Konkurrenceankenævnet vnlgte sats på 10 % rimelig
og forsvarlig, når henses til Elsams særlige stilling på markedet, markedsforholdene
og den i øvrigt anvendte misbrugstest, jf. endvidere nedenfor om den for Elsam me•
get fordelagtigt opgjorte egenkapital.

14.3.5 Særligt om dm opgjorte ege11kapital
14.3.5.1 Egenkapitalen i misbrugstest A
Opgørelsen af egenkapitalen i misbrugstest A er meget fordelagtig for Elsam, hvilket
medfører, at det reelle omfang af Elsams misbrug undervurderes i betydelig grad.

-

--

---
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Eksempelvis beregnes den tilladte egenkapitalforrentning på baggrund af Elsams
samlede egenkapital knyttet til el-produktionen (korrigeret for varmeproduktionsandelen på de centrale værker), idet hele egenkapitalen knyttet til el-produktionen
fordeles til de centrale kraftvarmeværker. Derimod fordeles ingen egenkapital til de
decentrale værker og vindmøller, der også genererer omsætning og omkostninger.
De..centrale kraftvarmeværker står kun for godt halvdelen af Elsams samlede omsætning og lidt mindre end halvdelen af produktionsomkostningerne, jf. punkt 3 i bilag
X. Dermed er den tilladte egenkapitalforrentning i misbrugstest A reelt betydeligt
mere fordelagtig for Elsam, end hvad størrelsen af egenkapitalforrentningen umiddelbart giver indtryk af.
Ovenstående betyder, at misbrugstest A ved den oprindeligt anvendte egenkapitalforrentning på 10 % reelt indregner en egenkapitalforrentning på omtrent 20 % i test•
størrelsen for, hvo mår priserne på Elsams centrale værker er urimeligt høie ... Enhver forøgelse af egenkapitalforrentningen i opadgående retning, vil af de anførte
grunde reelt medføre en endnu større forhøjelse af den tiJladte egenkapitalforrentning.
Videre er egenkapitalen ikke korrigeret for de fordele, som Elsam opnåede i forbindelse med kraftværkspakken, jf. punkt 20 nedenfor.
Endelig tager egenkapitalforrentningen ikke hojde for, at de øvrige elementer i den
anvendte teststørrelse i misbrugstest A overvurderer Elsams omkostninger, hvorfor
de pågældende elementer i teststørrelsen reelt tillader end endnu højere egenkapitalforrentning.

14.3.5.2 Elsams indsigelse om markedsværdien af egenk<1pitalen
Elsam gør gældende, at der burde være anvendt markedsværdien af egenkapitalen
og ikke den bogførte egenkapital. Dette er der ikke belæg for.
Skønsmændene har ved besvarelsen af spørgsmål 54 angivet, at egenkapitalforrentningen almindeligvis refererer [til) årets regnskabsresuttat efter skat i procent af den
bo&førte værdi af egenkapitalen. og at der ikke findes troværdige markedsværdier
for alle danske industrivirksomheder ...
I besvarelsen af spørgsmål 55, slår skønsmændene fast, at beregning af egenkapitalforrentningen er en standardberegning i regnskabsvæsen, at det er i overensstemmelse med økonomisk teori at anvende bogførte værdier for egenkapitalen ved beregning af den gennemsnitlige egenkapitalforrentning for danske industrivirksomheder

I forlængelse heraf anfører skønsmændene i besvarelsen af spørgsmål 59, 61 og i indledningen til det supplerende skønstema af 18. november 2014 ..., at det er i overensstemmelse med økonomisk teori at tage udgangspunkt i de bogførte værdier for Elsams egenkapital mv. ved beregningen af egenkapitalforrentningen, og at "markedsværdien" af egenkapitalen er uegnet til at indgå i misbrugstesten:

"Hvis den reg11lcremlc my11diglted 011sker nt ti/Inde e11 vis forrentning nf egct1knpitnle11,
som nlc11c reflekterer den risiko, som er forbundet med i11vesterillge11, vil det være korrekt ni
benytte (i) et mtil for forventet afkast som alene reflekterer risikoen - og ikke nogen særlig
fremtidig ko11/mrre11cemæssig fordel - og (ii) et mtil for egenknpitnlen som 11/e11e reflekterer

---------
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den indskudte kapital inkl. opsparede overskud - og ikke nogen særligfremtidig konkurrencemæssig fordel. Til dette for1111jl vil det altså tiære i 011crensstemmelsc med økonomisk teori
at tage 11dgm1ys_p1111kt i (i) Natip11a/lm11kens metode til f,eregning af markedsrisikopræmjen
samt (ii) bo5:(ørte 11ærdicr.
Hvis den regulerende 111y11dighed således l1e11ytter bogførte t•ærdier som l,asis for e11 tilladelig maksimal ege11kapitalfvrrent11ing for e11 virksomlied i eu mo11opolsitualio11, si•arer delle
til indirekte at regulere markedsværdien. Hvis my11digl11:de11 eksempelvis tillnder e11 ot•er
tid ge1111ems11itlig ege11knpitalforre11t11i11g af den bogførte værdi svarende til de11 af im•cstorerne krævede fommtning givet den systematiske risiko (R,) så vil markedsværdien (under
mrlagclse af rationalitet og fuld i11formatio11) være lig de11 bogfortc værdi. Hvis eu l1ojere
forrentning end R, tillades, så må 111arkcdsværdie11 forventes at stige, således at forrentningen af denne er lig R, dermed a/e11e reflekterer den systematiske risiko. Mnrkeds1>ærdie11 nfltængcr altså af den tilladte egenkapitnlfvrre11tning og kan derfor ikke bruges som basis for
den tilladte forrentning.
Hvis den regulerende myndig/red faktisk tillod Jorre11tni11gen af egenkapitalen for en t•irksomlted i e11 111onopolsituntio11 at ske på basis af markedsværdien, så må t•irksomlrede11 forventes blot at sætte mo11opolpriser, fordi 111arkedsværdie11 (igen under antagelse af rationalitet og fuld i11formatio11) så ville reflektere de11 heraf afledte fremtidige merprofit saml de11
systematiske risiko. En tilladelig ege11kapitaiforrent11i11g baseret på de11 systematiske risiko
og markedsværdie11 t•ille altsn være uden effekt.
Som disbiteret i de indledende /1etragt11ingcr. så er det i 011ercnsste111111c/:;e med pko110111isk
teori at multiplicere Nqtio11a/l,q11k-CAPM afkastet med Elsnms t,oyfortc c.ge11kapilnl i he11l,old til årsre~•nskn/iet. Dette ltviler pn 3 antagelser. For det Jersie antages ni del Nntio11albm1k-CAPM afkastet giver et præcist estimat af det afkast, som investorerne kræver ued i11veslering i Elsnm. For det andet tillades der i beregni11ge11 ikke merprofit fra særlige ko11k11rre11æmæssig fordel som Elsam mntte besidde. For det tredje antager brugc11 af E/sams
bogførte egenkapital (som i besvarelse11 til spørgsmål 59), at de1111e reflekterer de11 af ejeme
indskudte kapital.
snæver fortolk11i11g (ude11 l,e11sy11tnge11 til snge11 i ovrigt) af sporgsmålets forudsæt11i11g
"at der skal foretages e11 beregni11g af det belob i DKK, som svarer til i11vcstorerncs forve11 tede afkast ved investeri11g i Elsm11" (emfase tiifojet) leder imidlertid til besvarclse11 ni markcdsværdie11 skal fJe11yttes i bercg11inge11. luvcstorer bør (ud fra en altemntivl1etrngt11i11g)
nitid basere forventede afknstberegni11ger på markedsværdic11. E11/wer lii11dende regulering
af Elsams profitaMlilet påvirker dog netop det l1e/ol1 i DKK, som svarer til investorernes
forventede afkast ved i11vesteri11g i Elsam. Derfor er markedsværdie11 11c_x11et som basis for
e11 snda11 rey11teri11g - som o>•så /1emærket i de indlede11de /1elrnft11i11%r." (mi11e 1111derstrcg11inger)
E,1

Elsams gør gældende, at de 3 antagelser, som skønsmændene, jf. citatet ovenfor, har
baseret besvarelsen på, reelt er egentlige gyldighedsbetingelser for anvendelsen af
skønsmændenes svar, og at betingelserne ikke er opfyldt i den konkrete sag.
Elsam gor herved gældende, at den fastsatte egenkapitalforrentning pii 10 % ikke
udgør et præcist estimat af en investors afkastkrav. Dette anbringende er baseret pii
Elsams fejlagtige betragtninger om, at egenkapitalforrentningen burde være fastsat
meget højere end sket, hvorfor der henvises til bemærkningerne herom ovenfor.
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Herudover gør Elsam gældende, at der bør tages hensyn til, at Elsam skal kunne opnå en særlig forrentning af konkurrencefordele baseret på patenter, know how mv.
Elsam anfører ikke konkret, hvilke konkurrencefordele som Elsam angiveligt ikke får
dækket ved den anvendte meget konservative teststørrelse i misbrugstest A og allerede derfor er anbringendet indholdsløst.
Dertil kommer, at sådanne forhold, som ikke har fundet udtryk i regnskaberne, un•
der alle omstændigheder ikke kan inddrages, når der sammenlignes med andre virksomheder på baggrund af regnskaber, hvor sådanne forhold heller ikke er inddraget.
For en ordens skyld skal det også fremhæves, at de termer, som skønsmændene citeres for at anvende i relation til værdifastsættelsen af Elsams produktionsapparat på
side 87 i Elsams processkrift II, rent faktisk stammer fra Elsams formulering af
spørgsmål 42, hvorfor de ikke kan tilskrives skønsmændene som sket.
Der er ikke belæg for, at den indirekte påvirkning af Elsams markedsværdi, der følger af konkurrencereglernes mulighed for at gribe ind over for urimeligt høje priser
som sådan, er i strid med IP-lovgivning eller udgor ekspropriation.
Derudover gør Elsam gældende, at Elsams bogførte egenkapital ikke reflekterer den
af ejerne indskudte kapital. Elsam har bevisbyrden for dette postulat, og denne bevisbyrde er ikke løftet.
Elsams anbringende strider mod skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 59, hvoref•
ter den bogførte egenkapital normalt afspejler den investerede kapital. Dertil kommer, at anbringendet bygger på, at den bogførte egenkapital i misbrugstest A i hvert
fald skal justeres med produktionsapparatets merværdi opgjort efter nedskrevne
genanskaffelsesværdier, hvis ikke markedsværdien af egenkapitalen kan anvendes.
Som anført i punkt 20, er der imidlertid ikke belæg for at anvende nedskrevne genanskaffelsesværdier, og derfor er der heller ikke belæg for at forhøje den bogførte egen•
kapital på denne måde. Dertil kommer, at den af Elsam anvendte metode reelt svarer
til at anvende markedsværdien af egenkapitalen, hvorfor metoden også af den grund
må afvises.

14.4
Konklusion om den anvendte egenkapital
Sammenfattende ligger det således fast, at den anvendte egenkapital i misbrugstest A
er meget fordelagtig for Elsam, og at anvendelsen af den bogførte egenkapital er i
overensstemmelse med økonomisk teori.
14.5
Samlet konklusion egenkapitalforrentningen
Samlet set er der ikke tvivl om, at den i misbrugstest A anvendte egenkapitalforrent•
ning og egenkapital tillader en i lyset af Elsams særlige stilling på markedet, markedsforholdene og den i øvrigt anvendte misbrugstest (mere end) rimelig egenkapi•
talforrentning.
Elsam har ikke fremført forhold, som kan føre til en tilsidesættelse af Konkurrence•
ankenævnets kendelse i relation til den fastsatte egenkapitalforrentning.
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15.

DEN TILLADTE EGENKAPITALFORRENTNING

15.1
Indledende bemærkninger
Elsam gør gældende, at misbrugstest A er opbygget på en sådan måde, at den tilladte
egenkapitalforrentning reelt udgør et maksimum for Elsams indtjening, og at dette
vil afholde investorer fra at investere i Elsam, da investorerne alene kan deltage i en
"downside", men aldrig få del i en "upside". Synspunktet er således, at Elsam ikke
får mulighed for at indhente "dårlige" år med en lav egenkapitalforrentning med en
højere egenkapitalforrentning i gode år.
Elsams synspunkt bygger dels på Elsams over tid betragtning, der af en række grunde er forkert, jf. punkt 10. Endvidere bygger synspunktet på Elsams indsigelse om, at
den tilladte egenkapitalforrentning skal kunne "udnyttes" fuldt ud, som der heller
ikke er belæg for, jf. punkt 16 nedenfor. Endelig tager bemærkningerne ikke højde
for, at den tilladte egenkapitalforrentning er meget høj, jf. punkt 14. På nærværende
sted kommenteres Elsams supplerende bemærkninger.
15.2
Om den tilladte egenkapitalforrentning
Elsam gør med henvisning til skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 19 gældende,
at den tilladte egenkapitalforrentning udgør et minimum for, hvad investorer vil
kræve over tid for at investere i Elsam, og at det er i strid med lovgrundlaget at anvende dette minimumsafkast som et maksimum for den tilladte egenkapitalforrentning.
Investorer på et marked med effektiv konkurrence vil dog ikke kunne kræve et bestemt afkast, men vil kunne have en forventning om et bestemt afkast. Som det fremgår af bl.a. punkt 2.2 og 12.2 ovenfor ligger den konkrete teststørrelse langt over,
hvad der ville kunne opnås på et marked med effektiv konkurrence, og dermed også
langt over, hvad investorer ville forvente at opnå af afkast på et sådant marked. Dertil kommer, at de høje priser fordeles over perioder på 3 henholdsvis 10 timer ved
vurderingen af, om en time er kritisk.
Herudover skal det nævnes, at den tilladte egenkapitalforretning i misbrugstest A
ikke udgør et maksimum for forretningen. Ved misbrugstest A tillades Elsam - selv
om det berettigede heri kan overvejes - en rimelig forrentning i både gode og dårlige
år, hvortil kommer, at prisvariationstillægget yderligere kompenserer Elsam for
"manglende indtjening" og ikke kun for tab. Elsam er dermed sikret mod år med lav
indtjening og behøver ikke år med en særlig høj egenkapitalforrentning/indtjening til
at kompensere for "dårlige" år.
Elsam vil reelt både sikres mod "dårlige" lir ved fastlæggelsen af den rimelige egenkapitalforrentning, og ved at testen skal indeholde et prisvariationstillæg, som sikrer
Elsam fuldt ud prisudsving set over hele den undersøgte periode, således at Elsam
reelt opnår en dobbelt risikokompensation. Det kan naturligvis ikke komme på tale.
Det anførte skal i øvrigt ses i lyset af, at den tilladte egenkapitalforrentning ... er høj
og endvidere tager udgangspunkt i en opgørelse af egenkapitalen, der er endog meget fordelagtig for Elsam, jf. punkt 14.
Særligt i relation til Elsams udlægning af skønsmændenes besvarelse af spørgsmål
19.2 om, at investorer ikke vil investere i Elsam, hvis Elsam kun tillades en forrent-
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ning som i misbrugstest A, skal det fremhæves, at der er tale om en klassisk fremgangsmåde fra Elsams side. Elsam formulerer et spørgsmål baseret på en række forudsætninger, således at skønsmændene kun har et muligt logisk svar. Herefter benytter Elsam skønsmændenes svar til at postulere, at de af Elsam anvendte forudsætninger, som skønsmændene har været bundet af ved besvarelsen, også er blevet "blåstemplede" af skønsmændene. Dette er naturligvis ikke tilfældet
Konkret har skønsmændene svaret, at investorer (naturligvis) ikke vil investere i aktiver, hvor det på forhånd vides, at de ikke vil give det forventede afkast. Pointen er
bare, at de af Elsam i spørgsmålet indlagte forudsætninger (se herved Elsams bemærkninger på side 68 i processkrift Il) ikke er holdbare, ff. herved det netop ovenfor
anførte.
16.

MISBRUGSTEST A SKAL IKKE SIKRE FULD "UDNYTTELSE" AF DEN
TILLADTE EGENKAPITALFORRENTNING

16.1
Indledende bemærkninger
Som det fremgår af bemærkningerne ovenfor i relation til fastsættelsen af den rimelige egenkapitalforrentning, kan der ikke være tvivl om, at den anvendte teststørrelse i
misbrugstest A samlet set tillader Elsam at opnå en efter markedsforholdene (mere
end) rimelig og forsvarlig forrentning af egenkapitalen, hvilket er det afgørende.

Elsam gør ikke desto mindre gældende, at misbrugstest A "fejlagtigt" identificerer
kritiske timer, før Elsam opnår den tilladte egenkapitalforrentning på 10 %.
De af Konkurrencerådet anvendte beregninger af teststørrelsen i misbrugstest A indeholder ifolge Elsam angiveligt to fejl ved beregningen af de tillæg, som benyttes
ved misbrugstest A. For det første angiver Elsam, at den anvendte mark up-procent
for egenkapitalen er beregnet forkert, idet den ikke sikrer, at Elsam samlet set får tildelt en egenkapitalforrentning svarende til den tilladte egenkapitalforrentning indeholdt i teststørrelsen i misbrugstest A. For det andet angiver Elsam, at der skulle have
været anvendt en anden mark up-procent i prisvariationstillægget.
Efter rådets opfattelse er det ikke rigtigt, at der er tale om en fejl ved fastsættelsen af
de anvendte mark ups. Det er heller ikke rigtigt, at rådet og skønsmændene ved besvarelsen af spørgsmål 16 og 17 har bekræftet, at der er tale om fejl i beregningerne.
16.2
Beregning af mark up til brug for egenkapitalforrentningen
Elsams anbringende bygger på den misforståelse, at Elsam efter misbrugstest A har
krav på, at Elsam i den undersøgte periode kan "udnytte" hele den i misbrugstest A
indeholdte teststørrelse - der i betydelig grad overvurderer Elsams reelle omkostninger- fuldt ud, jf. herved Elsams over tid-betragtning, som af en række grunde ikke er
holdbar, jf. punkt 10.

Synspunktet er endvidere reelt sammenfaldende med Elsams synspunkt om, hvorledes prisvariationstillægget skal opbygges for at sikre en fuld udnyttelse af teststørrelsen samlet set over hele den undersøgte periode, hvorfor der tillige henvises til bemærkningerne herom i punkt 17.
Det skal for en ordens skyld videre bemærkes, at Konkurrencerådet og skønsmændene, jf. besvarelsen af spørgsmål 16, ganske rigtigt har bekræftet, at Elsam på grund
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af de konkret opnåede priser ikke fuldt ud har kunnet udnytte den samlede teststørrelse i alle timer i den undersogte periode, hvorfor Elsam naturligt nok ikke har opnået en samlet egenkapitalforrentning på præcis 10 % set over hele den undersøgte
periode.
Denne bekræftelse er dog ikke udtryk for, at der er fejl i misbrugstesten, ligesom det
ikke er udtryk for, at der ikke er indgået en egenkapitalforrentning på 10 % i teststørrelsen anvendt ved vurderingen af de enkelte timer. Realiteten er, at den tilladte
egenkapitalforrentning er langt højere end 10 % bl.a. pga. den måde, som egenkapitalen er opgjort på, jf. punkt 14.
Der opnås i øvrigt en egenkapitalforrentning meget tæt på 10 % set samlet over perioden, såfremt de oprindeligt i misbrugstest A indeholdte forudsætninger anvendes,
hvilket underbygger, at misbrugstest A virker efter hensigten. Det er således reelt
kun, når Elsam ændrer på forudsætningerne i misbrugstest A, at egenkapitalforrentningen afviger fra de 10 %.
Elsams eksempler med en lav samlet egenkapitalforrentning bygger alle på en lang
række forudsætninger, der ikke kan lægges til grund. Om de enkelte forudsætninger
henvises til det herom anforte i dette processkrift. Elsams beregninger er således en
konsekvens af, at Elsam indlægger en række urigtige forudsætninger om den efter
Elsams opfattelse "rigtige" teststørrelse og opbygning af misbrugstest A. Beregningerne siger derimod ikke noget om, hvorvidt misbrugstest A er uegnet til at danne
grundlag for misbrugsvurderingen. Elsams beregninger tager ikke højde for, at test•
størrelsen er meget konservativt fastsat til fordel for Elsam, og at den reelt tilladte
egenkapitalforrentning er langt højere end de 10 %.
Særligt om Herning-værkets håndtering i relation til spørgsmfil 16 og 17 bemærkes,
at Elsam ved sine beregninger har taget udgangspunkt i en forkert talkolonne i reg•
nearket i misbrugstest A. Elsam har beregnet overskuddet ud fra følgende formel:
(Pris x produktion på de centrale værker eksklusiv Herning-værket) - (omkostninger
x produktion på de centrale værker eksklusiv Herning-værket)/egenkapitalen på de
centrale værker inklusive Herning-værket.
Dette underestimerer selvsagt egenkapitalforrentningen, idet Herning-værket også
skal indgå i tælleren, hvis det skal give mening. Skønsmændene har ved besvarelsen
af spørgsmål 16 og 17 bekræftet, at Elsams metode er forkert ...
16.3
Mark up-procenten i prisvariationstillægget
Synspunktet angår spørgsmålet om anvendelse af AVC drift og CO2-tillæg i prisvariationstillægget. Herom henvises til punkt 17.4.
17.

PRISVARJATIONSTILLÆGGET

17.1
Overordnede bemærkninger om prisvariationstillæggets opbygning
Den i misbrugstest A anvendte teststørrelse er nærmere beskrevet i punkt 2.2 og 12.2.
Konkurrencerådet har i teststørrelsen i misbrugstest A indbygget et prisvariationstillæg, der skal kompensere Elsam for "mistet" indtjening i timer, hvor den opnåede
pris er lavere end Elsams gennemsnitlige samlede omkostninger baseret på regn•
skabstal tillagt egenkapitalforrentningen.
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Prisvariationstillægget skal ikke nødvendigvis sikre Elsam en "krone for krone"•
kompensation beregnet time for time endsige set over hele den undersøgte periode
baseret på Elsams alternativomkostninger, men skal indgå i den samlede teststørrelse, der skal danne grundlag for en samlet vurdering af, om Elsam har opnået urime•
ligt høje wiser ik pågældende timer.
Prisvariationstillægget skal i den forbindelse ikke som sådan ... garantere Elsam en
bestemt indtjening i enkelttimer endsige samlet set over hele den undersøgte periode,
ligesom prisvariationstillægget ikke skal sikre en fuld udnyttelse over tid af den i
forvejen konservativt fastsatte teststørrelse, jf. herved punkt 10 om over tid·
betragtningen.
I misbrugstest A bestemmes prisvariationstillægget konkret som den gennemsnitlige
procentuelle afvigelse mellem den tilladte mark up og den realiserede mark up i dis·
se timer. Om den nærmere beregning af prisvariationstillægget henvises til rådets afgørelse punkt 477-489 ...
Der beregnes både et prisvariationstillæg for 3·timers intervaller og for IO-timers intervaller, idet test A som bekendt ser på sammenhængende perioder af 3 henholdsvis
10 timer. Prisvariationstillægget for 10-timers intervallerne beregnes som prisvariationstillægget for 3-timers intervallerne delt med 3 1/3.
Prisvariationstillægget er konservativt fastsat og fører konkret til, at Elsam overkompenseres med 71 % i forhold til den "mistede" indtjening, jf. punkt 484ff i rådets afgørelse. Ved en egenkapitalforrentning på 14 % er overkompensationen på 21 %. Det
fremhæves, at denne overkompensation er beregnet med udgangspunkt i de
regnskabsførte omkostninger og den meget konservativt fastsatte egenkapitalfor•
rentning, jf. nedenfor i 17.5.
Til Elsams anbringende om, at anvendelse af et prisvariationstillæg ud fra en ex ante
betragtning ikke sikrer Elsam en bestemt indtjening, hvis ikke markedet giver mulighed herfor, bemærkes, at der er tale om en ex post vurdering af de af Elsam rent faktisk indmeldte priser, og at prisvariationstillægget sammen med de øvrige konservativt fastsatte elementer i teststørrelsen bevirker, at kritiske timer kun identificeres, når
der er et betydeligt misforhold mellem de indmeldte priser og Elsams omkostninger.
17.2

Konkurrencerådet har et vidt skøn ved fastlæggelse af prisvariationstillægget
Prisvariationstillægget udgør et integreret led i den skønsmæssige vurdering af,
hvornår Elsams priser må anses for urimeligt høje, og konkurrencemyndighederne
må derfor på grund af deres særlige sammensætning og indsigt i komplicerede økonomiske og konkurrenceretlige forhold have et vidt skøn ved fastlæggelsen af prisvariationstillæggets nærmere fastlæggelse og opbygning.

Elsam har ikke tilvejebragt et grundlag endsige et sikkert grundlag for at tilsidesætte
dette skøn.
Elsams indsigelser mod prisvariationstillæggets opbygning skal ses i lyset af, at Elsam hverken efter lovgrundlaget eller økonomisk teori har krav på, at der indgår et
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prisvariationstillæg i misbrugstesten endsige, at dette prisvariationstillæg har en bestemt indhold.
Prisvariationstillægget tillader reelt, at Elsam i alle timer døgnet rundt og året rundt i
hele den undersøgte periode har højsæson, selv om berettigelsen heraf i en misbrugstest kan diskuteres. På et marked med effektiv konkurrence kan der naturligvis ikke
tages udgangspunkt i, at en virksomhed er sikret mod perioder med lave priser end•
sige er sikret en rimelig egenkapitalforrentning i perioder på over et år ad gangen.
Skønsmændene har ved besvarelsen af spørgsmål 12 sammenholdt med spørgsmål
49a fastslået ...,

fil sælgere på et konkurrencepræget spotmarked ikke er sikret en bestemt af•
sætning til en pris, der dækker alle de regnskabsførte omkostninger, eller sikret en bestemt afsætning til en pris, der garanterer en fast egenkapitalforrentning for alle timer og alle produkter for et år ad gangen,
fil sådanne sælgere tilsvarende ikke er sikret en pris, der omfatter et prisvariationstillæg svarende til det i rådets afgørelse anvendte, og
fil prisvariationstillægget og fastlæggelsen af dets indhold ikke er behandlet i
okonomisk teori.
Hertil kommer, at Elsam via reglerne om betaling for varmeproduktion, indtjeningen
fra vindmøller, og betaling for systemydelser i betydeligt omfang er sikret mod tab i
timer med lave elpriser, ligesom Elsams markedsrisiko generelt ikke er stor. Heller
ikke reale grunde taler således for, at teststørrelsen i misbrugstest A nødvendigvis
skal indeholde et prisvariationstillæg.
Såfremt prisvariationstillægget sættes til nul og rådets oprindelige metode med 10 %
egenkapitalforrentning i øvrigt anvendes uændret, identificeres 2523 kritiske timer
for 2005-2006 og 1773, hvis 2. halvår 2006 ekskluderes.

17.3
Generelt om Elsams indsigelser mod prisvariationstillægget
Elsam fremfører overordnet set 4 indsigelser mod opbygningen af prisvariationstillægget. De 4 indsigelser er af Elsam betegnet
Tabet
PYT-mark up
Kompensationen
Krone for krone-metoden (forudsætning A)
Indsigelserne kommenteres enkeltvis nedenfor i de følgende punkter. Her skal det
indledningsvis fremhæves, at indsigelserne overordnet er baseret på, at Elsam finder,
at den samlede teststørrelse i misbrugstest A angiveligt kun svarer til Elsams alternativomkostninger og svarer til den pris, som ville kunne opnås på et marked med effektiv konkurrence, .il!. Elsam har et retskrav på i den undersøgte periode mindst at
kunne opnå en samlet fortjeneste, som havde Elsam i alle timer i perioden opnået en
pris svarende til det i misbrugstest A fastlagte teststørrelse, og .il!. det er en fejl, at
prisvariationstillægget ikke er opbygget så dette sikres.
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Som det fremgår af navnlig punkt 7-12 er dette af en række grunde forkert.
For det første er teststørrelsen i misbrugstest A ikke blot udtryk for Elsams alternativomkostninger, men indeholder også flere elementer, der ikke har karakter af alternativomkostninger, ligesom de enkelte elementer er konservativt fastsat til fordel for
Els.im.

For det andet kunne Elsam ikke på et marked med effektiv konkurrence have opnået
en pris svarende til teststørrelsen i alle timer i den undersøgte periode endsige en
samlet fortjeneste som svarer til, at Elsam i alle timer i perioden havde opnået en pris
svarende til den i misbrugstest A fastlagte teststørrelse.
For det tredje skal prisvariationstillægget derfor ikke garantere Elsam en bestemt indtjening i enkelttimer endsige samlet set over hele den undersøgte periode, ligesom
prisvariationstillægget ikke skal sikre en fuld udnyttelse over tid af den i forvejen
konservativt fastsatte teststørrelse.
De af Elsam angiveligt påpegede "fejl" i prisvari.itionstillægget er således ikke fejl,
men blot udtryk for, at Elsam ønsker et højere prisvariationstillæg end fastsnt i misbrugstest A.
Udover den grundlæggende metodiske forskel på Konkurrencerådets prisvariationstillæg og det af Elsam ønskede prisvariationstillæg, som er behandlet nærmere nedenfor ad krone for krone-metoden (forudsætning A), så fører Elsams grundlæggende synspunkt endvidere til den forskel på prisvariationstillægget, at Konkurrencerådet ved anvendelsen af prisvariationstillægget tager udgangspunkt i Elsams
regnskabsførte omkostninger uden C02-tillæg, hvorimod Elsam tager udgangspunkt
i Elsams AVC baseret på driftstat ved maksimallast med tillæg af C02-tillægget.
Dette spørgsmål behandles nedenfor inden de enkelte indsigelser, idet der er tale om
en indsigelse, der har betydning for alle Elsams 4 indsigelser.
17.4

Om alternativomkostninger, driftstal og regnskabstal i misbrugstest A

17.4.1

Generelle bemærk11i11ger - omkost,1irigeme mv i misbrugstest A

Rådet bestrider ikke, at det efter økonomisk teori kan være fornuftigt for en virksomhed at prissætte efter alternativomkostninger, og at alternativomkostninger i form af
værdien på produktionstidspunktet (i modsætning til anskaffelsestidspunktet) af eksempelvis brændsel og C02-kvoter ved salg i stedet for anvendelse i elproduktionen
i visse tilfælde kan indgå i fastlæggelsen af den økonomiske værdi i en misbrugstest
(andet led i United Brands-testen) og dermed have en vis indflydelse på vurderingen
af, om de anvendte priser har været urimeligt høje.
Som anført i punkt 4 og 12, har misbrugstesten til formål at vurdere, om Elsam har
opnået urimeligt høje priser på det relevante marked. Det relevante er i den forbindelse, om prisen overstiger, hvad der ville kunne opnås på et marked med effektiv
konkurrence. Den nærmere fastlæggelse af prisen skal ske gennem en hypotetisk
præget bedømmelse af forholdene, som de ville være på et marked med effektiv
konkurrence.
Selv om en omkostning efter økonomisk teori er en relevant alternativomkostning,
som vil indgå i virksomhedernes beslutningsgrundlag, kan markedsforholdene bety•
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de, at det ikke i et marked med effektiv konkurrence vil være muligt at få dækket
omkostningen fuldt ud, jf. punkt 7.
Som anført i punkt 8 forudsætter anvendelse af alternativomkostninger i en mis•
brugstest derfor i det mindste, il! der konkret er tale om reelle alternativomkostninger, og .iJ! prissætningen på et marked med effektiv konkurrence ville tillade virk•
somhederne at opnå dækning for de pågældende alternativomkostninger. Anvendelse af alternativomkostninger i misbrugstesten må tillige kræve, at det er retvisende i
lyset af den konkrete sags omstændigheder.
Teststørrelsen i misbrugstest A sikrer ud fra et sikkerhedshensyn fuld dækning til Elsams samlede gennemsnitlige omkostninger, ATC. Opgorelsen af ATC indeholder
udover de regnskabsførte gennemsnitlige faste omkostninger, AFC, de gennemsnitlige variable omkostninger AVC baseret på driftstal ved maksimal last Herudover indeholder teststørrelsen et tillæg til dækning af markedsprisen for C02-kvoterne, selv
om Elsam er tildelt kvoterne gratis samt en rimelig egenkapitalforrentning og et pris•
variationstillæg.
Driftstill er således medinddraget i A VC i det omfang, Elsam har indberettet t.illene
til styrelsen oprindeligt, selv om tallene ikke er regnskabsført. For en ordens skyld erindres om, at omkostningerne fastl.igt ud fra de oplyste driftstal ikke nødvendigvis
faktisk er afholdt (ligesom de pågældende driftstal ikke nødvendigvis betyder, at Elsams alterniltivomkostninger svarer hertil), da de anvendte driftstal er omkostnin·
gerne ved maksimal last/produktion, der er højere end ved den faktiske produktion.
De anvendte driftstal overestimerer således omkostningerne i betydelig grad i forhold til det regnskabsførte.
Elsilrn har ikke desto mindre anført, at der ønskes anvendt endnu højere - men udokumenterede - alternativomkostninger (i form af genanskaffelsesværdier, navnlig i
relation til brændselspriser). Elsam har aldrig dokumenteret, at der foreligger sådan•
ne alternativomkostninger af betydning, og der må således lægges vægt på de af El•
sam oprindeligt indberettede tal.
Dertil kommer, at Elsam har sikret sig mod prisudsving på brændsel ved anvendelse
af finansiel afdækning ... Omkostningerne hertil er dækket via omkostningsdelen af
teststørrelsen.
Hvis misbrugstesten skal forhøjes med (udokumenterede) alternativomkostninger til
brændsel, selv om brændslet er anvendt til produktion af el, skal der i givet fald fore•
tages en korrektion herfor, hvis alternativomkostnings-tankegangen følges fuldt ud.
Dette har Elsam ikke gjort i sine beregninger.
Under alle omstændigheder er misbrugsvurderingen en ex post vurdering, hvor der
kan tages udgangspunkt i, at de oplyste omkostninger er afholdt ud fra en kommerciel vurdering af, at det bedst kunne betale sig at producere el og ikke sælge brændsel til anden side (under hensyn til priser og transaktionsomkostninger mv.), jf. herved skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 11, Ild og Ile ...
Derudover indgår værdien af C02•kvoter med 100 % i teststørrelsen, selv om det ikke nødvendigvis kan lægges til grund, at C02•kvoterne udgør en reel alternativom-
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kostning, idet Elsam på et marked med effektiv konkurrence ikke ville kunne overvælte markedsprisen for de gratis tildelte CO2-kvoter fuldt ud i el-prisen.
Om anvendelse af CO2-kvoter i misbrugstesten er det indledningsvis vigtigt at være
opmærksom på, at efter ligningslovens § 7Y, stk. 1, medregnes værdien af kvoter og
betalingsrettigheder, som er omfattet af afskrivningslovens §§ 40A-40C, og som er
tildelt vederlagsfrit, ikke ved opgørelsen af modtagerens skattepligtige indkomst.
Afskrivningslovens§ 40A har følgende ordlyd:

§ 40 A. Ved opgorelsw af de11 skalkpligtige indkomst kan n11sknffelsess11111me11 til erl,vervelse af e11 kvote, der giver ret til at producere, levere, anvende, udnytte eller fange e11 bestemt mængde af et produkt el/er en ressource eller at udlede en l1estemt mængde af produkter eller ressorircer, l,eruuder fomrc11ende nffaldsprod11kter, og som k1111 kn11 bruges e11 gnns
(e11 e11gm1gsl..cJole), fradrages i det i11dko111sttir, hvori kvoten er n11ve11dt i prod11ktio11e11.
Reglerne i 1. p1111kt fi11der tilsvarende m1ve11delse på n11de/e af e11gn11gskvoler, der er a11vendt i produktio11e11.
Stk. 2. Fortjeneste eller tab ved salg eller udlob ef en engangskvote eller en andel heraf medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det i11dko111står, l,vori kvote11 eller
e11 andel /tern/ sælges eller udlober uden ni være anvendt i produktionen. Fort;eueste eller
tali opgores som forske/le11 mellem nfståelsess11111111en og n11sknjfefsessu111111e11.
Stk. 3. A11skaffelsess11111111e11 som 11ævnt i stk. 1 og 2 sættes til 11111 for en e11ga11gsk-vote eller
en andel lteraf, der er tildelt vederlagsfrit. A11sknffdsess11111111e11 for en kobt engn11gskt1ote eller en a11de/ lteraf sættes til kobss11m111e11.
Stk. 4. Afsttlclsess111nme11 som 11æv11t i stk. 2 sættes til 11111/or e11 e11ga11gskvote eller en andel heraf, der er mwendt i prod11ktio11e11. Afsttiefsess11m111e11 for e11 e11gn11gsl,,,,ote eller e11
andel l1ernf, der udlober uden ni være a11vendt i prod11ktio11e11, sættes ligeledes til 11111.
Stk. 5. Hvis en skattepligtig e;er enga11gskvoter eller andele nf e11ga11gskt1oter med samme
rettigheder, 111e11 erlwen,et på forskellige tidspunkter, anses de Jorst erhvervede kvoter eller
nudele af kvoter for de Jorst afståede.
Stk. 6. Rettiglteder, der er knyttet til andelsbeviser m.v. i foreninger omfattet af selskabsskattelovens§ 1, stk. 1, ur. 3 og 4, er ikke omfattet af stk. 1-5.
Hvis en virksomhed har fået tildelt CO2-kvoter gratis vil den regnskabsmæssige omkostning ved anvendelse af CO2-kvoterne således være lig nul. Det skyldes, at CO2kvoter ifølge afskrivningsloven skal bogføres til anskaffelsesværdien. Hermed skal
de gratis tildelte CO2-kvoter bogføres til nul. Tilsvarende er det ikke tilladt at fradrage markedsværdien af gratis tildelte CO2-kvoter i forbindelse med opgørelsen af den
skattepligtige indkomst.
I forbindelse med udarbejdelsen af misbrugstest A er der ud fra et forsigtighedsprincip ikke korrigeret for de regnskabsmæssige bestemmelser, der regulerer Elsams
regnskabsmæssige muligheder for at opskrive værdierne af CO2-kvoteme.
Dernæst bemærkes, at CO2-kvoterne er tildelt under forudsætning af anvendelse til
el-produktion og ikke salg. Et salg ville dermed stride mod lovgivers forudsætninger
for tildelingen af gratis CO2-kvoter.
Det ville dermed også udgore ulovlig statsstøtte, hvis Elsam kunne beholde indtægterne fra et evt. salg. Det fremhæves i den forbindelse, at CO2-kvotesystemet er god-
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kendt efter statsstøttereglerne, hvorfor en fravigelse af reglerne udgør ikke godkendt
og dermed ulovlig statsstøtte.
Det forhold, at Elsam angiveligt "blot kunne have solgt C02-kvoteme og købt dem
igen, og at de i så fald ville blive regnskabsført" ændrer ikke på, at et salg ville være i
strid med lovgivers forudsætninger.
Såfremt Elsam konsekvent havde valgt at afhænde kvoterne, ville Elsam ikke være
blevet tildelt gratis kvoter fremover, men ville skulle købe kvoterne til markedspris,
hvis der skulle produceres el (hvad Elsam af en række årsager var forpligtet til). Evt.
salgsindtægter i et år ville dermed modsvares af tilsvarende omkostninger til indkøb
af C02-kvoter i følgende år.
Dertil kommer, at Elsams betragtninger ikke ændrer på, at Elsam ikke nødvendigvis
var sikret dækning for omkostningerne til C02•kvoterne på et marked med effektiv
konkurrence, jf. nedenfor, ligesom fremgangsmåden i sig selv ikke ville være udtryk
for normal markedsadfærd.
Elsam kunne heller ikke sælge C02-kvoterne, da Elsam havde indgået langvarige leveringskontrakter på el, var forpligtet til at levere en række systemydelser samt havde forpligtelse til at producere varme.
De centrale kraftvarmeværker kan således ikke producere varme uden også at producere en vis mængde el. Det minimale niveau af el-produktion, der kan produceres
for et givent niveau af varmeproduktion, kaldes for den varmebundne el-produktion.
Ca. 40 % af den samlede el-produktion var ifølge Elsam varmebunden el-produktion.
Elsam ville ikke frit kunne have solgt kvoterne anvendt til den varmebundne elproduktion, hvis Elsam fortsat skulle have leveret varme til kunderne.
Skønsmændene har ved besvarelsen af spørgsmål 1le anført, at værdien af C02kvoterne pr. definition er lig nul, når kvoterne ikke kan afhændes, idet der i så fald
ikke er tale om en reel alternativomkostning.
For en ordens skyld skal det fremhæves, at Konkurrencerådet ikke har gjort gældende, at det er en forudsætning for at kunne anerkende C02-kvoterne som alternativomkostninger, at samtlige kvoter i den undersøgte periode skulle kunne afhændes.
Pointen er derimod, at Elsam af de ovenfor anførte grunde ikke kunne afhænde (alle)
kvoterne, hvorfor en 100 % medtagelse af kvoterne er udtryk for en konservativ vurdering.
Misbrugstest A er yderligere til fordel for Elsam derved, at C02-kvoterne inddrages
med 100 % uden, at der foretages en korrektion for nettokonsekvenserne af, hvis der i
stedet for anvendelse i produktionen var sket salg, hvilket burde være konsekvensen,
hvis alternativomkostnings-tankegangen følges fuldt ud. Elsams beregninger tager
heller ikke højde herfor.
Det bestrides, at det kan anses for en direkte følge af kvotelovgivningen, at Elsam
ville kunne overvælte markedsprisen for de gratis tildelte C02-kvoter fuldt ud.
Det er muligt, at lovgiver i et vist omfang forventede, at markedsprisen for de gratis
tildelte C02-kvoter ville blive overvæltet i el-prisen, men lovgiver har ikke tilkende-
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givet, at det var forventningen endsige et krav, at den fulde markedspris for de gratis
tildelte CO2-kvoter under effektiv konkurrence ville blive overvæltet.
I den forbindelse kan henvises til punkt 497ff i rådets afgørelse og bilag 34-40, hvoraf
fremgår, at kun en af de adspurgte markedsaktører og myndigheder forventede, at
denJulde markedspris for de gratis tildelte CO2-kvoter under effektiv konkurrence
ville blive overvæltet i el-prisen i 2005-2006 ...
På den baggrund forekommer det klart, at Elsam ikke har ret i, at lovgiver har krævet, at der skulle ske fuld overvæltning i den undersøgte periode.
Skonsmændenes besvarelse af spørgsmfil 11f viser, at konkurrenceforholdene pfi
markedet naturligvis vil være afgørende for, om prisdannelsen pfi markedet vil føre
til, at markedsprisen for de gratis tildelte CO2-kvoter kan overvættes i priserne på
engrosmarkedet for fysisk el i Vestdanmark ...
Elsam har i regnskaberne oplyst, at der kun kan blive tale om delvis overvæltning af
CO2-kvoteme i el-prisen ...
Elsams daværende administrerende direktør har om overvæltning af CO2-kvoterne i
el-priserne udtalt (bilag Bl A ... ), at der ifølge direktøren med henvisning til konkurrenceforholdene på markedet

"... dog ikke {er} tvivl 0111, at denne oven1ælt11ingsgrnd bliver noget nær nul. Som 11dgn11gsprmkt får vi ikke mulighed for at overvælte klimareg11i11gen på forbrugerc11 ..." {111i11
11nderstreg11i11gI
Erfaringen fra andre geografiske markeder tyder også på, at overvæltning ikke kan
ske.
Under alle omstændigheder er misbrugsvurderingen en ex post vurdering, hvor der
kan tages udgangspunkt i, at de oplyste omkostninger er afholdt ud fra en kommerciel vurdering af, at det bedst kunne betale sig at producere el og ikke sælge CO2kvoteme til anden side (under hensyn til priser og transaktionsomkostninger mv.), jf.
herved skønsmændenes besvarelse af spørgsmfil 11, 1Id og 1le ...
Sammenfattende tillader misbrugstesten med andre ord Elsam at tage priser, som
langt overstiger markedsprisen og fører til dækning af omkostninger, der ikke ville
kunne dækkes pfi et marked med effektiv konkurrence, nfir misbrugstesten indregner
markedsværdien af CO2-kvoter med 100 %.
I overensstemmelse hermed har de tyske konkurrencemyndigheder vurderet, at det
vil udgøre misbrug, hvis el-producenter overvælter mere end 25 % af prisen for CO2kvoteme på forbrugerne. For en ordens skyld bemærkes, at sagen efterfølgende er
lukket ved afgivelse af tilsagn ...
Dette underbygger, at teststørrelsen i misbrugstest A endog i meget betydelig grad
underestimerer Elsams misbrug.
Det skal yderligere fremhæves, at det forhold, at de gratis tildelte CO2-kvoter udgør
en med Elsams egne ord "windfall profit", må indgå i den samlede misbrugsvurde-
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ring. CO2-tillægget fungerer i praksis som en forhøjelse af egenkapitalforrentningen,
og en fuld anvendelse af CO[2]-tillægget giver dermed reelt en for hoj egenkapitalforrentning.
De ovenfor anførte forhold gør sig gældende uanset indholdet af Højesterets dom i
sagen mellem Dong og SOHertx Transmission GmbH og Energinet.dk, som Elsam
påberåber sig ...
Om denne dom skal det i øvrigt fremhæves, at den pågældende sag angik fortolkningen af en kontraktbestemmelse og ikke en misbrugsvurdering efter konkurrencereglerne, at Højesteret ikke har taget stilling til det ovenfor anførte om, at markedsprisen for de gratis tildelte CO2-kvoter ikke ville kunne overvæltes i el-priserne på
markedet, og fil Dong i øvrigt meget belejligt ikke under sagen synes at have gjort
Højesteret fuldt ud opmærksom på de af rådet ovenfor anførte synspunkter om muligheden for overvæltning.
Såfremt værdien af CO2-kvoterne kun medregnes i mindre omfang end gjort af Konkurrencerådet fører det til, at der identificeres et meget betydeligt antal yderligere
kritiske timer, jf. side 91 i rådets afgørelse. Der identificeres 7964 kritiske timer i 20052006 ved et CO2-tillæg på O % og 3603 kritiske timer ved et CO2-tillæg på 50 % ved
10 % egenkapitalforrentning.
Anvendes Elsams "krone for krone" -metode i prisvariationstillægget udgør antallet
af kritiske timer ved anvendelse af O % CO2-tillæg eksempelvis 3589 timer ved 14 %
egenkapitalforrentning, 5538 timer ved 10 % egenkapitalforrentning og 7145 timer
ved 5 % egenkapitalforrentning. Ved 50 % CO2-tillæg er tallene henholdsvis 1352 timer, 3175 timer og 4791 timer. Anvendes 100 % CO2-tillæg udgør de tilsvarende tal
413 timer, 1106 timer og 2043 timer, jf. bilag P ...

17.4.2 A VC drift og CO2 i prisvariatioustillæggct
Elsams indsigelser mod prisvariationstillæggets opbygning skal som nævnt ses i lyset
af, at Elsam hverken efter lovgrundlaget eller økonomisk teori har krav på, at der
indgår et prisvariationstillæg i misbrugstesten endsige, at dette prisvariationstillæg
har [et} bestemt indhold.
Som det fremgår af punkt 2.2 og 12.2, er teststørrelsen i misbrugstest A endvidere ikke blot udtryk for Elsams alternativomkostninger, men indeholder også flere elementer, der ikke har karakter af alternativomkostninger, ligesom de enkelte elementer er
konservativt fastsat til fordel for Elsam.
Elsam kunne ikke på et marked med effektiv konkurrence have opnået en pris svarende til teststørrelsen i alle timer i den undersøgte periode endsige en samlet fortjeneste som svarer til, at Elsam i alle timer i perioden havde opnået en pris svarende til
den i misbrugstest A fastlagte teststorrelse.
Prisvariationstillægget skal derfor ikke garantere Elsam en bestemt indtjening i en•
kelttimer endsige samlet set over hele den undersøgte periode i form af en krone for
krone-kompensation baseret på den konservative teststørrelse i misbrugstest A, ligesom prisvariationstillægget ikke skal sikre en fuld udnyttelse over tid af den i farve•
jen konservativt fastsatte teststørrelse.

. 474 •

Allerede af denne grund er der ikke belæg for Elsams indsigelse om, at prisvariationstillægget skal beregnes med udgangspunkt i et "omkostningsbenchmark", som
inddrager AVC drift og CO2-tillægget.
Om begrundelsen for rådets konkrete udformning af prisvariationstillægget bemærkes, at prisvariationstillægget reelt er en forhøjelse af egenkapitalforrentningen, og
det er da også på egenkapitalforrentningen, at konkurrencen ville udspille sig (størrelsen af egenkapitalforrentningen, således at dyre værker udkonkurreres og erstattes af mere omkostningseffektive værker), hvis der var fornøden konkurrence på
markedet.
Prisvariationstillægget skal ikke baseres på driftstal, men derimod på regnskabstat,
idet der er tale om en udjævning af prisudsving over en længere periode. Ved at opgøre prisvariationstillægget på regnskabstat bliver Elsam sikret mod prisudsving på
elmarkedet. Hvis Elsam har været "uheldige" og har indkøbt eksempelvis kul til meget høje priser, så sikrer prisvariationstillægget, at Elsam kompenseres svarende til
selskabets faktisk afholdte omkostninger.
Omvendt, hvis Elsam har været "heldige" og har indkøbt kul til meget lave priser, så
giver prisvariationstillægget - på præcis samme måde - alene kompensation for de
omkostninger, Elsam faktisk har afholdt.
På den måde kan man sige, at prisvariationstillægget både "garderer" Elsam mod
udsving på el-prisen, men også mod udsving i input-priserne. Det må forventes, at
Elsam i nogle perioder er mere "heldige" end i andre perioder, hvorfor driftstallene
over tid vil konvergere mod regnskabstallene. Opståede gevinster og tab vil over tid
blive regnskabsfort.
Dertil kommer, at de anvendte driftstal som anført i 2.2 og 12.2 ikke konkret er udtryk for de faktiske alternativomkostninger og i øvrigt i betydelig grad overestimerer
Elsams omkostninger - også set over hele den undersøgte periode i Elsam II og IIIsagerne (2003-2006).
Hvis driftstal skulle anvendes, burde det være driftstal ved effektiv drift og ikke som
anvendt i Elsams beregninger de maksimale variable omkostninger (der altså ikke
nødvendigvis er afholdt konkret eller udgør en reel alternativomkostning). Prisvariationstillægget skal - hvis det overhovedet skal anvendes - kun kompensere en effektiv konkurrenceudsat virksomhed og ikke give tillæg til omkostninger, der ikke afspejler forholdene på et konkurrenceudsat marked.
CO2-kvoteme behandles i prisvariationstillægget på samme vis som de øvrige alternativomkostninger. I ovenstående sammenhæng kan man sige, at Elsam blot har været ekstraordinære "heldige", idet Elsam har modtaget kvoterne gratis. Derfor skal
CO2 kvoterne behandles på præcis samme måde som en situation, hvor Elsam var
blevet tildelt et vognlæs kul gratis. For prisvariationstillægget indebærer dette imidlertid, at Elsam ikke har afholdt omkostninger ved CO2-kvoteme, hvorfor selskabet
ej heller bliver kompenseret i prisvariationstillægget. Elsam bliver kompenseret for
værdien af CO2-kvoteme, men dette sker blot i omkostningsdelen af teststørrelsen og
ikke i prisvariationstillægget.
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Endvidere er det tvivlsomt, om C02-kvoterne udgør en reel alternativomkostning,
og om Elsam ville kunne overvælte C02-kvoterne på forbrugerne, jf. punkt 17.4.1,
hvilket yderligere understøtter, at C02-kvoteme ikke bør indgå i prisvariationstillægget.
Prisvariationstillægget indebærer desuden, at Elsam gives ekstra kompensation i timer, hvor prisen overstiger den samlede teststørrelse i misbrugstest A, men hvor de
omkringliggende timer sikrer, at timen ikke identificeres som kritisk. Endvidere sikrer prisvariationstillægget, at Elsam kompenseres for omkostninger, der ikke direkte
kan tilskrives elproduktionen (f.eks. generelle afskrivninger og hensættelser).
Dertil kommer, at prisvariationstillægget ved beregningen af teststørrelsen i misbrugstesten multipliceres med de gennemsnitlige samlede omkostninger, der overstiger Elsams regnskabsførte omkostninger i betydelig grad.
Det ville savne mening, hvis Elsam, udover allerede at være blevet overkompenseret
i forhold til de regnskabsforte omkostninger ved beregningen af de gennemsnitlige
samlede omkostninger og egenkapitalforrentningen, også ved beregningen af prisvariationstillægget skulle kompenseres yderligere af denne overkompensation.
Som anført i punkt 17.4.1 er misbrugsvurderingen desuden en ex post vurdering,
hvor der kan tages udgangspunkt i, at de oplyste omkostninger (de anvendte
driftstal for brændsel og C02-kvoter) er afholdt ud fra en kommerciel vurdering af,
at det bedst kunne betale sig at producere el og ikke sælge brændslet og C02kvoteme til anden side (under hensyn til priser og transaktionsomkostninger mv.),
og at der ikke i misbrugstesten foretages en korrektion for konsekvenserne af et salg i
stedet for produktion af el. Dette bestyrker yderligere, at prisvariationstillægget ikke
skal baseres på AVC drift og C02-kvoteme.
17.5
"Tabet"
Indledningsvis bemærkes, at prisvariationstillægget i misbrugstest A beregnes ud fra
en formel, som tager udgangspunkt i en opgørelse af den gennemsnitlige "mistede"
fortjeneste i perioder af 3 timer beregnet som forskellen på prisen og ATC med tillæg
af egenkapitalforrentningen (af Elsam benævnt "tabet", selv om det ikke som sådan
er et tab, men en "mistet" indtjening). Prisvariationstillægget tillægges derefter teststørrelsen i de enkel te timer.

Hvis prisen ligger over ATC med tillæg af egenkapitalforrentningen, men under ATC
med tillæg af egenkapitalforrentningen og prisvariationstillægget, kan prisvariationstillægget ikke udnyttes fuldt ud. I rådets model for prisvariationstillægget får Elsam
ikke tillagt et "ekstra" prisvariationstillæg til brug i senere timer, selv om der måtte
være timer, hvor den "mistede" fortjeneste overstiger kompensationen. Med andre
ord kan uudnyttet prisvariationstillæg ikke spares op.
Med henblik på at verificere, at prisvariationstillægget rent faktisk kompenserer Elsam tilstrækkeligt, foretages efterfølgende en beregning af Elsams samlede fortjeneste
pr. time og den i prisvariationstillægget indeholdte kompensation pr. time.
Som anført i punkt 2.2, 12.2 og 14 er ATC, egenkapitalforrentningen og den egenkapi•
tal, som forrentes opgjort meget konservativt til fordel for Elsam. Udgangspunktet
for beregningen af "tabet" er dermed i betydelig grad til fordel for Elsam.
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Fastlæggelsen af "tabet" tager i øvrigt ikke hensyn til, at prisen i nogle timer overstiger teststørrelsen i misbrugstest A, men hvor timerne ikke identificeres som kritiske,
idet sammenligningen sker over perioder af 3 henholdsvis 10 timer. Denne "gevinst"
fratrækkes ikke i "tabet", hvorfor opgørelsen af "tabet" og dermed kompensationen
er konservativ til fordel for Elsam__d!, nedenfor ad kompensation.
Elsams indsigelser med dertil knyttede beregninger er herudover baseret på, at AVC
drift og salgsværdien af C02-kvoter også burde inddrages i prisvariationstillæggets
beregning af tab (den af Elsam betegnede "tabsfejl") ud fra en betragtning om, at Elsam på et marked med effektiv konkurrence - ud fra en alternativomkostningsbetragtning- kunne opnå en pris, der afspejler de gennemsnitlige samlede omkostninger baseret på driftstat og værdien på anvendelsestidspunktet af forbrugte C02kvoter, og at prisvariationstillægget derfor skal baseres på alternativomkostninger.
Der er ikke belæg herfor, jf. punkt 17.4.
17.6
PVT mark up
Fastsættelsen af mark up er, jf. ovenfor, baseret på en entydig formel udarbejdet specifikt til brug for prisvariationstillægget.

Det bestrides således, at den anvendte formel giver tilfældige resultater. De angiveligt "tilfældige" resultater, som Elsam henviser til, er udelukkende udtryk for, at Elsam er af den opfattelse, at prisvariationstillægget burde være opbygget anderledes.
Dette kan naturligvis føre til, at forholdet mellem tabet og kompensationen ændres,
men det ændrer ikke på, at rådets metode er egnet til at indgå i misbrugstesten.
Hvis teststørrelsen forhøjes tilstrækkeligt meget, vil det selvsagt være sværere for Elsam at udnytte prisvariationstillægget fuldt ud i lyset af de faktisk opnåede priser.
Derimod er der ikke tale om, at der er en fejl i den anvendte formel.
Elsams eksempel i figur 3 og 4 med tilhørende bemærkninger om, at prisvariationstillægget ikke har effekt i timer, hvor prisen ligger under ATC med tillæg af egenkapi•
talforrentningen, er blot udtryk for Elsams anbringende om, at prisvariationstillægget skal fastsættes på en sådan måde, at det uudnyttede tillæg skal kunne "spares
op", jf. punkt 17.5.
Dertil kommer, at bemærkningerne ikke tager højde for, at der er timer, som ikke
identificeres som kritiske, idet sammenligningen sker over perioder af 3 henholdsvis
10 timer, jf. ovenfor i punkt 17.5.
17.7
Kompensationen
Elsams bemærkninger om beregningen af kompensationen i prisvariationstillægget
er et spejl af bemærkningerne om opgørelsen af tabet og er baseret på samme grundlæggende indsigelse (selv om den af Elsam betegnes som en selvstændig "kompensationsfejl"). Der henvises derfor overordnet til bemærkningerne ad tabet og mark up.

Konkret overkompenserer prisvariationstillægget i 3 timers testen Elsam med 71 %,
jf. punkt 17.1.
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17.8
Krone for krone-metoden (forudsætning A)
Som det fremgår af bemærkningerne ovenfor, anvender Elsam i sine reberegninger et
prisvariationstillæg, som tager udgangspunkt i AVC drift og C02-tillæg. Men herudover anvender Elsam også en helt anden metode end Konkurrencerådet ved fastlæg•
gelse af tabet og kompensation.
Elsam ganger for det første i sine beregninger det af rådet anvendte prisvariationstillæg ... i IO-timers perioderne med 3 1/3, så det svarer til tillægget i 3-timers perioder•
ne. Dette bygger på en misforståelse af prisvariationstillæggets indhold og funktion,
idet IO-timers tillægget netop skal sikre, at forbrugerne ikke over lange perioder beta•
ler en for høj pris, og idet 10-timers tillægget overestimerer de gennemsnitlige samlede omkostninger, da de gennemsnitlige samlede omkostninger i en to-timers periode
som følge af stordriftsfordelen ved at kunne planlægge produktionen i 10 timer er lavere end de gennemsnitlige samlede omkostninger i en 3-timers periode. I 10-timers
testen har Elsam således en meget længere periode til at indhente timer med lave pri•
ser og således "spare op", hvorfor Elsams risiko er mindre og behovet for prisvariationstillægget tilsvarende mindre.
Elsam anvender for det andet i modsætning til opgørelsen i rådets afgørelse ikke en
gennemsnitsberegning for "tabet" over perioden, men tager udgangspunkt i en
"krone for krone"-kompensation i perioden, idet Elsam mener, at prisvariationstillægget skal garantere Elsam en samlet indtjening i perioden svarende til, at prisen i
alle timer i hele den undersøgte periode var blevet fastsat mindst til teststørrelsen i
misbrugstest A. Konkret gør Elsam dette ved at benytte en metode, hvor det samlede
"tab" for alle timerne i den undersøgte periode beregnes, hvorefter der fastsættes en
kompensation svarende hertil.
Elsam vil således ikke blot have dækket den "mistede indtjening", der opstår i timer
med priser under de i teststørrelsen fastlagte omkostninger (der i betydelig grad
overkompenserer Elsam for de gennemsnitlige samlede regnskabsførte omkostninger) med tillæg af egenkapitalforrentningen (der er meget konservativt fastsat). Elsam vil med metoden stilles som havde Elsam tillige fået dækket det efter rådets metode "uudnyttede" prisvariationstillæg i timer, hvor prisen overstiger omkostningerne inklusive egenkapitalforrentningen, men blot ikke er så høj, at den når op på niveau med omkostningerne inklusive egenkapitalforrentningen med tillæg af prisvariationstitlægget. Dette "uudnyttede" prisvariationstillæg skal så kunne "spares op"
og dermed begrunde, at Elsam kan tage endnu højere priser i andre timer.
Fastlæggelsen af "tabet" i Elsams metode tager i øvrigt ikke hensyn til, at prisen i
nogle timer overstiger teststørrelsen i misbrugstest A, men hvor timerne ikke identi•
ficeres som kritiske, idet sammenligningen sker over perioder af 3 henholdsvis 10 timer. Denne "gevinst" fratrækkes ikke i "tabet", hvorfor opgørelsen af "tabet" og
dermed kompensationen er konservativ til fordel for Elsam.
Der er ikke belæg for, at Elsam i prisvariationstillægget skal gives en sådan yderlige•

re kompensation, som følger af anvendelse af krone for krone-metoden.
Elsams indsigelser mod prisvariationstillægget er ikke funderet i økonomisk teori
om, hvilke priser Elsam kunne oppebære på et marked med effektiv konkurrence,
men er kun begrundet i Elsams ønske om at kunne tage endnu højere priser end til·
ladt efter den i forvejen høje teststørrelse i misbrugstest A.
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Det er således klart, at den af Elsam anvendte metode ikke er holdbar. I konsekvens
heraf er samtlige Elsams beregninger baseret på metoden uholdbare.
Det skal yderligere fremhæves, at Elsam fordrejer indholdet af rådets afgørelse, når
det under skriftvekslingen anføres, at hensigten med prisvariationstillægget er at sikre, at tillægget nøjagtigt iompenserer Elsam. De citerede passager er taget ud af kontekst, men det af Elsam citerede viser i øvrigt ikke, at det er rådets opfattelse, at der
skal anvendes en krone for krone-kompensation.
Elsam anfører, at krone for krone-metoden al tid fører til den laveste kompensation,
og at metoden alene sikrer, at Elsam tillades at få dækket sine omkostninger, herunder fra andre timer, hvor det ikke var muligt, i det omfang prisen på markedet tillader det.
Som det fremgår af bemærkningerne ovenfor er dette ikke rigtigt. En krone for krone-kompensation kan tværtimod facilitere et misbrug i enkelte timer, jf. herved punkt
10 om Elsams fejlagtige over tid-betragtning.
Realiteten er desuden, at en krone for krone-metode altid vil sikre Elsam den fulde
udnyttelse af den forvejen konservativt fastsatte misbrugstærskel i alle timer i den
undersøgte periode, således at Elsam til brug for misbrugsvurderingen er fuldt sikret
mod prisudsving og dermed ingen markedsrisiko har.
Teststørrelsen burde i så fald kun indeholde en egenkapitalforrentning svarende til
en risikofri investering og intet prisvariationstillæg, men dette anfægter ikke Elsam,
som kræver, at teststørrelsen i misbrugstest A også i denne situation skal kompensere
Elsam for markedsrisikoen, der imidlertid er elimineret ved anvendelse af krone for
krone-metoden.
Elsams figur 5 og 6 i processkrift II og tilhørende eksempler er blot udtryk for Elsams
uholdbare synspunkt, hvortil kommer, at der er tale om konstruerede eksempler,
som ikke har relevans til konkrete omstændigheder i sagen.

17.9
Om konkurrencelovens§ 2, stk. 2, mv.
Elsam gør gældende, at det følger af kvotelovens regler, at Elsam kunne overvælte
markedsværdien af C02-kvoterne på forbrugerne, og at det derfor strider mod kvotelovens regler og dermed konkurrencelovens§ 2, stk. 2, at C02-kvoterne ikke indgår
i prisvariationstillægget.
Hvorvidt en misbrugstest bør indeholde et C02-tillæg, herunder i prisvariationstil·
lægget, er behandlet ovenfor i punkt 17.4. Denne vurdering er uafhængig af, at kvoteloven ikke forbyder, at der sker overvæltning af C0[2]-kvoterne på forbrugerne.
Derudover bemærkes, at konkurrencelovens § 2, stk. 2, kun finder anvendelse på
konkurrencebegrænsninger, der er en direkte og nødvendig følge af lovgivning. Kvo•
telovens regler medfører imidlertid på ingen måde, at Elsam havde pligt til helt eller
delvist at overvælte C02-kvoteme på forbrugerne. Allerede af denne grund er henvisningen til konkurrencelovens§ 2, stk. 2, uden relevans for sagen.
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Som anført i punkt 17.4 kunne CO2-kvoterne end ikke efter Elsams egen opfattelse
fuldt ud overvæltes i prisen.
Kvoteloven kan således ikke føre til, at prisvariationstillægget skal indeholde omkostninger til CO2-kvoter. Kvoteloven har derimod den betydning, at CO2-kvoterne
ikke udgør en reel alternativomkostning.

20.

VÆRDIANSÆTTELSEN

20.1
Værdiansættelsen af Elsams produktionsapparat i misbrugstest A
Elsams indsigelser mod værdiansættelsen af Elsams produktionsapparat går i al væsentlighed ud på, at konkurrencemyndighederne ikke kan tage udgangspunkt i Elsams egne regnskaber, når værdien af Elsams aktiver og passiver skal opgøres.

Konkurrencemyndighederne må imidlertid ved fastlæggelsen af egenkapitalen og
værdiansættelsen af Elsams kraftvarmeværker og de heraf afledte afskrivninger mv.
af en række årsager kunne tage udgangspunkt i regnskaberne, jf. herved det i punkt 8
anførte. Dertil kommer, at det konkret af flere grunde er mest retvisende at anvende
regnskabstal, herunder idet Elsam i regnskaberne har angivet, at produktionsapparatet er opgjort til markedsværdien.
Her skal det fremhæves, at det følger af årsregnskabslovens § 11, at årsregnskabet
skal give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling
samt resultat, og ... at regnskabet er udtryk for ledelsens valg over, hvordan man
mest hensigtsmæssigt og retvisende fremstiller selskabets værdier mv.
Virksomhederne er i den forbindelse ikke bundet til at anvende nedskrevne histori•
ske anskaffelsespriser, som Elsam anforer, men kan (og skal) ned- eller opjustere
værdierne, hvis dette er mere retvisende.
Skønsmændene har ved besvarelsen af bl.a. spørgsmål llb og 1lc anført, at det af en
række grunde kan være relevant at tage udgangspunkt i de regnskabsmæssige værdier, herunder idet regnskaberne efter økonomisk teori er udtryk for et optimalt valg
fra virksomhedernes side, og idet opgørelser efter andre metoder kan være behæftet
med store praktiske vanskeligheder og usikkerheder ...
Elsams henvisning til redegørelsen fra arbejdsgruppen til afklaring af begreberne
"indskudskapital" og "fri egenkapital" i elforsyningslovgivningen kan ikke ændre
herpå. For det første angår redegørelsen en anden situation under en anden lovgivning. For det andet citerer Elsam kun delvist fra arbejdsgruppens overvejelser om
forskellige modeller. For det tredje førte arbejdsgruppens overvejelser netop til den
værdiansættelse af Elsams aktiver, der er afspejlet i regnskaberne.
Det skal herved fremhæves, at Elsams aktiver i åbningsbalancen ved liberaliseringen
i 2000 ikke blev vurderet ud fra nedskrevne historiske anskaffelsespriser, men ud fra
markedsværdien og de forventede indtjeningsmuligheder, jf. udtrykkeligt side 36 i
Elsams årsrapport for 2005 ..., hvilket er i overensstemmelse med økonomisk teori, jf.
skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 42d og 42e ...
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Denne metode er efter økonomisk teori mere retvisende end den af Elsam anvendte
metode med anvendelse af nedskrevne genanskaffelsesværdier, idet nedskrevne
genanskaffelsesværdier ikke nødvendigvis afspejler markedsværdien. Elsam har ikke
dokumenteret en markedsværdi for værkerne, der ikke er påvirket af Elsams dominerende stilling, og som er højere end fastsat i misbrugstest A.
Hvis det systematisk ikke er muligt på et marked med effektiv konkurrence at opnå
priser, som sikrer dækning til omkostninger beregnet med udgangspunkt i en sådan
genanskaffelsesværdi, vil den naturlige reaktion da også være at nedskrive værdien
af værkerne, idet markedsværdien i givet fald er lavere.
Værdiansættelsen af Elsams aktiver og den fastsatte egenkapital i åbningsbalancen er
derudover påvirket i opadgående retning af kraftværkspakken i forbindelse med liberaliseringen af elmarkedet (bilag R•W). Her skal det fremhæves
at det i forbindelse med aftalen blev fremhævet, at der var behov for at støtte
kraftværkernes økonomi i de første år efter liberaliseringen,
at Elsam derfor fik tilført 900 mio. kr. fra ELTRA til dækning af bl.a. omkostninger til skrotning af gamle anlæg. Beløbet blev finansieret ved, at ELTRA fik
lov til at genopskrive værdier af selskabets aktiver,
at kraftværkerne i en fireårig periode fik tilskud til VE-forpligtelser, naturgasfyrede decentrale kraftværker samt kompensation for strandede omkostninger
ved gaskøbsforpligtelser for dermed at understøtte økonomien, og
at det endelig i forbindelse med kraftværksaftalen blev oplyst, at kraftværksselskabernes økonomi også ville blive styrket af indtægterne fra salg af systemydelser.
Kraftværkspakken har haft betydning for egenkapitalens størrelse også i tiden efter
2003.
Den relevante sektormyndighed har ikke givet tilladelse til ændring af åbningsbalan•
ceme for net-selskaberne i elsektoren. Dette underbygger yderligere, at det er retvisende at anvende regnskabstallene ved fastlæggelsen af Elsams egenkapital og faste
omkostninger (afskrivninger).
Dertil kommer, at Elsam ikke bare kan plukke visse ugunstige værdier ud af regnskaberne, erstatte dem med andre og så ikke foretage konsekvensrettelser i regnskabstallene. Metoden skal være konsistent - især når der sammenlignes med andre
brancher ved eksempelvis beregningen af egenkapitalforrentningen, jf. herved
skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 42c ...
Retsordenen kan heller ikke beskytte en fremgangsmåde, hvor Elsam ønsker en behandling af sine aktiver i en relation og en anden behandling af de samme aktiver i
en anden relation. Elsam er bundet af de valg, som Elsam har truffet i relation til
værdiansættelse af aktiver. Dette valg må i øvrigt anses for udtryk for, hvad Elsam
har anset for at være retvisende og mest opportunt for Elsam, jf. skønsmændenes
svar på spørgsmål 11b og 1lc ...
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Der er ikke - som anført af Elsam - belæg for, at værdien af Elsams aktiver skulle være fastsat på en sådan måde, at den gennemsnitlige bogførte værdi for virksomhederne i dansk industri ikke kan anvendes til en sammenligning ved fastlæggelsen af
egenkapitalforrentningen. Det skal i den forbindelse fremhæves, at Elsam vender
skønsmændenes svar på spørgsmål 42c ... helt på hovedet, når Elsam anfører, at
skønsmændenes svar støtter Elsams opfattelse af, at der ikke skat anvendes regnskabstat for Elsams aktiver/at værdien af Elsams aktiver er opgjort for lavt i regnskabet.
Skønsmændene har tværtimod ved besvarelsen af spørgsmål 42c bekræftet, at de af
Elsam anvendte sammenligningsmetoder ikke er retvisende. Elsam "glemmer" sitledes at omtale formuleringen af det spørgsmål, som skønsmændene svarer på.
Skønsmændene har bekræftet, at det følger af sund fornuft, at der skal anvendes
regnskabstat, hvis sammenligningstallene også er baseret på regnskabstat.
For en ordens skyld bemærkes, at rådet ganske rigtigt ikke anfægter selve den matematiske rigtighed af beregningerne i spørgsmål 40 i skønstemaet (bilag 43). Det er
derimod ikke rigtigt, at det kan lægges til grund, at de pågældende beregninger nød•
vendigvis svarer til alternativomkostningsværdien af værkerne, og .it det vil være
muligt at opnå priser på et marked med effektiv konkurrence, som sikrer dækning til
omkostninger beregnet med udgangspunkt i en sådan genanskaffelsesværdi.
Anvendelse af genansk.iffelsesværdierne forudsætter desuden, at det er relevant at
genanskaffe/investere i samme typer værker igen. Konkret er dette ikke dokumenteret at være tilfældet, hvortil kommer, at det ikke er dokumenteret, at de fornødne
miljøgodkendelser vil kunne opnås.
Elsam henviser til CMA-rapporten ... til støtte for, at der skal anvendes nedskrevne
genanskaffelsesværdier.
I CMA-rapporten anvendes nedskrevne genanskaffelsesværdier opgjort efter MEA•
princippet (modem equivalent asset), hvilket ikke svarer til den af Elsam anvendte
metode. Der er ikke dokumentation for, hvorledes en værdiansættelse efter den af
CMA anvendte metode vil falde ud, herunder om det vil være relevant at investere i
samme typer centrale værker, jf. herved CMA-rapportens punkt 58ff om de særlige
problemer ved kulfyrede værker, der næppe ville blive genetableret ...
Derudover er det vigtigt at være opmærksom på, at CMA-rapporten kun er en lille
del af den stadig pågående samlede sektorundersøgelse foretaget af CMA, og at rapporten ikke angår en opgørelse af, hvornår en pris er urimeligt høj, herunder idet der
ikke er en dominerende producent på det engelske marked. Undersøgelsen tager
desuden udgangspunkt i, at .iktiveme har en økonomisk levetid på 50 år.
CMA har i et arbejdspapir om kapitalomkostninger knyttet til undersøgelsen desuden taget udg.ingspunkt i en egenkapitalforrentning på 2,5-3,6 % uden anvendelse af
prisvariationstillæg. Overføres CMA's metode til Elsams beregninger, vil det påvirke
opgørelsen af kritiske timer markant i opadgående retning.
Elsam har samlet set ikke løftet bevisbyrden for, at anvendelse af regnsk.ibsdata under disse omstændigheder er i strid med konkurrencereglerne, og at de af Elsam på·
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beråbte markant højere angivne nedskrevne genanskaffelsesværdier er et mere retvisende udtryk for værdien af Elsams aktiver til brug for en misbrugstest end de af rådet anvendte værdier.
Elsams nye indsigelser
20.2.1 S11111111c11lig11i11gcn sker med 1111drc virksomheders regnskaber
Elsam henviser derudover til, at Elsams regnskaber ikke kan sammenlignes med andre virksomheders, idet Elsams regnskaber ikke er baseret på historiske kostpriser.
Efter Elsams opfattelse skulle det underbygge, at der kan anvendes nedskrevne genanskaffelsesværdier.

20.2

Elsam henviser i den forbindelse til et notat fra PWC, der er indkøbt til lejligheden
(bilag 53 ... ). Der er tale om en efter sagens anlæg ensidigt indhentet erklæring, som
ikke kan tillægges nogen bevisværdi. Det angives i øvrigt i bilaget, at Elsam ikke har
haft incitament til at opskrive værdierne af aktiverne. Dette ændrer ikke ved, at værdien af Elsams aktiver i regnskaberne må anses for den rette opgørelsesmetode, jf.
punkt 20. t, hvortil kommer, at Elsam ved at opskrive værdierne kunne signalere en
højere markedsværdi og dermed en hojere salgsværdi.
Herudover skal det fremhæves, at der ikke er faktuelt belæg for, at Elsams regnskaber ikke kan sammenlignes med andre selskabers regnskaber efter årsregnskabslo•
ven. Elsam har ikke løftet bevisbyrden herfor. Herved bemærkes, at regnskaberne er
udtryk for ledelsens valg over, hvordan man mest hensigtsmæssigt og retvisende
fremstiller selskabets værdier mv. Virksomhederne er i den forbindelse ikke bundet
til at anvende nedskrevne historiske anskaffelsespriser, men kan ned- eller opjustere
værdierne, hvis dette er mere retvisende.
Den i Elsams åbningsbalance anvendte metode er endvidere udtryk for, at aktiverne
er værdiansat ud fra markedsværdien og de forventede indtjeningsmuligheder, hvilket er bedre i overensstemmelse med økonomisk teori end Elsams model, jf. skønsmændenes besvarelse af sporgsmål 42d og 42e, hvortil kommer, at Elsam ved åbningsbalancen blev tilført en række fordele i kraftværkspakken, jf. ovenfor.
Den anvendte metode vil ikke som anført af Elsam føre til "uforståelige konsekvenser". Dels er det ikke udtryk for tilfældigheder, hvorledes aktiver værdi ansættes i officielle regnskaber. Dels er der endnu større usikkerheder forbundet med anvendelse
af Elsams metode til værdifastsættelse, herunder ved fastlæggelse af genanskaffelsesværdi og afskrivningsmodeller.
Der er i øvrigt ikke belæg for at mene, at en sammenligning af Elsams egenkapitalforrentning baseret på en værdiansættelse af egenkapitalen og produktionsapparatet efter Elsams metode med andre virksomheders egenkapitalforrentning baseret på
samme metode vil falde ud til Elsams fordel. Såfremt de øvrige virksomheders egenkapital og produktionsapparat blev opgjort til genanskaffelsesværdier og med samme afskrivningsprofil, som gjort af Elsam, ville den beregnede forrentning af egenkapitalen blive tilsvarende lavere.
En anvendelse af Elsams metode vil således i det mindste kræve en fornyet skønsmæssig vurdering af, hvorledes en rimelig forrentning af den investerede kapital skal
indgå i misbrugstesten, herunder fastlæggelsen af relevante benchmarks for egenkapitalforrentningen og øvrige elementer i misbrugstesten, der i givet fald skal baseres
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på et sammenligneligt grundlag. Fastlæggelse af niveauet for egenkapitalforrentningen ville eksempelvis skulle ske ud fra en sammenligning med andre virksomheders
afkast af den investerede kapital baseret på en værdiansættelse af egenkapitalen og
aktiverne efter Elsams metode. I modsat fald vil egenkapitalforrentningen, der sammenlignes med, blive kunstigt høj.
20.2.2 Om stringe11spri11cippet
Elsam henviser til, at skønsmændene har afvist rådets henvisning til det regnskabstekniske stringensprincip. Igen "glemmer" Elsam at citere skønsmændene fuldstæn•
digt. Elsam udelader således skønsmændenes besvarelse af spørgsmål 42c, hvori
skønsmændene bekræfter, at rådets metode er udtryk for almindelig sund fornuft ...
20.2.3

Htiile i sig selv-princippet

Om dette skal det kun fremhæves, at anvendelse af genanskaffelsesværdier må afvises i en misbrugstest, idet elsektoren frem til 2000 ikke var liberaliseret, og forbrugerne dermed allerede en gang har betalt for aktiverne og foretagne afskrivninger via
prissætningen efter "hvile i sig selv" · princippet. Selv om det ud fra økonomisk teori
ikke måtte være relevant for værdiansættelsen af aktiverne, så kan det indgå i en
misbrugsvurdering, at Elsam allerede har fået betaling for de samme ting under det
tidligere regime ...
21.

DE ØVRIGE MISBRUGSTESTS

21.1
Indholdet af de ovrige misbrugstest
Herom henvises overordnet til rådets afgørelse punkt 525-561 ... og det nedenfor ad
de enkelte test anførte. De pågældende tests viser samlet set, at misbrugstest A og B
undervurderer omfanget af Elsams misbrug.
21.2
Identificering af kritiske timer
Elsam gør gældende, at kun misbrugstest A identificerer kritiske timer, og at de øvrige misbrugstest B-G ikke skaber større sikkerhed for resultatet af misbrugstest A.
Derudover anfører Elsam, at ankenævnets kendelse ikke indeholder yderligere misbrugsvurderinger end de anførte misbrugstest A-G.
Herom bemærkes for det første, at misbrugstest A har til formål at identificere kriti•
ske timer. De øvrige misbrugstests har til hensigt at belyse forskellige andre sider af
Elsams misbrugsadfærd, herunder om der kan være en begrundelse for prissætningen i de i misbrugstest A identificerede kritiske timer.
For det andet skal det fremhæves, at ankenævnets misbrugsvurdering ikke er be•
grænset til indholdet af misbrugstest A-G, jf. herved det i punkt 2 anførte.
21.3

Konsekvenserne for misbrugstest B-G ved ændrede forudsætninger i test
A

Elsam gør gældende, at misbrugstest B-G vil være uden indhold, hvis misbrugstest A
ikke identificerer kritiske timer.
Dette er ikke rigtigt. De enkelte misbrugstest vil stadig kunne bidrage til at belyse Elsams adfærd i de i rådets udformning af misbrugstest A udpegede timer. Dette gæl•
der også, selv om teststørrelsen i misbrugstest A måtte blive forhøjet, soledes at der
udpeges færre eller ingen kritiske timer.
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Hertil kommer, at misbrugsvurderingen ikke er begrænset til misbrugstest A-G, idet
ankenævnet også har lagt vægt på andre forhold, der viser, at Elsam har misbrugt sin
dominerende stilling.

21.3.1 MisbrugJtest B
Om misbrugstest B skal det fremhæves, at misbrugstest A identiffcerer de timer, hvor
prisen er væsentlig højere end Elsams omkostninger (fastsat meget konservativt til
fordel for Elsam)/hvad der ville give en rimelig indtjening, som kritiske timer, men
da omkostningerne varierer betragteligt fra time til time, vil misbrugstest A kunne
karakterisere en time, hvor prisen er relativt lav, men hvor omkostningen også er lav,
som en kritisk time.
Hensigten med misbrugstest B er derefter at undersøge, om der foreligger sådanne
timer, og om der i givet fald er behov for at frasortere timerne. Herved sikrer test B,
at prisen i en udpeget kritisk time ikke karakteriseres som misbrug, hvis markedsprisen i mange andre timer er væsentlig højere.
Misbrugstest B udgør således fuldt ud i overensstemmelse med United Brandsdommen en selvstændig analyse. Heraf folger i øvrigt ikke, at testen ikke må være
sammenkædet med misbrugstest A på nogen måde. Det afgørende er, at misbrugs·
test A og B tilsammen opfylder den toleddede test i United Brands-dommen, hvilket
er tilfældet.
Som det fremgår af misbrugstest B, er der en væsentlig forskel mellem priserne i de
kritiske og de tilsvarende ikke kritiske timer, og forskellen er i sig selv så væsentlig,
at det kan konkluderes, at Elsams priser i de kritiske timer er urimelige i sig selv, jf.
rådsafgørelsens tabel 22 ..., hvoraf fremgår, at der er en prisforskel mellem priserne i
de kritiske og de tilsvarende ikke kritiske timer på 29-43 %. Endvidere henvises til
punkt 23.
Elsam anfører, at misbrugstest B ikke har et indhold i de tilfælde, hvor teststørrelsen
fastsættes så højt, at der slet ikke identificeres kritiske timer. Dette forudsætter imid·
lertid, at teststørrelsen i misbrugstest A fastsættes endog meget højt i forhold til Elsams omkostninger, og det er der ikke belæg for at gøre.

21.3.2 Misbrugstest C
Denne misbrugstest undersøger, om Elsams indtjening i de kritiske timer var nød·
vendig for, at Elsam kunne opnå en rimelig forrentning af den investerede kapital.
Misbrugstest C bekræfter, at dette ikke var tilfældet, hvilket understøtter, at der foreligger et misbrug.
Det fremhæves herved, at den opgjorte egenkapital, som forrentningen vurderes i ly•
set af, er endog meget fordelagtigt opgjort for Elsam, jf. punkt 14.
Elsam anfører, at misbrugstest C ikke har et indhold i de tilfælde, hvor teststørrelsen
fastsættes så hojt, at der ikke identificeres kritiske timer. Dette forudsætter imidlertid,
at teststørrelsen i misbrugstest A fastsættes endog meget højt i forhold til Elsams omkostninger, og det er der ikke belæg for at gøre.
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21.3.3

Misbn1gstest D

I misbrugstest D sammenlignes Elsams marginalavance i de kritiske timer med mar•
ginalavancen i de ikke-kritiske timer. Misbrugstest D bekræfter, at marginalavancen
er væsentligt højere i de kritiske timer, hvilket understøtter, at der foreligger misbrug.
Elsam anfører, at misbrugstest D ikke har et indhold i de tilfælde, hvor teststørrelsen
fastsættes så højt, at der ikke identificeres kritiske timer. Dette forudsætter imidlertid,
at teststørrelsen i misbrugstest A fastsættes endog meget højt i forhold til Elsams omkostninger, og det er der ikke belæg for at gøre.
21.3.4

Misbrugstest E

I misbrugstest E beregnes forbrugertabet i de kritiske timer. Misbrugstest [EJ bekræfter, at Elsams adfærd har medført et betydeligt forbrugertab, hvilket understøtter, at
der foreligger misbrug.
Elsam anfører, at misbrugstest E ikke har et indhold i de tilfælde, hvor teststørrelsen
fastsættes så hojt, at der ikke identificeres kritiske timer. Dette forudsætter imidlertid,
at teststørrelsen i misbrugstest A fastsættes endog meget højt i forhold til Elsams om•
kostninger, og det er der ikke belæg for at gøre.
21.3.5

Misl1rugstest F

I misbrugstest F undersøges det i hvilken udstrækning Elsam var prisbestemmende i
den undersøgte periode. Misbrugstest F viser, at Elsam var prisbestemmende i et be.
tydeligt omfang i den undersøgte periode, hvilket understøtter, at der foreligger misbrug.
Elsam anfører, at misbrugstest F ikke har et indhold i de tilfælde, hvor teststørrelsen
fastsættes så hojt, at der ikke identificeres kritiske timer. Dette bestrides.
21.3.6

Misl1rugstest G

I misbrugstest G med tilhørende bilag B-E foretages en analyse af omfanget og karak•
teren af misbruget. Konkret analyseres de enkelte kritiske timers fordeling mv. over
den undersøgte periode. Misbrugstest G viser, at Elsam regelmæssigt har misbrugt
sin dominerende stilling.
Elsam anfører, at misbrugstest G ikke har et indhold i de tilfælde, hvor teststørrelsen
fastsættes så højt, at der ikke identificeres kritiske timer. Dette forudsætter imidlertid,
at teststørrelsen i misbrugstest A fastsættes endog meget højt i forhold til Elsams omkostninger, og det er der ikke belæg for at gøre.
Herudover er bilag B-E selvstændigt og i sammenhæng med bilag A og F egnede til
at belyse Elsams prisadfærd, idet forholdet mellem Elsams omkostninger mv. og de
indmeldte priser i de enkelte timer fremgår af bilagene, jf. herved ankenævnets kendelse punkt 11.5.4.
21.3.7

Bilag A og F

Som bilag A og F er fremlagt en oversigt over samtlige kritiske timer (med en egenkapitalforrentning på 10 % henholdsvis 14 %) i den undersøgte periode med angivelse af prisen i Vestdanmark og i naboområderne, samt nettoimport fra Tyskland og
Elsams omkostninger. Bilagene giver en meget udførlig redegørelse for Elsams fakti-
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ske adfærd i hver af de kritiske timer, navnlig når de sammenholdes med bilag B-E
og de i øvrigt foreliggende oplysninger og misbrugstest.
Det er således ikke rigtigt, når Elsam anfører, at bilag A og F ikke har et indhold i de
tilfælde, hvor teststørrelsen fastsættes så højt, at der ikke identificeres kritiske timer.

21.4
Elsams specifikke indsigelser mod misbrugstest B-G
21.4.1 Mislirugstesl B
Elsam mener, at misbrugstest B ikke er egnet til at frasortere timer, der er identifice•
ret som kritiske i misbrugstest A, idet det er us.:indsynligt, at prisen i de kritiske timer
generelt skulle ligge under prisen i de ikke-kritiske timer.
Elsam misforstår imidlertid indholdet af misbrugstest B. Misbrugstest B viser netop,
at der er en væsentlig forskel mellem priserne i de kritiske og de tilsvarende ikke kri·
tiske timer, og forskellen er i sig selv så væsentlig, at det kan konkluderes, at Elsams
priser i de kritiske timer er urimelige i sig selv, jf. rådsafgørelsens tabel 22.
21.4.2

Misbrugstest C

Hvad angår Elsams bemærkning om, at det er en fejl at anvende en egenkapitalfor•
rentning på 10 % i misbrugstest C, henvises til det tidligere om egenkapitalforrentningen anførte. Anvendelsen af 10 % må anses for konservativ under de i sagen foreliggende omstændigheder, herunder også i lyset af at den opgjorte egenkapital, som
forrentningen vurderes i lyset af, er endog meget fordelagtigt opgjort for Elsam, jf.
punkt 12.2 og 14.
Elsams beregninger på side 107f i processkrift II ændrer ikke herpå. Der er ikke belæg
for, at det til brug for misbrugstest C er relevant at fratrække de fradrag, som indgår i
Elsams beregninger.
I misbrugstest C trækkes i øvrigt den samlede omsætning i de kritiske timer fra Elsams regnskabsførte overskud og ikke kun den "for høje" indtjening. Ikke desto
mindre kan det konstateres, at Elsams samlede overskud efter et sådant fradrag vil
sikre en egenkapitalforrentning, der ligger over den i misbrugstest A anvendte egenkapitalforrentning.
Om de enkelte alternativomkostninger, som Elsam fratrækker i beregningerne, henvises til det tidligere anførte om, at der ikke nødvendigvis er tale om reelle alternativomkostninger, og at det ikke er sikkert, at de pågældende omkostninger vil kunne
dækkes på et marked med effektiv konkurrence.

21.4.3 Misbrugstest D
Elsams bemærkninger om misbrugstest D bygger på en misforståelse af misbrugstestens formål og indhold.
Misbrugstest D bekræfter, at marginalavancen er væsentligt højere i de kritiske timer
end i de ikke-kritiske timer, og det er derfor ikke relevant for testen, hvorledes de faste omkostninger mv. skal opgøres.
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21.4.4

Mislm1gstest E

Det bestrides ikke, at opgorelsen af forbrugertabet i misbrugstest E afhænger af teststørrelsen i misbrugstest A. Idet der ikke er belæg for Elsams indsigelser mod misbrugstest A, er der heller intet belæg for kritikken af misbrugstest E.
Elsams indsigelse om, at forbrugertabet ikke skal udgangspunkt i den teststørrelse,
som har ført til, at en time identificeres som kritisk, men altid tage udgangspunkt i
den højeste teststørrelse savner mening. Baggrunden for, at timen anses for kritisk er
jo netop, at prisen overstiger en bestemt teststørrelse, og denne teststørrelse må derfor også danne udgangspunkt for beregningen af forbrugertabet.
Hvad angår Elsams forsøg på at forklejne omfanget af forbrugertabet ved at sætte det
i forhold til omsætningen bemærkes, at teststørrelsen i misbrugstest A er konserva•
tivt fastsat, hvilket vil føre til, at forbrugertabet underestimeres. Dertil kommer, at
der stadig er tale om et trecifret millionbeløb, og der gælder som bekendt ikke en bagatelgrænse for misbrug.

Misbrugstest F
Elsams indsigelser mod misbrugstest F er begrænset til en generel bemærkning om,
ilt der ikke er tale om en misbrugstest. Der kan dog ikke være tvivl om, at misbrugstest F er egnet til at belyse Elsams misbrugsadfærd i den undersøgte periode.

21.4.5

21.4.6

Misl1rugstesl G

Elsilm bemærker, at misbrugstest G ikke giver nogen større sikkerhed for, at de i
misbrugstest A identificerede kritiske timer udgør et misbrug.
Forholdet er imidlertid det, ilt misbrugstest G belyser Elsams misbrugsadfærd over
hele perioden og samtidig viser, at Elsam regelmæssigt har misbrugt sin dominerende stilling.
Elsam prøver at så tvivl om, hvorvidt bilag B-E er baseret på et relevilnt omkostningsbenchmark. Hertil bemærkes, at bilagene er baseret på en analyse af mark up'en
i de konkrete timer i forhold til de faktiske produktionsomkostninger, ATC, oplyst til
konkurrencemyndighedeme. Som tidligere anført overstiger dette benchmark de
regnskabsførte omkostninger i betydelig grad.
Det er rigtigt, at bilag B-E ikke indeholder en beregning af milrk up'en i de enkelte
timer i forhold til ATC tillagt CO2-tillægget og egenkapitalforrentningen. Formålet
med bilagene er netop at supplere analysen af Elsams misbrugsadfærd, her ved at se
nærmere på forholdet mellem de faktiske omkostninger (i modsætning til illtemiltivomkostninger/ikke-omkostningsmæssige tillæg i misbrugstest A) og Elsams priser.
Elsams figur 12 og 13 i processkrift Il tilfører ikke yderligere til Elsams argumenter.
Figurerne er desuden kun udtryk for, at des mere konservativt benchmarket er fast•
sat, jo flere timer vil flytte sig til at have en mark up under 0 (ligge på venstre side af
den røde stiplede linje). Efter Elsams opfattelse vil det bevise, at der kun i få timer er
et problem. Men realiteten er, at dette kun vil vise, at det fastsatte benchmark er konservativt fastsat til fordel for Elsam, hvorimod det ikke vil afkræfte, at den udviste
adfærd er problematisk.
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21.4.7

Bifag A ag F

Elsams bemærkninger om bilag A og F beror på en misforståelse af ankenævnets
kendelse samt af bilagenes formål og indhold. Bilagene indeholder ganske rigtigt en
analyse af de udpegede kritiske timer, men analysen er uafhængig af indholdet af
misbrugstest A.
Om bilagenes indhold henvises til punkt 2.2 ovenfor.
21.5
Indholdet af misbrugstest B-G ved ændringer af misbrugstest A
Elsam gør gældende, at resultatet af misbrugstest B-G kan ændre sig, hvis teststørrelsen i misbrugstest A ændres. Dette bestrides ikke.

Det vil dog kræve betydelige forhøjelser af den meget konservativt opgjorte teststørrelse i misbrugstest A, hvis der skal ske væsentlige ændringer i resultaterne af misbrugstest B-G, hvilket der ikke er belæg for.
Om nødvendigt vil det være muligt at foretage en revurdering af de pågældende
misbrugstest under ændrede forudsætninger, men Elsam har ikke fremsat specifikke
anbringender herom, hvorfor det på det foreliggende grundlag må konstateres, at Elsam ikke har godtgjort, at misbrugstest B-G er uegnede til at indgå i misbrugsvurderingen.
Dertil kommer, at misbrugstest Fog bilag A-F ikke er påvirket af teststørrelsen i misbrugstest A.
21.6
Der er ikke krav om at foretage yderligere alternative tests
Elsam fremkommer med en række forslag til alternative undersøgelser, som efter Elsams mening burde have været gennemført i stedet for de faktisk anvendte misbrugstests.

Der er ikke holdepunkter i retspraksis for, at der skulle have været udført yderligere
undersøgelser eller analyser, herunder de af Elsam foreslåede, for at det kan fastslås,
at Elsam har misbrugt sin dominerende stilling. Allerede af denne grund er Elsams
overvejelser om alternative undersøgelser uden betydning.
De foreslåede undersøgelser er endvidere alle kendetegnet ved, at de er udformet i
overensstemmelse med Elsams anbringender, der af en række grunde ikke kan tiltrædes, idet de ikke er egnede til at give et retvisende billede af Elsams misbrugsadfærd.
Elsam foreslår, at der burde laves alternative beregninger af misbrugstest A med an•
dre forudsætninger. Dette har rådet f.eks. gjort i bilag X. Beregningerne underbygger
klart, at Elsam har misbrugt sin dominerende stilling.
Dernæst foreslår Elsam, at der foretages en over tid sammenligning af Elsams omkostninger og omsætning. En sådan over tid-beregning er af en række grunde anført i
dette processkrift ikke relevant, jf. især punkt 10. Under alle omstændigheder frem•
går det af Elsams regnskaber, at de i den undersøgte periode har haft en endog meget
betydelig fortjeneste.
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Endvidere burde der efter Elsams opfattelse være sket en sammenligning med priserne i andre lande. Som anført navnlig i punkt 9, er en sådan sammenligning af en
række grunde ikke egnet til at belyse Elsams misbrug.
Elsam foreslår også gennemførelse af profitabilitetsanalyser. Det angives dog ikke
nærmere, hvad sådanne undersøgelser efter Elsams opfattelse skulle bestå i. Der er
ikke frembragt et grundlag for at mene, at sådanne analyser ville vise, at Elsams priser ikke var for høje.
Endelig henviser Elsam til, at misbrugstest B-G burde ,:mvendes på en periode, hvor
der med sikkerhed ikke foreligger urimeligt høje priser for at verificere, om de pågældende misbrugstests medfører såkaldte falske positive. I den forbindelse henviser
Elsam til, at der kunne laves en undersøgelse for 2. halvår 2006.
Problemet med Elsams synspunkt er, at det ikke kan vides, om Elsam har misbrugt
sin dominerende stilling i 2. halvår 2006, idet dette spørgsmål ikke blev afgjort af ankenævnet, der lagde afgørende vægt på, at Elsams bevidste misbrugsstrategi efter det
af Elsam oplyste ophorte med slutningen af 1. halvår 2006. Det kan i den forbindelse
ikke vides, om Elsam rent faktisk som postuleret under forhandlingen i ankenævnet,
jf. punkt 8.5 i kendelsen, kun meldte ind til marginalomkostningerne og i givet fald,
hvorledes de påståede marginalomkostninger var opgjort. Hjemvisningen skete således med henvisning til Elsams postulat herom, men der er ikke sket en efterprøvelse
heraf. Der kan dermed ikke sluttes her fra, at misbrugstest A ikke lever op til kravene
i artikel 102.
21.7
Elsams ovrige indsigelser- Bilag A•F er selvstændige tests
Der henvises til det ovenfor ad de enkelte bilag anførte. Bilagene er indgået i ankenævnets samlede vurdering som beskrevet i punkt 2.1 og 2.2. Det er ikke rigtigt, at
indholdet af de pågældende bilag ikke er beskrevet i rådsafgørelsen og ankenævnets
kendelse. Elsam har desuden haft fuld adgang til de pågældende bilag inden ankenævnets afgorelse blev truffet.

Det er heller ikke rigtigt, at indholdet af bilagene ikke er beskrevet i skriftvekslingen.
Ankenævnets vurdering og indholdet af bilagene er udførligt beskrevet allerede i
svarskriftet.
Elsams indsigelser på side 118 processkrift li om, hvilke yderligere forhold, der bur•
de indgå i bilag A-F beror på en misforståelse af formålet med de pågældende bilag
og deres indhold. Dels er de af Elsam nævnte litra i, iii og v håndteret i bilagene. Dels
er de i litra ii og iv nævnte forhold uden betydning for det, som skal belyses med bilagene, ligesom det ikke er dokumenteret, at de nævnte forhold har haft betydning
for den foretagne misbrugsvurdering.
22.

DEN ØKONOMISKE VÆRDI ER FASTIAGT

Elsam gør gældende, at misbrugstest A ikke har fastlagt den økonomiske værdi af el,
idet testen ikke inddrager ikke-omkostningsmæssige elementer i fornødent omfang.
Der er tale om synspunkter, som allerede er imødegået ovenfor i relation til spørgsmålet om anvendelse af alternativomkostninger.
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Her skal det nævnes, at Elsam for det første henviser til, at el har en væsentlig værdi
for aftagerne, herunder i form af den tilknyttede forsyningssikkerhed. Synspunktet er
et fint udtryk for Elsams monopolist-tankegang. Det kan naturligvis ikke indgå i en
misbrugstest, hvor villige Elsams kunder er til at betale mere for el, da kunderne er
helt afhængige af Elsam. Der henvises navnlig til det i punkt 6 ovenfor anførte.
Elsam henviser for det andet til, at prisen var den samme i nabolandene i mange til•
fælde, og at Elsam kun var residualmonopolist i få timer, og at Elsam derfor angiveligt ville miste hele sit salg i løbet af få dage, hvis Elsam generelt meldte ind til priser
over nabo•områderne. Om betydningen af prissammenligninger henvises til punkt 9.
Det er endvidere ikke rigtigt, at Elsam kun var residualmonopolist i få timer, jf.
punkt 312-336 i rådets afgørelse ...
I relation til Elsams anbringender om, at prisen i timerne med vareknaphed fastsættes af Nord Pool alene på baggrund af efterspørgslen og ikke af Elsam, og at den
økonomiske værdi af el i de pågældende timer, dermed overstiger de af Elsam indmeldte priser, bemærkes, at der også i sådanne timer fastsættes en pris ud fra de tilbudte udbudspriser sat i forhold til den foreliggende efterspørgsel. Hertil kommer, at
de kritiske timer netop kun er udpeget, hvor Elsams indmeldinger i de relevante intervaller af 3 henholdsvis 10 timer står i et sådant misforhold til omkostningerne, at
prisen har været urimelig i sig selv.
23.

FORHOLDET MELLEM OMKOSTNING ER OG ØKONOMISK VÆROI

Elsam henviser til, at misbrugstest A ikke indeholder en mekanisme, som sikrer, at
misbrug først konstateres, når der foreligger et urimeligt forhold mellem omkostninger og pris, og at de øvrige misbrugstest heller ikke indeholder en siidan mekanisme.
Hertil bemærkes, at i misbrugstest A og B identificeres en lang række såkaldte kritiske timer, hvor Elsam ud fra en "økonomisk" vurdering har opnået en fortjeneste,
der er væsentligt højere end pii et marked med effektiv konkurrence, og hvor prisen
ikke står i et rimeligt forhold til den økonomiske værdi af den leverede elektricitet, jf.
punkt 2.2 med yderligere henvisninger.
Herved skal det fremhæves, at opbygningen af misbrugstest A, herunder den anvendte teststørrelse, sikrer, at der først identificeres kritiske timer, når prisen i de pågældende timer er væsentlig højere end Elsams omkostninger/hvad der ville give en
rimelig indtjening.
I misbrugstest B foretages herefter en vurdering af, om prisen i de således identificerede kritiske timer kan forklares, således at de piigældende timer skal frasorteres, jf.
navnlig punkt 21 ovenfor.
Som det fremgår af misbrugstest B, er der en væsentlig forskel mellem priserne i de
kritiske og de tilsvarende ikke kritiske timer, og forskellen er i sig selv så væsentlig,
at det kan konkluderes, at Elsams priser i de kritiske timer er urimelige i sig selv, jf.
rådsafgørelsens tabel 22.
Elsams bemærkning om, at selv en lille forskel i de indmeldte priser i forhold til test•
størrelsen i misbrugstest A fører til, at prisen er urimeligt høj, og at der derfor ikke
foretages en vurdering af, om der er et misforhold mellem ydelsens værdi og prisen,
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er - udover dens oplagt misvisende karakter i relation til misbrugstest A, der naturligvis må indeholde en bestemt teststorrelse - netop imodekommet ved de i testen
indlagte betydelige sikkerhedsmargener sammenholdt med misbrugstest B.
Elsam misforstår endvidere tilsyneladende indholdet af misbrugstest B. Misbrugstest
B identificerer og frasorterer ikke som sådan enkelttimer. Når misbrugstest B konkret
ikke har frasorteret timer i forhold til misbrugstest A, skyldes det ikke en fejl ved sel•
ve testen, men - udover det ovenfor anførte om den væsentlige forskel mellem priserne i de kritiske og de ikke-kritiske timer - snarere det forhold, at misbrugstest A
indeholder elementer, der ret beset også er omfattet af United Brands-testens andet
led. Således inkluderes omkostninger, der ikke er faktisk afholdt af Elsam, men som
kan bidrage til at forklare, at Elsam tager en højere pris, end de faktiske afholdte om•
kostninger kan retfærdiggøre (f. eks i form af prisvariationstillægget og C02·
tillægget). Hvis disse omkostninger kun medregnedes i misbrugstest B i stedet for
misbrugstest A, ville test A identificere væsentligt flere kritiske timer, der så efterfølgende ville blive sorteret væk i test B.
Dermed undersøger misbrugstest A sammenholdt med misbrugstest B helt i over•
ensstemmelse med EU-retten, om prisen er urimelig set i forhold til ydelsens økonomiske værdi.
Hvad angår Elsams anbringender om, at der ikke kan være et urimeligt forhold mel•
lem pris og omkostninger, når henses til forbrugertabets beskedne størrelse set i forhold til Elsams samlede omsætning, henvises til det i punkt 2.2 og 12.2 anførte. Når
forbrugertabet ikke opgøres til et større beløb skyldes det, at den i misbrugstest A
anvendte teststørrelse netop er meget konserv.itivt opgjort til fordel for Elsam, hvorfor forbrugertabet undervurderes i betydelig grad. Jo mere konservativ teststørrelsen
er des mindre vil forbrugertabet umiddelbart blive opgjort til.
Elsams henvisning til, at misbrugstest A ikke indeholder sikkerhedsmarginer til fordel for Els.im, er allerede udførligt kommenteret tidligere. Elsams overser desuden,
at det relevante er den samlede teststørrelse og ikke størrelsen af de enkelte elemen•
ter, der indgår i teststørrelsen.
Elsams bemærkninger (i pkt. 958-960 i Elsams sammenfattende processkrift) om op•
gøreisen af de enkelte elementer i teststørrelsen tilfører intet nyt, og der henvises derfor til det tidligere anførte om de enkelte sikkerhedsmarginer, der bevirker, at test•
størrelsen i misbrugstest A må anses for meget konservativ til fordel for Elsam.
Særlig hvad angår opgørelsen af prisvariationstillægget, skal det dog bemærkes, at
det ikke er rigtigt, at prisvariationstillægget blot skal forhøjes, hvis den omkostnings•
base, som tillægget ganges på, reduceres. Elsams synspunkt herom bygger på den
fejlagtige opfattelse, at Elsam har krav på et prisvariationstillæg af en bestemt størrelse.
Elsam angiver (i pkt. 958(vii) i Elsams sammenfattende processkrift), at en enkelt•
timetest (dvs. uden fordeling af priserne og omkostningerne over 3 og 10 timer) kun
vil vise 275 kritiske timer. Elsams regnestykke er baseret på en teststørrelse i de en•
kel te timer svarende til teststørrelsen for 3 timers perioder og ikke teststørrelsen for
10 timers perioder. Det er klart at antallet af kritiske timer folder, hvis Elsam i hver
time skal sikres det højeste tillæg uden brug af gennemsnit. Denne metode siger intet
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om misbrugstest A's anvendelighed, idet Elsam hermed "skruer" på et element i testen uden at korrigere de ovrige elementer i testen tilsvarende. En enkelttimetest ville
i stedet skulle tage udgangspunkt i Elsams langsigtede marginalomkostninger, jf.
punkt 18.
Elsam henviser endelig ti-1_ at indtægter fra vindstrøm, systemydelser og varmeproduktion er uden betydning for misbrugstest A, idet der-er taleom et andet marked,
og idet ikke alle relaterede omkostninger og tilknyttede dele af egenkapitalen indgår
i analysen.
Konkurrencerådets pointe er netop, at de pågældende indtægter bidrager til Elsams
egenkapitalforrentning og nedsætter Elsams risiko, at misbrugstest A ikke korrigerer
herfor, og at misbrugstest A derfor overkompenserer Elsam, jf. punkt 12.2. Det er
derfor uden betydning, om nogle af indtægter[nel stammer fra et andet produktmarked. Fordelingen af omkostninger og egenkapital til brug for misbrugstest A ændrer
ikke herpå, idet også fordelingen heraf er til fordel for Elsam, jf. punkt 2.2, 12.2 og 14.
24.

ELSAM HAR FÅET DÆKKET SINE OMKOSTNINGER

Elsam postulerer, at Elsam ikke har fået dækket sine omkostninger i den undersogte
periode. Det er naturligvis ikke rigtigt Elsam har tværtimod haft betydelige milliardoverskud i den undersogte periode, og Elsam har selv betegnet overskuddene
som meget tilfredsstillende, jf. punkt 11.
Synspunktet er desuden baseret på Elsams over tid-betragtning, som af en række
grunde ikke er holdbar, og på Elsams synspunkter om, hvad prisen på et marked
med effektiv konkurrence ville være, der heller ikke er rigtige, jf. i det hele ovenfor i
punkt 7-10.
25.

ELSAMS PRISER ER IKKE OBJEKTIVT BEGRUNDET

Elsams henvisning til, at de indmeldte priser er objektivt begrundende, er baseret på
Elsams over tid-betragtning som af en række grunde ikke er holdbar, og Elsams øvrige indsigelser mod misbrugstest A, der heller ikke er rigtige, jf. i det hele ovenfor. El·
sam har ikke dokumenteret en sammenhæng mellem de indmeldte priser og Elsa ms
omkostninger.

26.

TILSAGNSAFTALEN

Elsam gør dernæst gældende, at Elsam har overholdt tilsagnsaftalen i den såkaldte
Elsam I-sag (bilag 3), og at adfærd i overensstemmelse med tilsagnsaftalen ikke kan
udgøre et misbrug.
Om indholdet og betydningen af tilsagnsaftalen for misbrugsvurderingen henvises til
rådsafgørelsens punkt 62-73 ... Her skal følgende fremhæves:
For det første kan konkurrencemyndighederne efter fast retspraksis ikke dispensere
fra artikel 102. Allerede af denne grund er tilsagnsaftalen uden betydning for bedømmelsen af Elsams adfærd.
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For det andet afskærer tilsagnsaftalen efter sit indhold ikke konkurrencemyndighederne fra at statuere misbrug.
Ved vurderingen af tilsagnsaftalens betydning for denne sag, skal man være opmærksom på, at tilsagnsaftalen er en frivillig aftale, der blev indgået, inden bestemmelsen i konkurrencelovens§ 16a blev indført. En overtrædelse af aftalen kan derfor
ikke i sig selv medføre sanktioner i form af påbud mv.
Tilsagnsaftalen blev indgået med henblik på at opnå en fremadrettet og praktikabel
løsning, da der under alle omstændigheder ikke på daværende tidspunkt var hjemmel til at straffe Elsam for den udviste adfærd i 2000 og 2001. Undersøgelsen vedrørte desuden en periode, hvor markedet var nyt, og hvor aktørerne var i færd med at
gøre deres erfaringer.
På baggrund heraf og forholdene i øvrigt kunne rådet efter en samlet vurdering af
sagens samfundsmæssige betydning herefter afslutte sagen efter konkurrencelovens
§ 14.
Tilsagnsaftalen kunne og skulle derimod ikke afsk.-ere fremtidige indgreb fra konkurrencemyndighederne overfor Elsams adfærd i perioder ikke omfattet konkurrencemyndighedernes undersøgelse, hvis det senere måtte vise sig nødvendigt af hensyn
til konkurrencen.
l overensstemmelse hermed fremgår det af ordlyden af tilsagnsaftalen, at den naturligvis ikke afskærer konkurrencemyndighederne fra at undersøge Elsams adfærd for
efterfølgende perioder. I aftalens punkt 7 anføres det på denne baggrund, at Konkurrencestyrelsen vil indstille til Konkurrencerådet, at sagen (dvs. for den undersøgte
periode) lukkes og ikke forfølges yderligere, hvis Elsam opfylder tilsagnene, og at Elsam omvendt ikke er bundet af tilsagnene, "såfremt Konkurrencestyrelsen eller rådet tager sagen op til fornyet behandling".
Denne formulering forudsætter, at der kan indledes undersøgelser af efterfølgende
perioder, idet konkurrencemyndighederne naturligvis kun ville genoptage sagen,
hvis konkurrencemyndighederne fandt, at Elsams adfærd efter indgåelsen af tilsagnsaftalen var problematisk.
Konkurrencemyndighederne har derfor naturligvis været berettiget til at tage sagen
op for senere perioder end de af den oprindelige undersøgelse omfattede, når oplys•
ninger viser, at Elsam følger en bevidst prisstrategi, der medfører et misbrug i form
af for høje priser, og at forholdet har skadelige virkninger for konkurrencen.
For det tredie bemærkes, at tilsagnsaftalen efter fast praksis fra Domstolen kun kan
være til hinder for, at der stntueres misbrug, hvis misbruget er en direkte og nødvendig folge af tilsagnsaftalen.
Efter EU-retten kan virksomheder således ikke retfærdiggøre deres konkurrencebegrænsende adfærd med henvisning til nationale regler, såfremt der fortsat består et
spillerum for virksomhedens adfærd på markedet. Det samme gælder i tilfælde, hvor
myndighederne indirekte har tilskyndet til sådan adfærd. I sådanne tilfælde kan
virksomhederne heller ikke have en berettiget forventning om, at en sådan adfærd
ikke kan rammes af misbrugsreglerne.
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I denne sag er der på ingen måde tale om, at tilsagnsaftalen pålagde Elsam den udviste adfærd, således at Elsam ved sin adfærd på markedet reelt ikke har haft andet
valg end altid at indmelde den ifølge aftalen højeste mulige pris.
TilsagQsaftalen sætter alene en øvre grænse for erisindmeldingerne, men den forpligter på ingen måde Elsam til at indmelde den under aftalen højest mulige pris, og tilsagnsaftalen indebærer endvidere efter sin ordlyd heller ikke, at Elsam frit kan fastsætte sine priser uden hensyntagen til omkostningsniveauet.
Af samme grund kan Elsam ikke siges i god tro at have indrettet sig i tillid til, at de
foretagne dispositioner er lovlige. Elsam kan ikke have været i tvivl om, at Elsams
fremtidige adfærd fuldt ud kunne gøres og i relevante tilfælde ville blive gjort til
genstand for undersøgelser fra konkurrencemyndighedernes side, jf. også bemærk•
ningeme ovenfor om punkt 7 i tilsagnsaftalen.

Og under alle omstændigheder er forholdet ikke af betydning for, om der foreligger
misbrug, da dette er et objektivt begreb, hvorimod forholdet naturligvis kan tillægges
vægt i relation til valget af sanktioner.
I øvrigt er Elsamenuundværlig aktør i en stor del af timerne, hvilket sammenholdt
med markedets konkrete indretning gør, at konkurrencen ikke er tilstrækkelig effektiv, ligesom heller ikke markedet i nabolandene nødvendigvis fungerer effektivt.
Som det fremgår af punkt 3 vil indmelding af priser, der ikke overstiger den højeste
af den forventede norske, svenske eller tyske pris, ikke nødvendigvis hindre misbrug, hvilket demonstreres med al ønskelig tydelighed af denne sag og Elsam 11sagen.
Som det fremgår af ovenstående er tilsagnsaftalen på ingen måde til hinder for, at
konkurrencemyndighederne har kunnet træffe afgørelse om, at Elsams prisindmeldinger på Nord Pool for senere perioder end de af Elsam I-sagen og dermed tilsagnsaftalen omfattede udgør misbrug.
Elsams henvisning til, at rådet i forskellige anledninger har udtalt, at tilsagnsaftalen
sikrer mod misbrug er af de anførte grunde uden betydning. For en ordens skyld skal
det ikke desto mindre fremhæves, at henvisningen heller ikke er korrekt.
I Elsam I-beslutningens punkt 20 (gengivet i Vestre Landsrets dom fremlagt som bilag 10 .. .) anføres det udtrykkeligt, at det er styrelsens vurdering, at tilsagnsaftalen
vil øge gennemsigtigheden i prisdannelsen på det vestdanske marked og mindske
(Elsams] incitament til at misbruge sin dominerende stillini.
Det er dermed også oplagt, at konkurrencemyndighederne ikke har tilkendegivet, at
der ikke kan foreligge misbrug i tilfælde, der er omfattet af tilsagnsaftalen.
Det af Elsam fra styrelsens pressemeddelelse ... anførte citat viser kun, at tilsagnsaftalen vil sikre, at prisen i de fleste timer vil ligge omkring priserne i nabolandene. Det
fremgår ikke af citatet, at dette i sig selv skulle sikre, at der ikke kan forekomme misbrug.
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Elsams citat fra Vestre Landsrets dom i Elsam I-sagen viser, at rådet fandt, at tilsagnsaftalen var berettiget og konkurrencefremmende i forhold til den adfærd, der
var gået forud. Der er derimod ikke belæg for at mene, at det i dommen gengivne er
udtryk for, at rådet var af den opfattelse, at der efter indgåelse af tilsagnsaftalen ikke
kunne ske misbrug fra Elsams side.
Elsam henviser endvidere til, at Elsam implementerede tilsagnsaftalen i sin forretningsmanual og indrettede sin indmeldingspolitik i overensstemmelse hermed. Det
bestrides selvsagt ikke, at Elsam - omend indirekte - omtaler tilsagnsaftalen i det
fremlagte bilag 8, men den blotte omtale af tilsagnsaftalen er naturligvis ikke doku•
mentation for, at aftalen er blevet overholdt, eller at der ikke har foreligget misbrug
fra Elsams side.
Det interessante ved bilag 8 er i øvrigt ikke den forholdsvis uklare omtale af tilsagnsaftalen, men derimod hvad der ikke står noget om. Således er det tankevækkende, at
bilag 8 ikke et eneste sted henviser til, at Elsams omkostninger har betydning for
indmeldingerne, ligesom undtagelsesmuligheden i tilsagnsaftalen om, at der .iltid
kunne meldes ind til marginalomkostningerne, ikke er nævnt. Det har på denne baggrund formodningen mod sig, at Elsam kun har foretaget omkostningsbestemte
indmeldinger i perioden. Tværtimod fremgår det direkte af bilag 8, at der skal meldes strategisk ind på Nord Pool, ligesom Elsam for Konkurrenceankenævnet erkendte, at Elsam først fra 2. halvår 2006 gik over til at foretage omkostningsbestemte indmeldinger.
Reelt synes Elsam ifølge Nord Pool at have anvendt tilsagnsaftalen som et alibi for
det foretagne misbrug ...
Til Elsams nye anbringende om, at tilsagnsaftulen kun kunne opsiges med et vursel
på 6 måneder, og at indgreb kun kunne ske efter en sådun varsling, bemærkes, at det
er uden betydning for konkurrencemyndighedernes mulighed for at gribe ind, om
tilsagnsaftalen var opsagt eller ej, og om der gælder et opsigelsesvarsel, idet tilsagnsaftalen efter sin ordlyd og kontekst ikke kunne eller skulle afskære konkurrence•
myndighederne fra at gribe ind over for Elsams misbrug af dominerende stilling i pe•
rioder, der ikke var omfattet af Elsam I-sagen, jf. det ovenfor i dette punkt anførte.
Elsams henvisning til§ 16a i konkurrenceloven ændrer ikke herpå. Dels finder konkurrencelovens § 16a ikke anvendelse i sagen. Dels ville bestemmelsen under alle
omstændigheder ikke være til hinder for, at konkurrencemyndighederne kunne gribe
ind over for den af Elsam udviste adfærd i den undersøgte periode.
Konkurrencestyrelsen orienterede i øvrigt allerede den 31. oktober 2003 Elsam om, at
styrelsen agtede at forelægge en sag for Konkurrencerådet om Elsams adfærd på
markedet i sommeren 2003 (bilag K med tilhørende bilag L-M ... ). I al fold fra dette
tidspunkt kan Elsam ikke have været i tvivl om, ilt konkurrencemyndighederne ville
skride ind overfor Elsums misbrugsadfærd for den periode, der er omfattet af nærværende sag.
Elsam gør endelig gældende, at Elsam ikke har overtrådt tilsagnsaftalen inden dens
opsigelse. Som ilnført ovenfor, er dette uden betydning for, om konkurrencemyndig•
hederne kunne skride ind over for Elsams misbrug.
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Ex tuto bestrides Elsams fortolkning af tilsagnsaftalen (processkrift Il side 142). Tilsagnsaftalens punkt III, sidste bullit, angår ikke betingelserne for opsigelse af tilsagnsaftalen. De i bestemmelsen anførte 2 scenarier er alternative og ikke kumulative, og det fremgår klart af punkt III, at indmeldelsespolitikken kun skal gælde i perioder med høj sandsynlighed for flaskehalse, hvorfor opgørelsen efter sidste bullit logisk også skal være i timer med flaskehalse og ikke i alle timer i kvartalet.
Om baggrunden for opsigelsen henvises i øvrigt til det i bilag 11 og ovenfor anførte,
hvoraf fremgår, at tilsagnsaftalen ikke var overholdt, at forudsætningerne for tilsagnsaftalen var svigtet, og at tilsagnsaftalen ikke havde den ønskede effekt.
Det bestrides for en ordens skyld, at tilsagnsaftalen skærper kravene til rådets argu•
mentation og bevisbyrde. Kravene hertil følger direkte af artikel 102 og er ikke påvir•
ket af tilsagnsaftalen.
27.

FORVALTNINGSRETLIGE OVERVEJELSER

27.1
Generelt om Elsams formelle indsigelser om begrundelsesmangler mv
Els.im gør gældende, at Konkurrenceankenævnet burde have fundet, at rådets afgørelse var ugyldig på grund af manglende kontradiktion og begrundelse mv.

Hertil bemærkes, at ankenævnet ikke er bundet af rådets afgørelse i ankesager, men
skal foretage sin egen vurdering af sagen. Ankenævnet kan i den forbindelse "repa•
rere" på evt. sagsbehandlingsfejl foretaget under rådets behandling af sagen. Ankenævnet var derfor berettiget til at stadfæste rådets afgørelse med de præciseringer og
ændringer, der følger af den afsagte kendelse.

27.2
Om begrundelsen mv. i ankenævnets kendelse
Det bestrides, at ankenævnets kendelse lider af selvstændige begrundelsesfejl. Kendelsen er meget udførligt begrundet i forhold til normen og kravene til ankenævnskendelser. Begrundelsespligten i forvaltningsloven rækker ikke så vidt, at alle de af
Elsam fremførte synspunkter skal kommenteres i detaljer.
En evt. begrundelsesmangel har under alle omstændigheder ikke været konkret væsentlig, hvorfor ankenævnets kendelse efter fast højesteretspraksis under alle om•
stændigheder ikke kan tilsidesættes, selv hvis det måtte blive lagt til grund, at kendelsen skulle have været yderligere begrundet.
Om begrundelsen i ankenævnets kendelse om egenkapitalforrentningen skal det for
en ordens skyld fremhæves, at Elsams gengivelse i processkrift I og li af rådets argumentation under sagen i relation til egenkapitalforrentningen er uden holdepunkter i forløbet under sagens behandling i ankenævnet og indholdet af ankenævnets
kendelse. Tilsvarende gælder Elsams antagelser om ankenævnets overvejelser.
Det forhold, at ankenævnet har valgt at fastsætte niveauet for en rimelig egenkapitalforrentning til 10 % i lyset af markedsforholdene og den i øvrigt anvendte test til
konstatering af misbrug, kræver ikke yderligere begrundelse fra ankenævnets side.
Det fremgår klart af kendelsen, hvilket niveau for egenkapitalforrentning, som ankenævnet til brug for misbrugsvurderingen har fundet rimeligt i lyset af samtlige sagens omstændigheder, hvilket er det afgørende.
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Det skal understreges, at Elsams anbringende om, at ankenævnets kendelse er truffet
"uden noget faktuelt grundlag", er aldeles grundløst. Som det fremgår af punkt 14
ovenfor, havde ankenævnet et meget omfattende materiale om markedsforholdene
og den anvendte misbrugstest til rådighed, herunder hvorledes den rimelige egenkapitalforrentning var fastlagt. I materialet indgik oplysninger fra Elsam om spørgsmålet, herunder Elsams indsigelser mod den af rådet anvendte fremgangsmåde.
Det bestrides, at ankenævnets afgørelse er behæftet med en begrundelsesmangel, idet
der ikke er anført yderligere detaljer om prisvariationstillægget i kendelsen. Der henvises i øvrigt til bemærkningerne nedenfor ad begrundelsen i rådets afgørelse.
Hvad angår anbringendet om, at ankenævnet ikke har taget stilling til konsekvenserne for misbrugstest A-G ved ophævelsen af rådets afgørelse for 2. halvår 2006, bemærkes, at ankenævnet ikke var forpligtet til at foretageengenberegning heraf. Ankenævnet har ved sin afgørelse taget højde for, at misbrugstest A·G ville give et andet resultat, når rådets afgørelse vedrørende 2. halvår 2006 blev hjemvist Ankenævnet kunne utvivlsomt også uden at foretage en reberegning nå frem til sin konklusion
om, at Elsam i al fald i et ikke uvæsentligt omfang har misbrugt sin dominerende stilling. Som det fremgår af bemærkningerne ovenfor i dette processkrift, har Elsam
utvivlsomt misbrugt sin dominerende stilling, også når der ses bort fra 2. halvår 2006.
En evt. begrundelsesmangel har derfor under alle omstændigheder ikke været kon•
kret væsentlig.
27.3
Begrundelsen i rådets afgørelse mv.
Elsam gor gældende, at Konkurrenceankenævnets kendelse er ugyldig, idet det efter
Elsams opfattelse ikke på tilstrækkelig vis i rådets afgørelse er anfort, at driftstat og
C02-kvoter ikke indgår i prisvariationstillægget.

Til illustriltion heraf citerer Elsam under skriftvekslingen fra rådets afgørelse punkt
433ff. Det citerede er dog ufuldstændigt og angår desuden slet ikke prisvariationstillægget, men det generelle C02-tillæg.
Den størrelse, som prisvariationstillægget er indgået med i misbrugstest A, fremgår
klart af afgørelsen, hvilket er det afgørende. Den nærmere beregningsmetode har
derimod ikke betydning for, om afgørelsen har været tilstrækkeligt begrundet.
Elsam har i øvrigt haft adgang til regnearket med misbrugstest A inklusive tilhøren•
de formel, hvorfor Elsam under alle omstændigheder har kunnet gøre sig bekendt
med prisvariationstillæggets nærmere opbygning.
Elsam anfører, at følgetime-mekanismen ikke er beskrevet i rådets afgørelse eller ankenævnets kendelse. Dette er ikke rigtigt.
Rådets afgørelse indeholder en fornøden beskrivelse af, hvorledes misbrugstest Aer
opbygget, og Elsam har i øvrigt været fuldt ud bekendt med misbrugstestens opbyg•
ning, forinden afgørelsen blev truffet.
Elsam har således haft både udkast til rådsafgørelse og det tilhørende regneark i høring i forbindelse med Elsam III-sagen. Derudover har Elsam fået adgang til den endelige rådssag og regneark. Dermed har Elsam ved flere lejligheder haft mulighed for
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at gøre sig bekendt med metoden til at identificere kritiske timer. Rådets afgørelse er
derfor ikke behæftet med en begrundelsesmangel.
For ankenævnet gjorde Elsam endvidere gældende, at misbrugstesten på grund af sin
opbygning identificerede kritiske timer, hvor Elsam ikke havde indmeldt priser over
teststørrelsen. Ankenævnet var således opmærksomt på Elsams indsigelse. Ankey
nævnet har ikke været forpligtet til at begrunde kendelsen yderligere end sket, idet
ankenævnet ikke behøver kommentere specifikt på alle fremførte indsigelser.
Hertil kommer, at en evt. manglende begrundelse har været konkret uvæsentlig for
sagens afgørelse, jf. det ovenfor om ankenævnets misbrugsvurdering anførte, hvorfor
den ikke kan føre til kendelsens ugyldighed.
Det bestrides tilsvarende, at rådets afgørelse lider af en begrundelsesfejl i relation til
den såkaldte fordelingsfejl. Som anført i punkt 19 ovenfor, er der ikke tale om en fejl
ved afgørelsen, ligesom rådets afgørelse er tilstrækkeligt begrundet.
En evt. begrundelsesmangel har under alle omstændigheder ikke været konkret væ~
sentlig, jf. i det hele det ovenfor i punkt 19 anførte, hvorfor rådets afgørelse - som
stadfæstet ved ankenævnets kendelse - under alle omstændigheder ikke kan tilsidesættes, selv hvis det måtte blive lagt til grund, at afgørelsen skulle have været yderligere begrundet.
Det bestrides endelig, at rådets afgørelse lider af en begrundelsesfejl i relation de øv•
rige misbrugstest mv.
En evt. begrundelsesmangel har under alle omstændigheder ikke været konkret væsentlig, hvorfor rådets afgørelse - som stadfæstet ved ankenævnets kendelse - under
alle omstændigheder ikke kan tilsidesættes, selv hvis det måtte blive lagt til grund, at
afgørelsen skulle have været yderligere begrundet.
27.4
Betydningen af rådets anbringender under retssagen
Elsam gør gældende, at rådets anbringender undervejs løbende er blevet ændret på
en sådan måde, at Elsams retssikkerhed er i fare, og at Elsam har uforholdsmæssigt
vanskeligt ved at forsvare sig.
Elsams postulater er helt uden hold i de faktiske forhold. Faktum er tværtimod det, at
Elsam har frembragt langt hovedparten af procesmaterialet i sagen efter, at sagen er
blevet berammet til hovedforhandling og mere end 7 år efter, at stævning er udtaget.
Elsams mønster med at opfinde nye indsigelser med tilhørende beregninger løbende,
har bevirket, at rådet løbende har måttet påpege, at Elsams indsigelser er forkerte af
en række grunde. Det i rådets processkrifter indeholdte afspejler blot denne løbende
"udvikling" i Elsams indsigelser, herunder at rådet i sagens natur ikke har kunnet
forholde sig til Elsams indsigelser, førend de er fremsat. Hertil kommer, at Elsams
beskrivelse af rådets anbringender i sagen er faktuelt forkert på en række punkter,
herunder eksempelvis beskrivelsen af spørgsmålet om egenkapitalforrentningen mv.
Der er således ikke tale om, at Elsam skal forsvare sig mod en anden kendelse end
oprindeligt afsagt af ankenævnet. Det er samtidig klart, at rådet naturligvis kan påvise, hvorfor misbrugsvurderingen er konservativ og egnet til at undervurdere Elsams
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faktiske misbrug i perioden, ligesom rådet selvsagt kan påpege, hvorfor Elsams
synspunkter er forfejlede. Af de samme grunde er det naturligvis heller ikke uforholdsmæssigt vanskeligt for Elsam at forsvare sig mod ankenævnets kendelse.

Konkurrencerådet har under hovedforhandlingen opfordret Sø- og Handelsretten til frem for
at hjemvise sagen, såfremt dette kunne være en mulighed, i stedet at tage stilling til hele sagens substans.

Energi Danmark A/S. Seanenergi A/S og OK a.m.b.a. har som biintervenienter i det væsentli•
ge procederet til støtte for Konkurrencerådet.

So- og Handelsrettens begrundelse og resultat

Hvad er til prøvelse

Under denne sag skal Sø- og Handelsretten prøve, om Konkurrenceankenævnets kendelse af
3. marts 2008 og, i det omfang kendelsen bygger herpå, tillige Konkurrencerådets afgørelse
af 20. juni 2007 skal ophæves, hjemvises til fornyet behandling i Konkurrencerådet elier stadfæstes.

Ved prøvelsen kan Sø- og Handelsretten, som ved retsplejelovens§ 225, stk. 2, nr. 5, er tillagt
særlig kompetence til at behandle civile sager, hvor anvendelse af konkurrenceloven har væsentlig betydning, foretage en fuldstændig efterprøvelse af Konkurrenceankenævnets og
Konkurrencerådets retsanvendelse, idet der ikke kan gives Konkurrencerådet medhold i, at
konkurrencemyndighederne skulle være i besiddelse af en særlig konkurrenceretlig ekspertise, som afskærer domstolene fra en fuldstændig prøvelse af myndighedernes retsanvendelse. Retten kan endvidere foretage en fuldstændig prøvelse af sagens faktiske omstændigheder, hvorved bemærkes at spørgsmålet om konkurrencemyndighedernes konkrete anvendelse af økonomisk teori i overensstemmelse med Højesterets kendelse i denne sag om syn
og skøn (kendelse af 13. oktober 2011 i sag 13/2011) må henregnes til sådanne faktiske omstændigheder, Sø- og Handelsretten kan prøve fuldt ud.
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Under forudsætning af korrekt anvendelse af konkurrenceretten, og på grundlag af rigtige
faktuelle oplysninger, herunder anvendelse af valid økonomisk teori, er der tillagt konkurrencemyndighederne er vist fagligt skøn ved afgørelsen af, om en virksomhed på et afgrænset marked har indtaget en dominerende stilling, og dernæst om virksomheden har misbrugt
denne dominerende stilling i strid med konkurrencelovens § 11 og artikel 102 TEUF (tidligere artikel 82 TEF) ved at opkræve urimeligt høje priser. Såvel Konkurrencerådet som Konkurrenceankenævnet har på grund af deres sammensætning særlige forudsætninger for at
foretage disse faglige skøn, og Sø- og Handelsretten skal som følge heraf i almindelighed
udvise tilbageholdenhed med at efterprøve disse elementer i konkurrencemyndighedernes
afgørelse. Under denne sag har sagsøgte imidlertid anmodet om, at Sø- og Handelsretten
frem for eventuelt at hjemvise sagen foretager en fuldstændig prøvelse af hele sagens substans. Elsam har ikke udtalt sig herimod.

Markedsafgrænsning og dominans

Af de grunde, der er anført af Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet, tiltrædes det,
at markedet er afgrænset til markedet for engrossalg af fysisk el i Vestdanmark, og at Elsam
på dette marked indtog en dominerende stilling.

Tilsagnsaftalen - den relevante periode

Ved tilsagnsaftale af 14. marts 2003, godkendt af Konkurrencerådet den 26. marts 2003, blev
der af konkurrencemyndighederne indrømmet Elsam den fordel, at den såkaldte Elsam I-sag
blev lukket ned på betingelse af, at Elsam fremadrettet overholdt en i tilsagnet nærmerebeskrevet indmeldelsespolitik, som lagde loft over Elsams prisindmeldinger på Nord Pool i situationer med flaskehalse på kablerne mod Norge og Sverige, idet priserne i disse situationer
som udgangspunkt ikke måtte overstige den forventede højeste pris i naboområderne.

Retten finder ikke, at denne tilsagnsaftale kan påberåbes til støtte for, at Elsam herved blev
fritaget for at overholde den generelle regel i konkurrencelovens § 11 og artikel 102 TEUF
(tidligere artikel 82 TEF) om misbrug af dominerende stilling, hvorefter den pris, en domine-
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rende virksomhed påtvinger et marked, hvor virksomheden tillige i store perioder er residualmonopolist, ikke klart må overstige den pris, der kunne opnås på et marked med effektiv konkurrence.

Den omstændighed, at tilsagnsaftalen bygger på en formentlig fejlagtig markedsafgrænsning
og en tilsyneladende mangelfuld forståelse hos konkurrencemyndighederne af, hvorledes
prisdannelse på det vestdanske marked for engrossalg af fysisk el fungerer, kan ikke føre til
andet resultat.

Retten finder det derfor berettiget, at Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet i den
foreliggende sag har inddraget perioden fra den 1. januar 2005 til den 30. juni 2006 i sin misbrugsvurdering.

Er der forekommet misbrug?

Konkurrenceankenævnet lader test A indgå i sin misbrugsvurdering, men udtaler i den indbragte kendelse, at test A har "sine svagheder". Under denne retssag er det yderligere ved
syn og skøn blevet illustreret, at de metoder og data, som indgår i test A, på en række punkter er inkonsistente med økonomisk teori. Dertil kommer, at der ikke er foretaget justering af
resultaterne i test A som følge af, at Konkurrenceankenævnet begrænser perioden til 2005 og
1. halvdel af 2006. Retten finder derfor ikke at kunne basere sin misbrugsvurdering på test A
med tilhørende test B-G. Konkurrenceankenævnet har i sin afgørelse i ikke-uvæsentligt omfang støttet sin misbrugsvurdering på test A, men har dog også specifikt i ankenævnskendelsens pkt. 11.5.4 anført, at man ud over misbrugstest A i sin konklusion også har inddraget bilag A og F sammenholdt med bilag B, C, D og E.

Konkurrenceankenævnet har endvidere i pkt. 11.5.3 klart fremhævet, at Elsam i perioden fra
den 1. juli 2003 har fulgt en prisstrategi, som ikke har været omkostningsbaseret, men naboprisorienteret, hvilket kan indebære misbrug af dominerende stilling i form af urimeligt høje
priser.
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Retten finder, at Elsam som dominerende virksomhed på det vestdanske marked havde en
særlig pligt til ikke at udvise en adfærd, som er egnet til at føre til urimeligt høje priser. Ved
bilag 8, som er Elsams ledelses instruks til medarbejderne om produktionsoptimering, finder
retten det bevis~ at Elsam i hele den relevante periode har baseret sine_e_risindmeldinger på
Nord Pool på en naboprisstrategi. Elsam har derfor ikke med sin prisindmelding taget udgangspunkt i omkostninger - uanset hvorledes disse afgrænses - , alternativværdien af C02kvoter eller egenkapitalforrentning.

Da test A ikke kan finde anvendelse, må retten ved sin bedømmelse af, om Elsam har misbrugt sin dominerende stilling, tage sit udgangspunkt i, at Elsam opererer på et marked,
hvor prisen dannes time for time på en vare, som ikke kan lagres. Det er derfor afgørende for
at bedømme, om der foreligger misbrug, om det kan dokumenteres, at Elsam i et ikkeuvæsentligt omfang som følge af sin prisindmeldingsstrategi og den måde, man kunne forudse, hvordan markedet ville fungere på, har opnået priser i enkelttimer, som er uden sammenhæng med Elsams omkostninger- uanset hvorledes disse afgrænses- og markedsprisen
på C02-kvoter tillagt en passende egenkapitalforrentning, og som i øvrigt i væsentligt omfang overstiger prisen på et marked med effektiv konkurrence.

Retten har foretaget en nøje gennemgang af bilag A og bilag B, C, D og E. Uagtet disse bilag
til dels er genereret ved test A og derfor ikke illustrerer prisdannelsen i samtlige timer i perioden, men kun i de timer, som test A har identificeret som kritiske, findes materialet dog at
have en sådan bredde, at det forsvarligt kan indgå i rettens vurdering af, om Elsam i enkelttimer har opnået urimeligt høje priser. Retten finder på denne baggrund, herunder navnlig
bilag A, D og E, at kunne fastslå, at Elsam i et ikke-ubetydeligt antal enkelt timer har udnyttet sin stilling som dominerende virksomhed til at påvirke prisdannelsen på Nord Pool og
derved opnået priser, som er uden sammenhæng med Elsams omkostninger, således som
disse er opgjort i bilag A, og prisen på el fra Norge og Sverige, hvorimod der i mange af disse timer er en meget klar sammenhæng med prisen på det tyske marked, som er et højprismarked. Uanset de usikkerheder, der knytter sig til omkostningsopgørelsen i bilag A, må de
priser, Elsam herved har oppebåret, i et ikke-ubetydeligt antal timer i den relevante periode
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anses for klart at have oversteget den pris, som Elsam efter rettens vurdering kunne have
opnået på et marked med effektiv konkurrence.

Retten finder på denne baggrund at kunne fastslå, at Elsam i perioden fra den 1. januar 2005
til den 30. juni 2006 har misbrugt sin dominerende stilling på det vestdanske marked for engrossalg af fysisk el til i et ikke-ubetydeligt omfang at opnå priser, som indebærer en overtrædelse af konkurrencelovens§ 11 og artikel 102 TEUF (tidligere artikel 82 TEF).

Som følge af det anførte vil Konkurrencerådet, der i denne sag optræder som part under
prøvelse af Konkurrenceankenævnets kendelse, være at frifinde.

Sagsomkostnin~er

Efter sagens udfald skal Elsam betale i alt 4.557.533,25 kr. i sagsomkostninger til Konkurren•
cerådet. Beløbet omfatter Konkurrencerådets udgifter til syn og skøn på 57.533,25 kr. (inkl.
moms) og et beløb på 4.500.000 kr. (inkl. moms) til rimelige advokatudgifter. Sidstnævnte be.
løb er fastsat under hensyn til sagens karakter, værdi, omfang og forløb, herunder omfattende syn og skøn og 19 dages hovedforhandling. De af Elsam udlagte udgifter til syn og skøn
afholdes endeligt af Elsam.

Under hensyn til udfaldet af biintervenientemes tidligere anmodning om hovedintervention,
der blev frafaldet af biintervenienteme kort før forhandlingen af spørgsmålet i retten, findes
sagsomkostningerne, uanset sagens udfald, at burde ophæves i forholdet mellem Elsam og
bi intervenienterne.

Thi kendes for ret:

Konkurrencerådet frifindes.

I sagsomkostninger betaler DONG Energy A/5 inden 14 dage i alt 4.557.533,25 kr. til Konkurrencerådet. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

- 51)4.

I forholdet mellem DONG Energy A/S og biintervenienterne ophæves sagsomkostningerne.

Claus Forum Petersen

Henrik Rothe

Mads Bundgaard Larsen

Gitte Forsberg

Henrik Gundelach

(Sign.)

Udskriftens rigtighed bekræftes
So- og Handelsretten, den 29-08-2016

Per Jensen
afdelingsleder

