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Forord
Dansk Energi har bedt Lauritzen Consulting gennemføre en analyse af, hvor godt konkurrencen
på detailmarkedet for el fungerer. Det har vi gjort ved en kombination af statistiske, regnskabsmæssige og kvalitative vurderinger - baseret på en række tilgængelige nøgletal og energistatiske data, regnskabstal for energivirksomheder og interviews med aktører i branchen.

VI har baseret analysen på nøgletal og metoder, som er state-of-art i konkurrencemyndigheders vurdering af konkurrenceforhold. Lauritzen Consultings kompetencer på området knytter
sig først og fremmest til mine mange års erfaring som direktør for Konkurrencestyrelsen, og
dermed - dengang- Energitilsynet.

København, november 2017
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Kapitel 1
Baggrund og sammenfatning
1.1

BAGGRUND: ELMARKEDERNE ER GRADVIST BLEVET LIBERALISERET I DE SIDSTE
20 ÅR - HVAD HAR DET BETYDET?

Både i Danmark og i mange andre lande er elmarkederne blevet liberaliseret gennem de sidste
årtier. Samtidig har den måde, som elproduktion og elforbrug betragtes på, konkurrence-,
forbruger- og energipolitisk, ændret sig.
For bare godt 20 år siden var der en del uafhængige, større elværker (kraftvarmeværker) i
Danmark - og der var stort set ingen international konkurrence om handel med eller produktion af el. I 1990´erne blev elværkerne lagt sammen, og i 1999 begyndte Danmark at implementere EU´s direktiv om liberalisering af elmarkederne. Produktion og engroshandel med el blev
hurtigt udsat for effektiv konkurrence. I kraft af etableringen af et nordisk engrosmarked for el,
Nordpool, og kraftigere udlandsforbindelser, blev konkurrencen grænseoverskridende. Nordpool var det første internationale konkurrencemarked for el og betragtes stadig i dag som et
skoleeksempel på et velfungerende engrosmarked for energi.
Elsektoren blev i denne proces skilt ad langs værdikæden. Før 1990´erne var det ofte samme
elvirksomhed, der stod for produktion, transmission, distribution og slutkundeafregning mv. ud
til den enkelte virksomhed eller husstand. Efter at de større elværker blev fusioneret, blev
transmissionsnettet og systemansvaret i nullerne samlet i Energinet.dk.
I år 2000 blev der indført konkurrence i detailleddet for større virksomheder (med et årligt
elforbrug over 100.000 kWh) og i 2003 for forbrugere og mindre virksomheder. For virksomhederne kom denne konkurrence relativt hurtigt til at fungere godt. For virksomheder, der
bruger el i væsentligt omfang, er omkostningsbevidsthed om elforbruget en vigtig konkurrenceparameter, og virksomhederne har derfor et stort incitament til at se sig for i markedet og
løbende vælge den billigste leverandør.
For forbrugerne er det økonomiske incitament til aktivt at søge den billigste leverandør mindre. Det er en del af baggrunden for, at der i mange år har været forsyningspligtselskaber, som
i hvert sit område havde pligt til at forsyne de forbrugere, der ikke selv havde valgt en elleverandør, el på ”rimelige” vilkår. Kontrollen med, hvad der er rimeligt, var en opgave for Energitilsynet.
En række forhold i denne proces har løbende været drøftet politisk. Modstanderne af liberaliseringen har måttet erkende, at produktivitetsvirkningerne som følge af konkurrenceudsættelse har været langt større end omkostningerne forbundet med, at der nu er flere uafhængige
led i værdikæden fra produktion til forbruger.
Det har også løbende været diskuteret, om forsyningspligten på elområdet har været nødvendig. Nogle har fremført, at den var nødvendig for at undgå, at elhandelsvirksomheder kunne
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skrue deres avancer i vejret. Andre har fremført, at dette forhold ville ”regulere sig selv” i den
forstand, at højere avancer ville øge forbrugernes interesse i at afsøge markedet så meget, at
avancerne ville falde igen. En del af diskussionen har også været, hvordan man helt praktisk
skulle håndtere tilflyttere på en given adresse, som ikke på forhånd havde valgt elleverandør –
kunder, som de forsyningspligtige leverandører havde ret og pligt til at forsyne. Forsyningspligten fik lov til at eksistere i mange år, idet den endeligt ophørte pr. 1. maj i år (2017).
Det vigtigste skridt mod mere konkurrence, som er taget de seneste år, var indførelsen af den
såkaldte engrosmodel, og herunder opdateringen af Energinets datahub fra 2013. Det nye
markedssetup trådte i kraft med virkning fra første april 2016. Datahubben ejes og drives af
Energinet.dk og har (bl.a.) har data for alle elforbrugeres elforbrug. Det betyder, at nye udbydere på detailmarkedet kan få adgang til data om elforbrugeres elforbrug (data, som den tidligere leverandør i det gamle system havde i forvejen).
Engrosmodellen betyder, at elforbrugerne - både forbrugere og virksomheder - nu kun får en,
samlet elregning. Regningen dækker samtlige omkostninger og afgifter. I en del år fik forbrugeren både en regning fra elhandelsvirksomheden (som dækkede detailavancen og engrosprisen)
og en regning fra netselskabet (som dækkede distribution, transmission, systemansvar, PSObidrag mv.) – medmindre kunden havde valgt at forblive ved den hidtidige el-leverandør
Samtidig med Engrosmodellen blev der også indført nye regler for leveringspligt, der afløste
det hidtidige forsyningspligtregime. Med de nye regler om leveringspligt er det ikke muligt for
elleverandører at afvise kunder, der tværtimod har krav på at få leveret et hvilket som helst
markedsført elprodukt. Som en væsentlig del af de nye regler er det den hidtidige leverandør
på en given adresse, der har ret og pligt til at levere til nye indflyttede, der ikke selv har valgt
elleverandør.
Med disse – og andre – initiativer er elmarkedet i Danmark ultimo 2017 næsten kommet til
”vejs ende” i den forstand, at alle de liberaliserings- og konkurrencefremmende initiativer, som
har været på dagsordenen i EU og anbefalet af konkurrencemyndigheder mv., nu er gennemført. Der mangler kun et enkelt skridt, nemlig fuld udrulning i hele Danmark af elmålere, som
registrerer forbruget time for time. Det kan bane vejen for nye produkter, som ikke er mulige
under den nuværende skabelonafregning.
Udnyttelsen af timeværdierne, den såkaldte flexafregning, er ved at blive indfaset. Flexafregningen kan få betydelig virkning i forhold til at gøre forbruget mere priselastisk på helt kort
sigt. Hvis en del af elforbruget flyttes til de timer, hvor der fx er meget vindmøllestrøm, og
elprisen på Nordpool derfor er lav, vil det fremme den grønne omstilling. De nye elmålere vil
formentlig også skærpe konkurrencen yderligere, fordi det bliver muligt at lave helt ”kostægte” tilbud til forbrugerne afhængigt af forbrugets timeprofil.
Alle disse initiativer gør det relevant at udarbejde en status for, hvor godt konkurrencen fungerer på elmarkederne, hvilket er formålet med denne rapport. Vi ser både på udviklingen over
tid, på hvor godt konkurrencen fungerer i forhold til i andre lande, og på hvor godt konkurrencen fungerer i forhold til andre forbrugermarkeder.
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1.2

VIGTIGE KONKURRENCEINDIKATORER

Energitilsyn og konkurrencemyndigheder anvender en række forskellige indikatorer til at belyse konkurrenceforholdene. Tidligere var det almindeligt at opdele indikatorerne i tre grupper
ud fra det såkaldte SCP-teorem (Structure, Conduct, Performance). Teorien er, at markedernes
struktur, fx målt ved koncentrationen, bestemmer virksomhedernes og forbrugernes adfærd,
som igen bestemmer markedsresultatet (som man fx kan vurdere ud fra virksomhedernes indtjening og hvor høje, priserne er). I dag er det almindeligt med en bredere vurdering, bl.a. fordi
man med spilteoretiske modeller kan vise, at samspillet mellem ”S, C og P” er mere komplekst
(fx at indtjeningen påvirker adfærden og strukturen).
Generelt gælder endvidere, at der ikke findes et enkelt mål, som med sikkerhed giver et præcist billede af konkurrenceforholdene. De fleste konkurrenceindikatorer skal fortolkes forsigtigt, fx fordi en given værdi ofte både kan være indikator for en stærk og en svag konkurrence.
Den bedste kilde til internationale sammenligninger er de årlige analyser, som ACER (Agency
for the Cooperation of European Energy Regulators) udgiver en gang om året. ACER´s konklusion er, at Danmark hører til i den gode ende, med mest konkurrence, blandt EU-landene.
Koncentrationen blandt elhandelsvirksomhederne er således lavere end i de fleste andre lande. Koncentrationen er ydermere blevet gradvist lavere gennem de sidste 10 år, fordi kunderne gradvist vælger nye el-leverandører, jf. kapitel 3 og figur 1.1.

Figur 1.1 Antal udbydere på det danske elmarked, opgjort på netområder
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Note: se nærmere beskrivelse af figuren i kapitel 3 (figur 3.1).

Antallet af udbydere er især steget gennem perioden, fordi der gradvist er kommet i alt 10
”nye” udbydere på banen, som ikke er koncernforbundne med de etablere energivirksomheder eller netselskaberne. Antallet af udbydere er endvidere langt højere end det antal, der
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normalt kræves for at etablere en stærk konkurrence. Det beskedne fald, der er sket i første
halvår 2017, er derfor ikke noget problem, men kan tværtimod være et sundhedstegn.
En af de mest sikre konkurrenceindikatorer er - hvis priserne ikke er regulerede - hvor høje
priserne er. På elmarkedet, hvor engrosprisen er den største omkostningskomponent og samtidig meget volatil, bør man i stedet for detailprisen se på handelsvirksomhedernes avance samt på, hvor tæt engros- og detailprisen samvarierer. Analyserne i kapitel 4 viser, at detailpriserne og engrospriserne samvarierer tæt, og at samvariationen endda er blevet endnu tættere
i perioden, jf. figur 1.2. Det er også interessant, at bruttoavancerne ikke er steget de sidste 4
år, hvor forsyningspligten gradvist er ophævet. Tværtimod er bruttoavancen faldet lidt.

Figur 1.2 Elpriser og bruttoavance i Vestdanmark - variable produkter
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger på basis af data fra Energitilsynet og Nordpool. Figuren vises
også som figur 4.1. Forholdene i Østdanmark svarer stort set til forholdene i Vestdanmark.

Også hvis man ser på bruttoavancens højde i et internationalt perspektiv, ligger Danmark godt.
Bruttoavancen på ca. 10 øre pr kWh hører således til blandt de laveste i Europa, jf. kapitel 4.
Man kan også vurdere konkurrencens styrke ud fra virksomhedernes indtjening. I kapitel 6 er
vist en analyse baseret på elhandelsvirksomhedernes regnskaber for de senere år. Det mest
robuste mål for virksomhedernes indtjening er virksomhedernes afkastningsgrad, som viser
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virksomhedernes overskud før finansielle poster og skat i forhold til de samlede aktiver i virksomheden.
Energibranchen under et - dvs. el- gas- og varmeselskaber, herunder selskaber, der er underlagt indtægts- eller omkostningsrammer - har et afkast, der er lavere end i industrien, som
normalt bruges som benchmark. Hvis man zoomer ind på elhandelsvirksomhederne, bliver
data mere usikre, fordi der har været en del omstruktureringer, fusioner og opstart af nye virksomheder i løbet af de sidste 10 år. Det betyder, at tallene bliver meget usikre og volatile, hvis
man forsøger at føre dem mere end nogle få år tilbage. Men vurderet på regnskabstal for perioden siden 2013 bliver konklusionen, at afkastet i elhandelsvirksomhederne under et har været klart mindre end i industrien, jf. figur 1.3. Dette tyder på en hård konkurrence blandt elhandelsvirksomhederne.

Figur 1.3 Afkastningsgrad i industri og i elhandelsvirksomheder
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger baseret på elhandelsvirksomhedernes regnskaber og data fra
Danmarks Statistik.

1.3

SAMMENFATNING: HVOR HÅRD ER KONKURRENCE PÅ DETAILMARKEDET FOR
EL I FORHOLD TIL I ANDRE LANDE?

En sammenfattende vurdering af, hvor hård konkurrencen på detailmarkedet for el er i forhold
til i andre lande, kan gøres på flere måder. Den europæiske organisation for energitilsyn, ACER,
vurderer, at Danmark ligger i den bedste ende, om end ikke allerbedst, jf. kapitel 2. Lauritzen
Consultings vurdering er, at Danmark reelt ligger endnu bedre, end ACER´s tal viser. En nøjere
gennemgang af nogle af indikatorerne viser fx, at det trækker Danmark ned, at det er ifølge
ACER er vanskeligt at sammenligne priser, og at der er omkostninger forbundet med at skifte
leverandør, hvilket som bekendt ikke er korrekt.
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Den enkleste måde at sammenligne de fordele, som danske forbrugere har af konkurrencen, er
at sammenligne bruttoavancerne. Som det fremgår af figur 1.4 ligger avancerne i Danmark i
den lave ende, når de sammenlignes med forholdene i resten af Europa.

Figur 1.4 Detailavancen på el til forbrugerne i EU 2008-15

Note: Figuren viser den gennemsnitlige detailavance for EU-landene i perioden 2008-15, mål i
uro/MWh. Den grønne prik viser avancen i 2015. Kilde: ACER (2016).

Man kan også sammenligne bruttoavancen pr husstand i stedet for pr kWh. Det er en endnu
mere retvisende sammenligning, fordi elhandelsvirksomhederne har en række omkostninger til måling, service, regningsudskrivning mv. - som er uafhængig af forbruget pr kunde og i stedet afhænger af kundens adfærd, herunder fx hvor digitaliseringsparat, kunden er. Ved en
sådan opgørelse ligger Danmark endnu lavere og hører til blandt de billigste lande i Europa
(selvfølgelig målt på elprisen før afgifter og moms), jf. figur 1.5.

Figur 1.5 Detailavancen pr. husstand på el til forbrugerne i EU 2008-15
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger baseret på data fra ACER (2016) og fra World Energy Council.
Forbruget pr. husstand er således det faktiske forbrug og ikke et standardiseret forbrug.
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Kapitel 2
Konkurrenceforholdene ved detailkøb af el i international belysning
2.1

ENERGIPRISER OG ENERGIREGULERING I EU

Som nævnt i kapitel 1 er den bedste kilde til at vurdere konkurrenceforholdene på tværs af
Europa den årlige rapport fra ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) og CEER
(Council of European Energy Regulators). ACER og CEER er etableret på initiativ af EUKommissionen for at understøtte det arbejde, Energitilsynene udfører i de enkelte lande, samt
for at bidrage til at skabe sammenhængende, europæiske energimarkeder. Arbejdet omfatter
alle EU-landene samt Norge, der i vidt omfang er underlagt de samme energidirektiver som
EU-landene. ACER og CEER beskæftiger sig med el- og gasmarkederne, men ikke med andre
energiformer som fjernvarme. I denne analyse koncentrerer vi os om markederne for forbrugernes og de mindre virksomheders (dvs. virksomheder med et årsforbrug under 100.000 kWh
– de såkaldt skabelonafregnede elkunder) indkøb af el.
Den samlede danske forbrugerpris for el, inkl. moms og energiafgifter, er den højeste i EU.
Forbrugerpriserne er lavest i en række østeuropæiske lande.

Figur 2.1 Detailprisen på el til forbrugerne i EU

Note: Den blå søjle viser for hvert den gennemsnitlige pris på el til forbrugere og mindre virksomheder i
2015. Den mørkegule del af søjlen viser energiafgifter og den lysegule den moms. Kilde: ACER (2016).
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Som følge af de høje elafgifter, og især som følge af, at der i Danmark er en begrænset udbredelse af elvarme, er det danske elforbrug pr. capita lavere end i resten af Norden. Vi ligger dog
over EU-gennemsnittet, formentlig på grund af mange elforbrugende apparater og udstyr i den
typiske danske familie.
Også når man ser på, hvor hurtigt de enkelte lande har implementeret EU´s direktiver på elområdet, er der betydelige forskelle. I 2015 havde Danmark stadig et antal forsyningspligtselskaber med reguleret prissætning. Som det fremgår af figur 2.2 hørte Danmark derfor ikke på
dette tidspunkt til i den halvdel af EU-landene, der fuldt ud havde liberaliseret detailmarkederne. ACER´s opgørelse er dog ikke helt retvisende, idet det i 2015 kun var en mindre del af
det danske detailmarked, der var reguleret. Det kan også tilføjes, at Danmark på andre områder har været frontløber. Det gælder fx introduktionen af datahubben og engrosmodellen,
som Danmark, sammen med Nederlandene (der har indført en lidt anden model end Danmark), har været først til at introducere.

Figur 2.2 Regulering af detailmarkederne for el i 2015

Note: Landene med gul farve havde liberaliseret detailmarkederne for el i 2015, landene med blåt var i
gang og landene med grønt var stadig regulerede og uden konkurrence. Kilde: ACER (2016).
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2.2

KONCENTRATION OG ANTAL UDBYDERE

I de fleste europæiske lande kan forbrugerne og de mindre virksomheder1 i dag købe el fra
mange udbydere. I Danmark er der i dag ca. 50 udbydere, hvoraf de ca. halvdelen udbyder el i
hele Danmark. Denne struktur går igen i de fleste lande, jf. figur 2.3. Især i de store EU-lande er
der, bortsat fra i UK, stor forskel på antallet af landsdækkende udbydere og det samlede antal
udbydere, hvilket afspejler den regionale struktur af elmarkederne i mange lande. I Danmark
er det ydermere sådan, at de ikke-landsdækkende udbydere er små og har væsentligt færre
kunder end de landsdækkende udbydere, jf. kapitel 3. Det kan endvidere tilføjes, at der ikke er
en særlig stærk sammenhæng mellem antallet af udbydere og konkurrenceintensiten. På mange forbrugermarkeder kan man have en stærk og velfungerende konkurrence med under 10
udbydere. Det kan derfor konstateres, at målt på antallet af udbydere ligger Danmark pænt i
forhold til resten af EU.

Figur 2.3 Antal eludbydere i EU

Note: Figuren rangordner landene efter antallet af landsdækkende eludbydere (den blå streg). Den gule
streg viser det samlede antal udbydere i hvert land. Kilde: ACER (2016).

1

Når der i denne rapport henvises til forbrugerne inkluderer dette generelt virksomheder med et årsforbrug op til 100.000 kWh
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I realiteten afhænger konkurrenceforholdene således langt mere af, hvor aktivt udbyderne
konkurrerer om forbrugerne, end af antallet. Det mest brugte konkurrencemål tager derfor
udgangspunkt i udbydernes markedsandele. Et enkelt mål er fx at se på den samlede markedsandel for de tre største udbydere (CR3). Et andet enkelt mål er at se på, hvor mange betydende udbydere, der er i markedet, målt ved antallet af udbydere med en markedsandel over 5
pct. I figur 2.4 er disse målt vist for alle EU-landene. Det fremgår af figuren, at Danmark hører
til blandt de 4-8 EU-lande med bedst konkurrence vurderet på denne parameter2.

Figur 2.4 Væsentlige udbyderes markedsandel i EU

Note: X-aksen angiver antallet af udbydere med en markedsandel over 5 pct. CR3 angiver den samlede
markedsandel for de tre største udbydere. Kilde: ACER (2016). En blå farve angiver, at der stadig i 2015
var en direkte prisregulering (af forsyningspligtselskaber) tilbage på markedet - som i Danmark. Kilde:
ACER (2016). Cirklens størrelse angiver for hvert land det absolutte antal landsdækkende udbydere.

2.3

HVOR TIT SKIFTER FORBRUGERNE LEVERANDØR?

Et andet almindeligt mål for konkurrencen er, hvor tit forbrugerne skifter leverandør. Lige som
koncentrationsmålene kan dette mål ikke stå alene, og det er ikke altid klart, om en høj eller
lav skiftehyppighed er godt - dvs. om den er udtryk for stærk eller svag konkurrence. Normalt
er en høj skiftehyppighed et udtryk for en prisbevidsthed hos forbrugerne, som vil forårsage en
høj konkurrence. Omvendt kan en høj skiftehyppighed også skyldes betydelige prisforskelle
mellem udbyderne, dvs. en svag konkurrence.

2

Et andet, og mere dækkende mål for koncentrationen, som tit anvendes, er HHI-indekset, som vi vender tilbage til i kapitel 4.
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I figur 2.5 er sammenhængen mellem forbrugernes skiftehyppighed og den mulige besparelse
for forbrugerne ved at skifte belyst. Som forventet er der en svag, positiv sammenhæng. Sagt
med andre ord afhænger forbrugernes skiftehyppighed både af, hvor meget forbrugerne kan
spare (dvs. prisspredningen) og af andre forhold. Sammenhængens styrke afhænger endvidere
af, om man medtager såkaldte outliere som Portugal og Tyskland, og om lande med forsyningspligtregulering i 2015 (angivet med blå prik) er medtaget.
Tallene i figuren for Danmark er fejlbehæftede, idet skiftehyppigheden i Danmark i 2015 udgjorde ca. 7 pct. (jf. kapitel 5) - hvilket i figuren betyder, at observationen for Danmark ligger
lidt over den viste tendenslinje. Sagt med andre ord svarer de danske forbrugeres skiftehyppighed helt til mønstret fra resten af EU.

Figur 2.5 Forbrugernes leverandørskift (pct./år) og mulige besparelse ved at skifte

Note: Lande vist med gul prik er liberaliserede, mens lande med blå prik i 2015 stadig havde forsyningspligtregulering. Kilde: ACER (2016). ACER´s beregninger bygger på en ”gennemsnitlig” EU-forbruger.

ACER har beregnet den mulige besparelse for forbrugerne ved at se på data for prisspredningen i de enkelte lande, jf. figur 2.6.
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Figur 2.6 Prisspredningen på detailmarkedet i EU-landene

Note: Figuren viser for hvert EU-land prisspredningen for forbrugere i hovedstadsområdet. Den mørkeblå søjle viser afstanden mellem 10- og 90-pct. fraktilerne, hvilket er det mest robuste mål. De lyseblå
søjler viser den samlede registrerede prisspredning. Kilde: ACER (2015).

Data skal også her tages med et vist forbehold, fordi der kun er indsamlet data for hovedstadsregionen i hvert land. Det er endvidere mest retvisende at se på forskellen mellem 10- og 90
pct.-fraktilerne, dvs. den mørkeblå søjle i figuren, som ikke er afhængig af såkaldte outliere
(dvs. ekstreme værdier). Tallene indikerer, at prisspredningen i Danmark ligger lidt under EUgennemsnittet. Det bemærkes endvidere, at prisspredningen er lav i lande, hvor konkurrencen
ikke er givet fri (jf. figur 2.2), hvilket er naturligt - fordi reguleringen i disse lande ofte har karakter af maksimalpriser, som dels bortskærer de højeste priser, dels giver en tendens til, at en
del af selskaberne i praksis tager maksimalprisen i stedet for at konkurrere.

2.4

ELHANDELSVIRKSOMHEDERNES AVANCE

Et af de mest direkte mål for konkurrencen er, hvor stor udbydernes avance er. På et marked
med god konkurrence er avancen relativt lav, vurderet i forhold til omkostningerne ved at drive virksomhed, hvilket varierer fra marked til marked, men godt kan sammenlignes på tværs af
lande. I figur 2.7 er vist den gennemsnitlige detailavance i EU-landene i perioden 2008-15 samt hvor høj avancen var i 2015.
Avancen på det danske detailmarked er i denne opgørelse lidt lavere end den bruttoavance,
der er beregnet i kapitel 4. Avancen hos ACER på 10 euro/MWh svarer til 7,5 øre pr kWh, og i
kapitel 4 opgøres bruttoavancen til 10 øre/kWh. Det skyldes, at vi opgør avancen brutto, dvs.
uden fradrag af andre omkostninger for elhandelsvirksomhederne end spotprisen på Nord16

pool, mens ACER og Energitilsynet også fratrækker andre omkostninger, jf. kapitel 4. Under
alle omstændigheder ligger avancen i Danmark (lidt) under EU-gennemsnittet, hvilket - lige
som indikatorerne vist ovenfor - peger i retning af, at konkurrencen i Danmark fungerer godt.
Det bemærkes endvidere, at de fleste lande, der ligger under Danmark, har regulerede priser.

Figur 2.7 Detailavancen på el til forbrugerne i EU 2008-15

Note: Figuren viser den gennemsnitlige detailavance for EU-landene i perioden 2008-15, mål i
uro/MWh. Den grønne prik viser avancen i 2015. Kilde: ACER (2016).

Det kan tilføjes, at det er vanskeligt at beregne avancen for det enkelte år præcist, bl.a. fordi
engrosprisen på el måles på spotmarkedet, mens en stor del af forbrugerne køber strøm, hvor
prisen ligger fast et antal måneder - evt. et år eller mere - frem i tiden: Der foreligger ikke oplysninger om, i hvilket omfang den enkelte elhandelsvirksomhed køber strøm på forwardmarkedet.
Danmarks placering som et af de lande, hvor bruttoavancen er lavest, kommer endnu tydeligere frem, når denne opgøres pr. husstand, og ikke pr kWh, jf. figur 2.8. Det skyldes, at det danske elforbrug typisk er lavere end i lande, hvor elvarme har vundet udbredelse. Elhandelsvirksomhedernes omkostninger til kundehåndtering er således i vidt omfang uafhængige af, hvor
meget el, den enkelte husstand køber, men hænger sammen med udgifter til kundeservice,
regnskabshåndtering, osv.
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Figur 2.8 Detailavancen pr husstand på el til forbrugerne i EU 2008-15
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger baseret på data fra ACER (2016) og fra World Energy Council.
Forbruget pr. husstand er således det faktiske forbrug og ikke et standardiseret forbrug.

2.5

EN SAMLET VURDERING

De enkelte konkurrencemål er usikre og skal ydermere fortolkes varsomt. Mange konkurrencemyndigheder udarbejder derfor analyser, hvor usikkerheden i vurderingen søges reduceret
ved at inddrage et antal forskellige indikatorer og se på disse under et. ACER/CEER gør det
samme i sine årlige markedsevalueringer.
Ud over de indikatorer, der er beskrevet i de foregående afsnit, inddrager ACER også data for
forbrugerforventningsundersøgelser, en kvalitativ vurdering af forbrugernes mulighed for at
sammenligne priser og af forbrugerforventninger, antallet af forskellige tilbudspakker pr udbyder og antallet af nye udbydere (netto) på markedet i de sidste tre år. Især forbrugerforventningsundersøgelserne skal tages med et betydeligt gran salt - forventningerne afspejler ikke
nødvendigvis, hvor godt markederne fungerer, men snarere den historiske udvikling og regulering samt markedets generelle karakter. I figur 2.9 er vist ACER´s samlede konkurrenceindeks
for detailmarkederne for el i 2015 (samt for 2014).
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Figur 2.9 ACER´s samlede konkurrenceindeks for detailmarkerne for el

Kilde: ACER (2016).

Ifølge dette indeks ligger Danmark ikke blandt de bedste, men blandt de næstbedste lande
med en placering som nr. 9 blandt de 29 vist lande (EU plus Norge). Lauritzen Consultings vurdering er endnu mere positiv. Vurderet på de indikatorer blandt de ovennævnte, som spiller
den største rolle - avancen (figur 2.7) og koncentrationen (figur 2.4) ligger Danmark blandt de
bedste lande.
En nøjere gennemgang af nogle af indikatorerne viser fx, at det trækker Danmark ned, at det
er ifølge ACER er vanskeligt at sammenligne priser, og at der er omkostninger forbundet med
at skifte leverandør. Det første punkt var delvist korrekt i 2015 (som målingen vedrører), idet
mange forbrugere på det tidspunkt stadig fik to regninger. Vedrørende det andet punkt - omkostningen ved at skifte - gælder, at det er gratis og gebyrfrit at skifte elleverandør i Danmark.
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Kapitel 3
Udviklingen i koncentrationen
3.1

ANTAL LEVERANDØRER

Normalt er der en sammenhæng mellem antallet af udbydere på et marked, og hvor skarp
konkurrencen er. Hvis der er mange udbydere på et marked, vil den enkelte udbyder normalt
være presset til at tage nogenlunde samme pris som de øvrige udbydere for ikke at miste kunder - med mindre udbyderen kan overbevise kunderne om, at hans ydelser har højere kvalitet,
at han giver en bedre service, e.a. På sådanne markeder vil prisen normalt blive presset ned, så
den kun lige dækker de mest effektive udbyderes omkostninger. Der er ingen fast regel eller
erfaring for, hvor mange udbydere der skal være, for at konkurrenceforholdene fungerer på
denne måde, men normalt regner man med, at der er skarp konkurrence, hvis der er mere end
7-8 udbydere på et marked (med mindre en eller to af disse er væsentligt større end de andre).
Det er som regel en fordel, hvis udbyderne ikke bare konkurrerer på prisen, men også på kvalitet, omdømme e.a. Dette sker også på det danske elmarked, hvor nogle kunder for eksempel
godt vil betale lidt ekstra for at få et såkaldt klimaprodukt og evt. også er parat til at bruge
kræfter på at sondre mellem de forskellige udbyderes måde at levere klimaprodukter på.
Et andet forhold er, at en del kunder på grund af manglende interesse for elmarkedet, på
grund af manglende kendskab eller fordi de ikke ønsker at bruge tid på at købe el billigst muligt, er relativt passive3. En del af disse kunder er ”havnet” som kunder i en elhandelsvirksomhed, der er en del af samme koncern som det lokale netselskab. Andre kan handle hos den
lokale elhandelsvirksomhed, fordi de ønsker at støtte lokalsamfundet.
I august 2017 var der i alt 57 elleverandører listet på elpris.dk4. Enkelte elleverandører leverer
kun i et lokal- eller regionalområde, men de fleste leverandører er parat til at levere strøm i
hele Danmark. Nogle af leverandørerne leverer kun til erhverv. Andre samarbejder og har ikke
selvstændige tilbud på elpris.dk. Virksomheden Samstrøm A/S sælger endvidere el under 9
forskellige navne.
I figur 3.1 er udviklingen i antallet af elleverandører vist. Hvor der for godt 4 år siden, primo
2013, var 35 elleverandører til stede i netområdet med flest leverandører, udgør dette tal i dag
46. Det indebærer, at der i det pågældende netområde er 46 ud af det samlede antal leverandører på ca. 50, som har kunder i det pågældende netområde.

3

Som vist i kapitel 5 er kunderne dog ikke mere passive end på andre områder, herunder det finansielle
område.
4

Dette inkluderede dog My Power, der - som den hidtil eneste elhandelsvirksomhed - gik konkurs i foråret 2017. Der blev dog fundet en konsolideringsløsning, der betød, at kunderne ikke mistede penge pga
forudbetalt el.
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I de fleste områder er der færre end 46 leverandører. I de 10 største netområder i Danmark,
som dækker i alt ca. 75 af elforbruget, er der i dag 44 aktive leverandører, hvor tallet for 4 år
siden udgjorde 32. I de mindste netområder er der færre leverandører. I de 19 netområder,
hvor der i december 2016 blev solgt mindre end 1 mill. kWh til skabelonkunder5, og som i gennemsnit kun havde ca. 3.000 forbrugskunder hver, er antallet af leverandører i perioden steget
fra 17 til 23. Selv om dette tal er lavere, giver det dog i selv ikke anledning til bekymring. Hvis
udbyderne er aktive nok, kan der som tidligere nævnt være en hård og skarp konkurrence selv
med 7-8 leverandører.
Figur 3.1 Antal elleverandører i Danmark i de enkelte netområder
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger baseret på data fra Energinet.dk. De 10 største netområder
(målt på energiforbruget) dækkede 74 pct. af det samlede elforbrug. De 19 mindste områder dækkede
under 1 pct. af det samlede elforbrug.

3.2

KONCENTRATIONSMÅL

Såfremt man har tilgængelige data, anvender man normalt mere avancerede mål end antallet
af leverandører. Normalt anvendes Herfindahl-Hirschman-indekset - HHI - som mål. Det fremkommer ved at summere kvadratet på leverandørernes markedsandele. Målet er udviklet af
Hirschman og Herfindahl (to amerikanske økonomer) uafhængigt af hinanden kort efter 2.
verdenskrig. I dag anvendes indekset som et standardværktøj i konkurrenceanalyser over hele
verden. Fordelen ved indekset er bl.a., at man ikke blot ser på, hvor mange leverandører, der
er på et marked, men på deres faktiske betydning (målt ved markedsandelen). Leverandører
med lille omsætning tæller således stort set ikke med i indekset.

5

Skabelonkunder er kunder, der afregnes uafhængigt af, hvorledes deres forbrug fordeler sig over døgnets 24 timer. Alle privatkunder er skabelonkunder. Det samme gælder virksomheder med et elforbrug
under 100.000 kWh/år. Virksomheder, der har højere elforbrug, timeafregnes.
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I figur 3.2 er HHI-indekset for koncentrationen på det danske elmarked - opgjort som gennemsnittet for netområder - vist. Som det fremgår af figuren, er koncentrationen vidt forskellig for
skabelonafregnede og timeafregnede kunder. Det er ikke overraskende - for store elforbrugere
(med et forbrug over 100.000 kWh om året) kan selv små prisforskelle (fx 1-2 øre pr kWh)
medføre en betydelig mer- eller mindreudgift for virksomheden.

Figur 3.2 Koncentrationen på det danske elmarked, opgjort på netområder
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger baseret på data fra Energinet.dk Indeksene er opgjort for hvert
netområde i Danmark og herefter opgjort som et gennemsnit af indeksene for områderne. Den grønne
kurve er i hvert netområde opgjort for timeafregnede kunder (dvs. virksomhedskunder). De tre andre
kurver viser koncentrationen for skabelonafregnede kunder (dvs. privatkunder og mindre virksomheder). Den blå kurve er i hvert netområde opgjort for skabelonkunderne. ”Høj HHI” er et indeks højere
end 0,75 primo 2013. Disse områder stod for 24 pct. af det samlede elforbrug i 2013, og den grå kurve
viser udviklingen i den gennemsnitlige HHI for disse områder.. ”Lav HHI” er et indeks lavere end 0,46
primo 2013. Disse områder stod for 8 pct. af det samlede elforbrug, og den røde kurve viser udviklingen
i den gennemsnitlige HHI for disse områder. Bevægelserne i den røde og i den blå kurve i foråret 2017
skyldes fusionen til dinel.dk

HHI-indekset har i den viste periode udgjort ca. 2500 for de timeafregnede (virksomheds)kunder, med en svagt stigende tendens. Især under hensyntagen til, at indekset ikke er opgjort
for hele Danmark under et, men for hvert af de 72 netområder i Danmark, som der herefter er
taget gennemsnit af, er dette niveau uproblematisk i konkurrencesammenhæng. Det bemærkes i øvrigt, at alle de viste konkurrenceindeks pr definition udgjorde 1,0 i år 2000, da liberaliseringen startede, fordi alle kunder på dette tidspunkt fik leveret el fra deres lokale netselskab.
I konkurrencemæssig sammenhæng er det godt, at det især er de mest koncentrerede områder, hvor koncentrationen er faldet. I de 10 netområder med højest HHI primo 2013 (med et
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indeks over 0,75, og som i alt udgjorde 16 pct. af det samlede elforbrug) er koncentrationen
faldet fra 0,86 til 0,75.
Koncentrationen er til gengæld steget i de områder, hvor den er mindst. Den væsentlige stigning i dette indeks i april 2016 skyldes fusionen mellem Energimidt Vest og Himmerlands elforsyninger til selskabet Eniig.

3.3

OPGØR ENERGINET.DK KONCENTRATIONEN PÅ DEN RIGTIGE MÅDE?

Koncentrationsindeksene ovenfor er beregnet som gennemsnit af HHI-indeks for de enkelte
netområder som opgjort af Energinet.dk, idet vi ikke har haft adgang til salgstal for de enkelte
elhandelsvirksomheder. Dette rejser imidlertid spørgsmålet, om Energinet.dk beregner koncentrationen på den rigtige måde6. Spørgsmålet er relevant, fordi koncentrationen afhænger
af områdeopdelingen. Jo mindre områder, koncentrationen opgøres på, jo højere bliver indekset. Dette kan mest pædagogisk forklares ved at betragte en opdeling, hvor koncentrationen
først opgøres for hver enkelt husstand, og herefter aggregeres. Da hver husstand kun er kunde
et sted, vil den gennemsnitlige koncentration i dette (tænkte) eksempel blive 1.
I konkurrenceanalyser er det sædvanlige svar på spørgsmålet om den rigtige områdeopdeling
at opgøre dette efter de relevante, geografiske markeder7. Det betyder markeder, som hver for
sig er afgrænset fra nabomarkederne ved, at det er forbundet med et vist besvær for såvel
kunderne som for udbyderne at købe eller sælge på nabomarkedet. Hvis markederne er adskilte, kan prisen stige med 5-10 pct. uden at kunderne går fra et marked til andre8.
Dette kriterium er klart ikke opfyldt, når man afgrænser efter netområder. Langt de fleste forbrugere, der skifter udbyder, gør dette over nettet, hvor skifteomkostningerne er nul - ligesom
omkostningerne for elhandelsvirksomhederne ved at tage kunder fra nye netområder ind er
små. Det er derfor vores vurdering, at det er misvisende at opgøre indekset som et gennemsnit
af indeks for netområder.
Vi vil derfor opfordre Energinet.dk til at opgøre koncentrationen for hele Danmark under et.
Opdelingen på de enkelte netområder giver ikke meget mening.

6

Energinet.dk viser et tal for koncentrationen opgjort for hele Danmark under et, som er et HHI-indeks
på 0,12 medio 2017 - men Energinet.dk bruger ikke dette tal og viser ikke tal for udviklingen i det samlede HHI-indeks.
7

Ved Konkurrencerådets behandling af fusionen mellem Elsam og NESA I 2004 blev de relevante markeder afgrænset til hhv. et skabelon- og et timemarked, for hele Danmark, bl.a. fordi prisen i Vest- og Østdanmark er ens i de fleste timer. Vi er ikke bekendt med andre afgørelser - hverken fra Konkurrencerådet eller fra EU-Kommissionen - hvor det relevante, geografiske marked er defineret som netområdet.
8

I konkurrencelitteraturen betegnes dette SSNIP-testen - Small but Significant Non-transitory Increase in
Prices.
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Kapitel 4
Elhandelsvirksomhedernes bruttoavance samt sammenhængen mellem
engros- og detailpriser
4.1

INDLEDNING

På et marked med velfungerende konkurrence modsvarer virksomhedernes avance de variable
og de faste omkostninger - inkl. en markedsmæssig forrentning af virksomhedernes kapital. I
kapitel 3 blev det vist, at bruttoavancen på det danske detailmarked for el er under det europæiske gennemsnit.
Det er også en god indikator for konkurrencen, om der på kort sigt er en relativ tæt sammenhæng mellem ændringer i virksomhedernes variable omkostninger og virksomhedernes salgspris. I nyere konkurrenceteori lægger en del analytikere vægt på det såkaldte H-indeks, udviklet af økonomerne Panzar og Rosse i 1987. H-indekset måler elasticiteten mellem ændringerne
i virksomhedernes inputpriser og deres omsætning. Ved fuldkommen konkurrence er sammenhængen 1:1 - avancerne er i forvejen konkurreret så meget ned, at virksomhederne ikke
har noget alternativ til at overvælte omkostningsstigninger. Da deres konkurrenter gør det
samme, mister virksomhederne imidlertid ikke markedsandele, og deres omsætning stiger
svarende til omkostningerne.
Ved monopol er sammenhængen, eller elasticiteten, derimod 0 eller negativ. Det skyldes, at
virksomheden i forvejen har presset prisen så meget i vejret, at enhver prisstigning vil reducere
ikke bare den solgte mængde, men også omsætningen.
I kapitel 6 vurderes virksomhedernes regnskaber og dermed den samlede sammenhæng mellem omkostninger og omsætning.
Da udbyderne af el er handelsselskaber er det ikke nødvendigt at udføre estimater af Hindekset. Elhandelsvirksomhedernes største omkostning er deres udgift til indkøb af el på engrosmarkedet, hvilket i praksis vil sige Nordpool. I det følgende vurderer vi derfor nærmere,
hvor tæt sammenhængen mellem ændringer i detail- og engrospriserne er.

4.2

FASTLÆGGELSE AF DE RELEVANTE DETAILPRISER OG ENGROSPRISER

I de senere år har markedsudviklingen ledt til, at udbyderne har flere og flere forskellige tilbud
til både forbrugere og virksomheder9. De ca. 50 elhandelsvirksomheder har således ca. 200
forskellige tilbud til forbrugerne. I statistikken samles de i nogle hovedgrupper. I Energitilsynets
9

Beregningerne i dette kapitel fokuserer på salget af strøm til forbrugere - herunder de fleste virksomheder med et årligt forbrug under 100.000 kWh. Salget al strøm til virksomheder med et højere forbrug
omfattes ikke af Energitilsynets statistikker over detailpriserne.
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seneste opgørelser sondres der således mellem produkter med variabel pris, kvartalspris og
fast pris.
Variable produkter har typisk en pris, der skifter en gang om måneden. Der er dog også produkter, der skifter hver anden måned. Kvartalsprodukter skifter pris en gang i kvartalet. Fastprisprodukter har en fast pris for mindst 4 måneder, men kan også have fast pris op til et helt
år frem i tiden. I løbet af 2016 er andelen af kunder med variabel pris steget stærkt, jf. tabel
4.1. Fastprisprodukterne anvendes i dag mest som introduktionstilbud til nye kunder, der som
regel efter introduktionen overgår til et variabelt produkt eller et kvartalsprodukt.
Tabel 4.1 Fordeling af forbrugernes produktvalg
Fast pris

Kvartalspris

Variabel pris

2016

8%

53 %

39 %

2015

21 %

55 %

24 %

Kilde: Energitilsynet.

Ud over de nævnte kategorier er det muligt hos de fleste udbydere at købe strøm med klimavalg. Der er udviklet en branchestandard med mindstekrav til, hvad der skal til, for at strøm må
bruge denne betegnelse. Da der er tale om mindstekrav, varierer denne produktkategori mellem de forskellige udbydere. I 2016 udgjorde klimastrøm 4 pct. af markedet, og andelen er
stigende.
Da forbrugssammensætningen er under kraftig forandring, og det er uvist, hvordan udviklingen
fortsætter, er det valgt ikke at søge at beregne en samlet gennemsnitpris af de viste kategorier, men i stedet at gennemføre avanceberegningerne ud fra priser på de variable produkter,
som vurderes at være mest homogene. Vi vender tilbage til fastprisprodukterne sidst i dette
kapitel.
Der er endvidere den fordel ved at se bort fra fastprisprodukterne, at der ikke foreligger data
for, hvor langt frem den enkelte kunde kan fastfryse prisen, og i hvilket omfang elhandelsvirksomhederne ”hedger” ved at købe el ind på forwardmarkedet svarende til det, der er solgt til
fast pris til kunderne. Der har de senere år været en vis tendens til en stigende avance på ½-1
års sigt på fastprisprodukterne, når spotprisen på Nordpool falder, og omvendt til en faldende
avance, når spotprisen på Nordpool stiger. Sådanne bevægelser i avancen udjævnes på 2-3 års
sigt, men kan forstyrre billedet, når bruttoavancen på kortere sigt – op til 1-2 år – betragtes.
Stort set alle udbyderne har en forretningsmodel, hvor der ud over en betaling pr forbrugt
kWh også skal betales et fast abonnement. Efter den sædvanlige standard er abonnementet i
alle beregningerne omregnet til et beløb pr kWh ved at antage et årligt forbrug pr forbruger på
4.000 kWh.
Et andet forhold, der skal tages stilling til, er en relevant opdeling af elhandelsvirksomhedernes
omkostninger mellem faste og variable omkostninger. Ved variable omkostninger forstås i
denne sammenhæng omkostninger, der afhænger mere eller mindre proportionalt af de solgte
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energimængder. I nogle analyser (herunder ACER´s opgørelse, jf. kapitel 2) medtages profilomkostninger og volumenomkostninger sammen med omkostningerne til indkøb af el (dvs. engrosprisen). ACER fradrager også omkostninger til indkøb af el på forwardmarkedet.10
Profilomkostninger er omkostninger forbundet med, at skabelonkunder (dvs. i dag alle privatkunder) har et strømforbrug fordelt over døgnets timer, hvor en relativ stor del af forbruget er
i morgen- og aftentimerne, hvor prisen normalt er højere end om natten. Et døgngennemsnit
af elprisen med forbrugsvægte vil således normalt overstige et simpelt gennemsnit. Da elhandelsvirksomhederne på Nordpool skal betale svarende til den faktiske timefordeling giver dette
virksomhederne en meromkostninger, som skal dækkes. Profilomkostningerne varierer afhængigt af en række forhold på både udbuds- og efterspørgselssiden, men udgør normalt ca. 1
øre / kWh (10 kr. / MWh)11.
Volumenomkostningerne er omkostningerne forbundet med, at der efter indgåelse af købskontrakter for det kommende døgn på Nordpool normalt er behov for at købe eller sælge supplerende elmængde i løbet af døgnet, fordi elhandelsvirksomhederne i sagens natur har købt
ind til deres kunders forventede forbrug. Der er således både omkostninger forbundet med at
handle på det såkaldte intra-day marked og med Energinet.dk´s balanceringsopgave. Udgifterne til præcis afbalancering af elforbruget inden for døgnet vil normalt være en supplerende
omkostning, som udgør mellem 0 og 1 øre /kWh.
Summen af profil- og volumenomkostninger kan således med en betydelig variation opgøres til
knap 2 øre pr. kWh.
I denne analyse er det valgt at betragte elhandelsvirksomhedernes bruttoavance uden fradrag
af disse omkostningselementer. De har således ingen betydning for analysen af, hvor tæt
sammenhængen mellem detail- og engrospriser er. Det betyder imidlertid, at de bruttoavancer, der opgøres i det følgende, ikke umiddelbar kan sammenlignes med avancer, hvor disse
omkostningsposter er fratrukket (hvilket Energitilsynet fx har gjort i tidligere analyser).

4.3

DETAIL- OG ENGROSPRISER SAMT BRUTTOAVANCEN

I figur 4.1 og figur 4.2 er udviklingen siden 2011 i detailpriser, engrospriser og forskellen mellem disse – bruttoavancen – vist. Som detailpriser indgår den gennemsnitlige, volumenvægtede pris som opgjort af Energitilsynet, for variable produkter. Priser, der er en del af særlige
kundeaftaler (med større virksomheder), indgår ikke. Der er også set bort fra produkter med
klimavalg, der som regel har en lidt højere pris end de andre produkter. Detailprisen er lagget

10

ACER antager, at 80 pct. af elhandelsvirksomhedernes indkøb, som dækker det såkaldte baseload, dvs.
årets minimumsforbrug, sker via forwardmarkederne, mens resten indkøbes på spotmarkedet (såkaldt
day ahead).
11

Se fx http://energitilsynet.dk/fileadmin/Filer/0__Nyt_site/EL/Formandsafgoerelser/pkt_4__Bilag__mark_up-TIL_OFFENTLIGGOERELSE.pdf
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en måned, idet den pris for fx juni måned, som Energitilsynet indsamler, reelt viser den pris,
som forbrugerne skal betale for deres forbrug i maj, osv.
Endelig gennemføres en analyse af Vest- og Østdanmark hver for sig. Det skyldes først og
fremmest, at Danmark på Nordpool er opdelt i Vest og Øst, idet der i en del timer er forskellig
pris, nemlig når Storebæltskablets kapacitet er utilstrækkelig til at udjævne forskellene i udbud
og efterspørgsel i de to dele af landet. Når der er prisforskel, er det oftest (men ikke altid) Østdanmark, der har en lidt højere pris end Vestdanmark.
I figur 5.1 er prisudviklingen samt udviklingen i avancen i Vestdanmark vist. Perioden har været
præget af faldende engros- og detailpriser frem til foråret 2016, hvorefter priserne er steget –
lidt – igen. Det fremgår af figuren, at priserne følges godt ad gennem hele perioden. Det fremgår også af figuren, at der er god overensstemmelse med kortsigtsbevægelserne, fra måned til
måned, i detail- og engrospriserne. En nærmere analyse af sammenhængen fås ved at betragte
tidsserien for den opgjorte bruttoavance.
Bruttoavancen varierer omkring et gennemsnit på 10 øre / kWh. I nogle delperioder er der en
vis tendens til negativ autokorrelation fra måned til måned (dvs. at en stigning i avancen i en
måned ofte leder til af fald i den næste måned).
Figur 4.1 Elpriser og bruttoavance i Vestdanmark - variable produkter
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger på basis af data fra Energitilsynet og Nordpool.
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Denne sammenhæng er dog ikke signifikant – der er andre delperioder, hvor bevægelserne
tager flere måneder og ikke sker umiddelbart i den efterfølgende måned.
Hvis man estimerer en tendenslinje, er denne svagt negativ (se figuren), dvs. med en svag tendens til faldende bruttoavance over perioden. Denne tendens er dog insignifikant og bør derfor ikke tillægges vægt.
En mere interessant tendens er, at der kan spores en tendens til, at udsvingene omkring bruttoavancens gennemsnit er mindre i sidste del af perioden end i første del. Spredningen i bruttoavancen før og efter april 2014 kan således opgøres til hhv. 0,52 og 0,28 øre / kWh. En F-test
for, om faldet i spredningen fra første til sidste delperiode er signifikant, falder bekræftende
ud12. En del af denne udvikling kan skyldes en bevægelse hos mange selskaber fra, at priserne
reguleredes en gang i kvartalet, til regulering hver måned.
Når en tæt sammenhæng mellem kortsigtsbevægelserne i detail- og engrospriserne anvendes
som konkurrenceindikator, kan der med andre ord spores en vis tendens til, at konkurrencen
er blevet bedre i de sidste 2-3 år.
I figur 4.2 er den tilsvarende udvikling for Østdanmark vist.

12

Forholdet mellem varianserne er 3,3, hvilket er signifikant på 1 pct.-niveau (er opgjort ved en F(38,34)fordeling).
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Figur 4.2 Elpriser og bruttoavance i Østdanmark - variable produkter
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger på basis af data fra Energitilsynet og Nordpool.

Billedet for Østdanmark er stort set det samme som for Vestdanmark. Den eneste forskel er, at
faldet i spredningen i bruttoavancen fra første til anden delperiode er lidt mindre end før,
nemlig fra 0,46 øre/kWh i perioden frem til april 2014 og 0,38 øre/kWh efter april 2014. Forholdet mellem varianserne er således 1,85 og dermed signifikant på 5 pct.-niveau13. Samtidig
er bruttoavancens faldende tendens også signifikant, endda på 1 pct.-niveau.
Sammenfattende kan det således konkluderes, at der ikke har været en tendens til en stigende
bruttoavance i de sidste 4 år, hvor forsyningspligtpriserne gradvist er blevet ophævet. Der kan
tværtimod spores en svag tendens til, at samvariationen mellem detail- og engrospriser er
blevet styrket, hvilket er en indikation af en stærk konkurrence.

13

Med en p-værdi på 0,035.
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4.4

PRISDANNELSEN PÅ FASTPRISPRODUKTER

Energitilsynet opgør løbende detailprisen på såvel variable produkter som fastprisprodukter.
Det er derfor relevant også at se på udviklingen i detailprisen på fastprisprodukter.
Fastprisprodukterne er umiddelbart lidt sværere at vurdere end de variable produkter, idet
betegnelsen dækker over forskellige bindingsperioder hos forskellige leverandører - fra 4 måneder op til et år, og i enkelte tilfælde helt op til tre år. Omkostningsforholdene er også svære
at vurdere, idet elhandelsvirksomhederne over for os har tilkendegivet mange forskellige strategier til at ”hedge” deres salg - dvs. til selv at indgå kontrakter på forwardmarkedet, som svarer til, at elhandelsvirksomheden selv har købt el til levering på et senere tidspunkt til en pris,
der ligger fast, når forwardkontrakten er indgået.
I figur 4.3 nedenfor er prisudviklingen på fastprisprodukter i Vestdanmark sammenlignet med
den udvikling i detailprisen, der blev beskrevet ovenfor.
Der er flere interessante forskelle mellem bevægelserne på markederne for variable produkter
og fastprisprodukter. Først og fremmest bevæger prisen på fastprisprodukter i sagens natur sig
mindre fra måned til måned end prisen på variable produkter. Samtidig følger prisen på fastprisprodukter også engrosprisen mindre tæt. Det kan ikke undre, for priserne på fastprisprodukter bør heller ikke følge engrosprisen tæt, men snarere priserne på forwardmarkederne.
Hvis man alligevel opgør avancen i den enkelte måned som forskellen mellem månedens detail- og engrospris, får man en avancekurve med ca. dobbelt så stor spredning som i figur 4.1.
Den samlede, gennemsnitlige avance for hele perioden er imidlertid stort set den samme for
variable produkter og fastprisprodukter14. Konklusionen ovenfor om, at den stærke kortsigtsog langsigts-sammenhæng mellem den variable detailpris og engrosprisen indikerer stærk
konkurrence ændres derfor ikke af ovenstående billede.
I figur 4.4 er den tilsvarende udvikling for Østdanmark vist.

14

10,3 øre pr kWh for variable produkter og 10,4 øre pr kWh for fastprisprodukter.
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Figur 4.3 Elpriser og bruttoavance i Vestdanmark - fastprisprodukter
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger på basis af data fra Energitilsynet og Nordpool.

Figur 4.4 Elpriser og bruttoavance i Østdanmark - fastprisprodukter
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger på basis af data fra Energitilsynet og Nordpool.
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Billedet for Østdanmark er stort set det samme som for Vestdanmark. Den eneste forskel er, at
den gennemsnitlige avance på fastprisprodukterne her er en anelse højere - 10,8 øre pr kWh
mod 10,4 for Vestdanmark. Konkurrencen er således tilsyneladende en anelse skarpere i Vestdanmark end i Østdanmark på dette område.
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Kapitel 5
Prisspredning og forbrugermobilitet
5.1

INDLEDNING

Et andet mål for, hvor godt konkurrencen på et marked fungerer, er spredningen mellem udbydernes priser – samt hvor ofte, kunderne skifter udbyder. Begge forhold behandles i dette
kapitel, fordi der er en sammenhæng mellem dem – jo større prisforskel, jo større er forbrugernes incitament til at skifte fra en dyr til en billig udbyder.
Der er imidlertid en væsentlig forskel på de to indikatorer. Normalt vil en lille forskel mellem
udbydernes priser altid være en indikation af en skarp og velfungerende konkurrence15. En lille
forbrugermobilitet kan omvendt både være en årsag til, at konkurrencen er sløv - og en konsekvens af, at konkurrencen er skarp, og prisforskellene derfor så små, at forbrugernes gevinst
ved at skifte udbyder er så begrænset, at mange forbrugere ikke vil bruge tid og kræfter på
det.
En retvisende opgørelse af prisspredningen kan ikke bero på en simpel opgørelse af udbydernes listepriser. Priser på produkter, som fx er så dyre, at stort set ingen køber dem, er ikke
relevante ved en opgørelse af prisspredningen. En reel opgørelse af prisspredningen må derfor
basere sig på volumenvægtede priser, dvs. priser, der sammenvejes med volumen eller omsætning på produktet som vægt.

5.2

OPGØRELSER AF PRISSPREDNING PÅ DETAILPRISEN PÅ EL

Der findes forskellige opgørelser af prisspredningen på området. ACER har i nogle år indsamlet
data fra websites med oversigter over listepriser på el - i Danmark tidligere Elpristavlen og
siden 2016 elpris.dk. Disse opgørelser indikerer, at prisspredningen i Danmark er lavere end
EU-gennemsnittet. Opgørelserne bør dog tages med et vist forbehold, bl.a. fordi ACER for en
del lande ikke har volumenoplysninger knyttet til de enkelte priser.
Energitilsynet er derimod begyndt at opgøre prisspredningen på detailmarkedet med volumenvægtede priser, jf. tabel 5.1.
Præcis som man kunne forvente er den gennemsnitlige detailpris pr kWh lavere, jo større forbrug kunden har, hvilket afspejler omkostningsstrukturen med visse faste administrationsomkostninger pr. kundeforhold.
Det er også interessant, at der er en omvendt sammenhæng mellem forbrug pr. kundeforhold
og spredning. Også dette var forventeligt. Jo større elforbrug, den enkelte kunde har, jo større

15

Med mindre virksomhederne har samordnet deres priser ved et kartel eller såkaldt “tacit collusion”.
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er incitamentet til at se sig for i markedet, og jo sværere er det for udbyderne at sætte priser,
der afviger væsentligt fra markedets gennemsnit.

Tabel 5.1 Prisspredning på det danske detailmarked for el i 2016
Gns. spredning

Gns. detailpris

Relativ spredning

Lejlighedskunde
(1.800 kWh)

5,2 øre / kWh

33,2 øre / kWh

15,6 %

Parcelhuskunde
(4.900 kWh)

4,0 øre / kWh

27,5 øre / kWh

14,5 %

Virksomhedskunde
(50.000 kWh)

1,5 øre / kWh

25,2 øre / kWh

6,0 %

Note: Spredninger og detailpris er beregnet som simple gennemsnit for variable produkter, kvartalsprodukter og fastprisprodukter, da spredningerne er næsten ens for de forskellige produktgrupper. For hver
af grupperne er de enkelte virksomheders priser sammenvejet med de solgte energimængder som vægte. Kilde: Energitilsynet.

5.3

ER PRISSPREDNING PÅ EL STOR ELLE LILLE I FORHOLD TIL ANDRE FORBRUGSVARER?

I de sidste 10-20 år har der været en stigende interesse for studier, hvor man ved hjælp af ”big
data” vurderer, hvor stor prisspredningen er på andre forbrugsvarer. Studierne er blevet grebet lidt forskelligt an hos forskellige forskere. Det afgørende problem i denne type af studier er
definitionen af en specifik vare.
Som eksempel kan man tage cola. Den bredest mulige definition af dette produkt vil være at
sige, at cola er cola uanset producent. Hvis man, mere realistisk, sondrer mellem forskellige
colaproducenter og således fx afgrænser Coca Cola fra andre mærker, bliver prisspredningen
mindre. Næste skridt vil være at tage stilling til, om det giver mening at sammenligne priser på
forskellige flaskestørrelser. Endelig kan der være eksempler på flasker fra samme producent og
med samme flaskestørrelse, men hvor emballagen, mærkningen el. lign er forskellig. Ofte vil
producenterne sælge det samme produkt med forskellig emballering eller mærkning i forskellige lande, og i større lande i forskellige områder. Der kan også være supermarkeder, hvor den
samme flaske sælges med rabat, hvis kunder køber flere flasker.
Af disse grunde skal undersøgelser af prisspredninger fortolkes varsomt. Men forskningen indikerer alligevel, at der for forbrugsvarer i detailhandelen kan registreres prisspredninger på
mindst 20 pct. - også når produkterne afgrænses helt snævert, jf. diskussionen ovenfor. Et
eksempel, som mange forbrugere kender fra deres hverdag, er at forbrugsvarer solgt i kiosker
eller på benzintanke ofte er klart dyrere end i supermarkeder og discount-kæder. Det er ikke et
udtryk for, at konkurrencen ikke fungerer, men snarere, at det forbrugeren køber, er en ”pak34

ke” af varer og service, hvor forbrugerne er parat til at betale en merpris for tilgængeligheden
til en kiosk eller benzintank, man er tæt på.
Et nyere amerikansk studie finder betydelige prisspredninger på forbrugsvarer, jf. figur 5.1. Et
norsk studie16 finder endnu større prisspredninger på norske data.

Figur 5.1 Prisspredning på forbrugsvarer, amerikansk studie
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Kilde: Greg Kaplan og Guido Menzio: The Morphology of price dispersion, International Economic Review, Vol. 56, Nr. 4, November 2015. Forbrugskategorierne er vores egen oversættelse, og der er set
bort fra en forbrugskategori, hvis indhold var uklart, og som havde endnu større prisspredning.

Det er klart, at man skal være varsom med at sammenligne markeder for forbrugsvarer med
andre markeder, herunder markeder som elmarkedet, hvor prisgennemsigtigheden er klart
større end for forbrugsvarer, og hvor man derfor allerede af denne grund må formode, at prisspredningen er mindre. Men det kan under alle omstændigheder konkluderes, at prisspredningen på el ikke er usædvanlig i forhold til prisspredningen på forbrugsvarer, men at den
tværtimod er mindre end på en række andre markeder.

5.4

FORBRUGERMOBILITETEN

Den internationale sammenligning i kapitel 2 pegede på en vis sammenhæng mellem de besparelser, forbrugerne kan opnå ved at skifte udbyder, og hvor stor en del af forbrugerne, der
skifter leverandør. Det blev også vist, at de danske forbruger ligger lidt under det europæiske
gennemsnit både for så vidt angår leverandørskift og prisspredning.

16

Espen Moen, Fredrik Wulfsberg og Eyvind Aas, Norges Bank and Norwegian Business School, 2014:
Dispersion in Retail Prices.
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En anden måde at sammenligne forbrugermobiliteten på er, lige som ovenfor, at sammenligne
med forbrugernes mobilitet eller loyalitet på andre markeder. Data og forbrugerforskningen er
imidlertid endnu mere usikker på dette område. Der er dog områder, som minder om elområdet i den forstand, at forbrugeren skal tegne et abonnement hos en udbyder, og at dette oftest
sker digitalt. Et af disse områder er mobiltelefoni. I figur 5.2 er udviklingen i forbrugermobiliteten siden 2010 vist.
Figur 5.2 Forbrugermobilitet i mobiltelefoni og detailkøb af el
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Kilde: Energinet.dk, Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen. Mobiliteten for 2017 er beregnet som mobiliteten i første halvår ganget med 2.

Forbrugermobiliteten er nogenlunde den samme for timeafregnede kunder på elmarkedet
(dvs. store virksomhedskunder) som på mobilmarkedet - på begge disse markeder kan man
sige, at der er etableret en moden konkurrence. Forbrugermobiliteten for skabelonafregnede
kunder (privatkunder og virksomheder med et forbrug under 100.000 kWh/år) er mindre. Det
er dog tilfredsstillende, at mobiliteten er steget siden 2010.
Det kan i øvrigt bemærkes, at den høje forbrugermobilitet på mobiltelefoniområdet i en del år
har været understøttet af væsentlige rabatter ved køb af en mobiltelefon, når kunden samtidig
tegnede et nyt teleabonnement. Det gør det naturligt, at mobiliteten har været høj på dette
område.
Det skal også tilføjes, at forbrugermobiliteten for elkunder ikke omfatter leverandørskift p.g.a.
flytninger. Dette princip gav mening for en del år siden, men ikke i dag, hvor der ikke behøver
at være en sammenhæng mellem, hvor man bor, hvilken elleverandør man har. Dette betyder,
at mobiliteten på elområdet ved en sammenligning med både mobilområdet og andre områder undervurderes. Vi vil derfor opfordre Energinet.dk til at ændre opgørelsen af mobiliteten,
så den både opgøres med og uden fysiske flytninger.
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En bredere sammenligning af skiftetilbøjeligheden med andre forbrugerområder viser, at forbrugernes adfærd på elmarkedet kan sammenlignes med deres adfærd på det finansielle område. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har således i 2015 opgjort forbrugernes skiftehyppighed mellem forskellige udbydere på en række områder. Styrelsen har ikke opgjort hyppigheden løbende, men har gennem surveys baseret på en stikprøve i 2015 spurgt ind til, hvor
mange forbrugere, der har skiftet udbyder over en to-årig periode. Der er således forskelle i
opgørelsesmetoden, der betyder, at sammenligningen med skiftehyppighederne på elområdet skal fortolkes med en vis forsigtighed. I Figur 5.3 er skiftehyppighederne vist.

Figur 5.3 Forbrugernes skift af udbyder på forskellige områder - målt over to år
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Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, 2015: Forbrugeradfærd på 13 markeder, samt Lauritzen
Consultings egne beregninger. Den mørkere, røde farve for mobiltelefoni og el indikerer, at skiftehyppigheden på disse to områder er beregnet på en anden måde end for de øvrige områder. For at sammenligne de årlige skiftehyppigheder med de to-årlige skiftehyppigheder i KFST´s survey er gennemsnittet af de årlige skiftehyppigheder på mobiltelefoniområdet og på elområdet i perioden 2012-15 således
multipliceret med 1,95. Det er herved antaget, at 5 pct. af de forbrugere, der skifter elleverandør og
mobilleverandør i et givet år, også gør dette i det efterfølgende år. Skiftehyppighederne på elområdet
omfatter kun forbrugere (dvs. skabelonkunder) og ikke timekunder. Som en kontrol af usikkerheden i
KFST´s opgørelse kan det anføres, at skiftehyppighederne på mobiltelefoniområdet efter Energistyrelsens statistik (der er en totalopgørelse, der omfatter alle forbrugere) udgør 25,3 pct., mens skiftehyppigheden på mobiltelefoniområdet i KFST´s analyse er opgjort til 30 pct.

Sammenligningen viser, at forbrugernes skiftehyppighed på elområdet svarer nogenlunde til
deres adfærd på det finansielle område. Skiftehyppigheden er, målt over to år, således noget
højere på forsikringsområdet end på elområdet, mens den er lavere på bank- og realkreditområdet. Skiftehyppigheden på investeringsforeningsområdet er en anelse højere end på elområdet.

37

Kapitel 6
Regnskabsanalyse
6.1

INDLEDNING

I nyere konkurrenceanalyser er det normalt også at inddrage virksomhedernes indtjening på
baggrund af regnskabsdata som en indikation af, hvor skarp konkurrencen er. Generelt gælder,
at ved skarp konkurrence vil virksomhedernes overskud eller kapitalforrentning være lavere,
end hvis konkurrencen er mindre hård. Andre indikatorer ser på ændringen i virksomhedernes
omsætning eller overskud, når omkostningerne går op eller ned. Fx anvendes det såkaldte Hindeks, som er udviklet af økonomerne Panzar og Rosse i 1987, som konkurrenceindikator, jf.
kapitel 4. Som det fremgik af kapitel 5 har vi også vist, at der er en stærk sammenhæng mellem
detail- og engrospriserne, hvilket gør det overflødigt at beregne H-indeks. I stedet vurderer vi i
dette kapitel elhandelsvirksomhedernes regnskaber for de seneste år i forhold til regnskabsresultaterne for industri, som ofte anvendes som sammenligningsgrundlag i konkurrenceanalyser.

6.2

ANVENDTE REGNSKABSDATA OG AFKASTMÅL

Generelt har vi anvendt offentliggjorte regnskabsdata for elhandelsvirksomhederne på cvr.dk.
Energilovgivningen kræver, at elhandelsvirksomheder er organiseret som aktie- eller anpartsselskaber. Det betyder via regnskabslovgivningen, at virksomhederne er forpligtet til at offentliggøre regnskabstal på cvr.dk
Regnskabsreglerne betyder imidlertid, at en række oplysninger ikke nødvendigvis er offentligt
tilgængelige. Det skyldes for det første, at de fleste elhandelsvirksomheder indgår i koncerner,
der aflægger et koncernregnskab med deraf følgende muligheder for lempelser i kravene til de
enkeltselskaber, der indgår i koncernen.
Et andet forhold er, at virksomheder, der tilhører regnskabsklasse B eller C17, mellemstore
virksomheder, har mulighed for ikke at oplyse om nettoomsætningen (dvs. samlet salg af el
excl. moms), men alene som toplinje bruttofortjenesten (omsætning fratrukket variable udgifter, dog ikke løn). For de virksomheder, der ikke oplyser om nettoomsætningen, er det ikke
muligt at beregne en overskudsgrad (der beregnes som overskud før skat og finansielle poster,
divideret med nettoomsætningen).
17

Regnskabsklasse B er virksomheder, der to år i træk ikke overskrider to af følgende tre grænser: en
balance på 44 mio. kr., en nettoomsætning på 89 mio. kr. og et gennemsnitligt antal beskæftigede på
50. De tilsvarende grænser for C/mellemstore virksomheder er 156 og 313 mill. kr. og 250 beskæftigede.
Næsten alle elhandelsvirksomhederne ligger i en af disse to kategorier.
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Nogle af elhandelsvirksomhederne, der indgår i en koncern, er endvidere registreret som havende nul ansatte. Forklaringen her er som regel, at elhandelsvirksomheden i disse tilfælde
køber ansattes ydelser på timebasis fra en anden enhed i koncernen.
Uanset vanskelighederne ved at skaffe data er overskudsgraden af andre grunde heller ikke
det bedste mål ved sammenligninger mellem forskellige slags erhverv. Normalt er overskudsgraden således væsentligt lavere for handelserhverv - som elbranchen - end for industri og
service18.
Som sammenligningsvariable har vi derfor set på afkastningsgraden og på virksomhedernes
egenkapitalforrentning. Afkastningsgraden opgøres ved at tage udgangspunkt i virksomhedernes overskud før skat og finansielle poster. I de fleste regnskabsopgørelser kaldes denne post
for EBIT19 eller resultat af primær drift. Herefter divideres denne post med den gennemsnitlige,
samlede mængde af økonomiske aktiver i virksomheden gennem regnskabsåret. I praksis opgøres denne som et gennemsnit af primo- og ultimobalancen20.
Ifølge økonomisk teori forrentes en virksomheders samlede mængde af aktiver nogenlunde
uafhængigt af, om virksomheden har stor eller lille gæld, dvs. hvor høj dens soliditet er. Virksomhedens samlede kapitalomkostninger er med andre ord uafhængig af kapitalstrukturen:
hvis virksomheden er højt gearet, dvs. har lav soliditet, vil långivere forlange en lidt højere
rente end ellers, og indskydere af egenkapital vil forlange en væsentlig højere forrentning end
ellers. Men den samlede kapitalomkostning til såvel fremmed- som egenkapital vil være nogenlunde uændret.21
Afkastningsgraden kan (meget forenklet) ses som et gennemsnit af renten på virksomhedens
fremmedkapital og afkastet af virksomhedens egenkapital22. Heraf følger, at egenkapitalforrentningen normalt er højere end afkastningsgraden. Egenkapitalforrentningen kan i mindre
grad end afkastningsgraden forventes at være den samme i to forskellige virksomheder, man
sammenligner, hvis deres soliditet (dvs. egenkapitalens andel af den samlede balance) er forskellig.

18

Den gennemsnitlige, omsætningsvægtede overskudsgrad for de elhandelsvirksomheder, der oplyser
nettoomsætningen, udgjorde hhv. 5,0, 3,0 og 2,6 pct. i årene 2014-16.
19

Earnings Before Interest and Tax.

20

Et mere anvendt nøgletal i dag er ROIC (Return on invested capital) eller ROCE (Return on capital employed) som svarer til afkastningsgraden, idet der er korrigeret for ikke-rentebærende finansielle aktiver.
21

Dette betegnes Modigliani-Miller-teoremet. De to økonomer Franco Modigliani og Merton Miller
lagde navn til dette teorem i 1958.
22

En ofte anvendt formel i regnskabsteori er EKF (Egenkapitalforrentning) = Afkastningsgrad + (Afkastningsgrad - Lånerente)*Fremmedkapital/Egenkapital
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Nyere økonomisk teori inddrager også andre mål for, hvor stor risiko, der er knyttet til en virksomheds drift. Økonomen William Sharpe formulerede i 1970 CAPM-teorien - Capital Asset
Pricing Model - som går ud fra, at virksomheders kapitalomkostninger kan beregnes som et
tillæg til den risikofri rente (i praksis renten på statsobligationer), som afhænger af virksomhedernes såkaldte beta.
Beta angiver, hvor risikoudsat en virksomhed eller en branche er. Et beta med en på 1 angiver
et gennemsnit for hele kapitalmarkedet - i mange analyser i praksis alle børsnoterede virksomheder. Højrisikable virksomheder har et beta større end 1, mens virksomheder med lav risiko
har et beta lavere end 1. På et marked, hvor virksomhederne er børsnoterede, kan man estimere beta. På detailmarkedet for el er dette ikke muligt. Men afkastanalysen nedenfor indikerer, at det er forbundet med (mindst) lige så usikkerhed at investere i elhandelsvirksomheder
(afkastet her har historisk været svingende) som i industrien. Der er mao. ingen grund til at
antage, at beta for elhandelsvirksomhederne er mindre end for gennemsnittet af andre aktieog anpartsselskaber. Det giver derfor god mening at sammenligne afkastene i elhandelsvirksomhederne med industrien, som vi gør nedenfor.

6.3

KAPITALAFKAST

Som led i analysen har vi indsamlet regnskabsdata for de senere år for alle danske elhandelsvirksomheder. Usikkerheder knyttet til disse regnskabsdata gør, at resultaterne skal fortolkes
forsigtigt. Ud over de forhold, der er nævnt ovenfor gælder, at der i de senere år er sket en
række fusioner. En del af virksomhederne er endvidere kun få år gamle. Nogle af virksomhederne anvender ikke kalenderåret som regnskabsår. Selskaberne bruger ikke samme praksis
mht. om udviklingsomkostninger straksafskrives eller aktiveres, osv. Alle disse forhold betyder, at det er forbundet med en meget stor usikkerhed at sige noget om udviklingen over en
længere tidsperiode. I stedet har vi i analysen valgt at fokusere på regnskaber for de sidste 3 år
for at give et aktuelt billede af, hvilken indikation indtjeningen i branchen giver af konkurrencens intensitet.
Endelig indgår det som et usikkerhedselement, at nogle af de større energiselskaber, især
Dong Energy Sales & Distribution og Energi Danmark, både handler med el og gas, og gør dette
i flere lande. De to selskaber opgør ikke et isoleret regnskab for elområdet23. I analysen er disse to virksomheder, som er de to største på elmarkedet, derfor behandlet særskilt.
I figur 6.1 er afkastningsgraden for elhandelsvirksomhederne for de sidste 3 år sammenlignet
med de tilsvarende afkast i industrien. Industrien bruges ofte som benchmark i denne type
analyser, bl.a. fordi industrien normalt antages at være et af de mest konkurrenceudsatte er-

23

Det samme gælder også andre selskaber, som imidlertid enten vurderes at have en relativt begrænset
omsætning på elområdet i forhold til andre områder (fx DCC og OK).
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hverv. Afkastningsgraderne i servicebranchen varierer en del fra delbranche til delbranche og
er vanskeligere at bruge som benchmark.

Figur 6.1 Afkastningsgrader i elbrancen og i industrien
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Det vægtede gennemsnit for elhandelsvirksomhederne24 - som er den normale måde at opgøre branchegennemsnit på - ligger samlet i 2014 og 2015 lidt under industrien. I 2016 falder
afkastet for såvel branchegennemsnittet som for Energi Danmark. Hovedårsagen til dette vurderes at være omkostningerne forbundet med indførslen af engrosmodellen. Det ses også, at
et simpelt gennemsnit - dvs. et gennemsnit, hvor små og store selskaber indgår med samme
vægt - ligger væsentligt lavere end det vægtede gennemsnit. Det skyldes, at afkastningsgraden
er lavere for de små selskaber end for de store, hvilket først og fremmest afspejler stordriftsfordele. Det kan også tilføjes, at denne regel ikke er uden undtagelser - nogle af de små virksomheder har en pæn forrentning af deres kapital.
Afkastningsgraden i DONG er steget i perioden. Det skyldes en række ekstraordinære nedskrivninger i regnskabet for 2013 og 2014.
I figur 6.2 er de tilsvarende tal for egenkapitalforrentningen vist. For 2014 og 2015 under et
ligger den vægtede, gennemsnitlige egenkapitalforrentning i elhandelsvirksomhederne på
samme niveau som i industrien. Egenkapitalforrentningen i DONG er, lige som ovenfor, væsentlig bedre i 2015-16 end i de to foregående år. Den gennemsnitlige egenkapitalforrentning i
de to største elhandelsvirksomheder, DONG og Energi Danmark, er for hele perioden under et
ikke højere end for de øvrige elhandelsvirksomheder under et. Endelig er det simple gennem-

24

Virksomhedernes forrentning er vægtet med deres bruttofortjeneste i 2016.
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snit af egenkapitalforrentningen igen mindst, fordi en række af de mindste virksomheder i
elbranchen trækker gennemsnittet ned.

Figur 6.2 Egenkapitalforrentning i elbranchen og i industrien
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Kilde: Lauritzen Consultings beregninger på baggrund af data fra Danmarks Statistik.

Sammenfattende indikerer analysen af afkastningsgrader og egenkapitalforrentning i
elbranchen, at konkurrencen her ikke er mindre skarp end i dansk erhvervsliv i øvrigt, her
repræsenteret ved industrien, som normalt regnes for mere konkurrenceudsat end
serviceerhvervene.25

6.4

DE IKKE-KONCERNFORBUNDNE ELHANDELSVIRKSOMHEDER

En del af diskussionerne om konkurrencen på elområdet i de senere år har drejet sig om de
fordele, som elhandelsvirksomheder, der var koncernforbundne med netselskaber mv., har
haft. Det er derfor relevant at se nærmere på de virksomheder, der ikke er koncernforbundne
med netselskaberne26.
I dag er der 10 sådanne ikke-koncernforbundne selskaber.27 Deres indtjening er meget forskellig, men antallet i sig selv må vurderes at være en væsentlig, konkurrencefremmende faktor.

25

Dette var en af de centrale konklusioner i Produktivitetskommissionens arbejde.

26

Nogle af disse selskaber er dog koncernforbundne med andre selskaber, eller har væsentlige økonomiske aktiviteter ud over elområdet.
27

Blue Energy, Elektron, Gul Strøm, Helia, Modstrøm, Natur Energi, Netto Power, Norsk Elkraft Danmark, OK og Vindstød. Hertil kom tidligere My Power, som gik konkurs i foråret 2017.
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Deres gennemsnitlige, vægtede afkastningsgrad udgjorde i årene 2014-16 -0,2, 10,4 og 7,7 pct.
Egenkapitalforrentningen i de samme år udgjorde 32,0, 34,8 og 26,6 pct. Disse tal bør dog
fortolkes varsomt, idet de hviler på få virksomheder, idet nogle af virksomhederne har været
tyndt kapitaliseret, og idet det af beregningstekniske grunde har været nødvendigt at
ekskludere virksomheder, der i nogle af årene har haft negativ egenkapital. Tallene indikerer
dog, at det er muligt for nye virksomheder at etablere sig på detailmarkedet for el og at opnå
en høj forrentning af den investerede kapital.
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Kapitel 7
De lovgivningsmæssige rammer
7.1

INDLEDNING

Energihandelsvirksomhederne er intensivt reguleret. Det skyldes først og fremmest et stærkt
politisk ønske om en omfattende forbrugerbeskyttelse. Der er også politiske ønsker om at
fremme konkurrencen og at sikre andre parter mod tab, hvis en elhandelsvirksomhed går konkurs.
Dette afsnit er ikke ment som en fuld og dækkende gennemgang af den regulering, elhandelsvirksomhederne er underlagt. Formålet er at vurdere, om der er forhold i virksomhedernes
rammevilkår, som - tilsigtet eller utilsigtet - påvirker konkurrenceforholdene.
Baggrunden for vurderingerne er dels Lauritzen Consultings egne vurderinger, dels en række
fortrolige interviews gennemført med ledende medarbejdere i udvalgte elhandelsvirksomheder. Disse interviews har bestyrket vores overordnede vurdering af, at konkurrencen på detailmarkedet for el er unødigt detaljeret og vidtgående.
Vores interviews med en række nøgleaktører i branchen har også vist, at mange elhandelsvirksomheder er yderst aktive for at få nye kunder. Virksomheder anvender en kombination af
generel markedsføring (oftest på nettet), direkte eller personlig markedsføring, kampagner på
torve og varehuse, mv. En del virksomheder anvender også relationssalg, som dækker over
salg i samarbejde med en ekstern virksomhed, fx supermarkeder, dagligvareleverandører e.a.
Elbranchen er med andre ord blevet en helt ”normal” branche i dansk erhvervsliv, som grundlægende kan reguleres med de samme generelle regler som andre erhverv (dvs. generel forbruger-, konkurrence-, regnskabs og selskabslovgivning mv.) og i mindre grad end i dag med
specifikke regler for el- eller energibranchen.

7.2

ENGROSMODEL OG DATAHUB

Efter et intensivt arbejde gennem flere år hos den systemansvarlige (Energinet), virksomheder
og myndigheder blev den såkaldte engrosmodel gennemført pr. 1. april 2016.
Engrosmodellen skal fremme konkurrencen og gøre systemet enklere for forbrugerne. Først og
fremmest indebærer engrosmodellen, at kunder - såvel privatkunder som erhvervskunder - nu
kun får en, samlet elregning. Denne regning dækker selve elleverancen samt transport (distribution og transmission), systemansvar, PSO-forpligtelser, elafgift og moms. Alle disse udgifter
opkræves af elhandelsvirksomheden, der i sin tur modtager en regning fra netselskabet for
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distribution, afgifter mv. og fra Energinet.dk for transmission og PSO. Netselskabet afregner
herefter med SKAT for moms og elafgifter.
Der er endvidere etableret en datahub, som ejes og drives af Energinet.dk, og som indeholder
en lang række data vedr. bl.a. samtlige målepunkter i elsystemet, brugernes CPR- og CVRnumre samt de sidste års forbrug på såvel målepunkter som CPR- og CVR-numre. Dette system
håndterer også leverandørskifter mv.
Systemet er konkurrencefremmende, fordi der samtidig er indført ”interne mure” i de koncerner, som elhandelsvirksomhederne er en del af, og som hindrer ”den lokale” elhandelsvirksomhed i at få en konkurrencefordel som følge af en bedre adgang til information om den enkelte elkunde, herunder dennes forbrug og betalingshistorie.
De samlede omkostninger til udvikling af datahubben som grundlag for engrosmodellen vurderes at have været betydelige, men er vanskelige at opgøre præcist. Energinet.dk´s udgifter er
løbende blevet dækket gennem afgiften for systemansvar og er sket over flere år. Kilder i
energimarkedet anslår, at elhandelsvirksomhedernes og netselskabernes samlede udgifter til
udvikling af systemet har udgjort mere end 1 mia. kr. Udgiften er imidlertid vanskelig at opgøre
præcist, fordi en række af både elhandelsvirksomhederne og netselskaberne under alle omstændigheder skulle have fornyet deres it-systemer. Udgifterne har således medvirket til, at en
række elhandelsvirksomheder har haft en lav afkastningsgrad og egenkapitalforrentning i
2016, jf. kapitel 6.
Det er vores vurdering, at engrosmodellen og datahubben, som tilsigtet, har medvirket til at
fremme konkurrencen. Den har som nævnt også øget virksomhedernes omkostninger betydeligt i 2015-16, hvilket imidlertid ikke behøver at mindske konkurrencen fremadrettet. Endelig
har den øget omkostningerne forbundet med at etablere nye selskaber, hvilket principielt kunne reducere konkurrencen. Konkret vurderes denne risiko dog som meget lille.

7.3

LEVERINGSPLIGT OG TAB PÅ DEBITORER

Lovgivningen vedr. detailmarkedet for el er speciel. For alle virksomheder, der er godkendt
som elhandelsvirksomhed, er der således leveringspligt til alle husholdningsforbrugere i de
netområder, hvor elhandelsvirksomheden leverer til. Det gælder uanset forbrugerens forbrugs- og betalingshistorik. En tilsvarende beskyttelse gælder ikke for detailmarkedet for el til
virksomheder.
Leveringspligten (som vi vender tilbage til i afsnit 8.4) er således kombineret med vidtgående
og relativt præcise regler for rykkerprocedurer mv. Det er således forbudt for virksomhederne
at afbryde forsyningen alene med den begrundelse, at forbrugeren ikke har betalt en elregning
og ikke har reageret på rykkere.
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Såfremt forbrugeren ønsker at skifte til en anden leverandør, må denne leverandør ikke sige
nej (med mindre kunden har en restance hos dette selskab). Der er dog opstået en praksis i
branchen, hvorefter flere og flere virksomheder inden indgåelse af nye kundeaftaler søger
efter kunden i debitorregistret og kræver sikkerhed, såfremt kunden er registreret her. Erfaringen fra de fleste elhandelsvirksomheder i dag er, at dette får kunden til at søge over til en anden virksomhed, der (endnu) ikke stiller dette krav. Der er således få kunder, der i praksis stiller sikkerheden.
Den vidtgående forbrugerbeskyttelse er blevet en større risiko for elhandelsvirksomhederne
efter 1. april 2016, hvor engrosmodellen blev indført, fordi elhandelsvirksomheden nu ikke
blot ”hænger på” sit eget tilgodehavende, men også for den del af engrosregningen, der modsvarer distribution, transmission, systemansvar og PSO, samt elafgift og moms. Det har betydet, at de fleste elhandelsvirksomheder er ved at omlægge forretningsmodeller og rutiner, så
tabene mindskes.
Mest virkningsfuldt sker dette ved at kræve forudbetaling af alle kunderne. Dette sker typisk
for en måned eller et kvartal ad gangen.
De virksomheder, vi har talt med, angiver, at den andel af deres kunder, der er dårlige betalere, udgør 5-10 pct. De fleste i denne gruppe betaler dog efter en eller to rykkere. Virksomhedernes samlede omkostninger ved tab og restanceinddrivelse udgør i enkelte tilfælde helt op
til ca. 10 pct. af virksomhedernes bruttoresultat (dvs. svarende til ca. 1 øre pr. kWh).
Det kan tilføjes, at elhandelsvirksomhederne typisk også har tab på erhvervskunderne, selv om
elhandelsvirksomhederne er frit stillet til at stille krav og forretningsbetingelser, der kan mindske deres risiko.
Kravene om forbrugerbeskyttelse må vurderes at mindske konkurrencen, fordi det gør det
dyrere og mindre attraktivt end ellers for elhandelsvirksomhederne at hverve nye kunder.

7.4

BARRIERER FOR EFFEKTIVISERINGER

Flere elhandelsvirksomheder giver udtryk for, at lovgivningen også på andre måder etablerer
barrierer for, at nye leverandører kan ”disrupte” markedet med nye forretningsmetoder. Der
er hovedsageligt tale om krav om forbrugerbeskyttelse, som selvfølgelig har et selvstændigt og
fornuftigt formål.
Reguleringen fastsætter således (i Bekendtgørelsen, § 5) krav om, at forbrugerne skal kunne
bruge ”et bredt udvalg af betalingsmetoder” - dvs. ikke blot en enkelt betalingsmetode, som
kunne reducere virksomheden omkostninger til betalingsformidling mv.
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Der gælder endvidere en række krav om klar kommunikation til forbrugerne med angivelse af
en række oplysninger, som nogle elhandelsvirksomheder finder vidtgående - herunder regler
om, at forbrugerne skal informeres om den samlede elpris, inkl. fx distribution, som er forskellig fra netområde til netområde. Det er således ikke muligt for elhandelsvirksomhederne at
markedsføre den ”rene” elpris og henvise til mere generel information om betaling for transport, PSO mv., afgift og moms.
Bekendtgørelsen indeholder også krav om, at elhandelsvirksomheden via en døgnservice skal
formidle kontakt til det lokale netselskab eller til Energinet.dk (i tilfælde af netnedbrud mv).

7.5

SIKKERHED FOR AFGIFTSBETALINGER MV.

For at mindske tabet for kreditorer ved en elhandelsvirksomheds konkurs er der flere regler,
som tillader andre selskaber at kræve sikkerhed. Det vigtigste krav det sikkerhedskrav, som
netselskaber efter Dansk Energis standardaftale (Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om
brug af Distributionsnettet) kan stille til elhandelsvirksomhederne28. Netselskaberne kræver
således sikkerhed af elleverandører, når disse fx





Endnu ikke har afleveret to regnskaber (dvs. i disses første to leveår)
Har haft underskud to år i træk
Har en kredit-rating hos Experian, der er mindre end ”normal”
Gentagne gange har indbetalt regninger fra netselskabet for sent.

Sikkerheden skal modsvare tre måneders normal betaling til netselskabet.
Der findes også (i Elafgiftsloven) regler om elhandelsvirksomhedernes muligheder for at kræve
forudbetaling af erhvervskunder. Elhandelsvirksomhederne må således ikke kræve betaling fra
deres kunder for afgiftsdelen af den samlede regning før elhandelsvirksomheden har fået en
regning fra netselskabet på dette beløb. De øvrige dele af den samlede elregning må elhandelsvirksomhederne godt kræve forud- eller a conto-betaling for. Begrundelsen for dette krav
er bl.a., at man med denne ”værnsregel” har mindsket sandsynligheden for tab som følge af, at
en elhandelsvirksomhed går konkurs efter at have modtaget afgiftsbetalinger, men inden disse
viderebetales til netselskabet (som igen indbetaler dem til SKAT). Flere af de elhandelsvirksomheder, vi har talt med, tilkendegiver, at denne regel holder dem tilbage fra en aggressiv
markedsadfærd, der kunne øge konkurrencen, på detailmarkedet for erhvervskunder.
Det er forståeligt, at netselskaberne kræver sikkerhed fra elhandelsvirksomhederne, når netselskaberne ”hænger” på afgiftsbeløbet, hvis elhandelsvirksomheden går konkurs. Den oplagte
løsning ville dog være, at elhandelsvirksomhederne afregnede direkte med SKAT.

28

Sikkerhedskravene er ikke en direkte følge af lovgivningen, men er godkendt af Energitilsynet.
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7.6

PRISDIFFERENTIERING

Energilovgivningen sætter generelt visse rammer for selskabernes muligheder for at prisdifferentiere mellem forbrugerne. Generelt må de kollektive elforsyningsvirksomheder (dvs. netselskaber og Energinet.dk) kun prisdifferentiere, hvis der foreligger en helt særlig begrundelse.
Elhandelsvirksomhederne har friere rammer - både i forhold til større erhvervskunder og i forhold til husholdningskunder og mindre virksomheder. På erhvervsområdet prisdifferentierer
stort set alle elhandelsvirksomhederne også i kampen om gode og solide kunder. På markedet
for forbrugere (inkl. mindre virksomheder) er der derimod ikke praksis for prisdifferentiering.
Den eneste udbredte prisdifferentiering er, at de fleste elhandelsvirksomheder giver introduktionsrabatter, som regel af 3 til 6 måneders varighed, til nye kunder. Derved opnår virksomhederne også at ligge øverst på oversigterne på elpris.dk29. Vi er ikke bekendt med andre former
for prisdifferentiering på det danske elmarked for detailkunder30.
På de fleste markeder sætter det en grænse for prisdifferentieringen, at såfremt rabatter eller
lavere priser tilbydes til blot lidt større grupper, så er det svært for udbyderen at holde dette
hemmeligt. Det kan ofte betyde utilfredshed hos de kunder, der skal betale mere end andre,
hvilket kan give et større tab for udbyderen end gevinsten ved at tiltrække særlige kundegrupper. Elforsyningslovens regler om gennemsigtighed, som vi vender tilbage til i kapitel 8, er derfor i praksis en væsentlig barriere for prisdifferentiering.
I økonomisk teori regnes prisdiskrimination (som her er den sædvanlige betegnelse) generelt
for velfærdfremmende. I økonomisk teori sondres mellem prisdiskrimination af 1. grad, som
varierer fra person til person; prisdiskrimination af 2. grad, hvor prisen afhænger af den
mængde, som den enkelte kunde køber; og prisdiskrimination af 3. grad, hvor prisen afhænger
af kundens tilhørsforhold til en gruppe eller andre individuelle karakteristika. 3. grads prisdiskrimination kan således gælde mellem kunder bosat i forskellige geografiske områder, kunder
med forskellig alder mv. Eksempler på lovlige rabatter eller lovlig prisdiskrimination (uden for
elbranchen) er således studie- eller pensionistrabatter, rabatter til indehavere af særlige kontokort, mv. Nogle af de brancher, der prisdiskriminerer mest, er fly- og rejsebranchen, hvor
prisen for et givet flysæde (ud over business- og economy-klasse mv.) i høj grad varierer efter,
hvornår rejsen bookes.
Generelt regnes prisdiskrimination ikke som ”uretfærdig”. De forskellige priser på et flysæde
udelukker som regel ingen kundegruppe fra at drage forhold af lave priser til de kunder, der

29

Brugerne kan selv indstille denne oversigt, så virksomhedernes tilbud rangordnes efter forskellige
parametre - herunder prisen.
30

Prisforskelle, som skyldes omkostningsforskelle, betegnes ikke som prisdiskrimination. De prisforskelle
mellem Vest- og Østdanmark, der blev beskrevet i kapitel 5, er derfor ikke udtryk for prisdiskrimination.
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booker en rejse på et godt tidspunkt. Aldersbetingede rabatter kan i princippet alle drage fordel af gennem et livsforløb.
Prisdiskrimination regnes tværtimod som velfærdsfremmende, fordi den på en og samme tid
muliggør, at kunder med lav betalingsevne eller betalingsvilje får en ydelse til en lavere pris
end andre, samtidig med at producenten får mulighed for en bedre dækning af sine produktionsomkostninger end uden prisdiskrimination.
Spørgsmålet om den rigtige grad af gennemsigtighed har været et vigtigt emne i konkurrenceøkonomi og -politik i mange år. I dag er den udbredte vurdering, at gennemsigtighed er godt
og konkurrencefremmende - indtil en vis grænse. En meget høj grad af gennemsigtighed kan
være skadeligt for et markeds effektivitet og skadeligt over for forbrugerne under et, fordi det
gør det mindre attraktivt for udbyderne at give gode særtilbud, fx til kunder med mindre betalingsevne eller -vilje end andre.
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Kapitel 8
Anbefalinger om regelændringer på elmarkedet
8.1

BAGGRUND - KONKURRENCEN PÅ ELMARKEDET HAR DET GODT

Den analyse af konkurrenceforholdene, som vi har præsenteret i kapitel 1-7, beskriver konkurrenceforholdene på detailmarkedet for energi. Dette detailmarked inkluderer både forbrugere
og mindre energiforbrugende virksomheder - samt de mere energiforbrugende virksomheder
Konklusionen af kortlægningen af konkurrenceforholdene viser for begge grupper, at konkurrencen fungerer godt - lige så godt som på en række andre markeder og bedre end i de fleste
andre europæiske lande. Det eneste - tilsyneladende - problem, som iagttagere fra tid til anden peger på, er at en del af forbrugerne er relativt passive og kun sjældent skifter leverandør
(i gennemsnit skifter 5-6 af forbrugerne og de mindre virksomheder leverandør hvert år). Det
svarer nogenlunde til skiftehyppigheden på de finansielle markeder - og den lave skiftehyppighed har ikke hindret, at elhandelsvirksomhedernes bruttoavance siden 2010 har holdt sig på et
stabilt niveau omkring 10 øre pr kWh. Det er lavere end i de fleste andre europæiske lande.
Konkurrencen kunne imidlertid blive endnu bedre, hvis reguleringen blev moderniseret. Der er
således en række forhold og reguleringer, som vi er stødt på i vores analyse, som kunne forbedres.

8.2

HISTORISK BAGGRUND - STÆRK FORBRUGERBESKYTTELSE

For at forstå reguleringen på elområdet er det nødvendigt at forstå den historiske baggrund.
Som beskrevet i kapiteI 1 var hele elsektoren ind til for 20-30 år siden et hvile-i-sige-selv system. Det var ikke tilladt for nogle dele af elsystemet at give overskud - priserne måtte kun
dække de faktiske omkostninger, ikke mere. Baggrunden var et ønske om, at forbrugerne ikke
måtte dække ”unødvendige” omkostninger til overskud eller ”profit”. Denne på overfladen
kønne hensigt betød imidlertid også, at der ikke var noget konkurrencepres på elselskaberne
for at være effektive.
Disse forhold er ændret afgørende. Både i produktionen, i engrosleddet og i detailleddet er der
nu en velfungerende konkurrence. Det eneste led, hvor der ikke er konkurrence, er de netbundne ydelser. Dvs. transporten af el gennem elsystemets motorveje (transmissionsnettet)
og mindre veje (distributionsnettet). Disse led er til gengæld underlagt en regulering, der betyder, at der er en snæver ramme for, hvilke omkostninger, netselskaberne kan få dækket hos
forbrugerne.
Den gang, da den enkelte forbruger eller virksomhed ikke havde nogle valgmuligheder, men
kun kunne få el fra det lokale forsyningsselskab, var der også en vidtgående forbrugerbeskyttelse. Netop fordi, der var ”lokalt monopol”, var der fx beskyttelse mod, at svage forbrugere,
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der måske ikke havde råd til at betale deres elregning, eller glemsomme forbrugere, der havde
overset en regning, ikke uden videre skulle risikere at få standset deres elforsyning. De lokale
elselskaber havde således bevilling til at forsyne alle husstande og virksomheder i et givet med
el - og det betød tilsvarende, at der som udgangspunkt var pligt til at forsyne alle - dvs. forsyningspligt. Evt. omkostninger til restanceinddrivelse eller tab kunne jo overvæltes på andre
forbrugere, så det ikke var selskabet, men fællesskabet, der skulle betale for dette i sidste ende.
Forsyningspligten er i dag erstattet af en leveringspligt, som minder om, men er lidt anderledes
end forsyningspligten. I et givet område er det ikke et enkelt selskab, der har denne pligt. Reglen i dag er, at en elhandelsvirksomhed, der leverer til nogle (eller bare en enkelt) kunde i en
netområde, har pligt til at levere det samme elprodukt til alle forbrugere, der anmoder om det.
I dag, hvor der er etableret en velfungerende konkurrence om elforsyningen, og der i alle egne
af landet er mindst 20 elleverandører - og i nogle områder det dobbelte - er situationen en helt
anden end for 20-30 år siden. Det gør det relevant at overveje, om forbrugerbeskyttelsen på
elområdet, der i store træk er den samme som inden området blev gennemgribende reformeret, også i dag er indrettet på en måde, der er den bedste og mest effektive måde at beskytte
forbrugerne på.
Generelt kan man således fastslå, at elmarkedet er blevet et fuldkomment ”normalt” marked.
Der er ingen fundamentale forskelle mellem markederne for el og for andre varer eller tjenesteydelser - sådan som der var tidligere. Det betyder, at nu hvor konkurrencen er blevet ”normal”, og årtiers energireformer er slået igennem, så er der grund til at genoverveje de regler,
der adskiller energiområderne fra de regler, der gælder for resten af økonomien.

8.3

FORBRUGERPOLITIK FØR OG NU

Forbrugerpolitikken har gennemgået store ændringer i mange lande over de seneste årtier.
Det kan bl.a. ses af, at forbrugermyndighederne (i Danmark det tidligere Forbrugerstyrelsen,
samt Forbrugerombudsmanden) i en del lande er lagt sammen med Konkurrencemyndighederne. Tankegangen er, at de forbrugerpolitiske virkemidler, lige som konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stillinger (høje markedsandele for store virksomheder), til sammen skal skabe velfungerende markeder, hvor forbrugere og virksomheder effektivt kan få de ydelser, de ønsker - og hvor en velfungerende
konkurrence presser virksomhederne til at være effektive og udvikle sig.
De forbrugerpolitiske virkemidler kan groft sagt deles i to grupper. Den ene gruppe består af
regler om, eller gode rammer for, at forbrugerne kan få informationer om kvalitet, indhold og
specifikationer i varer og tjenesteydelser. Den anden gruppe er basale rettigheder - til at få
varer, der ikke er købt på udsalg, eller som er købt på nettet, byttet - til ikke at blive ringet op
og ”prakket” varer eller tjenesteydelser, som man ikke har bedt om, på, osv. Der er også regler
om garanti på 2 år for de fleste varer, forbrugerne køber, hvis de trods normal brug går i stykker inden da.
51

Nogle af disse regler håndhæves i Danmark af Forbrugerombudsmanden. Der er også en række
private forbrugerklagenævn, hvis afgørelser ofte respekteres af virksomhederne, og i modsat
fald kan indbringes for domstolene. På områder, hvor der ikke er sådanne klagenævn, kan man
som forbruger indbringe klager og tvister til Forbrugerklagenævnet.
På energiområdet er der et privat nævn - Ankenævnet på Energiområdet - der behandler klager fra forbrugere over køb og levering af energiydelser - el, gas og varme - men ikke olie mv.
For alle forbrugere er der her ud over særlig lovgivning, som hindrer diskrimination af særlige
grupper. Det er således generelt forbudt at kræve sætte vilkår eller priser på baggrund af race,
køn, religion, seksuel orientering mv.
Det forhold, at elmarkedet i dag er et helt normalt marked - lagt sammen med, at den generelle forbrugerlovgivning giver forbrugerne en række rettigheder, har fjernet behovet for noget af
den særlige ekstra regulering og forbrugerbeskyttelse, der er indeholdt i energilovgivningen.

8.4

LEVERINGSPLIGT

En af de mest vidtgående bestemmelser i lovgivningen på elmarkedet, sammenlignet med de
forbrugerbeskyttende regler på andre områder, er leveringspligten. Leveringspligten følger af §
6 b i Elforsyningsloven, som bl.a. lyder:
Stk. 1. En elhandelsvirksomhed, som tilbyder levering af elektricitet til husholdningsforbrugere, skal på anmodning om levering og mod betaling levere ethvert elprodukt til husholdningsforbrugere inden for det eller de
netområder, hvor elhandelsvirksomheden tilbyder elprodukter, jf. dog stk. 2, 3 og 6.
Stk. 2. Prisen på i øvrigt identiske elprodukter kan variere inden for et netområde, hvis netvirksomheden som
følge af tidsbegrænsede forsøg med geografisk differentierede tariffer i henhold til § 73, stk. 1, 2. pkt., eller
sammenlægning af netområder har geografisk differentierede tariffer inden for området.
Stk. 3. Hvis der er særlig grund til at forvente manglende betalingsevne eller betalingsvillighed hos en husholdningsforbruger, kan en elhandelsvirksomhed stille krav til forbrugeren om sikkerhedsstillelse som vilkår for at
indgå en leveringsaftale eller for fortsat levering. Sikkerhedens størrelse må ikke overskride elhandelsvirksomhedens risiko i det konkrete tilfælde og kan højst udgøre 5 måneders betaling. Elhandelsvirksomheden kan kræve,
at sikkerheden er stillet, inden leveringen påbegyndes eller fortsættes.
Stk. 4. En elhandelsvirksomhed kan ikke hæve aftalen om levering af elektricitet til en husholdningsforbruger
eller foranstalte afbrydelse af elforsyningen på grund af manglende betaling for allerede afholdt forbrug.

Leveringspligten er især vidtgående, fordi den hænger sammen med et forbud mod prisdifferentiering, som gennemgås i næste afsnit. Ordlyden om ”ethvert produkt” kan umiddelbart
undre - ”produktet” er jo strøm, leveret gennem elnettet med en spænding på ca. 220 volt, og
som afregnes pr kWh. ”Produktet” skal imidlertid forstås i sammenhæng med den leveringsog betalingsmodel, elhandelsvirksomheden anvender. Man kan endvidere hæfte sig ved stk. 4,
som fastslår, at manglende betaling ikke (umiddelbart) er en gyldig grund for elhandelsvirksomheden til at afbryde kundeforholdet.
El er mere eller mindre en livsnødvendighed for alle i et moderne samfund. Det er der imidlertid også en lang række andre varer og tjenesteydelser, der er - fx en bankkonto, forsikring, et
mobilabonnement, et tag over hovedet, tøj, fødevarer oma. Der er ingen andre livsnødvendige
ydelser, hvor lovgivningen statuerer leveringspligt - fordi konkurrencen på alle de andre områder gør det muligt at finde andre leverandører, hvis en konkret leverandør pga. konflikter eller
andre udeståender ikke vil levere til en forbruger.
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Det kan tilføjes, at det er velbegrundet, at monopoler har leveringspligt, dvs. at det lokale netselskab ikke må afvise at føre ledninger ud til en husstand. Det samme gælder adgangen til
gas- og fjernvarmenettet, ligesom det fx gælder, at DSB og Post Danmark ikke må nægte at
levere til adresser, hvor postbuddet ikke bryder sig om beboeren.
Der er selvfølgelig svagt stillede, som ikke formår at tage vare på sig selv, og som fx ikke formår
at planlægge en uges eller en måneds forbrug i forhold til et givet budget. Men igen gælder, at
sådanne personer vil have lignende problemer på andre livsnødvendige områder end elområdet, og at dette hensyn bør tages i sociallovgivningen snarere end i energilovene.
Imod de ovennævnte argumenter kunne man måske indvende, at omkostningerne for elhandelsvirksomhederne ved leveringspligten ikke nødvendigvis er særligt høje. Det er imidlertid
vanskeligt at opgøre disse omkostninger. I forbindelse med vores analyse af konkurrenceforholdene på detailmarkedet for el i efteråret 2017 har vi spurgt en række elhandelsvirksomheder om forskellige typer af omkostninger - herunder omkostningerne til kundehåndtering,
service, restanceinddrivelse og tab på debitorer. Disse omkostninger kan dog ikke deles ud på
de enkelte regler, herunder leveringspligten. Der er imidlertid ingen tvivl om, at leveringspligten både giver en række omkostninger i forbindelse med dårlige betalere, og den gør det umuligt for elhandelsvirksomhederne at give særlige tilbud til specielle kundegrupper, hvor dette
ellers kunne fremme konkurrencen.
Vi anbefaler på den baggrund, at Elforsyningsloven ændres, så leveringspligten ophæves. Vi
vurderer, at dette vil fremme konkurrencen - og at der stadig vil være mange leverandører, som
(også) vil levere el til svagt stillede mv.

8.5

PRISDIFFERENTIERING

Virkningerne af leveringspligten forstærkes af Elforsyningslovens de facto-forbud mod prisdifferentiering. Det fremgår således af bemærkningerne til Elforsyningsloven, at elhandelsvirksomhederne ikke må prisdifferentiere.31
I økonomisk teori anses prisdiskrimination (som er den økonomiske term for prisdifferentiering) ellers for velfærdsfremmende, og der findes ingen generel økonomisk eller forbrugerbeskyttende lovgivning mod prisdiskrimination. Et klassisk eksempel på velfærdsfremmende
prisdiskriminering er, når livsvigtig medicin sælges billigere i U-lande med lav betalingsevne
end i I-lande, hvis patienter og statskasser i sidste end finansierer den bagvedliggende forskning og udvikling.

31

Det fremgår således af lovbemærkningerne, at ”… elhandelsvirksomheder ikke (kan) undlade at tilbyde et eller flere elprodukter til enkelte husholdningsforbrugere eller kategorier af husholdningsforbrugere i et netområde. Formålet hermed er at sikre, at der ikke kan ske prisdiskrimination af husholdningsforbrugerne. Med bestemmelsen sikres det således, at en elhandelsvirksomhed ikke kan tvinge økonomisk svage husholdningsforbrugere til at aftage et elprodukt med højere priser end virksomhedens øvrige elprodukter.”
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Der findes mange eksempler på lovlig prisdiskrimination. Det mest almindelige er, når personer med lave indkomster får rabat, fx i form af børne- unge-, studie- eller pensionistrabat. Der
findes også eksempler på prisdiskrimination, der fortrinsvis kommer personer med højere indkomster til gode, fx i den finansieller sektor, hvor personer med høj indkomst eller formue har
lettere ved at forhandle sig til gode vilkår i banken. I det sidste tilfælde fremføres det ofte, at
prisdifferentieringen kan være velbegrundet ud fra forskelle i den risiko, som pengeinstituttet
har ved kundeforholdet.
Det bemærkes, at formuleringen i lovbemærkningerne ikke hindrer prisdiskrimination mellem
små virksomheder (evt. med dårlig økonomi) og store (evt. velkonsoliderede virksomheder).
Det kan også bemærkes, at en række elhandelsvirksomheder giver introduktionsrabatter til
alle nye kunder - uden at dette har ledt til indgreb fra Energitilsynet. Disse rabatter må vurderes at være konkurrencefremmende, og forbuddet mod prisdiskrimination er således ikke absolut.
Det er vanskeligt at vurdere omkostningerne ved, eller effekterne af, prisdiskriminationsforbuddet. Efter vores analyse af konkurrenceforholdene og interviews med en række virksomheder er det dog vores vurdering, at forbuddet hæmmer konkurrencen, og at der derfor er en
række dynamiske, negative effekter af forbuddet.
Vi anbefaler på den baggrund, at Elforsyningsloven ændres, så prisdifferentiering generelt tillades.

8.6

PRISSKILTNING

Et andet forhold, hvor ellovgivningen er vidtgående, er reglerne om prisskiltning.
Elforsyningslovens § 72a, stk. 2, fastslår således, at elhandelsvirksomhederne ”skal udføre informationsaktiviteter for at sikre gennemsigtighed om markedsforholdene for alle forbrugergrupper”. Det fremgår endvidere af § 72a, stk. 5, at elhandelsvirksomhederne ”skal sikre, at
der til enhver tid findes relevante og korrekte oplysninger om alle virksomhedens produkter,
herunder priser og vilkår, på virksomhedens hjemmeside” - samt indberette disse priser til
Elpris.dk (Vores understregning af alle).
Effekten af reglerne er bl.a. yderligere at forhindre prisdiskrimination - de fleste virksomheder,
der prisdiskriminerer, ønsker ikke, at de kunder der betaler mere end andre, bliver gjort alt for
tydeligt opmærksom herpå. Men baggrunden for reglerne er efter vores vurdering et ønske
om at fremme konkurrencen.
Det er imidlertid yderst tvivlsomt, om denne form for gennemsigtighed fremmer konkurrencen. Forholdet mellem gennemsigtighed og konkurrence er et klassisk tema i konkurrenceøkonomien, og de fleste er i dag enige om, at såvel for lidt som for meget gennemsigtighed svækker konkurrencen. For meget gennemsigtighed kan således betyde, at det er sværere for nye
virksomheder på markedet at give særlige tilbud til nye kunder, uden at de større, etablerede
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selskaber kan slå tilbage. Dertil kommer, at en række selskaber finder kravet om prisskiltning
administrativt og dermed økonomisk belastende, bl.a. fordi priserne kan ændres dagligt i takt
med auktionerne på Nordpool, og i øvrigt være forskellige i de enkelte netområder (elhandelsvirksomhederne skal således skilte med den samlede pris, som forbrugerne betaler, dvs. inkl.
nettariffer, afgifter, moms mm.).
Vi kan godt se en fordel ved visse skiltningsregler, men finder dem, vi har i dag, for vidtgående.
Vi foreslår således Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i samarbejde med energisektorens
parter, forbrugerorganisationer mv. at udarbejde nye regler, der er mindre belastende for virksomhederne end i dag.

8.7

DÅRLIGE BETALERE

Stk. 4 i Elforsyningslovens § 6 b forhindrer elhandelsvirksomhederne i (umiddelbart) at afbryde
kundeforholdet pga. restancer.
Såfremt en forbruger, der har et eksisterende kundeforhold, ikke betaler, specificerer lovgivningen den procedure, virksomheden skal følge. Der skal sendes to rykkere med et mellemrum
på mindst 10 dage. Herefter kan virksomheden stille krav om sikkerhed om for den fremtidige
betaling - dog med et varsel på mindst 15 hverdage. Sikkerheden må højst modsvare 5 måneders forventet elforbrug. Sker dette heller ikke, kan virksomheden iværksætte en procedure
for afbrydelse - som forbrugeren klart og tydeligt skal være varslet om. En konkret, fysisk afbrydelse involverer netselskabet og evt. fogeden og en låsesmed - samt i værste, enkeltstående tilfælde politiet, hvis forbrugeren sætter sig til modværge. Afbrydelse kan endvidere heller
ikke ske, hvis forbrugeren inden fogedforretningen har nået at indgå aftale med en ny leverandør. Det samlede tidsforbrug fra forbrugeren ikke betaler, til strømmen afbrydes, tager for
nogle virksomheder i gennemsnit 3-4 måneder - men nogle af de virksomheder, vi har talt
med, har ambitioner om at reducere denne tid til under 2 måneder.
Det skal dog tilføjes, at nyere timemålere og flexafregning (som skal være udrullet i hele Danmark inden udgangen af 2020) også er mulige at fjernaflyse og at fjernafbryde. Det vil gøre det
nemmere at afbryde strømmen hos forbrugere, der er dårlige betalere, eller hvor en tredjepart
stjæler strøm.
Såfremt forbrugeren stiller sikkerhed, skal denne sikkerhed administreres som et særskilt beløb, adskilt fra virksomhedens øvrige kapital og forrentes med Nationalbankens diskonto - såfremt denne er positiv. Såfremt forbrugeren herefter betaler regelmæssigt, skal sikkerheden
betales tilbage til forbrugeren efter et år.
Generelt gælder, at erhvervsvirksomheder generelt kan gøre anvendelse af foged- og inkassoforretninger i henhold til lovgivningen herom - som bl.a. fastslår ”god inkassoskik”. Vi ser derfor ikke nogen grund til at have en særlig beskyttelse af dårlige betalere på elområdet. Regler55

ne om, at sikkerhed skal forrentes på særlige konti er endvidere - med det renteniveau, vi har i
disse år - et skoleeksempel på en detaljestyring, som næppe kommer nogle til gode.
Vi foreslår derfor, at Elforsyningslovens beskyttelse af dårlige betalere gennemgås med henblik
på en vurdering af, om der er særlige behov for en mere vidtgående beskyttelse af dårlige betalere end på andre områder.

8.8

PRIVATISER ELPRIS.DK

Endelig vil vi pege på reglerne om, at alle elhandelsvirksomheder skal indberette priser på alle
deres produkter til elpris.dk, som drives af Energitilsynet. Som nævnt ovenfor er dette et vidtgående gennemsigtighedskrav, som er administrativt byrdefuldt og næppe fremmer konkurrencen.
Det er vores vurdering, at Elpris.dk er uoverskuelig. I de fleste netområder, hvor der er op mod
50 leverandører, der hver har et par produkter på hylden, kan der således være ca. 200 forskellige produkter på sitet. Vi går ud fra, at de fleste forbrugere med et tryk på en bjælke rangordner disse tilbud efter pris. Det medfører, at virksomhedernes introduktionstilbud, der kan have
forskellig varighed, kommer øverst. Det er endvidere vanskeligt for forbrugerne at vurdere, om
der er andre forhold eller vilkår, de skal tage højde for.
Som nævnt ovenfor vurderer vi, at en vis indberetningspligt kan begrundes. Der er imidlertid
ingen grund til, at en statslig myndighed skal drive en prisportal.
Vi foreslår derfor, at opgaven med at drive en prisportal ”privatiseres”. Vi vurderer, at dette
kan ske på flere måder. Den bedste model vil formentlig være at stille de priser og vilkår, elhandelsvirksomhederne indberetter, frit til rådighed for alle - herunder til aktører, som mod
reklameindtægter mv. vil drive en sådan portal uden omkostninger for det offentlige eller for
elforbrugerne.
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