
 

 

 

6. februar 2019 

 

 

FORSYNINGSTILSYNET 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5400 

post@forsyningstilsynet.dk 

www.forsyningstilsynet.dk 

 

 

Til netvirksomheder, handelsvirksomheder  

og koncerner (moderselskaber) i elsektoren 

Henstilling om retvisende besvarelse af spørgeskema til brug for analyse af kon-

kurrenceforholdene i elsektoren  

 
 

 

 

Den 29. januar 2019 udsendte konsulentfirmaet Implement Consulting på vegne af 

Forsyningstilsynet separate spørgeskemaer til net- og elhandelsvirksomheder samt 

koncerner (moderselskaber). 

 

Spørgeskemaerne er en væsentlig del af Forsyningstilsynets analyse af punkt tre i 

Kommissorium for analyse af konkurrenceforholdene i elsektoren for en tværministeriel 

arbejdsgruppe, som er nedsat af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet (Konkurren-

ceanalysen). I delanalysen undersøges bl.a., i hvilken grad de nuværende regler sikrer 

vandtætte skotter mellem monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter i kon-

cernforbundne netvirksomheder. 

 

Forsyningstilsynet er efterfølgende blevet bekendt med, at Dansk Energi har orienteret  

net-, elhandels- og koncerndirektører om de udsendte spørgeskemaer ved e-mail af 

30. januar 2019. 

 

Dansk Energi skriver bl.a. følgende i orienteringen: 

  

”(…) Der er udsendt et særskilt survey til koncerner (dvs. moderselskaber), elnet-

selskaber og til elhandelsselskaber. I besvarelserne er det vigtigt at sikre konsi-

stens og kvalitet i besvarelserne på tværs af hele koncernen samt at dedikere de 

nødvendige ressourcer til at give fyldestgørende svar på de stillede spørgsmål. 

(…)” 

 

Forsyningstilsynet vil i den forbindelse præcisere vigtigheden af, at virksomhederne 

besvarer spørgeskemaerne særskilt, så besvarelserne er retvisende for de faktiske for-

hold i de individuelle virksomheder. Dette er af stor betydning for den samlede kortlæg-

ning af relationerne mellem monopolaktiviteter og konkurrenceudsatte aktiviteter.   

 

Forsyningstilsynet henstiller derfor til, at virksomhederne ikke koordinerer besvarelsen 

af deres respektive spørgeskema. Dette harmonerer med intentionen bag spørgeske-
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maet om at give et retvisende billede af de enkelte virksomheders forhold og kommis-

soriet for Konkurrenceanalysen, der har særlig fokus på adskillelsen mellem monopol 

og kommercielle aktiviteter i de koncernforbundne netvirksomheder.   
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