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 12. juni 2012 
J.nr. 2205/1195-0004 
Ref. Reguleringseftersyn sekr. 
 
 

Kommissorium 
for eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor 

 
Regeringen nedsætter et udvalg, der skal foretage et dybdegående eftersyn af elforsyningssek-
toren og reguleringen af denne for at sikre, at reguleringen fremadrettet understøtter energiaf-
talens målsætninger og samtidig sikrer realisering af effektiviseringsgevinster i elsektoren.     
 
Baggrund 
Rammevilkårene for elsektoren blev grundlæggende ændret ved elreformen i 1999, som hav-
de baggrund i EU’s direktiv om det indre elmarked. Elreformen, som blev udmøntet i en ny 
elforsyningslov, skulle fremme en bæredygtig energianvendelse, vedvarende og miljøvenlige 
energikilder, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og konkurrence på 
markeder for produktion og handel med elektricitet. Denne omstilling af elsektoren forudsatte 
desuden, at sektoren blev effektiviseret dels via en konkurrenceudsættelse af produktion og 
handel med el, dels via en effektiv prisregulering af monopoldelen af elsektoren.  
 
Reguleringen har nu med hyppige justeringer af lovgivningen, bl.a. i forlængelse af den så-
kaldte ELFOR-aftale fra 2004, virket i en 12-årig periode, og der er behov for at gøre status 
og vurdere, om den gældende regulering har indfriet målsætningerne.  
 
Formålet med arbejdet 
Som en del af energiaftalen af 22. marts 2012 blev det besluttet at igangsætte et dybdegående 
eftersyn af reguleringen af den danske elforsyningssektor med henblik på at sikre incitamenter 
til en grøn omstilling, omkostningseffektivitet, konkurrence og forbrugerbeskyttelse. Det skal 
analyseres, om reguleringen understøtter en effektiv konkurrence i elmarkedet, samtidig med 
at den nødvendige forbrugerbeskyttelse sikres. Herudover er der behov for fortsat effektivise-
ring af elsektoren, samt incitamenter til at gennemføre energiaftalens målsætning om at sikre 
en grøn omstilling til et Danmark med en energiforsyning baseret på vedvarende energi. 
 
Der er navnlig behov for at undersøge og analysere, om den økonomiske regulering af 
netvirksomhederne og Energinet.dk giver tilstrækkelige incitamenter til effektiviseringer. Det-
te skal mindske erhvervslivets og forbrugernes omkostninger til elektricitet i forhold til en 
udvikling uden effektiviseringstiltag. Under antagelse om øget effektiviseringskrav til de mo-
nopolregulerede netvirksomheder skønnes der gennem reguleringseftersynet at kunne opnås 
en række besparelser på minimum 300 mio. kr. jf. energiaftalens bilag 2 om tiltag til redukti-
on af forbrugerbelastningen. Andre tiltag, såsom en skærpelse af reguleringen, der understøt-
ter en effektiv konkurrence, antages også at kunne frembringe gevinster. 
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Derudover er der behov for at undersøge, om energispareindsatsen er omkostningseffektiv og 
konkurrencepræget. 
 
Opgaver 
Udvalget for eftersyn af reguleringen af elsektoren får til opgave at undersøge og analysere 
følgende områder:  
 

• Gøre status og vurdere om den gældende regulering af elsektoren har indfriet målsæt-
ningerne for liberaliseringen af elmarkedet. 

 
• Undersøge netvirksomhedernes opgaveportefølje som monopolvirksomhed. Det skal 

analyseres, hvorvidt netvirksomhedernes opgaveportefølje - som monopolvirksomhe-
der - er den mest hensigtsmæssige, eller om netvirksomhederne har opgaver, som bur-
de ligge i et kommercielt regi og vice versa for at styrke konkurrencen. 
 

• Undersøge de økonomiske rammer for netvirksomhedernes opgaveportefølje. Det skal 
analyseres, om den økonomiske regulering af netvirksomhederne giver de rette inci-
tamenter til omkostningseffektivitet, samtidig med at de nødvendige investeringer i 
nettene gennemføres, herunder investeringer i rentable Smart Grids. Samlet skal stør-
relsen af effektiviseringspotentialet i netvirksomhederne analyseres. 
 

• Analysere om Energinet.dk har en hensigtsmæssig regulering og opgaveportefølje. 
Det skal desuden vurderes, om Energinet.dk har værktøjerne til at varetage disse op-
gaver. Derudover skal det vurderes, om der er et overlap i opgavefordelingen mellem 
Energitilsynet og Energinet.dk, for så vidt angår opgaver med at skabe transparens, in-
formation til slutkunder og overvågning af konkurrencen på elmarkedet. Endelig skal 
det analyseres, om den økonomiske regulering af Energinet.dk giver de rette incita-
menter til omkostningseffektivitet. 

• Analysere funktionaliteten og behovet for at tilpasse forsyningspligten, som blev ind-
ført ved elreformen for at sikre forbrugerne mod utilsigtede prisstigninger og/eller af-
brud i forsyningen. Arbejdet hermed skal være afsluttet med en indstilling til ministe-
ren inden udgangen af maj måned 2013. 

 
• Undersøge om konkurrencen og markedsstrukturen på detailmarkedet er tilfredsstil-

lende, og hvorvidt forbrugernes adgang til elektricitet sikres til konkurrencedygtige 
priser. Det skal bl.a. undersøges, om netselskaberne i tilstrækkelig grad stiller ydelser 
til rådighed for kommercielle aktører, der kan øge konkurrencen. Forbrugernes beskyt-
telse og muligheder for at agere på det liberaliserede marked undersøges, herunder om 
klagesystemet fungerer tilfredsstillende. 

 
• Undersøge om bevillingssystemet fungerer tilfredsstillende i forhold til de store elpro-

ducenter, og om betingelserne for meddelelse af tilladelse til nye elproduktionsanlæg 
(ikke infrastruktur) er tidssvarende på et liberaliseret marked. Herunder om passive 
investorer, som fx pensionskasser, kan deltage med kapital i den grønne omstilling, 
uden at andre formål tilsidesættes. 
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• Analysere om den nuværende regulering af de danske kraftværker indeholder barrierer 
for en omkostningseffektiv omstilling til en energiforsyning baseret på vedvarende 
energi. 

 
• Analysere om den nuværende organisering af energispareindsatsen er omkostningsef-

fektiv og konkurrencepræget, herunder om der kan indbygges yderligere incitamenter 
til omkostningseffektivitet, og om energispareforpligtelserne er bedst placeret hos net-
selskaberne.  

Det forudsættes, at internationale erfaringer inddrages i analysearbejdet. 
 
Udvalgets arbejde skal ikke omfatte: 
− Vurderinger af afgifts- og tilskudssystemet  
− CO2-kvotereguleringen 
− Forhold som reguleres af varmeforsyningsloven 
 
Anbefalinger 
Arbejdet skal munde ud i en rapport med en analyse af den nuværende regulering af elforsy-
ningen ledsaget af konkrete anbefalinger til ændringer af lovgivningen. Konsekvenserne for 
samfundsøkonomien, statens finanser, konkurrencen, forbrugere, erhvervslivet, energiselska-
ber mv. skal indgå i rapporten.  
 
Sammensætning og afrapportering 
Udvalget for reguleringseftersynet sammensættes af en uafhængig formand og næstformand, 
der begge udpeges af klima-, energi og bygningsministeren. Ministeren udpeger også 2-3 øv-
rige sagkyndige med særlige kompetencer inden for fagområder af relevans for udvalgets ar-
bejde. Herudover vil udvalget bestå af ca. 10 personer udpeget af ministeren efter indstilling 
fra branchens interessenter, dvs. energisektoren, forbrugerinteresser, erhvervsorganisationer 
og grønne organisationer. Følgende organisationer vil være indstillingsberettigede: Dansk 
Energi, Foreningen for Slutbrugere af Energi, DI, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer, 
Danmarks Vindmølleforening, Forbrugerrådet og Kommunernes Landsforening. Endvidere 
vil følgende organisationer få mulighed for i fællesskab at indstille til to pladser i udvalget: 
OVE, Det økologiske Råd, WWF, Danmarks Naturfredningsforening og Greenpeace. 
 
Formanden kan beslutte at nedsætte underudvalg med ansvar for specifikke delanalyser. 
 
Udvalget betjenes af et sekretariat i Energistyrelsen. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, 
Sekretariatet for Energitilsynet, Finansministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Skatte-
ministeriet deltager i sekretariatet. Sekretariatet skal bistå med faglig sparring og udarbejdelse 
af faglige oplæg og vil koordinere alt eksternt arbejde og input. Sekretariatet arbejder under 
instruks fra udvalgets formandskab. 
 
Udvalget skal afslutte sit arbejde i 2014. Udvalget skal undervejs i processen aflægge en sta-
tusrapport. 
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