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Markedsmodel 3.0:  

Baggrundsnotat vedr. netvirksomhedernes kerneopgaver 
 

 

1. Problem 

 

I forbindelse med arbejdet i Markedsmodel 3.0 er der også blevet set på 

netvirksomhedernes kerneopgaver. Det reviderede elmarkedsdirektiv 2019/944 

indeholder en mulighed for, at netvirksomhederne samt transmissions-

virksomhederne kan varetage andre aktiviteter end dem, der er fastsat i 

elmarkedsdirektivet samt elmarkedsforordningen. Elmarkedsdirektivet foreskriver i 

dag, at det kan være aktiviteter – som efter den regulerende myndigheds vurdering 

– er nødvendige for, at de kan opfylde deres forpligtelser i henhold til direktivet eller 

forordningen. Elmarkedsdirektivet peger ikke på konkrete aktiviteter. 

 

Der har som del af den danske implementering af elmarkedsdirektivet været behov 

for at tage stilling til, hvorvidt monopolvirksomhederne på elområdet skal være aktive 

på andre områder end netdriften.  

 

2. Baggrund 

 

Elnetvirksomhedernes opgaver er oplistet i elforsyningsloven og udgør en 

bevillingspligtig aktivitet. For aktiviteter herudover er der for elnetvirksomheder med 

over 100.000 tilsluttede kunder et krav om funktionel adskillelse (jf. § 20 b i Lov om 

elforsyning, LBK nr. 119 af 6/2.2020). Denne bestemmelse skal ses i sammenhæng 

med de øvrige bestemmelser i elmarkedsdirektivet, der som udgangspunkt også 

afskærer elnetvirksomhederne fra at eje, drive og udvikle energilageranlæg og 

ladestanderaktiviteter.  

 

3. Løsning  

 

Klare prissignaler opnås bedst ved en klar afgrænsning af monopol- og konkurrence-

udsatte opgaver, hvor monopolvirksomheder ikke ejer, driver og udvikler ydelser, 

som kan leveres af markedsaktører.  
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En udvidelse af elnetvirksomhedernes opgaveportefølje ud over kerneopgaven (som 

er at eje, drive, forvalte og udvikle distributionsnettet) vurderes uhensigtsmæssig ud 

fra et hensyn om omkostningseffektivitet og et hensyn om at sikre lige vilkår på de 

konkurrenceudsatte markeder. Særligt for de opgaver, hvor der enten vurderes at 

være markeder med konkurrence, eller hvor sådanne vurderes at kunne udvikles. 

Det skyldes, at det må forventes, at der er kommercielle aktører, som mere effektivt 

vil kunne levere sådanne ydelser. Eksempler på sådanne markeder er ladestandere, 

energilageranlæg, batterier etc.  

 

På grund af deres status som naturlige monopoler, vurderes det, at elnet-

virksomhederne ikke er de rette virksomheder til at udvikle ydelser og produkter 

udover deres kerneområder - særligt ikke på områder, der kan konkurrence-

udsættes. Det skyldes, at konkurrenceudsatte aktører har en risiko forbundet ved at 

investere i nye markeder, men omvendt også en mulighed for at kunne opnå en profit 

samt sikre, at de ikke bliver udkonkurreret af mere effektive selskaber. 

Monopolvirksomheder har derimod i udgangspunktet ikke samme risiko i forhold til 

gevinster eller et tab, hvis aktiviteten det er en del af den regulerede økonomi. 

 

Derudover vil varetagelsen af disse nye typer af opgaven medføre en række 

omkostninger for elnetvirksomhederne, som skal afholdes inden for deres 

indtægtsramme. Tillæg til indtægtsrammen til håndtering af disse typer af opgaver 

ville i så fald blive finansieret af elforbrugerne. Såfremt elnetvirksomhederne fik 

mulighed for at varetage eller efterspørge nye opgaver, som falder uden for deres 

nuværende kerneopgave, ville det således have økonomiske konsekvenser for 

monopolkunderne, som er bundet til deres elnetvirksomhed.  

 

4. Konklusion 

 

Det blev med implementeringen af det reviderede elmarkedsdirektiv i 

elforsyningsloven fastlagt, at elnetvirksomhederne kerneopgaver er at eje, drive og 

udvikle elnettet - et elnet, der er en af grundstenene i den fortsatte grønne omstilling.  

 

Elnetvirksomhedernes vigtige rolle i den grønne omstilling består i at understøtte 

denne, da disse virksomheder sikrer tilstrækkelig og rettidig infrastruktur til at 

håndtere transporten af grøn strøm i distributionsnettet på en neutral og effektiv 

måde. 


