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I bogen analyseres en række vigtige problemstillinger for el-
liberaliseringen i Danmark og dets nabolande. Vil konkurrencen
og dens potentiale for en mere omkostningseffektiv elforsyning
blive forhindret af elselskabernes mange muligheder for at
udnytte markedsmagt? Kan konkurrence forenes med ambitiøse
energipolitiske målsætninger om at nedbringe elforsyningens
miljøbelastninger? Udgør den danske tradition for forbrugereje et
vigtigt supplement til beskyttelsen af de mindre forbrugere i en
verden med international konkurrence?

Hensigten med bogen er ikke at tage konkret stilling til de mange
dagsaktuelle problemer i den danske politiske diskussion af elsek-
torens omstilling, men at give en teoretisk funderet gennemgang
med henblik på at forstå og analysere udviklingen. Med dette
udgangspunkt er konklusionen, at konkurrencen godt kan bring-
es til at fungere og godt kan forenes med ambitiøse miljø-
målsætninger.
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Forord

I 1999 blev det politisk besluttet, hvordan konkurrence i den danske elsektor
skal indføres. Indtil da handlede den politiske og faglige diskussion mest om
konkurrence som godt eller ondt. Efter at beslutningen er taget, og aktørerne er
begyndt at tilpasse sig den forventede udvikling, har diskussionen flyttet sig fra
det generelle til det specifikke: Hvad betyder konkurrencen på dette eller hint
område; hvordan skal den enkelte virksomhed tilpasse sig de nye vilkår; hvor
kan konkurrencen ventes at fungere og hvor (og hvordan) skal den reguleres?

Denne bog er resultatet af et forskningsprojekt om »betydningen af markeds-
imperfektioner for dansk tilpasning til et nordeuropæisk konkurrencemarked for
elektricitet«. Projektet er finansieret af Energistyrelsens Forskningsprogram
(EFP), Energi og Samfund. Udgangspunktet for arbejdet har været, at en poli-
tisk beslutning om at indføre konkurrence ikke i sig selv garanterer, at konkur-
rencen kommer til at fungere efter hensigten. Elforsyning har i 100 år været
organiseret som et geografisk afgrænset, vertikalt integreret monopol. På grund
af monopolet og på grund af de betydelige miljøproblemer, som elproduktion
forårsager, er sektoren efterhånden blevet underlagt omfattende offentlig
regulering. Det er ikke muligt helt at afskaffe monopolet, da elnettene, der er
nødvendige for at forbinde kraftværker og kunder, udgør et såkaldt naturligt
monopol. Der er derfor al mulig grund til at frygte, at det frie elmarked vil blive
plaget af en række af de konkurrenceproblemer, som økonomer under ét kalder
markedsimperfektioner.

Projektets emne er konkurrence i den danske elforsyning. De problemstillin-
ger, der diskuteres i bogen, har alle været vigtige i den danske reformdiskus-
sion. For den europæiske konkurrencepolitik er det afgørende at åbne de natio-
nale grænser. Derfor har vi valgt at undersøge Danmark i sammenhæng med
udviklingen i nabolandene, de nordiske lande og Tyskland. De enkelte kapitler
bygger på arbejdspapirer, der har været fremlagt ved faglige konferencer og
som er, eller vil blive, søgt publiceret for et internationalt publikum. 

Rapporter og artikler fra forskningsprojekter når som regel kun en begrænset
læserkreds, hvilket egentlig er synd, når emnet er en aktuel forandringsproces
som den, der for tiden foregår i elsektoren. Der er også behov for forskningsba-
serede fremstillinger for et bredere publikum af omstillingen og dens særlige



   

VI

problemer. Derfor har vi valgt at skrive en sammenfattende gennemgang af de
undersøgte problemstillinger og at udgive den i bogform på dansk. Internatio-
nalt foregår der i disse år en meget betydelig teoretisk og empirisk forsknings-
indsats i tilknytning til indførelsen af konkurrence i elsektoren. Denne sektor,
der i mange år var ingeniørernes domæne, er i høj grad blevet et interessefelt
for økonomer. I de enkelte kapitler har vi derfor de steder, hvor det er relevant,
medtaget en præsentation af den igangværende forskning. Hensigten har ikke
været at tage konkret stilling til de dagsaktuelle problemer i den danske politi-
ske diskussion af elsektorens omstilling, men at give en opdateret oversigt over
økonomernes bidrag til at forstå og analysere udviklingen. 

Vores tre studentermedhjælpere, Lars Bech Christensen, Klaus Alsted Peder-
sen og Jacob Ramskov, har alle ydet et stort og kvalificeret bidrag til projektets
gennemførelse. Uden ihærdig indsats fra deres side var denne bog ikke blevet
til noget. 

Vi ønsker også at takke Eirik Amundsen, Jørgen Bjørndalen, Jens Hauch,
Hans-Erik Kristoffersen, Lutz Mez og Jørgen Birk Mortensen for nyttige
kommentarer til manuskriptet.  

København, marts 2000 

Ole Jess Olsen, Peter Fristrup
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