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Konkurrence i elsektoren? Ole Jess Olsen Hent PDF Elforsyningen har i 100 år været organiseret som et
monopol. Den europæiske liberalisering ændrer i disse år radikalt ved denne tilstand, hvor kunderne får
mulighed for at vælge mellem flere elleverandører. Elselskaberne skal konkurrere med deres tidligere

samarbejdspartnere fra monopoltiden, og samtidig bliver de miljøpolitiske ambitioner stadig større.Bogen
behandler en række vigtige problemstillinger for elliberaliseringen i Danmark og dets nabolande. Vil

elselskabernes mange muligheder for at udnytte markedsmagt forhindre konkurrencen og dens potentiale for
en mere omkostningseffektiv forsyning? Kan konkurrence forenes med ambitiøse energipolitiske

målsætninger om at nedbringe elforsyningens miljøbelastninger? Kan et marked for grønne certifikater
fremme lavere omkostninger for vedvarende energi? Udgør den danske tradition for forbrugereje et troværdigt
værn for de mindre forbrugere i en verden med international konkurrence?Bogen er skrevet på grundlag af et
forskningsprojekt finansieret af Energistyrelsens energiforskningsprogram (EFP). Hensigten er at give en
(økonomisk) teoretisk funderet gennemgang med henblik på at forstå og analysere udviklingen. Med dette
udgangspunkt er konklusionen, at konkurrencen godt kan bringes til at fungere og godt kan forenes med

ambitiøse miljømålsætninger. Forfatterne er alle ansat ved forskningsinstitutioner, der gennem en årrække har
undersøgt energisektorens udvikling og omstillinger: AKF, Risø og RUC. Til den trykte udgave:

http://www.djoef-forlag.dk/vare/8757402663

 

Elforsyningen har i 100 år været organiseret som et monopol. Den
europæiske liberalisering ændrer i disse år radikalt ved denne
tilstand, hvor kunderne får mulighed for at vælge mellem flere
elleverandører. Elselskaberne skal konkurrere med deres tidligere
samarbejdspartnere fra monopoltiden, og samtidig bliver de

miljøpolitiske ambitioner stadig større.Bogen behandler en række
vigtige problemstillinger for elliberaliseringen i Danmark og dets
nabolande. Vil elselskabernes mange muligheder for at udnytte

markedsmagt forhindre konkurrencen og dens potentiale for en mere
omkostningseffektiv forsyning? Kan konkurrence forenes med



ambitiøse energipolitiske målsætninger om at nedbringe
elforsyningens miljøbelastninger? Kan et marked for grønne

certifikater fremme lavere omkostninger for vedvarende energi?
Udgør den danske tradition for forbrugereje et troværdigt værn for

de mindre forbrugere i en verden med international
konkurrence?Bogen er skrevet på grundlag af et forskningsprojekt
finansieret af Energistyrelsens energiforskningsprogram (EFP).

Hensigten er at give en (økonomisk) teoretisk funderet gennemgang
med henblik på at forstå og analysere udviklingen. Med dette

udgangspunkt er konklusionen, at konkurrencen godt kan bringes til
at fungere og godt kan forenes med ambitiøse miljømålsætninger.
Forfatterne er alle ansat ved forskningsinstitutioner, der gennem en
årrække har undersøgt energisektorens udvikling og omstillinger:
AKF, Risø og RUC. Til den trykte udgave: http://www.djoef-
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