
Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Energi og Transport
udvikler og gennemfører politikker inden for disse tæt tilknyttede
områder. Grønbogen fra 2000 »Mod en europæisk strategi for energi-
forsyningssikkerhed« indeholdt en analyse af Europas strukturelle
svagheder på dette område: Energiforbruget stiger, mens EU i
stigende grad bliver afhængig af eksterne energikilder. På samme tid
er EU nødt til – for at opfylde sine forpligtelser i henhold til Kyoto-
protokollen – at nedbringe sin produktion af drivhusgasser. I grøn-
bogen fremsættes der forslag om en strategi med henblik på at
nedbringe energiforbruget i Europa via en forbedring af energieffek-
tiviteten samt at øge anvendelsen af vedvarende energikilder. En
liberalisering af det interne energimarked overalt i EU er af afgørende
betydning for opfyldelsen af alle disse målsætninger. Endvidere skulle
det forbedre allround-tjenesteydelser for såvel de europæiske
borgere som industrien.

Offentliggjort af: Europa-Kommissionen, GD for Energi og Transport,
B-1049 Bruxelles
http://europa.eu.int/comm/dgs/energy_transport/index_da.html

© De Europæiske Fællesskaber, 2004
Eftertryk tilladt med kildeangivelse
Manuskript afsluttet den 1. juli 2004
Foto: Sam Carney

D e n  E u r o p æ i s k e U n i o n  f r e m m e r  d i n  f r i h e d  
t i l  a t v æ l g e  e n e r g i l e v e r a n d ø r

VALGET ER DIT!

EUROPA-
KOMMISSIONEN

Generaldirektoratet 
for Energi og Transport

Mere information

Du kan indhente yderligere oplysninger om liberaliseringen af
energimarkederne i dit land ved at kontakte din nationale
forskriftsmyndighed eller de forskellige forbrugerforeninger.

Nyttige links til nationale websteder er tilgængelige på følgende
adresser:

Vedr. elektricitet:
http://europa.eu.int/comm/energy/electricity/links/ index_en.htm

Vedr. naturgas:
http://europa.eu.int/comm/energy/gas/links/ index_en.htm

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du desuden velkommen
til at kontakte os på:
http://europa.eu.int/comm/energy_transport/request_form/index_en.cfm

Et fælles marked
Det fulde udbytte af disse politikker vil dog kun kunne
opnås, hvis vi ændrer på den måde, hvorpå de endelige
brugere forsynes med energi. I EU-landene har både private
og virksomhedskunder traditionelt været begrænset til én
monopolleverandør med hensyn til forsyning af gas eller
elektricitet. Endvidere har disse leverandører fungeret på en
national eller regional basis og således udelukket
kundernes mulighed for at vælge.

Siden midten af 90’erne har EU gradvist introduceret åbne
markeder på energiområdet ved at sænke barriererne for
leverandørerne og fremme frit valg for kunderne. Som med
varer, der nu kan cirkulere og forhandles frit overalt i EU, kan
energiforsyningstjenester nu ligeledes tilbydes inden for et
fælles europæisk marked.

Hvad angår forsyningen af store kunder – industrier og
institutioner – har markedet allerede gennemgået en
gradvis liberalisering i mange år. I juli 2004 blev markedet i
samtlige EU-lande så åbnet op for alle øvrige ikke-private
forbrugere. I juli 2007 vil denne liberalisering ligeledes blive
udvidet til private forbrugere.

Nogle lande har allerede liberaliseret markedet for private
forbrugere, og de øvrige er nu nødt til indhente dem,
efterhånden som EU gradvist indfører et fælles marked med
konkurrence på lige vilkår.
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Effektiv energi for alle
Nu har du ret til at vælge. Den seneste EU-lovgivning på
energiområdet bevirker nemlig, at alle forbrugere – senest
fra juli 2007 – vil få mulighed for at »shoppe rundt« blandt
flere gas- og elektricitetsleverandører. Din nuværende
leverandør vil altså ikke længere være din eneste mulighed.

Dette er blot et af aspekterne ved EU’s energipolitik, der har
til hensigt at sikre, at vi alle har adgang til sikre, økonomisk
overkommelige og bæredygtige energiforsyninger, der
skader vores miljø mindst muligt.

• EU’s politikker har først og fremmest til formål at
nedbringe vores afhængighed af olie og gas importeret
fra lande uden for Unionen ved at opfordre til større brug
af vedvarende og renere energikilder, der allerede er
tilgængelige inden for EU’s grænser.

• EU opfordrer ligeledes til anvendelse af energi-
besparende ordninger og teknologier med henblik på at
nedbringe vores samlede energiforbrug.

• Samtidig bestræber EU sig på at sikre, at infrastrukturer
som f.eks. gas- og elektricitetsforsyningsnet forbedres, så
energien så effektivt som muligt kan transporteres
derhen, hvor der er brug for den.

Åbne markeder og dig
Små virksomheder har fra juli 2004 kunnet vælge mellem
forskellige leverandører på deres marked. Men bør du
skifte leverandør? Hvilke fordele og ulemper er der
forbundet hermed?

HVORFOR SKIFTE LEVERANDØR?

Frihed til at vælge blandt leverandører giver dig mulighed
for at »shoppe rundt« efter det tilbud, der bedst dækker dine
behov: en pakkeløsning med en enkelt månedlig regning,
billigere takster i stille perioder, en fast pris, direkte
betalingsordninger, forsyning af flere forskellige energityper
fra samme leverandør … Jo flere leverandører der er på
markedet, desto flere valgmuligheder. Og så snart der er
indført fri konkurrence på markedet, er der stor
sandsynlighed for, at din nuværende leverandør ligeledes 
vil lancere nye og bedre tilbud. Der er imidlertid ingen, der 
er tvunget til af skifte leverandør, hvis de ikke ønsker det.

VIL DET BLIVE BILLIGERE?

Der er ingen garanti for, at du med det samme vil spare
penge ved blot at skifte energileverandør – der er mange
årsager til, at priser varierer – men fri konkurrence på
markedet vil helt sikkert bidrage til at holde priserne nede.

ER DET KOMPLICERET AT SKIFTE
LEVERANDØR?

Nej, det er faktisk meget simpelt – du har nemlig ikke brug
for at få installeret nye kabler eller rørledninger, og din nye
leverandør vil tage sig af alle de praktiske ting, så snart du
har underskrevet en kontrakt. Og du kan naturligvis altid
skifte til en ny eller tilbage til din tidligere leverandør, hvis
du ikke er tilfreds.

VIL FLERE LEVERANDØRER MEDFØRE
STØRRE MILJØFORURENING?

Leverandørerne er uafhængige af producenterne, så de
kan frit vælge, hvem de ønsker at opkøbe elektricitet eller
gas fra. Det betyder samtidig, at Europas energikilder vil
blive mere effektivt fordelt. Da din leverandør desuden 
nu er forpligtet til at angive sin energikilde på regningen,
har du mulighed for at vælge den mest miljøvenlige
leverandør. Du kan endda vælge leverandører, som
udelukkende anvender vedvarende energikilder.

VIL DE NYE LEVERANDØRER VÆRE 
MINDRE PÅLIDELIGE?

Infrastrukturerne er uafhængige af forsyningsselskaberne,og
disse vil gøre brug af de samme rørledninger og kabler – så
du vil ikke mærke nogen forskel. Der er desuden blevet
oprettet en forskriftsmyndighed i hvert enkelt EU-land for at
sikre, at leverandørerne opererer korrekt og formidler de
tjenester, som de har givet deres kunder lovning på.

HVOR FINDER DU EN NY LEVERANDØR?

De nye leverandører vil ikke alle sammen starte op samtidig
– det vil afhænge af de enkelte markeder. Du vil sikkert se
reklamekampagner fra nye leverandører, men du kan
ligeledes kontakte forbrugerorganisationerne i dit land med
henblik på at finde frem til alternative leverandører.

HVAD MED ENERGI TIL DIT HJEM?

Disse nye ordninger gælder kun for industri- og ikke-private
forbrugere, men fra juli 2007 vil de ligeledes være gældende
for alle privatforbrugere. I visse EU-lande er der allerede
blevet indført fuld konkurrence, så i disse lande drager
kunderne allerede nu fordel af større valgfrihed.>>>
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