
Kære   
 
Som svar på din henvendelse til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om, at Østre Færge tager urimeligt 
høje priser for færgefart på ruten Hammer Bakke-Orø, kan jeg oplyse følgende:  
 
Virksomheder som Østre Færge kan som udgangspunkt frit fastsætte deres priser, som de ønsker. 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er ikke prisregulator, men kan dog gribe ind, hvis en virksomhed 
indtager en dominerende stilling på et marked og kræver urimeligt høje priser. For at der kan være tale om 
urimeligt høje priser forudsætter det, at prisen ligger væsentligt over de omkostninger, en virksomhed har 
ved at producere eller levere et produkt eller en tjenesteydelse. Derudover skal prisen i sig selv eller 
sammenlignet med konkurrerende ydelser være urimelig. Der er tale om en kompleks vurdering, hvori 
indgår en flerhed af forhold. Høje priser og/eller høje prisstigninger er således ikke i sig selv et bevis for, at 
der er tale om, at en dominerende virksomhed kræver urimeligt høje priser. 
 
Konkret betyder det, at det først og fremmest vil skulle vurderes, om Østre Færge indtager en dominerende 
stilling på markedet. Hvis dette vurderes at være tilfældet, vil det dernæst skulle undersøges, om Østre 
Færge tager urimeligt høje priser for færgefart på ruten Hammer Bakke-Orø. 
 
Styrelsen er – på baggrund af den af dig fremsendte dokumentation for priserne for færgefart mellem 
Hammer Bakke og Orø i 2020 – opmærksom på, at visse priser og/eller prisstigninger kan synes høje. Det er 
dog som nævnt ovenfor ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at det kan konstateres, at Østre Færge tager 
urimeligt høje priser for færgefart på ruten.  
 
Din henvendelse er et vigtigt input og vil indgå i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens videre overvejelser 
om konkurrencen på markedet. Styrelsen vil imidlertid ikke foretage sig yderligere i forhold til din 
henvendelse på nuværende tidspunkt. Styrelsen gør i den forbindelse opmærksom på, at styrelsen efter 
konkurrenceloven kan vurdere, at ressourceforbruget ved at undersøge en klage ikke står i et rimeligt 
forhold til det forventede resultatet af undersøgelserne og deres betydning for konkurrencesituationen.  
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