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1 Generelt 

Konkurrencelovens formål er at sikre udvikling og dynamik i samfundet gennem bevarelse af fri 

konkurrence. Som udgangspunkt må en mærkbar markedsandel af virksomheder derfor ikke lave aftaler 

med hinanden, der begrænser konkurrencen imellem dem eller med andre virksomheder. F.eks. må to 

virksomheder ikke aftale, at de begge skal sælge deres varer til en bestemt pris, således at 

markedskræfternes prisfastsættelse sættes ud af kraft. Gøres det bevidst eller groft uagtsomt, er der tale 

om økonomisk kriminalitet, som kan medføre både sanktionering og erstatningsansvar.  

Nedenfor gennemgås kort forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, de undtagelser der gælder for 

det, samt sanktions- og sanktionslempelsesmulighederne. 

 

2 Forbuddet i konkurrencelovens § 6 

Som udgangspunkt må virksomheder ikke indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller følge 

at begrænse konkurrencen. Ved ”aftale” forstås ikke kun en formel og retligt bindende kontrakt, men 
enhver form for fælles koordinering af virksomhedernes ageren på markedet, herunder vedtagelser i 

brancheforeninger og samordnet praksis. En helt uformel forventningsafstemning med konkurrenten er 

tilstrækkelig. Ligesom en traditionel praksis hos to konkurrenter, der efterhånden har udviklet sig til en 

gensidig forståelse, kan være det.  

Koordineringen behøver ikke direkte at have til formål at begrænse konkurrencen. At den indirekte har til 

følge, at konkurrencen på markedet mærkbart begrænses er tilstrækkeligt. Jo mindre en aftale har som sit 

primære formål at begrænse konkurrencen, jo bedre vil muligheden for fritagelse fra forbuddet (jf. 

nedenfor om konkurrencelovens § 8) dog ofte være. 

Konkurrencelovens § 6 opregner en række eksempler på aftaler, der som udgangspunkt falder ind under 

forbuddet, fordi de begrænser eller forvrider konkurrencen. Der er alene tale om typiske eksempler på 

ulovlige aftaler. Det er ikke en udtømmende liste. Eksemplerne omfatter bl.a. aftaler om kun at udbyde en 

bestemt mængde varer, og om at tvinge indkøbere til også at købe helt andre typer af varer for at få lov til 

at købe den vare, de er interesseret i. Særligt alvorligt er egentlig karteldannelse, hvor virksomheder 

bevidst sætter sig sammen og løbende aftaler f.eks. hvad varer skal sælges til, hvem skal byde på udbudte 

projekter, eller opdeler markedet imellem sig. Som ved andre former for økonomisk kriminalitet kan 

ulovlige aftaler og karteldannelse få alvorlige konsekvenser for deltagerne, jf. nedenfor om sanktionerne 

ved overtrædelse. 

Hvis der ikke sker nogen koordinering, er det naturligvis lovligt at forholde sig til andre virksomheders 

ageren på markedet, og selv reagere ud fra den. F.eks. ved at prissætte sine varer under hensyn til, hvad 

man kan se konkurrenterne sælger dem til, sænke prisen på en vare hvis  en konkurrent har slagtilbud, eller 

vælge at stoppe med at sælge en vare, hvis konkurrenten har erobret markedet for varen. Det afgørende 

er, at man agerer individuelt i konkurrence med de andre virksomheder, og ikke i fælles forståelse med 

dem. 

Forbuddet gælder også på markeder, hvor man er til stede som følge af en servicekontrakt med det 

offentlige. Uden særlig hjemmel i offentlig regulering (lov mv.) giver indgåelse af en sådan kontrakt ikke 

nogen speciel adgang til at kontrollere andre aktørers konkurrenceadfærd på markedet. 
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Forbuddet gælder ikke for koncernforbundne virksomheder, der udgør en samlet økonomisk enhed, jf. 

konkurrencelovens § 4. Et moderselskab må derfor gerne bestemme sine datterselskabers 

markedsstrategier, ligesom datterselskaberne gerne må opdele markedet mellem hinanden. Hvis ledelsen 

af koncernen ikke er samlet et sted, men koncernselskaberne opererer delvist uafhængigt af hinanden, så 

udgør de dog ikke en samlet økonomisk enhed, og aftaler mellem dem er derfor ikke undtaget. 

Oprettelse af Joint Ventures skal vurderes efter reglerne om konkurrencebegrænsende aftaler. Hvis der 

ikke er tale om oprettelse af et fuldkommen uafhængigt og selvstændigt selskab, vil der ofte ske en 

samordning af de stiftende virksomheders praksis, hvis indvirkning på konkurrencen må vurderes. Flere 

virksomheder kan tillige danne konsortier, hvor de i fællesskab udarbejder et enkelt samlet bud på en 

opgave. Dette rammes ikke af forbuddet, når hver enkelt virksomhed ikke selv er i stand til at løfte 

opgaven, herunder ved at foretage mulige og rimelige investeringer i kapacitetsforøgelse, og konsortiet 

derfor øger konkurrencen på området. En virksomhed, der selv kan løse opgaven, må derimod ikke 

udforme et bud i samarbejde med andre markedsaktører, medmindre der konkret opnås fritagelse fra 

forbuddet efter konkurrencelovens § 8. 

 

3 Bagatelgrænsen i konkurrencelovens § 7 

Da konkurrencelovens formål er at beskytte mod konkurrencebegrænsninger, der påvirker markedet og 

samfundet som helhed, er det kun samarbejde af en vis størrelse, der er omfattet af de fleste 

begrænsninger i forbuddet. Et mindre antal små virksomheder kan derimod frit indgå mange typer af 

konkurrencebegrænsende aftaler med hinanden, dog ikke alle. 

Er der således tale om aftaler mv. mellem konkurrerende mindre virksomheder, så gælder forbuddet i 

konkurrencelovens § 6 som hovedregel ikke, hvis virksomhedernes samlede markedsandel enten er på 

maksimalt 10 %, eller hvis deres årlige omsætning tilsammen er på under 5 mio. kr.  

Er de mindre virksomheder ikke i konkurrence med hinanden, hæves fritagelsesgrænsen for den samlede 

markedsandel fra 10 % til 15 %, ligesom de kan fritages, hvis den årlige omsætning tilsammen er på under 5 

mio. kr. 

Hvis en virksomhed indgår flere lignende aftaler, som hver især holder sig inden for de ovennævnte 

grænser, men som tilsammen mærkbart begrænser konkurrencen, kan der dog skrides ind over for en 

sådan omgåelse. Man kan således ikke omgå reglen ved at lave 20 små aftaler med de enkelte 

virksomheder, i stedet for 1 stor med alle på en gang. 

Det er markedsandelen på det marked, som aftalen har relevans for, der er afgørende for procentsatsen. 

Det relevante marked undersøges og afgrænses altid konkret, jf. konkurrencelovens § 5. Omsætningen 

beregnes som den årlige omsætning i alle de i aftalen deltagende virksomheder, samt de koncerner de 

eventuelt måtte indgå i, jf. omsætningsbekendtgørelsen. 

Hvis de ovennævnte bagatelgrænser er overholdt, gælder det meste af forbuddet i konkurrencelovens § 6 

ikke for aftaler mellem parterne. Der findes dog ingen bagatelgrænse for aftaler om bud- og 

prisfastsættelse, hverken i forhold til salg eller videresalg, eller i forhold til nogen form for koordinering af 

afgivne bud på udførelse af opgaver. Aftaler om markedsopdeling eller produktionsbegrænsninger er heller 

ikke omfattet af nogen bagatelgrænser. Den ulovlige indgåelse af en eller flere af disse 4 aftaletyper kaldes 

under ét for kartelvirksomhed, og kan sanktioneres med høje bøder eller anstaltsanbringelse. Alle 
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virksomheder skal derfor iagttage denne del af forbuddet, men der kan dog konkret søges om fritagelse 

efter konkurrencelovens § 8. 

 

4 Fritagelse efter konkurrencelovens § 8 

En aftale, der falder ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6, kan konkret fritages fra det, hvis 

betingelserne i konkurrenceovens § 8 er opfyldt. Dette kræver i første omgang at aftalen anmeldes 

(Anmeldelsesblanket K1).  

En fritagelse kræver, at 4 betingelser alle samtidigt er opfyldt: 

- Aftalen bidrager til at styrke markedseffektiviteten, eller fremmer den tekniske eller økonomiske 

udvikling.  

Denne betingelse kan f.eks. indebære at aftalen medfører højere produktivitet, mindre 

ressourcespild, et lavere omkostningsniveau mv., at den giver en mulighed for at opbygge 

infrastruktur eller udvikle ny teknologi som ellers ikke var til stede, eller at den generelt har en 

gavnlig samfundsøkonomisk effekt. Det er nok til at opfylde denne første betingelse, at én af disse 

virkninger vurderes at være til stede. De skal dog vurderes i forhold til hele markedet og/eller 

samfundet: At de deltagende virksomheder selv har fordel af aftalen indgår jo tværtimod som et 

modstående element, i det omfang denne særlige fordel er et resultat af aftalens 

konkurrencereducerende virkning. 

- Aftalen sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved.  

Det er et krav at en del af de opnåede fordele kommer forbrugerne til gavn, f.eks. i form af lavere 

priser eller bedre produkter. Vil aftalen alene sikre aktionærerne en større kapitaludbetaling, eller 

vil den direkte være til skade for forbrugerne, kan den ikke fritages. 

- Aftalen ikke indebærer begrænsninger som er unødvendige for at opnå det legitime formål.  

En aftale kan kun opnå fritagelse i det omfang fritagelsen er nødvendig for at opnå det, som 

positivt begrunder fritagelsen (dvs. de 2 foregående betingelser). 

- Aftalen ikke giver mulighed for at udelukke konkurrence på en væsentlig del af det relevante 

marked.  

Aftaler som helt eliminerer konkurrence kan ikke fritages, når det sker på en væsentlig del af 

markedet. Et vist minimum af konkurrenceaktivitet skal kunne opretholdes, for at en aftale kan 

godkendes. 

Det kan anbefales allerede ved udformningen af aftalen at tænke disse betingelser ind i den, da det øger 

chancen for en fritagelse. Hvis en aftale opfylder alle betingelserne, fritages den med virkning fra 

anmeldelsestidspunktet og for en bestemt periode. Er alle betingelser fortsat til stede ved periodens udløb, 

kan fritagelsen forlænges igen og igen, indtil betingelserne ikke længere er til stede. Manglende 

efterlevelse af fritagelsens vilkår kan medføre, at den tilbagekaldes midt i en periode. Bortfalder eller 

tilbagekaldes fritagelsen, er aftalen igen ulovlig. 
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5 Vurdering efter konkurrencelovens § 9 

En virksomhed eller gruppe af virksomheder kan indsende aftaler til vurdering (Anmeldelsesblanket K1) 

med henblik på at få afklaret, om aftalen falder ind under forbuddet i konkurrencelovens § 6. 

Konkurrencenævnet vurderer herefter aftalen på baggrund af dens indhold, medsendte oplysninger, og 

andre forhold Konkurrencenævnet har kendskab til. Hvis Konkurrencenævnet på baggrund af disse forhold 

vurderer, at aftalen ikke falder ind under konkurrencelovens § 6, udstedes der en erklæring herom. 

En erklæring om at aftalen, ud fra de forhold nævnet har kendskab til, ikke er omfattet af 

konkurrencelovens § 6, er ikke en eviggyldig afgørelse. Andre forhold, som virksomheden ikke har oplyst – 

eller ikke har kunnet oplyse – om, kan medføre, at aftalen alligevel er omfattet.  

En erklæring vil dog afskære konkurrencemyndighederne fra at gribe ind på baggrund af de forhold, der lå 

til grund for erklæringen. Hvis en virksomhed loyalt har oplyst om alle forhold, som virksomheden har og 

burde have kendskab til af relevans for vurderingen, vil der normalt ikke blive tale om sanktionering eller 

erstatningsansvar i anledning af aftalen, selv hvis erklæringen senere måtte blive tilsidesat. 

 

6 Sanktionerne ved overtrædelse 

Forsætlig eller groft uagtsom overtrædelse af forbuddet kan sanktioneres med store bøder, samt medføre 

betydelige erstatningskrav. Egentlig kartelvirksomhed (de 4 typer aftaler, der ikke gælder nogen 

bagatelgrænse for) udgør en særlig grov form for bedrageri imod forbrugerne og samfundet. Derfor kan 

den sanktioneres med anstaltsanbringelse, på linje med anden økonomisk kriminalitet såsom tyveri, 

underslæb og mandatsvig. Domme og afgørelser mod virksomheder kan ligeledes offentliggøres. 

Derudover vil lovlydige konkurrenter eller andre, der har lidt tab ved overtrædelsen, kunne kræve 

erstatning. 

I alle tilfælde vil der kunne gives påbud om at ophøre med at handle på ulovlige aftalevilkår, ligesom 

tilsagn, som virksomheden er fremkommet med for at imødegå konkurrencemæssige betænkeligheder, vil 

kunne gøres bindende. Overtrædelse af påbud eller bindende tilsagn kan sanktioneres. 

En aftale, der er ulovlig efter konkurrencelovens § 6, er automatisk ugyldig. Virksomheder, der ønsker at 

bryde ud af et kartelsamarbejde, risikerer bl.a. derfor ikke noget erstatningsansvar over for de andre 

karteldeltagere for kontraktbrud. 

Særligt for kartelsamarbejde gælder endvidere, at der efter betingelserne i konkurrencelovens §§ 39 - 43 

kan gives sanktionsbortfald til det medlem, som afslører kartellet, og som samarbejder med 

myndighederne om at optrævle det. En virksomhed kan derved helt slippe for bøde, og de ledende 

medarbejdere i den kan slippe for personlige bøder eller anstaltsanbringelse. Hvis du vil ud af et kartel, kan 

du læse mere om mulighederne i vejledningen om sanktionsbortfald og sanktionslempelse.  

 


