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1 Resumé 
 

1. Denne afgørelse vedrører Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiats (efterfølgende nævnt 
KNAPK) koordinering af prissatser på markedet for udlejning af fartøjer.  
 

2. KNAPK er en organisation, som har karakter af en central brancheforening, hvis medlemmer består af 
foreninger og afdelingere for fiskere og fangere i Grønland.  

 
3. KNAPK har til formål at sikre, at  erhvervsfiskere og erhvervsfangere opnår det bedste udbytte og den 

største fortjeneste.  
 

4. Den 4. januar 2016 vedtog KNAPKs bestyrelsen en række prissatser for udlejning af fartøjer fra 
størrelsen ”joller” op til både på 80 BRT. Der er fastsat en prissats per time for sejlads og en prissats per time for ”ventetid”. 

 
5. Vedtagelsen er afgrænset til kun at gælde KNAPKs medlemmer som ønsker at udleje deres 

erhvervsfartøjer, og gælder derfor ikke for såkaldte ”forlystelsesbåde”. Det vil sige både, som 
anvendes til private formål.  

 
6. Problemstillingen i nærværende sag er, at virksomheder selvstændigt skal tage stilling til den politik, 

som virksomheden vil føre på et marked. En priskoordinering mellem konkurrenter går imod denne 
grundtanke. Der behøves ikke at være indgået en decideret aftale mellem konkurrenterne. Det er 
tilstrækkeligt at en forening, f.eks. en brancheforening eller sammenslutning af virksomheder, 
udsender information til medlemmerne om prissatser, da det medfører en risiko for at det påvirker 
medlemmernes egen markedsstrategi. Udsendelse af sådan information kan medføre en kunstig 
gennemsigtighed og skabe en risiko for at medlemmerne adfærd koordineres til skade for 
konkurrencen.  
 

7. Konkurrencenævnet træffer på den baggrund afgørelse om at udstede påbud til KNAPK om, at KNAPK 
straks bringer koordineringen af prissatserne på markedet for udlejning af fartøjer til ophør.  
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2 Afgørelse 
 

8. Konkurrencenævnet træffer afgørelse om, at KNAPKs koordinering af prissatser på markedet for 
udlejning af fartøjer for KNAPKs medlemmer, er en konkurrencebegrænsende aftale, som direkte har 
til formål og til følge at begrænse det primære konkurrenceparameter mellem erhvervsdrivende på 
dette marked, nemlig prisen for et produkt. 
 

9. Konkurrencenævnet træffer afgørelse om at påbyde KNAPK at bringe koordineringen af priserne på 
markedet for udlejning af fartøjer til ophør straks, jf. konkurrencelovens1 § 6, stk. 4, jf. § 28, stk. 1, nr. 1 
 

3 Klagevejledning  
 

10. Konkurrencenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administariv myndighed, jf. 
konkurrencelovens § 35.  
 

11. Afgørelsen kan indbringes for:  
Retten i Grønland  
Postboks 1220 
Jens Kreutzmanniq Aqqutaa 1 
3900 Nuuk  
 
Post.rig@domstol.gl 
Tlf. +299 36 38 00 
 

12. Afgørelsen skal indbringes for domstolen senest 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. 
konkurrencelovens § 36.  
 

13. Opmærksomheden henledes på, at der skal betales retsafgift på kr.  500,- for indbringelse af sagen for 
Retten i Grønland.   

 

1 Inatsisartutlov nr. 1. af 15.maj 2014 om konkurrence, med senere ændringer (konkurrenceloven)  

mailto:Post.rig@domstol.gl
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4 Sagsfremstilling 
 

4.1 Indledning 
 

14. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen modtog et tip vedrørende centralt aftalte prissatser for udlejning 
af fartøjer for KNAPKs medlemmer. 
 

15. Sammen med den anonyme henvendelse er der medsendt en oversigt udstedt af KNAPK over 
prissatser for markedet for udlejning af fartøjer for KNAPKs medlemmer.   

4.1.1 Vedtagelse om priskoordinering  

16. Det fremgår af det fremsendte, at prissatserne er vedtaget af KNAPKs bestyrelse og gælder fra den 1. 
januar 2016.  
 

17. Vedtagelsen gælder for KNAPKs medlemmer af lokalafdelinger for leje af fartøjer fra erhvervsfisker og 
fangere. Vedtagelse erstatter en tidligere oversigt over prissatser fra 1. januar 2008. 
 

18. Prissatserne i vedtagelsen gælder for udlejning af fartøjer fra størrelsen ”joller” op til både/fartøjer på 
80 BRT.  
 

19. Prissatserne varierer afhængigt af fartøjets størrelse.  Prisen for leje af fartøjer større end 80 BRT 
aftales mellem udlejer og lejer.  

 
20. Det følger af vedtagelsen, at joller og fartøjer der kan sejle hurtigere end 20 knob, samt ”forlystelsesbåde” ikke må anvendes af andre end udlejeren. 

 
21. Ifølge vedtagelsen omfatter prissatserne alle omkostninger.  

 
22. Fartøjet skal som minimum udlejes i 6 timer.  I de første 8 timer skal timeprisen forhøjes med 50 

procent, derefter skal prissatserne (i denne vedtagelse) for det pågældende fartøj følges.  
 

23. Der er fastsat en prissats per time for sejlads og en prissats per time for ”ventetid”.  
 

24. I forbindelse med redningsaktioner i iset hav skal prisen for leje af det pågældende fartøj forhøjes med 
30 procent. Prisen kan dog først forhøjes, når der er indgået en aftale om dette mellem chefen for en 
redningsaktion og ejeren af fartøjet eller kaptajnen.  

 
25. I det tilfælde chefen for en redningsaktion har brug for at motoren eller radioen er tændt mens 

fartøjet er i havnen, skal der betales samme pris som hvis fartøjet er ude og sejle.  
 

26. Hvis fartøjet lejes i mere end 14 dage, skal prissatserne for det pågældende fartøj følges dog fratrukket 
10 procent af prisen.  

 
27. Det lejede fartøj skal afleveres samme sted som det blev udlejet.  

 
28. Det fremgår af vedtagelsen, at prissatserne skal ændres på baggund af priserne for olie og andre 

forhold.  
 

29. Det fremgår, at vedtagelsen af prissatserne for udleje af faretøjer fra erhvervsfisker og 
erhvervsfangere blev underskrevet af formanden for KNAPK Henrik Sandgreen den 4. januar 2016.  
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4.1.2 Markedet  

30. Markedet vedrører udlejning af erhvervsfartøjer indenfor fiskeri- og fangerindustrien.  
 

31. Udlejning af fartøjer er en serviceydelse. Ydelsen er en tidsbegrænset udlejning af fartøjer til 
forskellige formål bl.a. transport, fisker, jagtture m.v.  
 

32. Udlejningen kan være med  fører og andet personale, men kan også ske uden bemanding, hvor lejer 
selv forstår sejladsen. Perioden for udlejning kan varier fra timer til flere dage m.v. 

 
 

33. Denne sag vedrører udlejning af erhvervsfartøjer op til 80 BRT, som anvendes i  fiskeri- og 
fangerindustrien og omfatter såvel joller som havgående fartøjer.  
 

34. Udlejningen af fartøjet er ikke hovederhvervet for de erhvervsdrivende, men derimod et bi-erhverv til 
fiskeri- og / eller fangervirksomhed.  

4.1.2.1 Flåden 

35. Den grønlandske flåde af fiskefartøjer er opbygget siden 1960’erne. I 2020 bestod den samlede 
fiskeriflåde af ca. 304 fartøjer og 2.360 joller.2   

 
36. Den havgående flåde omfatter fartøjer over 75 BRT (bruttoregistertone) der fisker udenfor 

tresømilegrænsen. De fleste større fartøjer har kapacitet til at bearbejde  fangsten ombord.  
 

37. Den kystnære flåde omfatter fartøjer under 75 BRT, der fisker indenfor tresømilegrænsen. De små 
fartøjer under 10 BRT findes fortrinsvis i Nordgrønland, hvor de primært indgår i fiskeriet efter 
hellefisk. 

 
38. Fiskeriflåden ejes af private. Den fremherskende virksomhedsform er driftsformen 

enkelmandsvirksomheder. Under denne driftsform er der blandt andet registeret fiskere, som fisker i 
det kystnære hav.3 
 

39. Trawlere, der ejes af Royal Greenland A/S, er dog indirekte offentligt ejede, da Royal Greenland A/S er 
100 procent ejet af Grønlands Selvstyre.4 
 

40. I 2021 var 4.106 personer beskæftiget med fiskeri, fangst og landbrug.  
 

 

2 https://stat.gl/publ/da/GF/2020/pdf/Gr%C3%B8nland%20i%20tal%202020.pdf  

3 https://stat.gl/publ/da/GF/2021/pdf/Gr%C3%B8nland%20i%20tal%202021.pdf 

4  https://stat.gl/sa/sad2014.pdf 

https://stat.gl/publ/da/GF/2020/pdf/Gr%C3%B8nland%20i%20tal%202020.pdf
https://stat.gl/publ/da/GF/2021/pdf/Gr%C3%B8nland%20i%20tal%202021.pdf
https://stat.gl/sa/sad2014.pdf


 8 

41. Med hensyn til jagt, så er der krav om en jagtlicens. Der findes to varianter; fritidslicens og 
erhvervsfangerlicens. Siden 2014 har ca. 2000 personer været tildelt erhvervsfangerlicens.5 

 
42. Alle fartøjer der anvendes erhvervsmæssigt herunder til jagt og fiskeri, skal registeres i et dansk 

skibsregister. Hvilket skibsregister afhænger af fartøjets størrelse.6 
 

43. Registeringen i register  er reguleret i lov nr. 900 af 16. december 1998 om sikkered til søs med senere 
ændringer og tilhørende bekendtgørelser.  Loven inklusiv ændringer er sat kraft i i Grønland ved 
kongelig anordning7.  
 

4.2 Relevante geografiske marked 
  

44. Sagen omhandler prissatser for udlejning af erhvervsfartøjer indenfor fiskeri- og fangerindustrien i 
Grønland.   
 

45. Prissatserne er fastsat af den landsdækkende interessesammenslutningen KNAPK og er udstedt til 
KNAPKs medlemmer i  hele Grønland. Prissatserne er offentlig tilgængelig på KNAPKs hjemmeside og 
kan dermed skabe et konkurrencemæssigt pres på alle erhvervsfiskere og erhvervsfangere som 
ønsker at udleje deres erhvervsfaretøj.     
 

46. Da prisstaserne kan påvirke hele markedet for udlejning af erhvervsfartøjer inden for fiskeri- og 
fangerindustrien i Grønland, afgrænses det geografiske marked til Grønland.  
 
4.3 Virksomheden 

 
47. KNAPK er en central interessesammenslutning af fiskere og erhvervsfangere i Grønland. 

Sammenslutningen består af en række lokalforeninger og blev grundlagt i 1953.  
 

48. Ifølge KNAPKs vedtægter består medlemmerne af foreninger og afdelinger af fiskere og fanger. Der 
henvises i vedtægterne til, at produktionsvirksomheder samt organisationer for fiskeri kan være 
medlemmer.   
 

49. Det fremgår af vedtægterne, at KNAPK blandt andet har til formål, at fiskernes og fangernes erhverv 
får det bedste udbytte og fortjeneste, samt at samarbejde med det formål at forbedre medlemmernes 
produktionsvirksomhed.   
 

50. Ifølge CVR-registeret er KNAPK formelt registreret med branchekoden ”942000 Fagforeninger”, men 
fungerer reelt som en central sammenslutning af lokale sammenslutninger af selvstændigt virkende 
erhvervsfiskere og erhvervsfangere. Organisationen har således karakter af en central 
brancheforening/erhvervsorganisation, og ikke en fagforening/lønmodtagerorganisation. 
 

 

5 https://stat.gl/publ/da/GF/2021/pdf/Gr%C3%B8nland%20i%20tal%202021.pdf 

6 https://www.soefartsstyrelsen.dk/syn-and-registrering/skibsregistrering-og-afgift/groenlandske-skibe  

7 https://www.stm.dk/media/10207/groenlandsk-lovregister-2-kvartal-2020.pdf  

https://stat.gl/publ/da/GF/2021/pdf/Gr%C3%B8nland%20i%20tal%202021.pdf
https://www.soefartsstyrelsen.dk/syn-and-registrering/skibsregistrering-og-afgift/groenlandske-skibe
https://www.stm.dk/media/10207/groenlandsk-lovregister-2-kvartal-2020.pdf
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51. I det omfang KNAPK’s aktiviteter har betydning for konkurrencen mellem de erhvervsdrivende 
medlemmer, skal de derfor overholde konkurrenceloven. 
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5 Lovgivning  
 
5.1 Konkurrencelovens § 2 

 
52. Konkurrenceloven finder anvendelse på »enhver form for erhvervsvirksomhed samt støtte ved hjælp 

af offentlige midler til erhvervsvirksomhed«, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 1. 
 

53. Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen skal begrebet erhvervsvirksomhed forstås bredt. Det 
omfatter »enhver økonomisk aktivitet, der foregår i et marked for varer og tjenester«. Der opstilles 
ikke krav om, at der skal opnås en økonomisk gevinst ved aktiviteterne, eller at der skal være valgt en 
særlig selskabsform. Begrebet erhvervsvirksomhed/virksomhed omfatter enhver enhed, der udøver 
økonomisk aktivitet, uanset denne enheds retlige status og dennes finansieringsmåde. Med KNAPKs 
status som brancheforening, skal de dermed også overholde konkurrenceloven.  
 

54. Konkurrencelovens indgrebsbeføjelser viger imidlertid, hvis adfærden er en direkte eller nødvendig 
følge af offentlig regulering, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 2. Derfor undersøges først, om KNAPKs 
adfærd i sagen er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. 
 

55. I forhold til koordinering af prissatser for udlejning af fartøjer betyder konkurrencelovens § 2, stk. 2, 
at hvis Naalakkersuisut eller Inatsisartut har truffet afgørelse eller fastsat regler, der direkte eller 
indirekte fører til en konkurrencebegrænsning, f.eks. konkurrencebegrænsende aftale om faste priser, 
har Konkurrencenævnet ikke efterfølgende kompetence til at konstatere en sådan 
konkurrencebegrænsende aftale eller påbyde KNAPK at bringe denne til ophør m.v.  
 

56. Det skal dermed afklares, 1) om aftalen er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering, 2) 
om aftalen er et udslag af arbejdsmarkeds parters vedtagelse af løn- og arbejdsforhold, og, 3) er 
aftalen indgået indenfor sammen virksomhed eller koncern.  
   

 
 
  

  § 2.  Inatsisartutloven omfatter enhver form for erhvervsvirksomhed samt støtte ved hjælp af offentlige 
midler til erhvervsvirksomhed. 
 
Stk. 2.  Reglerne i kapitel 2, 3 og 4 gælder ikke, hvis en konkurrencebegrænsning er en direkte eller 
nødvendig følge af en offentlig regulering. En konkurrencebegrænsning, som er fastsat af en 
kommunalbestyrelse, er kun en direkte eller nødvendig følge af en offentlig regulering, når 
konkurrencebegrænsningen er nødvendig for, at kommunalbestyrelsen kan opfylde de opgaver, den er 
pålagt i henhold til lovgivning. 
 […] 
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5.2 Konkurrencelovens § 6 

 
57. Det er forbudt for virksomheder at indgår aftaler, der direkte eller indirekte har til formål at følge at 

begrænse konkurrencen, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 1.  
 

58. Aftalebegrebet skal forstå bredt, som en fælles eller en samstemmende vilje, som forelægger mellem 
mindst to virksomheder.  
 

59. Dermed gælder forbuddet ikke alene aftaler, men også samordnet praksis, vedtagelser m.v.  
 

60. Ifølge bestemmelsen, kan konkurrencebegrænsende aftaler blandt andet bestå i at fastsætte købs- og 
salgspriser eller andre forretningsbetingelser, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 2, nr. 1. Der oplistes i alt 
7 tilfælde af konkurrencebegrænsende aftaler, men listen er ikke udtømmende.   
 

61. Bestemmelsen gælder også for vedtagelser indenfor brancheforeninger og andre sammenslutninger af 
virksomheder, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 3.  
 

62. Ifølge bemærkningerne til bestemmelsen omfatter »sammenslutning af virksomheder, 
brancheforeninger af en hver slags og andre former for organiseret samarbejde mellem 
virksomheder«.  
 

63. Det karakteristiske for en sammenslutning af virksomheder er, at samarbejdet mellem de pågældende 
virksomheder udspringer af deres tilslutning til sammenslutningen, som forener dem og forsvarer 
deres interesser, og at medlemmerne giver deres samtykke til de foranstaltninger som 
sammenslutningen træffer beslutning om.  
 

64. Begrebet vedtagelse skal forstås bredt, og der er ikke noget krav om, at vedtagelsen er juridisk 
bindende for medlemmerne. Det indebærer, at f.eks. anbefalinger, henstillinger, tilkendegivelser m.v. 
vil kunne være omfattet af begrebet. Afgørende for, at sådanne anbefalinger m.v. er omfattet af 
begrebet er, at sammenslutningen har tilsigtet at de pågældende udmeldinger skal være anvendelige 
til at koordinere medlemmernes adfærd.  
 

65. Bestemmelsens stk. 3 gør det således muligt at holde en sammenslutning af virksomheder ansvarlig 
for konkurrencebegrænsende tiltag uden, at det er nødvendigt at skulle bevise, at der har været en 
konkurrencebegrænsende aftale eller samordnet praksis mellem virksomhederne, der er medlem af 
sammenslutningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 6. Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler, der direkte eller indirekte har til formål eller til 
følge at begrænse konkurrencen. 

Stk. 2.  Aftaler efter stk. 1, kan for eksempel bestå i at: 
1)  fastsætte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser, 
2)  begrænse eller kontrollere produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer, 
3)  opdele markeder eller forsyningskilder, 
4)  anvende ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles 
ringere i konkurrencen, 
5)  stille som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, som 
efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand, 
6)  2 eller flere virksomheder samordner deres konkurrencemæssige adfærd gennem oprettelse af 
et joint venture, eller 
7)  fastsætte bindende videresalgspriser eller på anden måde søge at få en eller flere 
handelspartnere til ikke at fravige vejledende salgspriser. 

Stk. 3.  Stk. 1 gælder også for vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder og 
samordnet praksis mellem virksomheder. (…) 
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5.3 Konkurrencelovens § 7 
 

66. Konkurrencelovens § 7 indeholder kvantitative grænser for anvendelsen af forbuddet mod 
konkurrencebegrænsende aftaler indeholdt i § 6. 
 

67. Disse kvantitative grænser finder dog ikke anvendelse, hvis virksomheder eller en sammenslutning af 
virksomheder aftaler, samordner eller vedtager, priser, avance m.v. for salget eller videresalget af vare 
eller tjenesteydelser., jf. § 7, stk. 2, nr. 1.  
 

68. Undtagelserne indebærer, at forbuddet i § 6, stk. 1, finder anvendelse på sådanne 
konkurrencebegrænsende aftaler m.v. uanset aftaledeltagernes omsætning eller markedsandel. 
 

69. Aftaler mellem virksomheder, en vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder og 
samordnet praksis mellem virksomheder, hvis de sammen med lignende aftaler m.v. begrænser 
konkurrencen, er også omfattet af forbuddet i § 6 uanset om de kvalitative grænser i § 7, stk. 1 er 
opnået.  
 

70. En koordinering af prissatser er at betragte som alvorlige konkurrencebegrænsninger, der i sig selv 
har til formål at begrænse konkurrencen. Årsagen hertil er, at en koordinering af prissatser begrænser 
den primære konkurrenceparameter mellem virksomheder, nemlig prisen for et produkt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

§ 7. Forbuddet i § 6, stk. 1, gælder ikke, hvis: 
1)  aftaleparternes samlede markedsandel ikke overstiger 10 procent på noget relevant marked, der 
er berørt af aftalen, når aftalen er indgået mellem virksomheder, som er faktiske eller potentielle 
konkurrenter på det berørte marked, jf. dog stk. 2 og 3,  
2) de enkelte aftaleparters markedsandele ikke overstiger 15 procent på noget relevant marked, der 
er berørt af aftalen, når aftalen er indgået mellem virksomheder, der ikke er faktiske eller potentielle 
konkurrenter på et af disse markeder, jf. dog stk. 2 og 3, eller 
3)  aftaleparternes samlede omsætning ikke overstiger 5 millioner kroner, jf. dog stk. 2 og 3. 

Stk. 2.  Undtagelserne i stk. 1 gælder ikke i tilfælde, hvor virksomheder eller en sammenslutning af 
virksomheder aftaler, samordner eller vedtager: 
1)  priser, avancer m.v. for salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser, 
2)  begrænsninger af produktion eller salg, 
3)  opdeling af markeder eller kunder, eller 
4)  forudgående regulering af bud, fastsættelse af betingelser for åbning af bud, udskydelse af bud, 
forudgående anmeldelse af bud eller anden form for samarbejde inden tilbudsgivningen. 

 Stk. 3.  Forbuddet i § 6, stk. 1, gælder uanset stk. 1 for en aftale mellem virksomheder, en vedtagelse 
inden for en sammenslutning af virksomheder og samordnet praksis mellem virksomheder, hvis 
denne sammen med lignende aftaler, vedtagelser eller samordnet praksis begrænser konkurrencen.  […] 
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5.4 Konkurrencelovens § 8 
 

71. Forbuddet i konkurrencelovens § 6 finder ikke anvendelse på konkurrencebegrænsende aftaler, som i 
medfør af lovens § 8 er blevet fritaget af Konkurrencenævnet efter anmeldelse. 
 

72. Fritagelsen kan dermed kun opnås, hvis parterne har anmeldt aftalen til Forbruger- og 
Konkurrencestyrelsen med anmodning om fritagelse fra konkurrencelovens § 6. jf. § 8, stk. 2.  
 

73. En konkurrencebegrænsende aftale kan alene fritages, hvis den er blevet anmeldt i overensstemmelse 
med § 8, stk. 2, samt hvis aftalen opfylder følgende 4 betingelser:  
 
1) aftalen bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller 
tjenesteydelser eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling,  
 
2) sikrer forbrugeren en rimelig andel af fordelene derved,  
 
3) ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål og  
 
4) ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de 
pågældende varer eller tjenesteydelser.  
 

74. De fire betingelser er kumulative, og de skal dermed alle være opfyldt for at § 8, stk. 1 kan finde 
anvendelse. Der er tale om en udtømmende opregning af betingelser, og undtagelsen kan ikke gøres 
afhængig af yderligere betingelser. 
 

75. Derudover er det afgørende, for at en konkurrencebegrænsende aftale kan undtages efter § 8, stk. 1, at 
den lever op til lovens formål, om at fremme den samfundsøkonomiske effektivitet til gavn for 
virksomheder og forbrugere.   
  

§ 8.  Konkurrencenævnet fritager efter anmeldelse aftaler mellem virksomheder, vedtagelser inden for en 
sammenslutning af virksomheder eller en samordnet praksis mellem virksomheder fra forbuddet i § 6, stk. 
1, hvis Konkurrencenævnet skønner, at de: 
1)  bidrager til at styrke effektiviteten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser 
eller fremmer den tekniske eller økonomiske udvikling, 
2)  sikrer forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved, 
3)  ikke pålægger virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og 
4)  ikke giver virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de 
pågældende varer eller tjenesteydelser. […] 
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5.5 Konkurrencelovens § 10 
 

76. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at grupper af aftaler, vedtagelser m.v., som opfylder 
betingelserne i konkurrencelovens § 8, stk. 1 kan fritages fra forbuddet mod 
konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. konkurrencelovens § 10, stk. 1. 
  

77. Ifølge bemærkningerne er gruppefritagelsen begrundet i, at visse typer af konkurrencebegrænsende 
aftaler med videre indebærer samfundsmæssige fordele, som overstiger eller er væsentligere end de 
ulemper, som konkurrencebegrænsningerne medfører.  

 
78. Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som opfylder betingelserne om gruppefritagelse, skal ikke 

anmeldes til Forbruger- og konkurrencestyrelsen da disse automatisk er fritaget fra forbuddet i 
konkurrencelovens § 6, stk. 1. Dette udelukker dog ikke, at der skal ske en frivillig anmeldelse, hvis de 
berørte virksomheder er i tvivl om rækkeviden eller fortolkningen af den pågældende 
gruppefritagelse.  

 
79. Naalakkersuisut har dog ikke anvendt denne hjemmel og der findes derfor på nuværende tidspunkt 

ingen mulighed for fritagelse efter § 10 fra forbuddet i konkurrencelovens § 6, stk. 1.  
  

 § 10.  Naalakkersuisut kan efter at have indhentet udtalelse fra Konkurrencenævnet fastsætte regler om 
fritagelse fra forbuddet i § 6, stk. 1, for grupper af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis, som opfylder 
betingelserne i § 8, stk. 1. 
  Stk. 2.  Når aftaler, vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder eller en samordnet praksis, 
som er omfattet af en gruppefritagelse udstedt i medfør af stk. 1 i et konkret tilfælde har virkninger, som er 
uforenelige med betingelserne i § 8, stk. 1, kan Konkurrencenævnet inddrage gruppefritagelsen for de 
virksomheder, som er involveret i aftalen. […] 
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5.6 Selvstyrets bekendtgørelse § 4 
 

80. Bekendtgørelsen om ydelse af diæter, rejse- og opholdsgodtgørelse m.v.8 regulerer ydelse af diæter, 
rejse- og opholdsgodtgørelse mv. for medlemmerne af provstiudvalget og menighedsrepræsentanter i 
forbindelse med afholdelse af kirkelige møder.  
 

81. Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i Inatsisartutlov nr. 9 af 19. maj 2010 om Kirken. 
Bekendtgørelsen var oprindeligt hjemlet i landstingsforordningen nr. 15 af 28. oktober 1993 om 
kirken, og blev ved ændringen i 2010 videreført.  
 

82. Medlemmerne skal i forbindelse med rejser anvende det billigste offentlige transportmiddel. I det 
tilfælde de er nødt til at anvende fartøjer som for eksempel både til rejsebrug, skal det ske efter en 
gældende overenskomst indgået mellem Grønlands Selvstyre, KNAPK og KANUKOKA jf. 
bekendtgørelsens § 4, stk. 2.  
 

83. Prisen for udlejning af et fartøj skal dermed fastsættes i en overenskomstaftale indgået mellem 
Grønlands Hjemmestyre, KNAPK og KANUKOKA.  
 

84. Kun i det tilfælde der er tale em et hurtiggående fartøj med en hastighed på over 20 knob, skal prisen 
aftales mellem lejer og udlejer.  
 

85. Der har ikke været en overenskomstaftale for leje af faretøjer til transportbrug mellem KNAPK og 
Grønlands Selvstyre siden 1. januar 2008. KNAPK besluttede i 2008, at udstede vejledende priser for leje af fartøjer for KNAPK’s medlemmer af lokalafdelinger (udlejning af fartøjer). Det fremgår af 
vejledningen fra 2008, at beslutningen om at aftalen ikke skulle indgås med Grønlands Selvstyre 
skyldes, at Selvstyret ikke reagerede på KNAPK’s krav.9  
 

86. Den 1. marts 2008 trådte landstingslov nr. 16 af 19. november 2007 om konkurrence i kraft. Med 
loven blev indført et forbud imod konkurrenceforvridende aftaler som for eksempel aftalte prissatser 
på udlejning af faretøjer. Landstingsloven er efterfølgende blevet erstattet af Inatsisartutlov nr. 1 af 
15. marts 2014 om konkurrence, med senere ændringer.   
  

 

8 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 32 af 17. december 1996 om ydelse af diæter, rejser- og opholdsgodtgørelse 

samt kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til de valgte medlemmer af provstiudvalget og 

menighedsrepræsentationer 

9 Bilag 4: Vejledende priser for leje af fartøjer, ikrafttrådt den 1. januar 2008 

§ 4. Der ydes fri rejse med billigste offentlige transportmiddel. Hvis offentlige transportmiddel ikke 
kan benyttes, eller hvis et andet egnet transportmiddel er billigere at benytte, ydes dækning af afholdte 
rejseudgifter efter bestemmelserne i stk. 2-6.  

Stk. 2. Leje af kajak, hundeslæde eller fartøjer til rejsebrug sker efter gældende overenskomst mellem 
Grønlands Hjemmestyre, KNAPK og KANUKOKA.  

Stk. 3. Leje af speedbåde og hurtiggående både (hvorved forstås både med marchhastighed over 20 
knob), som ikke er omfattet af overenskomsten mellem Grønlands Hjemmestyre, KNAPK og 
KANUKOKA om takster for leje af fartøj til rejsebrug m.m., kan finde sted efter billigst opnåelige aftale 
med ejeren under forudsætning af, at bådene er forsynet med det nødvendige sikkerhedsudstyr og 
redningsmateriale og at ejeren forsikret mod personskade og ulykke.  […] 
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6 KNAPKs bemærkninger og høringssvar 
 

87. Den 25. maj 2022 sendte Forbruger- og Konkurrencestyrelsen udkast til afgørelse i partshøring hos 
KNAPK med svarfrist 16. juni  2022.  
 

88. Formålet med høringen var at sikre, at involverede aktører kendte sagens oplysninger og havde 
mulighed for at udtale sig om oplysninger og styrelsens vurdering i sagen, inden Konkurrencenævnet 
træffer endelig afgørelse. 
 

89. KNAPK fremsendte  ingen bemærkninger til afgørelsen.  
 
 

7 Vurdering 
 

7.1 Konkurrencelovens § 6  
 

90. Konkurrencenævnet kan udstede påbud om, at aftaler indgået mellem virksomheder, der direkte eller 
indirekte har til formål eller til følge at begænse konkurrencen, straks skal bringes til ophør, jf. 
konkurrencelovens § 6. 
 

91. For at der kan udstedes påbud, skal der være tale om en aftale, indgået mellem erhvervsvirksomheder, 
som direkte eller indirekte har til følge eller til formål at begrænse konkurrencen.   

7.1.1 Erhvervsvirksomhed  

92. Erhvervsvirksomhedsbegrebet omfatter enhver enhed, som udøver økonomisk aktivitet, uanset denne 
enheds retlige status, og kan bl.a. omfatte sammenslutninger af virksomheder herunder 
brancheforeninger m.v.   
 

93. I nærværende sag er KNAPK registreret i CVR som en fagforening, men ifølge deres egne vedtægter 
består medlemmerne af foreninger og afdelinger af fiskere og fangere, herunder produktionsanlæg.  
KNAPK har således karakter af en central brancheforening, og er i det omfang foreningens aktiviteter 
har betydning for konkurrencen mellem de erhvervsdrivende medlemmer, omfattet af 
bestemmelserne i konkurrenceloven. 

7.1.2 Konkurrencenebegrænsende aftale 

94. En betingelse for, at der kan udsteds påbud efter konkurrencelovens § 6, er, at der er tale om en 
konkurrencebegrænsende aftale som direkte eller indirekte  har til formål eller til følge at begrænse 
konkurrencen, jf. § 6, stk. 1.  
 

95. I nærværende sag har KNAPK i januar 2016, vedtaget en række prissatser for markedet for udlejning 
af fartøjer fra erhvervsfiskere og fangere. Indholdet af vedtagelsen er gennemgået i afsnit 4.1.1. Heraf 
fremgår det, at det er KNAPKs bestyrelsen som har vedtaget prissatserne, og at de gælder for de 
medlemmer som er erhvervsfiskere og erhvervsfangere, og som ønsker at udleje deres 
erhvervsfaretøjer.   
 

96. De retlige rammer for konkurrencelovens § 6 er gennemgået i afsnit 5.3. Det følger heraf, at 
sammenslutninger af virksomheder ikke må indgå konkurrencebegrænsende aftaler, herunder 
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vedtagelser om priser på et marked jf. konkurrencelovens § 6, stk. 3. 
 

97. Begrebet ”sammenslutning af virksomheder” skal forstås bredt, og kan være alle former for 
organiseret samarbejde mellem virksomheder, herunder også brancheforeninger.   
 

98. KNAPKs virksomhed er beskrevet i afsnit 4.2, hvoraf det fremgår, at KNAPKs formål er at arbejde for 
at forbedre forholdene for erhvervsfiskere og erhvervsfangere i Grønland. KNAPK er dermed at 
betragte som en brancheforening for erhvervsfiskere og erhvervsfangere i Grønland, og er dermed et 
organiseret samarbejde mellem disse virksomheder.   
 

99. Konkurrencebegrænsende aftaler omfatter også vedtagelser, jf. konkurrencelovens § 6, stk. 3. 
Begrebet ”vedtagelser” omfatter vedtægter, beslutninger, henstillinger m.v. Der er ikke krav om at 
vedtagelsen skal være juridisk bindende for medlemmerne af en sammenslutning af virksomheder.  
Dette medfører, at f.eks.  anbefalinger og udsendelse af diverse hjælpemidler til medlemmernes 
optræden på et marked vil kunne være omfattet af begrebet.    
 

100. Grundtanken med konkurrencelovens § 6 er, at virksomheden selvstændigt skal tage stilling til den 
politik, som virksomheden vil føre på det pågældende marked, samt selv fastsætte de vilkår, som 
virksomheden vil tilbyde kunderne. En priskoordinering mellem konkurrenter på et marked går imod 
denne grundtanke. Der behøves ikke at være indgået en decideret aftale. Det, at en forening udsender 
information til medlemmerne om f.eks. priser, er tilstrækkeligt, da det medfører en risiko for, at det 
påvirker medlemmerne når de skal fastsætte deres egne markedsstrategier. Udsendelse af sådanne 
information kan skabe en kunstig gennemsigtighed, som frigør medlemmerne fra den usikkerhed der 
ellers normalt er forbundet med at være til stede på et marked med konkurrence og dermed skaber en 
risiko for at medlemmernes adfærd koordineres til skade for konkurrencen. 
 

101. Dette element af priskoordination er endnu stærkere, hvis der udsendes anbefalinger om priser, 
såsom vejledende takster. Aftaler om faste priser må endog anses for at udelukke enhver 
priskonkurrence mellem deltagerne inden for deres anvendelsesområde.  
 

102. Det er konkurrencenævnets vurdering, at de af KNAPK vedtagede koordinerende prissater for 
udlejning af fartøjer fra erhvervsfiskere og fangere er en konkurrencebegrænsende aftale som direkte 
har til formål og til følge at begrænse konkurrencen.   

7.1.3 Undtagelser 

103. Foruden at den konkurrencebegrænsende støtte direkte eller indirekte skal have til formål eller til 
følge at begrænse konkurrencen, er det en betingelse for at kunne udstede påbud efter 
konkurrencelovens § 6, at den konkurrencebegrænsende aftale ikke er omfattet af undtagelserne i 
konkurrencelovens § 7, § 8 og § 10.  
 

104. I afsnittene 5.3 til 5.5 gennemgås de retlige rammer for undtagelserne til forbudsbestemmelsen i 
konkurrencelovens § 6.  

 
105. Konkurrencebegrænsende aftaler kan undtages hvis de kvalitative grænser for omsætning- og 

markedsandel for de deltagende virksomheder ikke er overskredet, jf. konkurrencelovens § 7.  
 

106. Undtagelsen gælder dog ikke, hvis der er tale om en meget alvorlig konkurrencebegrænsende aftale 
som for eksempel en koordinering af priserne på et marked. Dette begrundes med, at en sådan 
koordinering begrænser det primære konkurrenceparameter mellem virksomheder, nemlig prisen for 
et produkt.    
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107. I afsnit 4.1.1. er oplistet indholdet af KNAPKs vedtagelse for koordinering af prissatser for udleje af 

faretøjer. Vedtagelsen har til formål og til følge at koordinere priserne for udlejning af fartøjer for 
medlemmerne af KNAPK, og derfor ses vedtagelsen ikke at være omfattet af undtagelsen i 
konkurrencelovens § 7.  
 

108. Derudover kan konkurrencebegrænsende aftaler fritages, hvis aftalen efter anmeldelse til Forbruger- 
og Konkurrencestyrelsen, kan dokumenteres, at fremme den samfundsøkonomiske effektivitet til gavn 
for virksomheder og forbrugere, jf. konkurrencelovens § 8.  
 

109. Prissatserne i sagen er hverken blevet anmeldt til Konkurrencenævnet eller fritaget af dette, hvorfor 
den ikke ses at være omfattet af undtagelsen i konkurrencelovens § 8.  

 
110. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om at grupper af aftaler, herunder vedtaglser, som opfylder 

betingelserne i konkurrencelovens § 8, kan fritages fra forbudsbestemmelsen om 
konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6. Denne hjemmel er dog på nuværende 
tidspunkt ikke anvendt. Den i sagen omhandlende konkurrencebegrænsende aftale, er dermed ikke 
undtaget i henhold til konkurrencelovens § 10.  

7.1.4 Offentlig regulering 

111. Foruden at den konkurrencebegrænsende støtte direkte eller indirekte skal have til formål eller til 
følge at begrænse konkurrencen, er det en betingelse for at kunne udstede påbud efter 
konkurrencelovens § 6, at den konkurrencebegrænsende aftale ikke er lovlig i henhold til offentlig 
regulering jf. § 2, nr. 2 
 

112. Kompetencen til at vurdere, om en konkurrencebegrænsende aftale er lovlig i henhold til offentlig 
regulering, ligger hos konkurrencemyndigheden.  
 

113. Den retlige ramme for KNAPKs vedtagelse af koordinerende prissatser for udlejning af fartøjer er 
gennemgået i afsnit 5. Her er det påvist, at der ifølge selvstyrets bekendtgørelse, er hjemmel til at 
Grønlands Selvstyre, KNAPK og KANUKOKA kan indgå en overenskomst for priserne på leje af fartøjer, 
for så vidt angår tjenesterejser for medlemmerne af provstiudvalget og menighedsrepræsentationen i 
forbindelse med kirkelige møder.  

 
114. En sådan overenskomstaftale har ikke eksisteret siden januar 2008, hvor der blev indført et forbud 

mod indgåelse af konkurrenceforvridende aftaler. KNAPK har herefter egenhændigt fortsat denne 
praksis uden aftaleindgåelse med bekendtgørelsens foreskrevne parter.      
 

115. I afsnit 4.1.1. er oplistet indholdet af KNAPKs koordinering af prissatser for leje af fartøjer. Heraf 
fremgår det, at prissatserne alene er vedtaget af KNAPKs bestyrelsen. Vedtagelsen ses dermed ikke at 
være indgået i overensstemmelse med andre end KNAPK selv.  
 

116. Der ses ikke at være konkret hjemmel til at KNAPKs bestyrelse kan vedtage koordinerende prissatser 
for udleje af fartøjer.   
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7.2 Samlet konklusion  
 

117. På baggrund af ovenstående er det Konkurrencenævnets vurdering, for så vidt angår KNAPKs 
priskoordinering på markedet for udlejning af både/fartøjer, at:  

a. der foreligger ikke offentlig regulering som KNAPKs vedtagelse er en direkte eller 
nødvendig følge af.  

b. priskoordineringen direkte eller indirekte har til formål og til følge at begrænse det 
primære konkurrenceparameter mellem erhvervsdrivende på markedet for udlejning af 
både/fartøjer, nemlig prisen for et produkt. Dermed er der tale om en 
konkurrencebegrænsende aftale, jf. konkurrencelovens kapitel 2. 

c. der udstedes påbud til KNAPK om at bringe den konkurrencebegrænsende aftale til ophør 
straks.   
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8 Bilagsliste 
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• Bilag 3: KNAPKs vedtægter (Kalaallit Nunaanni Aalisartut Piniartullu Kattuffiata 

Malittarisassai – Juni 2017) 
• Bilag 4: Vejledende priser for leje af faretøjer, ikrafttråt den 1. januar 2008 


