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KAPITEL 1

Definitioner

§ 1. Denne lov finder anvendelse på ansættelsesklausuler.
Stk. 2. I denne lov forstås ved:

1) Ansættelsesklausuler: Job-, konkurrence- og kunde- samt kombine-
rede klausuler.

2) En lønmodtager: En person, der modtager vederlag for personligt 
arbejde i tjenesteforhold.

3) Andet passende arbejde: Arbejde inden for et fagligt område, som 
lønmodtageren er uddannet til eller har haft beskæftigelse indenfor, 
og som opnås efter fratræden i den periode, hvor lønmodtageren er 
forpligtet af en ansættelsesklausul.

4) Jobklausul: En aftale, som en arbejdsgiver indgår med andre virk-
somheder med henblik på at hindre eller begrænse en lønmodtagers 
muligheder for at opnå ansættelse i en anden virksomhed, eller en 
aftale indgået med en lønmodtager med henblik på at hindre eller 
begrænse andre lønmodtageres muligheder for at opnå ansættelse i 
en anden virksomhed.

5) Konkurrenceklausul: En aftale mellem en lønmodtager og dennes 
arbejdsgiver om, at lønmodtageren af konkurrencehensyn efter fra-
trædelsen ikke må drive forretning eller anden virksomhed af en vis 
art eller tage ansættelse i en sådan.

6) Kundeklausul: En aftale mellem en lønmodtager og dennes arbejds-
giver om, at lønmodtageren efter fratrædelsen ikke må tage ansæt-
telse hos eller direkte eller indirekte have erhvervsmæssig kontakt 
med sin tidligere arbejdsgivers kunder og andre forretningsmæssige 
forbindelser.

7) Kombineret ansættelsesklausul: En aftale om, at lønmodtageren for-
pligtes af en konkurrenceklausul og en kundeklausul, i samme tidsrum.
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Kapitel 1. Definitioner

Kilder:
Bemærkningerne til lovforslaget, s. 4-5 og 15-16.

1. Baggrund

Ansættelsesklausulloven finder udelukkende anvendelse i forhold til job-, 
konkurrence- og kunde- mv. og kombinerede klausuler, jf. akl. § 1, stk. 2, nr. 
1. Ansættelsesklausulloven bryder dermed med tidligere tiders retsstilling, 
hvor der i forhold til konkurrence- og kundeklausuler mv. udelukkende var 
tale om en lovregulering for så vidt angår funktionærer. Ved jobklausulloven 
– lov nr. 460 af 17.06.2008 – blev der gennemført en regulering af ansættel-
sesklausuler uafhængigt af lønmodtagernes status. Jobklausulloven ændrede 
intet ved de dagældende regler for konkurrence- og kundeklausuler mv. for 
funktionærer i henhold til de tidligere ful. §§ 18 og 18 a. Der har stort set si-
den ikrafttrædelsen af de tidligere bestemmelser i ful. §§ 18 og 18 a og ikke 
mindst på baggrund af jobklausullovens ikrafttræden været fremført syns-
punkter om, at enten skulle klausuler på arbejdsmarkedet forbydes, eller også 
skulle der gennemføres en mere ensartet og konsekvent regulering af de for-
skellige klausultyper, der i forskellig grad på den ene side yder arbejdsgive-
ren beskyttelse mod konkurrence fra tidligere lønmodtageres side, og på den 
anden side hæmmer fratrådte lønmodtageres mobilitet og dermed mulighed 
for at få andet passende arbejde. 

I efteråret 2003 blev der nedsat et særligt udvalg: Udvalget om konkur-
rence- og kundeklausuler (KK-udvalget). KK-udvalget var bredt sammensat 
og konstaterede hurtigt, at det eksisterende materiale om omfanget af anven-
delsen af konkurrence- og kundeklausuler mv. var for sparsomt, hvorfor der 
i udvalgsregi blev iværksat forskellige undersøgelser til afdækning1 af graden 
af anvendelse af ansættelsesklausuler på det danske arbejdsmarked. Ulempen 
ved redegørelser o.l. på det arbejdsretlige område er, at der ofte er betydelige 
interesseforskelle mellem de forskellige organisationer mv., der er repræsen-
teret i udvalg o.l., således også i relation til KK-udvalget, hvor såvel lønmod-
tagersidens som arbejdsgiversidens anbefalinger til ændringer i reglerne om 
konkurrence- og kundeklausuler er oplistet i KK-redegørelsen (2004), s. 6. 

Efter en gennemgang af gældende ret, i betydeligt omfang baseret på 
utrykte afgørelser, og efter iværksættelse af spørgeskemaundersøgelser og 
bearbejdning af resultatet af disse blev der formuleret flere anbefalinger til 
ændringer af reglerne om konkurrence- og kundeklausuler mv. samt andre 

1. Jf. KK-redegørelsen (2004), s. 4.
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1. Baggrund

tiltag, der havde til formål at forbedre anvendelsen og udarbejdelsen af klau-
suler. Lønmodtagersidens anbefalinger fremgår af KK-redegørelsen (2004), s. 
37 ff. Arbejdsgiversidens anbefalinger fremgår af KK-redegørelsen (2004), s. 
39 f. Ministeriernes repræsentanters anbefalinger fremgår af KK-redegørelsen 
(2004), s. 40. Der fremkom som forventet ikke en fælles samlet indstilling til 
en evt. ændring af reglerne i de tidligere ful. §§ 18 og 18 a. Det betød, hvil-
ket måske heller ikke var overraskende, at beskæftigelsesministeren kunne 
skyde initiativerne ned selvsamme dag,2 som rapporten blev offentliggjort, 
jf. Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse af 21. september 2004 om 
redegørelsen om konkurrence- og kundeklausuler. 

Den nedskudte rapport fra KK-udvalget, kritikken mod SH H66001.2006 
af 28.07.2006 (2-1)3 og ikke mindst den efterfølgende kritik af jobklausullo-
ven har givetvis, dels hver for sig, dels i fællesskab, ført til en forståelse for, 
at en reform af lovgivningen eller mangel på samme omkring ansættelses-
klausuler var påkrævet. 

Ansættelsesklausuler indgik som et delelement i en politisk aftale4 om en 
vækstpakke fra juni 2014. Denne vækstpakke indeholder 112 forslag, hvor 
der som forslag nr. 57 under overskriften Færre ansættelsesklausuler anføres: 

Jobklausuler forbydes. Der vil dog forsat være mulighed for at aftale 
jobklausuler i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og i forbindelse 
med vikarer.

Der indføres ens regler om brugen af kunde- og konkurrenceklausuler, 
som gælder for alle medarbejdergrupper på arbejdsmarkedet. Reglerne for 
konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer udbredes således til at gælde 
for alle lønmodtagere.

Der indføres en maksimal varighed for ansættelsesklausuler på 12 måne-
der, og kompensationsreglerne ændres, så lønmodtagere kompenseres mere, 
jo længere klausul de er bundet af.

Aftalen indebærer, at der fortsat er mulighed for, at arbejdsmarkedets par-
ter kan indgå kollektive overenskomster, hvor man fraviger reglerne, således 
at der kan tages hensyn til helt særlige forhold i den enkelte branche. Ændrin-
gen skal alene gælde for fremtidige aftaler og griber ikke ind i eksisterende 
aftaler på arbejdsmarkedet.

2. En noget ejendommelig måde at takke udvalgsmedlemmerne for deres arbejds-
indsats eller »blot« en konstatering af, at tiden ikke var moden til en revision af 
retsgrundlaget for ansættelsesklausuler i dansk ansættelsesret. 

3. Bl.a. ref. og kommenteret i Jens Paulsen: Arbejdsmarkedsklausuler, s. 215 ff.
4. Bag den politiske aftale fra juni 2014 om en vækstpakke stod partierne: Socialde-

mokraterne, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 
Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.
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Der er enighed om at evaluere ændringerne, herunder ved at igangsætte 
en analyse af udenlandske erfaringer med klausuler, herunder i USA, der i 
Californien har forbudt ansættelsesklausuler.

I beskæftigelsesministerens bemærkninger til lovforslaget (s. 5, 1. sp.) 
anføres: Forslaget om en ny regulering af ansættelsesklausuler udspringer af 
et ønske om at skabe favorable vilkår for væksten i samfundet og sikre en 
høj lønmodtagermobilitet og videnspredning til gavn for produktiviteten på 
arbejdsmarkedet. 

Beskæftigelsesministeren anfører om baggrunden for lovforslaget (s. 5 f) 
følgende: Produktivitetskommissionen, der blev nedsat af regeringen i 2012, 
har i Analyserapport 2 om konkurrence, internationalisering og regulering 
fra august 2013 omtalt brugen af arbejdsmarkedsklausuler … Senere (s. 
6 f) anføres:

Produktivitetskommissionen anbefaler: 
Det er Produktivitetskommissionens vurdering, at udbredelsen af arbejds-

markedsklausuler er en barriere for mobilitet og videnspredning på arbejds-
markedet – og dermed også for iværksætteri og produktivitet. Kommissionen 
anbefaler derfor, at lovgivningen skærpes, så danske virksomheders mulighe-
der for brug af ansættelsesklausuler begrænses væsentligt. 

Ansættelsesklausuler er efter ansættelsesklausulloven afgrænset til alene 
at angå job-, konkurrence-, kunde- mv. og kombinerede klausuler, jf. lovens 
kap. 2-3. Loven er derfor udtømmende og finder ikke anvendelse på andre 
typer af klausuler, som arbejdsgivere og lønmodtagere ønsker at indgå. I be-
mærkningerne til lovforslaget anføres, s. 15, 1. sp.:

Der vil være aftalefrihed mellem lønmodtagere og arbejdsgivere til at aftale andre typer 
af klausuler inden for de sædvanlige rammer af aftaleloven og ansættelsesretten således, 
at der kan tages hensyn til konkrete behov inden for brancher og i enkelte virksomheder 
til fx at aftale uddannelsesklausuler mv. 

Spørgsmålet er dog, om denne motivudtalelse har noget reelt indhold i relation 
til at tage hensyn til enkeltbrancher eller enkeltvirksomheder, der kan påvise 
særlige behov. Hvis der i sådanne brancher er særlige behov for beskyttelse, 
kan denne beskyttelse ikke opnås ved, at ansættelsesklausuler aftales læn-
gere end de i akl. § 5, nr. 5, § 6, stk. 1, nr. 4, og § 7, nr. 1, anførte maksimale 
klausulperioder (12 måneder for konkurrence- og kundeklausuler mv. og 6 
måneder for kombinerede ansættelsesklausuler). Sådanne virksomheder må 
operere med andre klausultyper som eksempelvis fastholdelsesklausuler el-
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2. Definition af ansættelsesklausuler og særlige begreber

ler royaltyklausuler eller evt. ved at aftale aktieaflønningsvilkår5 med (nøgle)
medarbejdere. 

2. Definition af ansættelsesklausuler og særlige begreber

Akl. § 1, stk. 2, fastlægger, hvad der forstås ved en række begreber. Omfanget 
af ansættelsesklausuler defineres i akl. § 1, stk. 2, nr. 1. De enkelte ansættelses-
klausuler, der reguleres af ansættelsesklausulloven, defineres i akl. § 1, stk. 2, 
nr. 4-7. Akl. § 1, stk. 2, nr. 2, definerer, hvad der forstås ved en lønmodtager, 
og i akl. § 1, stk. 2, nr. 3, defineres andet passende arbejde. 

2.1. Definition af ansættelsesklausuler – akl. § 1, stk. 2, nr. 1
Ansættelsesklausulloven regulerer alene job-, konkurrence- og kunde- samt 
kombinerede klausuler, jf. akl. § 1, stk. 2, nr. 1.6

Der opereres på arbejdsmarkedet med alternative ansættelsesklausuler, 
og det må antages, at der efter ansættelsesklausullovens ikrafttræden vil blive 
tale om en øget anvendelse af alternative ansættelsesklausuler som uddan-
nelses-,7 fastholdelses-,8 royalty-9 og aktieaflønningsklausuler og medarbej-
dermotiverende klausuler,10 sign on-klausuler og diverse variationer af bo-
nusaftaler mv.11

2.2. Definition af lønmodtager – akl. § 1, stk. 2, nr. 2
Akl. § 1, stk. 2, nr. 2,12 definerer en lønmodtager13 som en person, der mod-
tager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold. 

I den juridiske litteratur14 er der givet forskellige bud på, hvorledes løn-
modtagerbegrebet skal fastlægges. 

5. Et aktieaflønningsvilkår vil nærmest undtagelsesfrit indeholde et element af 
fastholdelsesklausul. 

6. Jf. bemærkningerne til lovforslaget, s. 14, 1. sp. 
7. Jf. Jens Paulsen: Arbejdsmarkedsklausuler, s. 241 ff.
8. Jf. Jens Paulsen: Arbejdsmarkedsklausuler, s. 251 ff.
9. Jf. Jens Paulsen: Arbejdsmarkedsklausuler, s. 287 ff.
10. Jf. Jens Paulsen: Arbejdsmarkedsklausuler, s. 275 ff.
11. Jf. bemærkningerne til lovforslaget, s. 5, 2. sp. 
12. Jf. bemærkningerne til lovforslaget, s. 15, 1. sp.
13. Jf. Henrik Karl Nielsen: E.T. 2015.201: Nyt lovforslag om »ansættelsesklausuler« – 

Genovervejelse og korrektur mens vi venter på nyt Folketing, afsnit 2.
14. Jf. bl.a. Ole Hasselbalch: Den danske arbejdsret, bind I, arbejdsrettens almindelige 

del (2009) (fork.: Ole Hasselbalch: Arbejdsrettens almindelige del), s. 67 ff.; Ruth 
Nielsen: Dansk Arbejdsret, 2. udg. (2012) (fork.: Ruth Nielsen: Dansk Arbejdsret), 
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