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Forord 

 
Forord 
Forord 
Med 6.-udgaven af bogen Dansk markedsret har vi bevaret opbygningen fra 
de tidligere udgaver. Det er således primært en fremstilling af konkurrence-
begrænsningsretten og konkurrenceloyalitetsretten (markedsføringsregulerin-
gen) i Danmark.  
 Fremstillingen beskæftiger sig primært med den del af lovgivningen, der 
kommer til udtryk i konkurrenceloven og markedsføringsloven. De to hoved-
områder har et væsentligt slægtskab med immaterialretten. Dette retsområde 
berøres perifert flere steder i fremstillingen, men er i øvrigt valgt fra, da im-
materialretten udgør et selvstændigt retsområde, der på visse punkter adskil-
ler sig væsentligt fra bogens to emneområder.  
 Med et fokus på konkurrenceloven og markedsføringsloven er det primært 
den offentligretlige regulering, der behandles. Privatretlige forhold, herunder 
erstatning, behandles kun sporadisk.  
 Vi har valgt at strukturere bogen således, at kapitlerne 1-6 (del I) omhand-
ler konkurrencebegrænsningsretten og kapitlerne 7-11 (del II) omhandler 
markedsføringsreguleringen. Det har været væsentligt for os, at hver del kan 
læses selvstændigt. Michael Steinicke har forestået første udkast til del I og 
Bent Ole Gram Mortensen første udkast til del II. 
 I 6.-udgaven har vi indarbejdet de ændringer, der er sket siden 5.-ud-
gaven i såvel konkurrenceloven som markedsføringsloven frem til 1. okto-
ber 2021. Forslag til ændringer modtages med glæde (bom@sam.sdu.dk og 
micst@law.au.dk). 
 
 

Odense og Aarhus, oktober 2021 

Bent Ole Gram Mortensen Michael Steinicke 
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KAPITEL 1 

Dansk konkurrenceret generelt 

 
Kapitel 1. Dansk konkurrenceret generelt 

1.1. Den danske konkurrenceregulering 
1.1. Den danske konkurrenceregulering 
Konkurrencebegrænsningsretten reguleres i Danmark primært i konkur-
renceloven.1 Denne lov er derfor naturligt den primære fokus for den første 
del af denne bog. 
 Ud over den egentlige konkurrenceregulering findes desuden en række 
regler, der regulerer visse konkurrencerelaterede spørgsmål, som ikke er nor-
meret i konkurrenceloven. Eksempelvis reguleres visse kommunale konkur-
rencespørgsmål i kommunalfuldmagten, der betegner de ulovbestemte aktivi-
tetsmuligheder, som kommunerne er tillagt. Selv om kommunalfuldmagten 
indeholder visse regler, der i stort omfang er identiske med konkurrenceretli-
ge grundsætninger (eksempelvis at en kommune ikke må yde støtte til en en-
kelt virksomhed), har kommunalfuldmagten udgangspunkt i kommunalretlige 
synspunkter og ikke konkurrenceretlige.2 Der er endvidere en omfattende re-
gulering af erhvervsmulighederne inden for en række erhverv, som ligeledes 
er underlagt visse konkurrencebegrænsninger. Denne del af lovgivningen be-
nævnes ofte autorisationslovgivningen. Denne regulering har visse ligheds-
tegn med den egentlige konkurrenceregulering, og der er endvidere et nært 
samspil mellem disse regelsæt.3 
 Reguleringen af konkurrenceforhold ses eksempelvis også i licitations-
reguleringen. Denne del af den danske erhvervsregulering har til formål at 
sikre, at konkurrencen og markedets kræfter ikke sættes ud af spillet i forbin-
delse med indgåelsen af offentlige kontrakter. Dette sker ved at sikre, at der 
ved indgåelse af en lang række offentlige aftaler følges en bestemt procedure. 
De primære regler af licitationsretlig karakter er EU’s udbudsdirektiver, lov 
 
1. Lovbekendtgørelse nr. 360 af 4. marts 2021. 
2. Om kommunalfuldmagten, se Garde & Revsbech 2017 og M. Heide-Jørgensen 

1993. 
3. Disse erhvervsbegrænsninger skal ikke behandles nærmere i denne sammenhæng, 

men for en nærmere redegørelse for denne regulering, se C. Heide-Jørgensen 2000. 

Denne bog er omfattet af lov om ophavsret og må ikke videregives – herunder udlånes, sælges eller kopieres – i digital form.  

Indholdet må alene anvendes af licenstager i henhold til de til enhver tid gældende licensbetingelser.  

© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 



Kapitel 1. Dansk konkurrenceret generelt 

 20 

om tilbudsindhentning på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter 
samt statens udbudscirkulære.4 

Licitationsreguleringen vedrører som udgangspunkt udelukkende forholdet mellem ordre-
giver og de forskellige tilbudsgivere. Det traditionelle konkurrenceretlige problem vedrø-
rende aftaler mellem tilbudsgiverne (karteller bl.a. i form af såkaldte mestergrise) og andre 
spørgsmål om forholdet mellem tilbudsgiverne må vurderes efter konkurrenceregulerin-
gen, herunder konkurrenceloven. 

Markedsføringslovgivningen, dvs. primært markedsføringsloven, regulerer 
ligeledes i et vist omfang forholdet mellem konkurrerende virksomheder, se 
eksempelvis markedsføringslovens § 21 (sammenlignende reklame) og § 22 
(anvendelse af andres forretningskendetegn). Disse spørgsmål behandles nær-
mere i kapitlerne om markedsføringsreguleringen. 
 For visse sektorer har der traditionelt været tilladt andre konkurrencefor-
hold end de sædvanlige. Disse anderledes forhold baseres på særlige aftaler 
eller overenskomster mellem konkurrencemyndighederne og lovgiverne. Det 
bedste eksempel på en sektor med særlige vilkår har tidligere været bogbran-
chen.5 
 Et område af den nationale regulering, som har nær tilknytning til konkur-
renceretten, og som er stærkt influeret af EU-retten, er reguleringen af de li-
beraliserede sektorer. Disse sektorer omfatter energi, transport, post, telekom-
munikation samt andre. Disse områder er som udgangspunkt selvstændigt re-
guleret. I sektorreguleringen ses ofte reguleringen af en række konkurren-
ceretlige emner, eksempelvis spørgsmålet om tredjepartsadgang (essential fa-
cilities), dominans, prisfastsættelse og andre forhold. Det vil falde uden for 
rammerne af denne fremstilling at redegøre for denne regulering.6  

 
4. Se således udbudsdirektivet (direktiv 2014/24/EU), forsyningsvirksomhedsdirektivet 

(direktiv 2014/25/EU), koncessionsdirektivet (direktiv 2014/23/EU), forsvars- og sik-
kerhedsdirektivet (direktiv 2009/81/EF), og tilbudsloven (lov nr. 1410 af 7. december 
2007 om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter). 
Den hjemlige litteratur om denne regulering omfatter bl.a. Troels Poulsen m.fl. 2016, 
Ølykke & Nielsen 2017, Fabricius 2017, Treumer 2019, Risvig Hamer 2021 samt 
Steinicke & Groesmeyer 2008. Vedrørende tilbudsloven se Boesgaard 2002, Hørlyck 
2013, Kaltoft & Pedersen 2008 samt Steinicke 2003. 

5. Se mere nedenfor i kapitel 2, afsnit 2.5.2 om prisforhold. 
6. Litteraturen om de liberaliserede sektorer er omfattende. Af den dansksprogede litte-

ratur kan henvises til den samlede gennemgang af den europæiske regulering af Bent 
Ole Gram Mortensen i Jessen m.fl. 2016, kapitel XI samt en mere kortfattet redegø-
relse i Steinicke 2002. 
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 Endelig er der en nær sammenhæng mellem konkurrencereguleringen og 
immaterialretten.7 Eksempelvis er dele af immaterialretten betragtet som en 
del af markedsretten eller konkurrenceretten. Immaterialretten er dog fravalgt 
her, da denne adskiller sig på flere væsentlige punkter fra konkurrenceloyali-
tetsretten og konkurrencebegrænsningsretten, som er hovedformålet med 
fremstillingen. 

1.2. Konkurrencerettens udvikling i Danmark 
1.2. Konkurrencerettens udvikling i Danmark 
Den danske konkurrenceregulering har undergået en springende udvikling.8 
De første mange år var området for den nuværende konkurrencelov reguleret 
i prisaftaleloven fra 1937.9 Loven gav kontrolorganet, Priskontrolrådet, mu-
lighed for at foretage indgreb i form af forhandling eller påbud. Indgrebene 
kunne foretages over for urimelige priser og indskrænkninger i den frie er-
hvervsudøvelse. Efter 2. verdenskrig blev der påbegyndt et reformarbejde på 
konkurrencerettens område, og dette udmøntede sig i 1955 i vedtagelsen af 
monopolloven. Denne indeholdt i hovedtræk en regulering af de samme for-
hold, som den nuværende konkurrenceregulering i konkurrenceloven. 
 Med monopolloven blev der i Danmark introduceret et kontrolprincip i 
konkurrencelovgivningen. Efter dette princip vil der ikke foreligge en over-
trædelse af konkurrencelovgivningen, førend konkurrencemyndighederne har 
statueret dette. Kontrolprincippet var det styrende princip indtil konkurrence-
loven i 1989 og havde betydning i den danske konkurrenceregulering helt 
frem til 2000. Samtidig med indførelsen af kontrolprincippet blev der indført 
et offentlighedsprincip. Dette princip medfører, at der skal foretages registre-
ring og offentliggørelse af visse af virksomhedernes dispositioner ud fra den 
antagelse, at en større offentlighed og den dermed følgende gennemsigtighed 
medfører en forbedret konkurrence. Offentlighedsprincippet spiller stadig en 
rolle i den danske konkurrenceregulering, se bl.a. konkurrencelovens § 13. 
 Det næste større spring i udviklingen af konkurrencereguleringen skete i 
1989, hvor monopolloven blev erstattet af konkurrenceloven. I første omgang 
skete der ikke de helt store forandringer i konkurrencereguleringen, men fra 

 
7. For mere om denne sammenhæng, se bl.a. Koktvedgaard 1965 og Schovsbo 1996. 
8. For en mere uddybende gennemgang af den historiske udvikling, se Levinsen 2018, 

s. 63 ff. 
9. Inden prisaftaleloven var der fra 1929 en vis regulering af erhvervsfriheden i lov om 

værn for erhvervs- og aftalefriheden. Denne lovs bestemmelser havde dog kun i be-
grænset omfang regler mod konkurrencebegrænsninger. 
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begyndelsen af 1990’erne kom der for alvor gang i debatten i relation til den 
daværende konkurrenceregulering. Den øgede fokusering og betydning, som 
op gennem 1980’erne og 1990’erne blev tillagt den fælleseuropæiske regule-
ring, var også i høj grad medvirkende til at igangsætte den danske debat om 
den fremtidige konkurrencelov. Debatten gav sig i 1997 udslag i den største 
reform af konkurrencereguleringen, der hidtil har været i Danmark. Den pri-
mære ændring var en markant tilnærmelse imod (dengang) EF-traktatens 
konkurrencebestemmelser og -principper. Tilnærmelsen skete med introduk-
tionen af forbudsprincippet og af traktatens bestemmelser om forbud mod 
konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling. Selv om 
disse ændringer var gennemgribende og skete for forholdsvis få år siden, har 
konkurrenceloven været genstand for yderligere ændringer siden. Den første 
ændring skete med baggrund i ønsket om at få tillempet konkurrenceloven på 
det mest markante punkt, som endnu ikke var tilnærmet den europæiske regu-
lering, nemlig reglerne om fusionskontrol. Med lovændringen findes nu en re-
gulering til sikring af, at fusioner med national betydning ikke resulterer i etab-
leringen af enheder, der opnår en dominans på markedet. For mere herom, se 
kapitel 4 nedenfor. Ud over fusionskontrolbestemmelser medførte ændringen i 
2000 ligeledes regler om offentlig støtte. Se nærmere nedenfor i kapitel 5. 
 Med ændringen i 2002 skete der endnu engang visse tilnærmelser til det 
fælleseuropæiske system, men denne gang ikke forbudsbestemmelserne. 
Genstanden for ændringen var bl.a. en skærpelse af reglerne for afgivelse af 
bøder i forbindelse med overtrædelser af konkurrenceloven. Desuden blev der 
foretaget en ændring af reglerne om, hvem der kunne foretage vurderingen af, 
om en konkurrencebegrænsning var en direkte eller nødvendig følge af of-
fentlig regulering (§ 2, stk. 2-5) og en præcisering af anvendelsen af § 6 (for-
buddet mod konkurrencebegrænsende aftaler) på joint ventures. 
 Der blev med lov nr. 1461 af 22. december 2004 igen foretaget ændringer 
i konkurrenceloven. Disse ændringer omfattede ændringer om bl.a. præcise-
ring af formålsbestemmelsen, bindende videresalgspriser, ændring af anmel-
delsessystemet, krav om indsendelse af standardforretningsbetingelser for 
dominerende virksomheder på visse betingelser samt fusionskontrolreglerne. 

2007 medførte to ændringer i konkurrenceloven – begge med relation til 
håndhævelsen. Med lov nr. 523 af 6. juni 2007 blev der indsat et kapitel 9 a 
(§ 25) om civilretlige forældelse, hvor der med lov nr. 572 af samme dato 
blev foretaget ændringer i reglerne i kapitel 8 og 9 om henholdsvis bestem-
melser om straf og straflempelse og regler om forholdet til EU-konkurrence-
retten. 
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 I 2008 blev der indføjet en § 11 c i konkurrenceloven. Denne bestemmelse 
udgør hjemmelsgrundlaget for bekendtgørelse nr. 590 af 20. juni 2008 om 
gennemskuelighed i forbindelsen mellem offentlige virksomheder og offent-
lige myndigheder, som implementerer det såkaldte transparensdirektiv (direk-
tiv 2006/111). 
 Med lov nr. 495 af 12. maj 2010 blev der foretaget en ændring af konkur-
renceloven, som vedrører flere temaer, herunder begrænsning af bagatelgræn-
sens anvendelse i relation til konkurrencebegrænsende aftaler, fusionskontrol, 
tilpasning af lovteksten til det nye udseende i EUF-traktaten (konkurrencebe-
stemmelserne), håndhævelsesreglerne og støttereglerne.  
 I 2009 nedsatte regeringen et konkurrencelovsudvalg, der havde til opgave 
at tage fat på en række spørgsmål inden for konkurrencelovens område, her-
under muligheden for at indføre en bestemmelse om fængselsstraf for visse 
overtrædelser af loven samt muligheden for at forhøje bødeniveauet. Udval-
get kom med sin rapport i marts 2012, og i slutningen af december samme år 
blev lov nr. 1385 vedtaget med baggrund i en række af udvalgets forslag. Lo-
ven vedrørte en række meget forskelligartede forslag bredt fordelt over hele 
konkurrenceloven, herunder ændringer inden for de områder, der var nævnt i 
kommissoriet. Derudover blev der med lov nr. 620 af 12. juni 2013 (om ge-
byrer for anmeldelse af fusioner) og med lov nr. 639 af 12. juni 2013 (konse-
kvensændringer efter justeringer af offentlighedsloven). 
 I 2014 skete en større tilpasning af Konkurrencerådet med lov nr. 1371 af 
16. december 2014, hvor Konkurrencerådet bl.a. blev reduceret fra 18 til 7 
medlemmer. Denne runde medførte også mindre ændringer i reglerne om fu-
sionskontrol, ligesom der blev indført hjemmel til at der kunne foretages en 
offentliggørelse af straffedomme, hvor der idømmes fængselsstraf. Seneste 
ændring er fra 2015, jf. lov nr. 741 af 1. juni 2015, med justeringer af teknisk 
art i fusionskontrolbestemmelserne. 
 Med virkning fra 1. januar 2018 er der igen indført en række ændringer: 
ny bagatelgrænse til forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler (§ 7), 
ændringer om fusionskontrol og nye regler om styrket nordisk samarbejde 
m.fl. Senest er der med lov nr. 207 af 15. februar 2021 foretaget en omfatten-
de ændring af særligt reglerne om håndhævelse, som en implementering af 
direktiv 2019/1 af 11. december 2018 om styrkelse af de nationale konkur-
rencemyndigheders forudsætninger for at håndhæve konkurrencereglerne ef-
fektivt og sikring af et velfungerende indre marked. Loven er senest konsoli-
deret med lovbekendtgørelse nr. 360 af 4. marts 2021. 
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1.2.1. Betydningen af EU-konkurrenceretten for den danske 
konkurrenceregulering 

Den fælleseuropæiske konkurrenceret har en stor betydning for den danske 
regulering. EU-reguleringen har på forskellig måde påvirket konkurrence-
systemet i Danmark. For det første er de primære materielle bestemmelser i 
konkurrenceloven inspireret eller endda direkte kopieret fra bestemmelserne i 
traktaten og den sekundære konkurrenceregulering. For det andet indeholder 
konkurrenceloven (og den europæiske regulering) regler om samspillet mel-
lem de nationale og de fælleseuropæiske konkurrencemyndigheder. Disse 
regler om samspil mellem national ret og EU-ret blev først væsentligt udbyg-
get med konkurrencelovsændringen på baggrund af forordning 1/2003, og 
dernæst med seneste ændring i 2021 på basis af direktiv 2019/1. For det tred-
je er der i den danske regulering en pligt til at fortolke de danske regler kon-
formt med EU-reglerne. Dette har den betydning, at eksempelvis ved anven-
delsen af konkurrencelovens § 6 om konkurrencebegrænsende aftaler skal 
konkurrencemyndighederne fortolke de danske regler i overensstemmelse 
med den praksis vedrørende den tilsvarende bestemmelse i art. 101 i EUF-
traktaten, som er afsagt af Kommissionen, Retten samt Domstolen. 

Litteraturen om de europæiske regler kan kaste et interessant (og nødvendigt) lys over de 
danske konkurrenceregler. Se således Jesssen m.fl. 2016, Fejø & Ølykke 2014, Bergqvist 
2019 og Heide-Jørgensen m.fl. 2009. For en fremstilling om de mere specielle konkurren-
ceregler, se Neergaard 1998, Broberg 2013, Vesterdorf 2009, Poulsen 2016, Jessen 2003 
samt Steinicke 2002. 

1.3. Det økonomiske grundlag 
1.3. Det økonomiske grundlag 
Grundlaget for den danske og den europæiske konkurrencelovgivning er 
markedsøkonomien.10 I den rene form medfører markedsøkonomien, at sta-
terne ikke blander sig på markedet, men overlader virksomhedernes adfærd 
og skæbne til markedets kræfter, hvorefter de stærke virksomheder vil over-
leve, og de mindre stærke i sidste ende vil bukke under. Da man vanskeligt 
kan forestille sig sådanne uregulerede markeder, og da den rene liberalisme 
fungerer uhensigtsmæssigt, har de vestlige samfund indrettet deres markeder 
på en sådan måde, at man taler om blandingsøkonomier. Blandingsøkonomi-
en medfører, at der som udgangspunkt er tale om en markedsøkonomisk til-

 
10. For mere om det økonomiske fundament for den nuværende konkurrenceregule-

ring, se den udførlige redegørelse i Fejø 1985, kapitel III. 
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gang, hvorefter virksomhederne skal have en høj grad af autonomi på marke-
derne. Samtidig har man indset nødvendigheden af, at der foretages en eller 
anden regulering af markedet for at sikre dets funktion og for at sikre visse 
grundlæggende samfundsmæssige forhold. 
 Der har i den økonomiske teori været brugt megen energi på at kategorise-
re de forskellige markedstyper og begrebet konkurrence, herunder særligt ef-
fektiv konkurrence. Det ligger uden for rammerne af denne fremstilling at fo-
retage en dybere analyse af det økonomiske fundament for konkurrenceretten. 
Blot skal enkelte centrale begreber præsenteres for at skitsere grundlaget for 
reguleringen. 
 Markedsstrukturen har en væsentlig betydning for opnåelsen af den kon-
kurrencesituation, som tilstræbes med reguleringen. Der er således markant 
forskel på at opnå en effektiv konkurrence alt efter, hvilken markedsstruktur 
som er herskende på et givet marked. 
 De to ekstreme markedsstrukturer er på den ene side monopol og på den 
anden side fuldkommen konkurrence. Begrebet monopol udtrykker den situa-
tion, hvor der er én aktør på markedet, som således besidder hele markedet. 
Der findes flere forskellige typer af monopoler. Opdelingen mellem mono-
poltyperne har ofte taget udgangspunkt i tre typer: faktisk monopol, legalt 
monopol samt naturligt monopol. Forskellen mellem de tre former for mono-
pol er den måde, hvorpå monopolet er etableret og virker på markedet. For 
faktiske monopoler gør det sig gældende, at sådanne opstår på baggrund af en 
effektiv konkurrence fra den virksomhed, som opnår monopolet. Et sådant 
monopol opstår således, hvor en virksomhed formår at tilkæmpe sig hele 
markedet. Et legalt monopol ses, hvor monopolet er oprettet og tildelt af lov-
givningsmagten eller de offentlige myndigheder. Således er et legalt monopol 
ikke funderet på en effektiv virksomhedsdrift, men er derimod et resultat af, 
at der retligt reserveres en aktivitet til en bestemt virksomhed.11 Endelig be-
tegner begrebet naturligt monopol den situation, hvor en virksomhed er i be-
siddelse af en facilitet eller en infrastruktur, som er afgørende for driften af en 
bestemt type af virksomhed. Typiske eksempler på sådanne monopoler er 
energinetværket og jernbanenetværket. 
 Et oligopolistisk marked kendetegnes derved, at der er få store aktører og 
mange mindre aktører på markedet. Således vil der være nogen konkurrence, 
men dog ikke så megen konkurrence, at markedet fungerer optimalt. Der vil 
 
11. Inden for EU-retten er sådanne monopoler reguleret ved EUF-traktatens art. 106, og i 

dansk ret findes også flere eksempler på sådanne monopoler. Et af de mest markante 
eksempler inden for de senere år har været DSB’s tidligere monopol på jernbane-
driften. 
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være en tendens til, at de få store aktører kan/vil iværksætte initiativer, som 
ikke ville ses på et marked med fuldkommen konkurrence. 
 Begrebet fuldkommen konkurrence udtrykker den anden ekstreme mar-
kedsstruktur og dækker over det forhold, at der på et marked er et stort antal 
købere og et stort antal sælgere, og hvor markedet endvidere er homogent 
derved, at vareudbuddet er standardiseret, således at hver køber er indifferent 
over for valget af sælger. 
 I relation til de forskellige markedsstrukturer taler man om to typer af 
markeder, nemlig homogene markeder og heterogene markeder. Homogene 
markeder kendetegnes ved, at produkterne som handles ikke adskiller sig 
meget fra hinanden (standardvarer), hvorimod et heterogent marked kende-
tegnes ved, at produkterne på markedet adskiller sig fra hinanden ved bl.a. 
pris, kvalitet mv. 
 Om de forskellige kombinationer af markedstype og markedsstrukturer, se 
Fejø 1985, kapitel III. 
 Målet med konkurrencereguleringen er at opnå et tilfredsstillende niveau 
af konkurrence. Som udgangspunkt kan den fuldkomne konkurrence ses som 
det ideelle mål for konkurrencereguleringen. Dette er imidlertid ikke tilfæl-
det. Fuldkommen konkurrence anses ikke at bibringe den optimale situati-
on,12 hvorfor man i stedet har tilstræbt en anden målsætning for konkurrence-
reguleringen. 
 Grundlaget for den danske (og den europæiske) regulering er, at man sø-
ger at opnå det konkurrenceniveau, som betegnes som virksom eller effektiv 
konkurrence.13 Virksom konkurrence betegner den situation, hvor de struktu-
relle og adfærdsmæssige forhold sikrer en konkurrence, som fremmer sam-
fundsøkonomisk effektivitet i henseende til ressourceanvendelse og omkost-
ningsudvikling, og som lader aftagernes præferencer afspejle sig i mængden 
og sammensætningen af de udbudte varer.14 

 
12. Fuldkommen konkurrence vil aldrig forekomme, og derudover har det været påpeget, 

at de samfundsmæssige konsekvenser af fuldkommen konkurrence ikke er udeluk-
kende positive, se Fejø 1985, s. 101 ff. 

13. Herom, se Fejø 1985, s. 127 ff. 
14. Madsen 2021, s. 41. 
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