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»Advertising and other forms of marketing communications are 
vital means of communicating between marketers and customers. 
They help to create efficient markets, both nationally and interna-
tionally, promote economic development, and bring significant 
benefits for both consumers and companies, as well as for society 
in general. 
Responsible advertising and marketing communications ... are an 
expression of the business community’s recognition of its social 
obligation«. 
 

ICC Advertising and Marketing Communications Code 
(2018 edition). 
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Forord

 
Forord 
Forord 
Hermed foreligger 8. udgave af »Markedsføringsret og konkurrenceværn – 
Markedsret Del 2«, der behandler alle markedsføringsrettens B2B- og B2C-
relationer samt de aftale-, lov- og loyalitetsbestemte konkurrenceværn. Denne 
Del 2 knytter sig til »Konkurrenceret – Markedsret Del 1«, som udkom i 8. 
udgave i starten af 2021. De relevante immaterialrettigheder (lovbestemte 
enerettigheder) behandles i en selvstændig Del 3. 
 Trilogien skal ses som et hele, og kapitlerne er derfor nummereret fortlø-
bende, således at denne Del 2 starter med kapitel 3. Fremstillingerne i de en-
kelte dele kan dog også læses og benyttes hver for sig – som praktiske op-
slagsværker eller som undervisningsgrundlag – men der er lagt vægt på at 
tegne et tværgående helhedsbillede af markedsrettens forskellige forgrenin-
ger. 
 Der er tale om et levende retsområde, og siden 7. udgave af denne Del 2 
udkom i 2019, er der sket flere ændringer i lov- og direktivgrundlaget. Mar-
kedsføringsloven er således i større eller mindre grad blevet ændret i både 
2019, 2020 (to gange) og 2021 (to gange). 
 Hertil kommer ny administrativ praksis fra Forbrugerombudsmanden samt 
ny retspraksis fra danske domstole og fra EU-Domstolen. Sidstnævnte vedrø-
rer fortolkning af direktivgrundlaget for den danske lov. 
 Manuskriptet er afsluttet primo maj 2022, og senere materiale er kun und-
tagelsesvis medtaget. De seneste ændringer af markedsføringsloven, som for 
en dels vedkommende har ikrafttrædelsesdato den 28. maj 2022, er dog fuldt 
ud indarbejdet. 
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KAPITEL 3 

God markedsføring og handelspraksis 

 
Kapitel 3. God markedsføring og handelspraksis 
1. Indledende om markedsføringslovens formål og anvendelse 
1. Indledende om markedsføringslovens formål og anvendelse 
1.1. Regelgrundlaget 
Lovgivning til regulering af virksomhedernes optræden på markedet, herun-
der særligt deres markedsføring og reklame, har gamle rødder, men reglerne 
og beskyttelseshensynene er i tidens løb blevet ændret flere gange. Oprinde-
ligt var fokus alene rettet mod virksomhedernes behandling af hinanden ind-
byrdes, men dette ændredes med den første danske markedsføringslov, som 
blev vedtaget i 1974 på baggrund af Forbrugerkommissionens betænkning II, 
nr. 681/1973. Denne lov, som afløste den indtil da gældende »Lov om uret-
mæssig konkurrence og varebetegnelse« fra 1937,1 inddrog hensynet til fair-
ness over for forbrugerne på lige fod med loyal konkurrence de erhvervsdri-
vende imellem, og samtidig oprettedes en ny offentlig institution (Forbruger-
ombudsmanden), der skulle føre tilsyn med lovens overholdelse, navnlig un-
der hensyntagen til forbrugernes interesser. 
 Hovedloven af 1974 blev fornyet i 1994 på baggrund af betænkning nr. 
1236/1992, og senere blev en ny hovedlov vedtaget i 2005 på baggrund af be-
tænkning nr. 1457/2005. Den seneste – og gældende – hovedlov er vedtaget i 
2017 med ikrafttræden den 1.7.2017 på baggrund af en rapport afgivet i 2016 
af et særligt nedsat udvalg, jf. »Rapport fra udvalg om markedsføringsloven«, 
juli 2016. 
 Ind i mellem de store hovedlovsændringer har den til enhver tid gældende 
hovedlov med jævne mellemrum undergået større eller mindre forandringer. 
Lovændringerne er sket dels på nationalt initiativ, dels på EU-initiativ. Den 
største ændring af hovedloven fra 2005 skete i 2006 som følge af direktiv 
2005/29/EF om urimelig handelspraksis (handelspraksisdirektivet), og dette 

 
1. Se Markedsret Del 1, 8. udg., p. 15 ff. 
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direktiv udgør også et væsentligst grundlag for den gældende lov nr. 426 af 
3.5.2017. 

Starten til det nugældende regime gik med den første svenske »marknadsföringslag« fra 
1970, hvis model med en generalklausul og en særlig Forbrugerombudsmand siden bredte 
sig til (først og fremmest) de andre nordiske lande. En generalklausul til værn af »redelig 
forretningsskik« havde ganske vist været kendt i Danmark lige siden 1937, men det nye 
var, at forbrugerhensyn og bredere samfundshensyn nu kom mere i fokus, og at forbruger-
ombudsmandsinstitutionen blev etableret for at varetage netop disse hensyn.  
 Den oprindelige svenske markedsføringslovgivning fokuserede temmelig ensidigt på 
den forbrugerbeskyttelse, som op gennem 1960'erne var blevet tidens store mantra, og 
skubbede dermed beskyttelsen af erhvervslivet mod illoyal konkurrence (»otillbörlig kon-
kurrens«) over til regulering i andet regi. Senere (i 1995) blev dette dog i nogen grad æn-
dret, så den svenske markedsføringslov (som den danske og den norske) også inddrog 
selvstændige erhvervshensyn. Endnu senere (i 2008) fik Sverige en ny markedsføringslov, 
der i indhold og opbygning baserer sig meget tekstnært på handelspraksisdirektivet (nr. 
2005/29/EF), jf. Bernitz: Svensk och europeisk marknadsrätt 2, 2013, p. 37 ff., hvilken lin-
je man nu (i 2017) også har valgt at følge i Danmark. 
 I Norge indførte man i 1972 en markedsføringslov (»Lov om kontroll med markedsfø-
ring og avtalevilkår«) med et dobbelt sigte: forbrugerbeskyttelse og konkurrenceregulering. 
En ny norsk markedsføringslov, som reelt var en tekstnær implementering af handelsprak-
sisdirektivet, blev vedtaget i 2009, jf. Tore Lunde m.fl.: Markedsføringsloven, 2. utg. 2015. 
 Såvel lovteknisk som materielt har der undervejs været visse variationer de nordiske 
landes markedsføringslovgivning imellem, men på de store linjer har udviklingen været så 
forholdsvis ens, at man har kunnet tale om en nordisk model. Denne er siden blevet ud-
bygget og/eller afløst af, hvad man i dag kan kalde en europæisk model. 

Den første implementering af handelspraksisdirektivet i Danmark (i 2006) 
skete »med lätt hånd« (som Bernitz med elegant distance udtrykker det l.c., p. 
36). En af konsekvenserne heraf var, at man senere måtte ændre loven igen 
(herunder ophæve nogle bestemte specialforbud i loven), fordi den ikke på 
alle punkter levede op til direktivets krav om totalharmonisering, således som 
dette i Domstolens efterfølgende praksis viste sig at skulle forstås, jf. neden-
for pkt. 3.7.1. Den seneste mere tekstnære implementering i den danske mar-
kedsføringslov af 2017 er da angiveligt også sket for at sikre bedre overens-
stemmelse med EU-retten – samt ud fra et ønske om at skabe en mere »for-
enklet og overskuelig« markedsføringslov. Det første er måske lykkedes, det 
sidste kan næppe siges at være lykkedes. 

Kommissionen sendte i 2014 en åbningsskrivelse til Danmark (nr. 2014/2135), der siden 
blev fulgt op af en supplerende åbningsskrivelse i 2015, idet Kommissionen mente, at han-
delspraksisdirektivet (nr. 2005/28/EF) på visse punkter var mangelfuldt gennemført i dansk 
ret, ligesom Kommissionen anførte, at direktivet efter art. 3, stk. 1, også fandt anvendelse 
på finansielle tjenesteydelser, som var undtaget fra markedsføringsloven ifølge dagælden-
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de MFL § 2, stk. 2 (nu MFL § 1, stk. 2). Dette er en del af baggrunden for 2017-loven, 
men kan næppe retfærdiggøre den omkalfatring af hele loven, som har fundet sted. 

De ændringer af markedsføringsloven, som er blevet gennemført i tidens løb, 
har nogle gange været væsentlige, men har for andre deles vedkommende ik-
ke været større, end at lovbemærkningerne til flere af de gældende bestem-
melser fortsat har deres oprindelse i de forarbejder, der lå til grund for de op-
rindelige bestemmelser. Det er dog i den forbindelse vigtigt at være opmærk-
som på, at en stor del af lovreglerne i dag er direktivbaserede og derfor under 
alle omstændigheder skal fortolkes EU-konformt. 

I det udkast til ny markedsføringslov, som blev præsenteret i Rapport fra udvalg om mar-
kedsføringsloven, og som det senere lovforslag baserede sig på, bestræbte man sig på ikke 
at henvise til tidligere lovbemærkninger, men at lade alle relevante bemærkninger fremgå 
direkte af selve lovforslaget, jf. l.c., p. 7. Dette ændrer dog ikke på, at reglernes reelle ind-
hold for en hel del er videreført uændret fra tidligere udgaver af loven, således som det og-
så fremgår eksplicit af flere af de specielle bemærkninger til de enkelte bestemmelser. 
 Samtidig har man med en mere tekstnær direktivimplementering bestræbt sig på at leve 
op til EU’s krav om, at rettigheder og forpligtelser, som fremgår af et direktiv, skal fremgå 
klart og tydeligt af den nationale lovgivning, som gennemfører direktivet, jf. herved sag 
143/83: Kommissionen mod Danmark (EU:C:1985:34) og sag C-144/99: Kommissionen 
mod Nederlandene (EU:C:2001:257), jf. FT 2016-17, L 40, Almindelige bemærkninger 
pkt. 2. 
 Det er dog et spørgsmål, om mindre ikke kunne have gjort det. Som det bl.a. fremgår af 
Domstolens dom i sag C-611/14: Canal Digital (EU:C:2016:800, præmis 30-35), så påhvi-
ler pligten til en konform »virkeliggørelse« af et direktivs formål alle myndigheder i med-
lemsstaterne, herunder også domstolene (inden for rammerne af deres kompetence). Afgø-
rende for en korrekt implementering af et direktiv synes derfor at måtte være, om der er 
skabt tilstrækkelig sikkerhed for, at de nationale domstole vil fortolke de nationale gen-
nemførelsesregler på en måde, som sikrer faktisk anvendelse af reglerne i overensstemmel-
se med direktivets målsætning. Dette må antages at kunne ske også uden en meget tekst-
nær implementering af direktivet, dersom der f.eks. (som i dansk retstradition) er tradition 
for at tillægge forarbejderne en særlig vægt, og direktivet formål og kriterier fremgår til-
strækkelig klart af bemærkningerne til loven – »selv om dette ... ikke fremgår udtrykkeligt 
af ordlyden af den pågældende nationale lovgivning«, jf. Canal Digital-dommens præmis 
35. Sml. nedenfor i note 4. 

Med hovedloven af 2005 blev der foretaget en opdeling af lovens materielle 
bestemmelser i et kapitel indeholdende generelle regler om markedsadfærd, 
et kapitel med særligt forbrugerrettede bestemmelser og et kapitel med regler 
alene vedrørende erhvervsforhold. Allerede hermed tog man i realiteten be-
stik af den skarpere opsplitning i henholdsvis forbruger- og erhvervshensyn, 
som indførtes med handelspraksisdirektivet, jf. nedenfor pkt. 1.3 og 1.5.2, 
men uden – hverken i 2005 eller ved den senere formelle implementering af 
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direktivet i 2006 – at inkorporere denne systematik så eksplicit, som det siden 
skete i 2017.2 

Med inspiration fra økonomisk marketingsterminologi benyttes ofte udtrykket B2C til be-
skrivelse af relationerne mellem de erhvervsdrivende og forbrugerne (business-to-con-
sumer), medens B2B betegner relationerne mellem de erhvervsdrivende indbyrdes (busi-
ness-to-business). 
 B2B-relationer er reguleret i direktiv 2006/114/EF (der er en kodifikation af det oprin-
delige vildledningsdirektiv 84/450/EØF som ændret ved direktiv 97/55/EF om sammenlig-
nende reklame), mens B2C-relationer er reguleret i direktiv 2005/29/EF. 
 Visse dele af markedsføringsloven (f.eks. reglerne om uanmodet henvendelse og om 
oplysningsforpligtelser) bygger helt eller delvis på andre og mere emnespecifikke EU-
direktiver, og enkelte bestemmelser er rent nationale.  

Navnlig kan det underliggende direktivgrundlags opdeling i henholdsvis et 
handelspraksisdirektiv gældende for forbrugerforhold (B2C) og et vildled-
nings- og sammenligningsdirektiv gældende for erhvervsforhold (B2B) ses at 
afspejle sig tydeligt i 2017-lovens opsplitning af den tidligere lovs general-
klausul i nu to separate generalklausuler gældende for henholdsvis handels-
praksis over for forbrugerne (§ 4) og anden markedsføring, som ikke påvirker 
forbrugernes økonomiske interesser (§ 3).3 Forhold, der falder inden for han-
delspraksisdirektivet reguleres af MFL § 4, mens andre forhold, der falder 
uden for dette direktivs område, reguleres af MFL § 3. 
 Men også reguleringen af vildledning m.v. er nu splittet op, således at den 
tidligere generelle bestemmelse herom (i den dagældende § 3) er blevet til 
flere forskellige bestemmelser om henholdsvis vildledende handlinger over 
for forbrugere (nu MFL § 5), vildledende undladelser over for forbrugerne 
(nu MFL § 6), aggressiv handelspraksis over for forbrugerne (nu MFL § 7) 

 
2. Ifølge Rapport fra udvalg om markedsføringsloven, 2016, som har dannet grundlag 

for markedsføringsloven af 2017, har man her ladet sig inspirere af de angiveligt posi-
tive norske erfaringer med en sådan opdeling i national ret, jf. rapporten, p. 223 f.  

3. I en vis forstand kunne også generalklausulen i den tidligere markedsføringslovs § 1 
siges at rumme to generalklausuler (eller god skik-bestemmelser) i henholdsvis stk. 1 
og stk. 2, jf. denne bogs 6. udgave, p. 29 note 21, jf. p. 32 ff., samt FT 2016-17, L 40, 
Almindelige bemærkninger pkt. 6.1. Her blev bestemmelsen i den dagældende § 1, 
stk. 1, dog opfattet som »generalklausulen«, der kunne anvendes bredt på alle forhold, 
herunder også forhold mellem en erhvervsdrivende og en forbruger, medens § 1, stk. 
2, blot gjorde en særlig tilføjelse vedrørende markedsføring, der påvirker forbruger-
nes økonomiske interesser og dermed omfattes af handelspraksisdirektivet (og dettes 
krav om forvridning af den økonomiske adfærd). 
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samt vildledende og utilbørlig handelspraksis mellem erhvervsdrivende (nu 
MFL § 20). 

Den nu gennemførte opsplitning i dels to helt separate generalklausuler med hvert sit om-
råde og hver sin retlige standard (god skik-norm), dels i to separate sæt af vildledningsreg-
ler gældende for hvert sit område, bryder totalt med systematikken i tidligere dansk mar-
kedsføringslovgivning, som principielt var udtryk for en integreret tilgang til varetagelse 
af B2B- og B2C-interesser, jf. nedenfor i teksten ved note 20. 
 Om denne bastante opsplitning i B2B- og B2C-forhold er nødvendig for at sikre den 
fornødne EU-konformitet, kan nok diskuteres.4 Om den er hensigtsmæssig, kan i lige så 
høj grad diskuteres.5 For det første kan tingene for en praktisk betragtning ofte ikke helt 
skilles ad, jf. nedenfor pkt. 2.1, og for det andet vil den konkrete »god skik«- eller vildled-
ningsbedømmelse altid i situationen kunne (og skulle) gradueres efter, om situationen ved-
rører forbrugerforhold eller erhvervsforhold – således som det rent faktisk også skete efter 
de tidligere gældende bestemmelser, der gjaldt fælles for B2C- og B2B-forhold. 
 I sager efter 2017-loven vil vi givetvis ikke helt sjældent se afgørelser, der som hjem-
melsgrundlag henviser til en lang række af markedsføringslovens bestemmelser. Se ek-
sempelvis Sø- og Handelsrettens kendelse af 1.3.2018 (A-46-17), hvor en urigtig og vild-
ledende reklame fandtes at være i strid med MFL §§ 3, 4, 5, 6, 20 og 21! (svarende den tid-
ligere markedsføringslovs §§ 1, 3 og 5). 

I tidens løb er der også sket en række ændringer af markedsføringslovens 
håndhævelses- og sanktionsregler, herunder udvidelser af Forbrugerom-
budsmandens opgaver og beføjelser. I 2007 fik Forbrugerombudsmanden 
hjemmel til at optræde som forbrugerrepræsentant i gruppesøgsmål om er-
statning for markedsføringskrænkelser (nu MFL § 35, jf. § 34),6 og i 2013 
blev der skabt hjemmel for, at Forbrugerombudsmanden kan udstede admini-
strative bødeforelæg (nu § 38). Markedsføringsloven af 2017 ændrer ikke 
herved, jf. nedenfor pkt. 9.5. Generelt kan man sige, at 2017-loven mest af alt 
ryster posen med paragrafnumre og betjener sig af en anden systematik, men 
at de reelle ændringer skal findes i detaljerne. 
 
4. Sml. ovenfor med omtale af sag C-611/14: Canal Digital (EU:C:2016.800). Kommis-

sionen noterede sig endvidere i sit serviceeftersyn af handelspraksisdirektivet i 2013, 
jf. KOM(2013) 139, pkt. 3.3.1, at flere lande havde valgt at bibeholde en fælles gene-
ralklausul for såvel B2B- som B2C-forhold, uden at Kommissionen tog afstand fra 
dette – blot blev det understreget, at denne model ikke måtte føre til en mere restriktiv 
fortolkning på B2C-området, end direktivet kræver. 

5. Jf. Palle Bo Madsen: »B2B and B2C Marketing Practices – the Case for an Integrated 
Approach«, i Bernitz og Heide-Jørgensen: Marketing and Advertising in a Process of 
Harmonisation, Oxford 2017, p. 171 ff.  

6. I 2010 fik Forbrugerombudsmanden tillige – ved en ændring af konkurrenceloven – 
tillagt samme kompetence i erstatningssager baseret på krænkelser af konkurrencelo-
ven, jf. Markedsret Del 1, 8. udg., p. 359. 
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