
2 
 

  

Indhold 
Indledning ................................................................................................................................................... 3 

Oversigt over emnet ............................................................................................................................. 4 

Hvad kan man bruge viden om emnet til ................................................................................. 4 

Retskilder .................................................................................................................................................... 5 

Markedsføringsloven ............................................................................................................................ 7 

Markedsføringslovens opbygning ............................................................................................. 8 

Forbrugerombudsmanden ........................................................................................................... 10 

God markedsføringsskik (§ 1) .................................................................................................. 11 

Generelle regler om adfærd på markedet .......................................................................... 14 

Vildledende og utilbørlig markedsføring (§ 3) ........................................................... 14 

Reklameidentifikation (§ 4) ................................................................................................... 15 

Sammenlignende reklame (§ 5) .......................................................................................... 16 

Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere (§ 6) ............................................... 17 

Vejledning (§ 7) ............................................................................................................................ 19 

Forbrugerbeskyttelse ..................................................................................................................... 20 

Markedsføring rettet mod børn og unge (§ 8) ............................................................ 21 

Salgsfremmende foranstaltninger (§ 9) ......................................................................... 22 

Garanti (§ 12) ................................................................................................................................. 23 

Oplysningspligt (§§ 12a -17) ................................................................................................ 24 

Købsopfordringer (§ 12a) .................................................................................................... 24 

Prisoplysninger (§ 13) ........................................................................................................... 25 

Kreditkøb og Kreditaftaler (§§ 14 -14a) .................................................................... 26 

Gebyrer (§ 15) ............................................................................................................................ 27 

Organiseret rabat (§ 16) ...................................................................................................... 28 

Mærkning og emballering (§ 17) .................................................................................... 29 

Erhvervsforhold ................................................................................................................................. 30 

Forretningskendetegn (§ 18) ................................................................................................ 30 

Erhvervshemmeligheder og tekniske tegninger (§ 19) ........................................ 31 

Opsamling ................................................................................................................................................. 32 

Perspektivering ...................................................................................................................................... 33 



3 
 

Kilder ............................................................................................................................................................ 33 

Øvelser ........................................................................................................................................................ 34 

 

 

 

 

Markedsføringsret 
 

 

 

Indledning 

I dette kapitel kan du læse om Markedsføringsloven. 

Erhvervsudøvelsen i Danmark er baseret på markedsøkonomi og dermed på princippet om fri 

konkurrence. Det er af stor samfundsmæssig betydning, at konkurrencen til enhver tid er aktiv og 

virksom. Den søges derfor fremmet gennem konkurrenceloven og EU's konkurrenceregler, der skal 

modvirke konkurrencebegrænsninger og fremme konkurrencen. Men samtidig reguleres 

konkurrencen også gennem Markedsføringsloven, der udgør en generel regulering af de 

erhvervsdrivendes konkurrencemuligheder.  

Dette kapitel om Markedsføringsret tilsigter at bibringe den studerende kendskab til reglerne i 

Markedsføringsloven og tilhørende regelsæt og dermed til de retlige vilkår, der er gældende for 

erhvervslivet i Danmark. Markedsføringsretten har vigtige forbindelseslinjer til andre dele af 

retssystemet, f.eks. til konkurrenceretten, immaterialretten, den almindelige erstatningsret og til 

forbrugerretten. Markedsføringsret tager sit udgangspunkt i forholdet mellem de erhvervsdrivende, 

idet den retlige regulering af erhvervsudøvelsen i første omgang er af betydning for de 

erhvervsdrivende. Men adfærdsreguleringen er også af betydning for forbrugerne og for hele 

samfundet. Forbrugerhensyn og almene samfundshensyn spiller ofte en afgørende rolle inden for 

markedsføringsret, og navnlig inden for markedsføringsretten er forbrugehensynet af stigende 

betydning. Der foreligger en betydelig retspraksis på området. 

Inden for markedsføringsretten er den EU-retlige dimension vigtig. Antallet af råds- og 

kommissionsforordninger er betydeligt og den administrative praksis er særdeles omfattende. Det 

er i øvrigt et af de retsområder, der har givet anledning til flest retssager ved EU-domstolen. 
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Oversigt over emnet 

Markedsføringsloven er grundloven for al markedsføring og virksomhederne skal som minimum 

overholde de standarder, der fremgår af markedsføringsloven, i deres markedsadfærd. 

Markedsføringsloven indeholder bestemmelser, som er temmelig løse og fortolkningsafhængige. Det 

er ikke nødvendigvis en fordel. Man må derfor nøje overveje sine aktiviteter, og på forhånd klarlægge, 

hvordan man forholder sig til og fortolker lovens paragraffer i hvert enkelt tilfælde. 

I det følgende findes en oversigt og gennemgang af de bestemmelser i loven, som må forventes at 

være de vigtigste ved markedsføringen af en virksomhed. Hvert afsnit indledes med selve lovteksten, 

hvorefter den fortolkes ved inddragelse af praksis, hvor det findes relevant. Herved er der mulighed 

for at dykke direkte ned i loven samtidig med, at der gives et mere overordnet overblik over 

Markedsføringslovens bestemmelser. 

Efter således at være blevet introduceret til, hvad markedsføringsret e, vil følgende emner blive 

behandlet i dette kapitel: 

 Forbrugerombudsmanden 

 God markedsføringsskik 

 Generelle regler om adfærd på markedet 

 Forbrugerbeskyttelse 

 Erhvervsforhold 

 

Hvad kan man bruge viden om emnet til 

Markedsføring (eller marketing) er et ord, man støder på i mange sammenhænge. Der hersker derfor 

en del forvirring om, hvad det egentlig er. Groft sagt dækker begrebet over alle aktiviteter i 

forbindelse med udbredelse og afsætning af en vare. Den øgede konkurrence blandt producenterne 

og den store udvikling inden for medier og kommunikationsveje betyder, at forbrugerne i dag 

konstant bombarderes med marketing i forskellige former. Virksomhederne må derfor tænke stadig 

mere kreativt og målrettet for at få deres budskab igennem blandt alle de andre. 

Markedsføring behøver dog ikke kun have noget med afsætningen af et konkret produkt eller en idé 

at gøre, men kan også blot være et forsøg på at styrke en virksomheds profil eller brand (”Branding”) 

eller en persons generelle anseelse i offentligheden. 

Ved overtrædelse af Markedsføringsloven kan der ske nedlæggelse af forbud, samt rejses krav om 

erstatning og straf. Man skal derfor være meget opmærksom på en lang række bestemmelser i loven, 

når man planlægger sine marketingaktiviteter. Det kan f.eks. være i forbindelse med udformningen 

af reklamer, prisfastsætning, udsendelse af tilbud til forbrugere. 

Det kan også komme til at koste en virksomhed dyrt, hvis en tidligere medarbejder bruger sin viden 

hos en konkurrent eller tager sine tidligere kunder med over i en ny virksomhed. Dette indeholder 

Markedsføringsloven også regler om. 

Helt kort har loven to grundlæggende regler: Som erhvervsdrivende skal man opføre sig ordentlig på 

markedet, og man må ikke vildlede forbrugerne. 
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Retskilder 

Udover Markedsføringsloven findes der i en række speciellove bestemmelser, der har til formål at 

regulere markedsføring af og reklamering for bestemte produkter og tjenesteydelser. Formålet med 

sådanne regler er naturligvis at forfølge de specifikke hensyn, der er naturlige og relevante i forhold 

til den pågældende lovgivning. 

Markedsføringsloven vil normalt vige inden for sådanne specialbestemmelsers område. 

Lovgivning Indhold EU 
Markedsføringsloven 
(Bekendtgørelse af lov om 
markedsføring LBK nr. 
1216 af 25/09/2013) 
 

Markedsføringsloven 
gælder for alle private 
virksomheder. Loven skal 
sikre, at virksomhederne 
opfører sig anstændigt, når 
de benytter de forskellige 
markedsføringsaktiviteter. 
Loven skal både beskytte 
forbrugeren men også 
konkurrenterne mod 
hinanden. 

I Markedsføringsloven og i nogle af 
bekendtgørelserne til Markedsføringsloven er 
der implementeret en række direktiver. Se 
næremere herom på 
Forbrugerombudsmandens hjemmeside: 
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Lo
ve-og-
regulering/Markedsfoeringsloven/direktiver  
 

Bekendtgørelse om regler 
for 
Forbrugerombudsmandens 
virksomhed 
(BEK nr. 1249 af 
25/11/2014) 

Regulerer 
Forbrugerombudsmandens 
virksomhed i medfør af § 
22, stk. 5, i lov om 
markedsføring, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 1216 
af 25. september 2013. 

 

Relateret lovgivning Indhold EU 
Bekendtgørelse om 
oplysning om salgspris og 
enhedspris for 
forbrugsvarer 
(BEK nr. 866 af 
18/09/2000) 

Formålet med reglerne om 
prisoplysninger er at sikre 
forbrugerne korrekte 
prisoplysninger i en form, 
der er forståelig, klar, 
relevant og gennemsigtig. 
Derved fremmes 
forbrugernes orienterings- 
og vurderingsmuligheder 
med hensyn til priser på 
varer og tjenesteydelser i 
markedet. 
Prisinformationen skal 
gøre det muligt for 
forbrugerne at 
sammenligne forskellige 
produkter inden for samme 
produktgruppe og hos 
forskellige 
erhvervsdrivende og 
dermed medvirke til en 
effektiv priskonkurrence.1 

I medfør af Markedsføringslovens § 13 og 
under hensyn til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 
samt efter forhandling med repræsentanter 
for forbrugerne og de berørte 
erhvervsorganisationer og efter bemyndigelse 
fra erhvervsministeren fastsættes 
bekendtgørelsens regler 

Bekendtgørelse om 
mærkning eller skiltning 
samt annoncering med 
kortvarige generelle 
prisnedsættelser for varer 

Omhandler kortvarige 
generelle prisnedsættelser 
for varer. 

I medfør af Markedsføringslovens § 13 og 
under hensyn til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 
samt efter forhandling med repræsentanter 
for forbrugerne og de berørte 
erhvervsorganisationer og efter bemyndigelse 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158302
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158302
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=158302
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Markedsfoeringsloven/direktiver
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Markedsfoeringsloven/direktiver
http://www.forbrugerombudsmanden.dk/Love-og-regulering/Markedsfoeringsloven/direktiver
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164810
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164810
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4790
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=4790



