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Resumé 

1. Arla Foods udbetaler årligt store beløb til detailhandelen i form af rabatter og markedsføringstilskud. I 2003 udgjorde det 
samlede beløb 900 mio. kr. eller 18 pct. i forhold til bruttopriserne. Samtidig har der været flere forhold, der pegede på, at 
konkurrencen på det danske marked for mælk og fløde mv. er mindre effektiv, end man kunne ønske sig. 

2. Konkurrencestyrelsen har derfor sat focus på de rabatter og markedsføringsydelser, som Arla Foods har udbetalt til 
detailhandelen. Formålet har været at afdække, efter hvilke principper og betingelser rabatter og tilskud er blevet udbetalt, 
og om Arla Food har diskrimineret mellem de enkelte detailhandelskæder. 

3. Konkurrencestyrelsens opgørelser viser, at der er betragtelige forskelle på de rabatter og ydelser, som tildeles de enkelte 
detailhandelskæder. Rabatterne til kunderne har også forskellige betegnelser, forskellig baggrund, og elementerne har 
forskellig sammensætning. Dertil kommer, at en væsentlig del af de ydelser, som leverandørerne udbetaler til detailhandelen, 
ikke sker i form af rabatter, men som markedsførings- og kampagnestøtte. 

4. Ved vurderingen af disse forskelle i rabatter og markedsføringsydelser skal der tages hensyn til karakteren af de enkelte 
individuelt aftalte rabatter og markedsføringsydelser. Konkurrenceretligt er det almindeligt accepteret, at en dominerende 
leverandør kan begrunde ekstra rabatter til visse kunder med hertil svarende omkostningsbesparelser. Tilsvarende 
retningslinier foreligger imidlertid ikke for markedsføringsydelser. Ofte vil markedsføringsydelser således kunne have 
uheldige følger for konkurrencen, fordi de kan påvirke konkurrenternes salg. 

5. Det har ført styrelsen til den konklusion - som første gang blev præsenteret i Konkurrenceredegørelsen 2004, kap. 5 - at 
der ved vurderingen af markedsførings- og kampagnetilskud må anlægges det samme grundsynspunkt som for rabatter, 
nemlig at dominerende leverandører har en forpligtelse til, når rabatter og markedsføringstilskud ses under ét, ikke at 
diskriminere deres kunder. Dette indebærer også, at såfremt Arla Foods, der indtager en stærk dominerende stilling på 
markedet, vælger at skræddersy specielle markedsføringsydelser til enkelte kunder, påhviler der selskabet en forpligtelse til 
at tilbyde de øvrige konkurrenter tilsvarende fordele. Ønsker Arla Foods at udbetale ekstra beløb i markedsføring eller 
gennem kampagner til visse kæder frem for andre, må det forudsætte, at Arla Foods konkret kan godtgøre, at disse ekstra 
ydelser resulterer i tilsvarende større fordele for selskabet, og uden at de samtidig kan føre til, at konkurrerende 
leverandører fortrænges fra butikkerne. 

6. Formålet med denne rubricering er at undgå, at disse former for tilskud, der kan have stor betydning for den enkelte 
forretnings konkurrencesituation, ydes i væsentligt større omfang til visse kæder frem for andre eller i værste fald bruges til 
at straffe mindre populære samhandelspartnere eller til at holde konkurrenter ude af markedet. 

7. Styrelsens undersøgelser viser, at der, opgjort efter disse retningslinier, for 2003 var en tilfredsstillende balance mellem de 
samlede ydelser og de omkostningsbesparelser, Arla Foods opnår ved en mere hensigtsmæssig distribution til de store 
indkøbere. Udsvinget mellem de rabatter mv. som udbetales og de tilsvarende omkostningsforskelle er ganske beskeden også 
set i forhold til engrosprisen omregnet i kr. pr. kg/liter. 

8. I det foreliggende tilfælde ligger en sådan ganske beskeden afvigelse efter Konkurrencestyrelsens opfattelse inden for 
rammerne af det acceptable. Styrelsen finder derfor ikke anledning til at gå videre og rejse en sag om forskelsbehandling efter 
konkurrenceloven på det foreliggende grundlag. 

9. Den detaljerede gennemgang af Arla Foods rabatter, markedsføringsydelser og omkostningsbesparelser i den forbindelse 
er alene gennemført for 2003. Der foreligger ikke bearbejdede data for 2004, og der er derfor ikke foretaget nogen samlet 
vurdering. De oplysninger, der foreligger for tiden efter 2003 tyder imidlertid ikke på, at der har udviklet sig nogen skævhed i 
konkurrencesituationen. 

Afgørelse 



10. Det meddeles Arla Foods, at rådet efter de oplysninger, der er tilvejebragt gennem styrelsens undersøgelse af selskabets 
differentierede udbetaling af rabatter og markedsføringstilskud til detailhandelen for 2003 ikke vil foretage yderligere. 

Sagsfremstilling 

Indledning 

11. Konkurrencestyrelsen har undersøgt Arla Foods rabatter og markedsføringsydelser til detailhandelen. Det skyldes, at en 
række forhold peger på, at konkurrencen på det danske marked for mejeriprodukter er mindre effektiv, end man kunne 
ønske sig, og mindre skarp end i udlandet og i andre brancher. Samtidig er salget af mælk og fløde mv. en af de helt centrale 
dele af dagligvarebutikkernes varetilbud og spiller derfor en væsentlig rolle i konkurrencen om at tiltrække kunder. 

12. Arla Foods er den altdominerende producent og leverandør på det danske marked for mejeriprodukter. Både 
konkurrencen fra andre danske mejerier og importen af konkurrerende produkter er begrænset navnlig for mælk og fløde 
mv. Endvidere er detailpriserne her i landet klart højere end i andre EU-lande. Ifølge Konkurrenceredegørelsen ligger de 
danske priser for mælk, smør og yoghurt 7 pct. højere end for sammenlignelige EU-lande. Denne prisforskel har eksisteret i 
flere år. 

13. Den danske detailhandel er domineret af tre store indkøbsgrupper, der står for op til 85 pct. af den samlede omsætning i 
supermarkedssektoren. Disse grupper har forhandlingsstyrke og presser hver for sig på for at sikre sig fordele i 
konkurrencen. Dette risikerer at gå ud over andre, mindre indkøbere, som ikke har samme muligheder for at få tilgodeset 
deres særlige ønsker. 

14. Især de små producenter kan få det svært på et marked med én eller få dominerende producenter og få store indkøbere. 
Store producenter kan tilbyde indkøberne en række fordele; f.eks. store partier, attraktive priser, fleksibilitet, 
leveringssikkerhed, produktudvikling, medfinansiering af markedsføring og en række andre serviceydelser, i et omfang, som 
de mindre leverandører langt fra kan matche. Dermed bliver adgangen til at handle med de store supermarkeder 
vanskeligere for de små leverandører, som får tilsvarende sværere ved at afsætte deres varer. Et eksempel på dette er klagen 
fra det lille mejeri, Hirtshals Andelsmejeri, som har gjort gældende, at Arla Foods har misbrugt sin dominerende stilling til at 
presse Hirtshals’ produkter ud af flere detailhandelsforretninger. Klagen gav anledning til en kontrolundersøgelse, og 
Konkurrencestyrelsen har efterfølgende oversendt sagen til Statsadvokaten for Økonomisk Kriminalitet til videre 
foranstaltning. 

15. Selv om Arla Foods som følge af sin størrelse har en række stordriftsfordele i forhold til produktion, sortiment og finansiel 
styrke, betaler mejeriet ikke desto mindre store beløb til detailhandelen årligt i form af rabatter og markedsføringstilskud. 
For konsummælk og fedtstoffer under ét drejer det sig samlet om beløb på op til 18 pct. af engrospriserne. Samtidig er der 
forskelle på, hvor store ydelser kæderne opnår, og på karakteren og arten af dem. 

16. Konkurrencestyrelsens undersøgelse har alene omfattet konsummælksprodukter og fedtstoffer (smør og 
blandingsprodukter). Formålet har været at klarlægge de principper og vilkår, der har ligget til grund for Arla Foods 
rabattering og ydelse af markedsføringstilskud med henblik på at kunne vurdere, om der har foreligget en sådan urimelig 
forskelsbehandling af købere, at der var grundlag for at rejse en sag om dette efter konkurrenceloven. 

17. Konkurrencestyrelsen er ved gennemgangen af Arla Foods årsaftaler med de enkelte detailhandelskæder ikke stødt på 
eksklusivbestemmelser eller andre forhold, som generelt kunne pege på en sådan afskærmende effekt. Dette udelukker dog 
ikke, at der kan opstå konkrete tilfælde svarende til klagen fra Hirtshals Andelsmejeri. Det understreges, at resultatet af 
undersøgelsen ingen tilknytning har til denne isolerede sag. 

18. Især konsummælksprodukter adskiller sig væsentligt fra andre produkter på dagligvareområdet. Det skyldes en række 
forhold, herunder især at friske mælkeprodukter efterspørges flere gange ugentligt af husholdningerne og dermed udgør den 
omsætningsmæssigt største produktgruppe for et almindeligt supermarked. Tilsvarende udgør produktgruppen en vigtig 
faktor, når forbrugerne skal vælge indkøbssted. De enkelte detailhandelsforretninger skal samtidig holde en høj omsætning. 
Dagligvarehandelen er derfor konstant præget af mangfoldige markedsføringsaktiviteter, diverse kampagner og særlige 
tilbud. Hertil kommer de særlige krav til logistik og produktion affødt af behovet for daglige leverancer af friske produkter på 
køl. 

19. Konsummælksprodukter mv. har herved en række særlige karakteristika i forhold til efterspørgsel, opbevaring og 
distribution. Endvidere spiller strukturen i detailleddet en væsentlig rolle for samhandelsbetingelserne på markedet. 

Arla Foods 



20. Arla Foods amba er Europas største mejeri. Arla Foods blev skabt ved en fusion mellem MD Foods og det svenske Arla e.k. 
i 2000. Mejeriet har efterfølgende deltaget i strukturudviklingen nationalt og internationalt og herunder bl.a. foretaget en 
række opkøb i England. På nuværende tidspunkt indgår selskabet i fusionsforhandlinger med hollandske Campina 
(Zuivelcoöperatie Campina u.a.). 

21. Arla Foods er den dominerende producent og leverandør inden for mejerisektoren her i landet og er samtidig den eneste 
fuldsortimentsleverandør af mejeriprodukter på det danske marked. Mejeriet fremstiller en bred vifte af produkter til 
konsum, ost, smør og blandingsprodukter, saucer, supper, juice og desserter samt pulverprodukter. 

22. Arla Foods indvejede 8,5 mia. kg mælk i mejeriåret 2003/2004, heraf de 4,1 i Danmark. Mejeriet omsatte i 2003/2004 for 
47,6 mia. kr., hvoraf 59 pct. af omsætningen foregik uden for Danmark og Sverige. Campina behandler på årsbasis 5,2 mia. kg 
mælk navnlig fra Holland, Belgien og Tyskland. Selskabet omsætter for 27 mia. kr. om året. I Danmark omsætter Campina for 
130 mio. kr. (2003). 

Drikkemælk og andre konsummælksprodukter 
23. Konsummælksprodukter er den vigtigste hovedgruppe inden for mejeriprodukter. Konsummælksprodukter omfatter 
drikkemælk, mælk med smag, madlavningsprodukter (fløde, creme fraiche m.v.) og syrnede produkter til morgenmad, 
mellemmåltider og evt. desserter. De øvrige produktgrupper omfatter fedtstoffer (smør og blandingsprodukter), is, ost, samt 
en bred vifte af pulverbaserede mælkeprodukter, kasein, modermælkserstatning etc. 

24. Det samlede salg af konsummælksprodukter, målt i liter/kg, er kun steget beskedent siden 1995, jf. figur 1. 

Figur 1. Udviklingen i salget af mælkeprodukter i Danmark 

 

Kilde: www.mejeri.dk 

25. Imidlertid er der sket en udvikling i sammensætningen af salget. Syrnede produkter og ”andet” har fået stigende 
betydning. Salget af økologisk mælk er flerdoblet, medens de konventionelle mælkeprodukter er faldet næsten tilsvarende. 

26. Kriterier som kvalitet og sortimentsbredde og – dybde har fået større betydning også set i forhold til 
de klassiske produkter som sødmælk, skummetmælk, yoghurt, fløde og smør. Eksempler på produkter med en særlig profil 
eller produkter, der er målrettet en specifik anvendelse er bl.a. særlige fedtfattige produkter (minimælk, promillemælk, m.v.), 
økologiske produkter, jerseymælk, skolemælk, flasker med skruelåg, drikkemælk med smag, gårdmælk, særlig 
madlavningsfløde osv. 

27. For smør og fedtstoffer er der sket en tilsvarende udvikling. Selv om der er sket en bevægelse i samfundet væk fra 
anvendelsen af fedtholdige produkter, er denne udvikling for smør og smørfedts vedkommende opvejet af den 



produktudvikling, der er sket inden for blandingsprodukter (Kærgården og lign.). Blandingsprodukternes succes har samtidig 
medført, at det tilgrænsende marked for husholdningsmargarine i dag er marginaliseret, jf. figur 2. 

Figur 2. Udviklingen i salget af smør og fedtstoffer 

 

Kilde. :www.mifu.dk 

Dagligvarehandelen 

28. Konsummælksprodukter og fedtstoffer sælges via dagligvarehandelen og til catering og industri. Af det samlede salg af 
mælkeprodukter går 85 pct. til dagligvarehandelen og heraf 80 pct. til supermarkederne. Cateringsalget udgør 10 pct., mens 
de sidste 5 pct. går til industri og andre kunder. 

29. Dagligvarehandelen omfatter de store dagligvarebutikker - supermarkeder, varehuse og discountforretninger – og 
herudover minimarkeder, kiosker og specialforretninger. Det samlede dagligvaresalg udgør 100-110 mia. kr. Salget af 
konsummælksprodukter og fedtstoffer omfatter 5-10 pct. heraf afhængigt af, om der er tale om et stort lavprisvarehus eller et 
mindre supermarked eller en nærbutik. 

Supermarkeder, minimarkeder og kiosker 
30. Der findes i alt op mod 7.000 butikker her i landet, der forhandler dagligvarer, herunder fødevarer – rækkende fra 
varehuse og supermarkeder til benzinstationer og nærbutikker[1]. Varehuse og supermarkeder inkl. discountmarkeder 
dækker langt den største del af salget. 

31. Det samlede antal butikker, der forhandler fødevarer, er faldet stærkt de seneste 20-30 år. Dog er der inden for de seneste 
år sket en opbremsning. Antallet af supermarkeder og discountbutikker under et har således ligget mere eller mindre 
konstant på lidt over 2.000, og således at der er en tendens til fremgang for de store varehuse og for discountbutikkerne. 

32. Samtidig har butikkerne udbygget deres indbyrdes samarbejde gennem færre og større ofte landsdækkende butikskæder 
og gennem samarbejde om indkøb. Dermed er sket en væsentlig koncentration. Formålet med dette samarbejde er at opnå 
højest mulig profit i form af kapitalisering af de stordriftsfordele som øget forhandlingsstyrke, forbedret styring, samlet 
slagkraftig markedsføring og andre fælles aktiviteter indebærer. 

33. Samarbejdsformerne varierer. Butikkerne kan enten indgå som afdelinger i én samlet og centralt ledet virksomhed, hvor 
det økonomiske resultat opgøres samlet for alle butikker under ét (kapitalkæder). Alternativt kan butikkerne forblive 
selvstændige virksomheder i et samarbejde, hvor visse opgaver henlægges til en fælles enhed med nærmere afgrænsede 
beføjelser (”frivillige kæder” og ”franchisekæder”). Samtidig kan indkøbs- og markedsføringopgaverne være samlet i en eller 
skilt i to dele. 



34. Disse organisatoriske forhold har betydning for de ydelser i form af rabatter og markedsføring, som butikkerne 
efterspørger fra leverandørerne, i dette tilfælde fra Arla Foods. 

Organisation og indkøb 
35. De tre store indkøbsgrupper, Coop Danmark, Dansk Supermarked og SuperGros står for næsten 85 pct. af den samlede 
omsætning i den del af dagligvarehandelen, der går gennem supermarkedssektoren. Hertil kommer Edeka og Aldi, som også 
køber ind for et væsentligt antal butikker. Disse indkøbsgrupper står tilsammen for omkring 90 pct. af det samlede indkøb af 
konsummælksprodukter her i landet, jf. tabel 1. 

Tabel 1. Indkøbsorganisationernes markedsandele 

Indkøbsorganisation Markedsandele for  
konsummælk og fedtstoffer 

Coop 30-35 

Dansk Supermarked 25-30 

Supergros 25 

Edeka 5-6 

Aldi 2-5 

 
Kilde: Hvem er hvem 2005 

36. Dansk Supermarked er en kapitalkæde, mens SuperGros og Edeka Danmark er indkøbssamarbejder mellem selvstændige 
købmandsforretninger[2] og grossister. Coop Danmark er som udgangspunkt en kapitalkæde med den variation, at der inden 
for samarbejdet findes 470 selvstændige brugsforeninger. 

37. Coop Danmarks indkøbsstyrke understreges af, at selskabet køber ind sammen med andre Coop-butikker i Norden. Dansk 
Supermarked har også butikker i andre lande[3]. SuperGros og Edeka køber ind til forretninger, der står uden for de nævnte 
afsætningskæder. SuperGros er del af Dagrofa-koncernen der også leverer til catering og til kiosksektoren, og som også 
gennem Spar-kæden deltager i det internationale Spar-indkøbssamarbejde. Edeka Danmark er del af Edeka Zentrale, der er 
Europas fjerde største indkøbskæde. Aldi er ligeledes del af en europæisk indkøbsorganisation. Det samme gælder tyske Lidl, 
som forventes at etablere sig her i landet inden længe. 

Salg- og markedsføring 
38. Til hver af indkøbsgrupperne hører et antal afsætningskæder. Flere af disse kæder er landsdækkende, jf. tabel 2. 

Tabel 2. De største markedsføringskæder under indkøbsgrupperne ult. 2004 

  Coop SuperGros Dansk Supermarked Edeka Aldi 

Største kæde Dagli’ Brugsen Spar Netto Focus Aldi 

Kæde nr. 2 Fakta Kwik Spar Føtex Merko - 

Kæde nr. 3 Super Brugsen SuperBest Bilka Aktiv Super   

Kæder i alt 7 8 4 6 1 



Butikker i alt 1151 929 432 274 213 

 
Kilde: Hvem er hvem - 2005 

39. På salgs- og markedsføringssiden er butikkerne delt op i markedsføringskæder med en strategi, der er afstemt efter de 
relevante forretningers profil (lavprisvarehuse, varehuse, supermarkeder, discountmarkeder og foodservice (kiosker og 
benzinstationer)). De vigtigste parametre i profileringen er sortimentet (bredde, dybde og kvalitetsniveau), prisniveauet 
samt markedsføringsaktiviteter. Dertil kommer beliggenhedsfaktoren. 

Konkurrencesituationen 

40. På leverandørsiden er Arla Foods altdominerende som producent og leverandør inden for mejerisektoren her i landet. 
Arla Foods sortiment inden for konsummælksprodukter og smør dækker alle produktgrupperne, og mejeriet er dominerende 
inden for hver enkelt produktgruppe. I forlængelse heraf har Arla Foods udviklet særskilte markedsføringsprogrammer til 
hver af de butikstyper og kæder, der er opregnet foran. Arla Foods markedsandele inden for de enkelte produktområder 
fremgår af tabel 3. 

Tabel 3. Arla Foods markedsandele fordelt på produktområder 2004 

Produktmarked Markedsandel i pct. 

Frisk mælk 85 

Syrnede produkter (yoghurt mv.) 80 

Smør og blandingsprodukter 75 

 
Kilde: KS´ egne opgørelser 

  

41. Arla Foods produkter sælges under mange forskellige mærker og navne og udgør 35-40 pct. af samtlige varenumre i 
mejerikategorien i den danske dagligvarehandel. 

42. Der findes yderligere 34 mindre mejerier her i landet. Kun 9 er konsummælksmejerier, mens de øvrige primært 
fremstiller ost, jf. tabel 4. De mindre konsummælksmejeriers produktion er typisk koncentreret som enten økologisk eller 
konventionel. Den næststørste danske udbyder, Hirtshals Andelsmejeri, producerer varer inden for alle produktgrupper men 
med et langt mere begrænset sortiment og en beskeden produktudvikling. Selskabet fremstiller ikke økologiske produkter og 
køber en hel del suppleringsprodukter fra Arla Foods. Derudover findes Bornholms Andelsmejeri og Borup Mejeri. Blandt 
økologiske produkter kan detailhandelen vælge produkter fra Thise, Øllingegaard og Naturmælk som alternativ til Arla 
Foods. 

43. 15 mejerier er smørproducerende. Heraf fremstiller tre mejerier tillige blandingsprodukter, som her i landet er det 
primære konkurrerende produkt til smør. 

Tabel 4: Antal udbydere af mejeriprodukter på det danske marked 

  Konsumprodukter Ost Smør m.v. 

Danske producenter 9 30 15 

Udenlandske 6 5-10 5 



udbydere 

Udbydere i alt 15 35-40 20 

 
oplysninger Kilde: http://www.mejeri.dk/ + egne 

44. Importen af mælkeprodukter er beskeden. Udenlandske producenters produkter fylder kun lidt på supermarkedernes 
hylder. Traditionelt har næsten hele forsyningen af mejeriprodukter til supermarkederne stammet fra danske virksomheder 
eller for visse ostetyper været importeret via danske virksomheder. Inden for de seneste år er importen af udenlandske 
mejeriprodukter og herunder af frisk (tysk) drikkemælk imidlertid øget. Det skyldes, at tysk mælk er væsentligt billigere end 
dansk mælk Tysk drikkemælk sælges nu i Aldi, Bilka og Føtex, og omfanget af den importerede drikkemælk svarer til op [4]. 
omkring 5 pct. af det samlede danske forbrug. Endvidere importeres en pæn del af det smør, der afsættes via detailhandelen. 
Imidlertid spiller forbruget af smør efterhånden en ganske beskeden rolle sammenholdt med blandingsprodukter, der alle er 
produceret her i landet, jf. figur 2.  [5]

45. Arla Foods position på det danske marked har bestået i adskillige år. Ud over et bredt og dybt sortiment inden for alle 
produkter kan selskabet tilbyde sine kunder en række fordele, herunder store partier, leveringssikkerhed, attraktive priser 
og medfinansiering af markedsføring. Mejeriet har endvidere været i stand til at opfylde markedets efterspørgsel efter nye 
produkter og produktvarianter. 

46. Indkøbsorganisationerne tager kun nye alternative leverandører ind, hvis de enten er billigere eller adskiller sig tydeligt 
fra dem, der allerede er på hylderne. Da importen af friske mejeriprodukter samtidig har været særdeles begrænset, har 
detailhandelens udbud af konsummælksprodukter i vid udstrækning bestået af produkter fra Arla Foods suppleret af 
specialprodukter fra andre, mindre producenter 

47. På indkøbssiden står Coop Danmark, Dansk Supermarked, SuperGros og Edeka tilsammen for 85-90 pct. af den samlede 
volumen for konsummælksprodukter og fedtstoffer. De enkelte grupper har derfor en ikke uvæsentlig forhandlingsstyrke 
over for Arla Foods. Indkøbsgrupperne får dermed også en vis indflydelse på de vilkår, der regulerer samhandelen. Samtidig 
forsøger indkøbsgrupperne at undgå at blive for afhængige af enkelte leverandører. Flere af indkøbsorganisationerne har 
introduceret egne mærker (private labels), der i modsætning til leverandørernes mærkevarer kan produceres af andre 
leverandører i Danmark eller udlandet. 

48. Disse forhold resulterer bl.a. i, at Arla Foods uagtet sin størrelse og indflydelse på det danske marked betaler store beløb 
til detailhandelen årligt i form af rabatter og markedsføringstilskud. 

49. Friske mælkeprodukter efterspørges flere gange ugentligt af husholdningerne og udgør dermed den omsætningsmæssigt 
største produktgruppe for et almindeligt supermarked. Samtidig udgør produktgruppen en vigtig faktor, når forbrugerne skal 
vælge indkøbssted. De enkelte indkøbsgrupper konkurrerer derfor indbyrdes om kundernes opmærksomhed. 

50. Billig mælk er et produkt, der trækker mange kunder i butikkerne. Den primære konkurrenceparameter er derfor pris. 
Forskellige tiders priskrig viser, at kæderne følger hinandens initiativer tæt og reagerer lynhurtigt på enhver 
prisnedsættelse. På den anden side er mælkesalget som helhed ikke priselastisk. Selv om kampagnetilbud på mælk er 
velegnet til at tiltrække kunder, så øges det samlede mælkesalg ikke ret meget. En decideret mælkekrig er derfor ikke en 
fordel set med detailhandelens øjne, fordi avancen udhules, uden at mersalget øges. 

51. Detailhandelen satser derfor også på egenskaber som kvalitet og sortimentsbredde. Disse kriterier har tillige fået en øget 
betydning i forbrugernes bevidsthed inden for de seneste år, hvor forbrugerne i stigende omfang er indstillet på at tage nye 
produkter til sig. Især produkter målrettet en specifik anvendelse eller med en særlig profil, f.eks. i forhold til sundhed eller 
baggrund (historien om små kvalitetsbevidste mejerier), har oplevet en fremgang. Supermarkederne er derfor begyndt at 
forhandle sådanne produkter i øget omfang, herunder produkter fra mindre alternative leverandører. 



Figur 3. Prisudviklingen for 1/1 liter letmælk (uden moms) 

 

Kilde.: DST, egne data, samt (stiplet) index for de senest annoncerede ændringer i discountforretningerne 
Anm.: Engrosprisen er Arla Foods prislistepris gældende for Ekspres letmælk. Når engrosprisen er højere end 
forbrugerprisen hænger det sammen med de rabatter og markedsføringstilskud, som ydes til detailhandlen. Grafen tager ikke 
hensyn til at der er introduceret nye letmælksvarianter, fx Danmælk. 

  

52. De enkelte butikskæder har formuleret forskellige markedsføringsstrategier for mælk og fløde. Som yderpunkterne 
lægger discountbutikkerne vægt på faste, lave priser uden særlige kampagner eller events i butikslokalerne, mens 
lavprisvarehusene benytter sig af hyppige slagtilbud suppleret af diverse markedsføringstiltag i butikkerne (skilte, 
smagsprøver m.v.). Fælles for alle slags supermarkedskæder er imidlertid udgivelsen af de ugentlige tilbudsaviser, hvor 
forbrugerne gang på gang gøres opmærksomme på særlige fordelagtige tilbud og besparelser, man opnår ved at købe en 
række udvalgte produkter i den pågældende forretning. Tilbudsaviserne anvendes også til lanceringen af nye produkter. 
Leverandørerne yder tilskud til denne markedsføring. 

53. Kædernes markedsføring er planlagt lang tid før salgsugen men med mulighed for justeringer. Det er en del af 
forhandlingerne med leverandørerne at opnå bidrag til finansiering af sådanne aktiviteter (gunstig placering i tilbudsaviser, 
arrangementer i butikkerne, konkurrencer, placering på hylderne, særlige opsatser osv.) For leverandørerne er der klare 
fordele ved at blive eksponeret på en fremstående plads i butikken. 

Arla Foods rabatter og tilskud 

54. Arla Foods rabatter og tilskud til detailhandelen i forbindelse med handelen med konsummælksprodukter og fedtstoffer 
udgjorde i 2003 i alt 900 mio. kr. eller 18 pct. i forhold til bruttopriserne. Samtidig viste styrelsens undersøgelser, at der var 
betragtelige forskelle på de ydelser, som gik til de små indkøbere i forhold til de store. 

Tabel 5. Rabat- og markedsføringsydelser til indkøbsgrupperne 

  Org. Org. Org. Org. 4 

Årskøb, mio. kg [….] [….] [….] [….] 

Ydelser, øre/kg [….] [….] [….] [….] 



 
55. Når man betragter samtlige rabatter og tilskud under ét, så ligger de i en størrelsesorden på […] kr. pr. liter. Der er 
væsentlige forskel fra supermarkedsgruppe til supermarkedsgruppe. Styrelsens beregninger er baseret på en opgørelse, der 
omfatter samtlige ydelser fra Arla Foods til supermarkederne og disses organisationer (prisrabatter, kampagnerabatter, 
kontantrabatter, markedsføringstilskud, gennemfaktureringsgodtgørelser m.v.) Ligeledes omfatter den samtlige produkter 
inden for konsummælk og fedtstoffer. 

56. Ved vurdering af disse forskelle i forhold til konkurrenceloven er det nødvendigt at tage hensyn til karakteren af de 
forskellige individuelt aftalte rabatter og markedsføringsydelser. Det skal ske i lyset af, at hensigten med vurderingen er at 
afdække, om udbetalingerne har ført til forskelsbehandling af supermarkedsgrupper i undersøgelsesperioden, eller om 
eventuelle afvigelser grupperne indbyrdes i det samlede rabat- og tilskudsniveau er objektivt begrundede. Undersøgelsen 
afdækker derfor, hvilke principper og eventuelle betingelser, der har ligget til grund for Arla Foods udbetaling af disse store 
pengesummer. Undersøgelsen har i den forbindelse vist, at der er væsentlige forskelle i Arla Foods omkostninger ved at 
levere til de enkelte kæder, ligesom der også er tale om forskellige ydelser. 

57. Undersøgelsen inddrager en lang række forhold, herunder betalingsforhold, distribution, forskelle i markedsføring mv. 
Styrelsen har samtidig set på, hvilken type ydelser indkøberne efterspørger, hvilke eventuelle funktioner, indkøbsgrupperne 
selv udfører frem for Arla Foods, graden af effektivitet i leverancerne til de enkelte indkøbsgrupper, og hvad dette 
repræsenterer i sparede omkostninger for Arla Foods. 

58. Undersøgelsen koncentrerer sig om forholdene i 2003. Ud fra de foreliggende holdepunkter er der ikke grund til at 
antage, at forholdene har ændret sig væsentligt for 2004. Det vil imidlertid være tidkrævende og unødigt 
ressourcebelastende at foretage en sådan opdatering. Det hænger navnlig sammen med, at Arla Foods løbende registreringer 
ikke indeholder alle nødvendige specifikationer, hvorfor det har været nødvendigt med supplerende undersøgelser. 

Rabatter og markedsføringstilskud - generelle betragtninger 
59. Rabatter og markedsføringstilskud er et væsentligt element i samhandelen med detailhandelen. De fleste leverandører 
anvender da også forskellige former for rabatter og tilskud. Ydelserne har traditionelt haft forskelligt sigte. Rabatter er typisk 
prisafslag evt. affødt af, at detailhandelen overtager visse opgaver fra leverandørerne, mens markedsføringstilskud går til 
særlige aktiviteter, der kan fremme af salget af leverandørens produkter. 

60. Rabatter er et normalt led i samhandlen mellem leverandører og aftagere. I langt de fleste tilfælde er rabatter 
uproblematiske i konkurrenceretlig henseende. De fremstår som en naturlig del af konkurrencen, når sælger og køber 
forhandler vilkår. Rabatter vil ofte være udtryk for, at køber tilbyder sælger noget ekstra i forhold til standardbetingelserne, 
f.eks. et mersalg, hurtig betaling, en hensigtsmæssig leveringsrytme mv. Det kan medføre besparelser for leverandøren, 
således at et prisafslag kommer til at fremstå som en slags betaling for den besparelse, en leverandør opnår ved at aftageren 
overtager visse af leverandørens funktioner. Sådanne rabatter kan stimulere aftagerne til at optimere distribution og 
afsætning. 

61. Rabatter kan imidlertid også være udformet, så de tjener andre formål, f.eks. at sikre sig aftagerens loyalitet eller belønne 
henholdsvis straffe særlige samhandelspartnere. Sådanne rabatter vil kunne påvirke konkurrencen mellem 
samhandelspartnerne og dermed adgangen til markedet negativt. Dette vil især være tilfældet på markeder, hvor 
mulighederne for aktiv konkurrence er begrænset på grund af eksistensen af dominerende leverandører. 

62. Rabatter anskues derfor forskelligt afhængig af, om de ydes af en mindre leverandør eller af en dominerende virksomhed. 
Mens en mindre leverandør har et stort set ubegrænset spillerum til at fastsætte sin egen rabatpolitik, er den dominerende 
leverandør underlagt en række konkurrenceretlige restriktioner for at imødegå en skævvridning af konkurrencen. Som 
udgangspunkt er det ikke i strid med konkurrenceloven, at en dominerende leverandør giver forskellige rabatter, f.eks. 
kvantumrabatter, til forskellige kunder. Men det forudsætter, at aftagerne har lige muligheder for at opnå rabatten, samt at 
leverandøren giver rabatterne på et objektivt grundlag, f.eks. på baggrund af omkostningsbesparelser. Hvis forskelle i den 
dominerende leverandørs rabatydelser til de enkelte kunder ikke er objektivt begrundet, vil de normalt være i strid med 
konkurrenceloven. 

63. Det samme bør gælde for markedsføringsydelser. Markedsføringsydelser gives som udgangspunkt for at få modtagerne til 
at promovere et givent produkt eller en bestemt leverandør. Tilskuddet gives til en bred vifte af aktiviteter spændende fra 
annoncering i TV eller tilbudsaviser til opstilling af særlige tilbudstorve eller kølemontre. Til ydelserne henregnes også 
kampagnetilskud, som ydes til nedsættelse af forbrugerprisen i forbindelse med en markedsføringsindsats. 



64. Der er en tendens til, at leverandørerne i dagligvaresektoren generelt skal betale mere og mere i markedsføringsydelser 
for at handle med de store supermarkedskæder. Samtidig indgår den udbredte anvendelse af markedsføringsydelser som en 
væsentlig konkurrenceparameter i samhandelen. 

65. Når leverandører betaler betydelige tilskud til markedsføring kan det være med en klar forventning om, at man får et 
tilsvarende udbytte herfor. Kræver leverandøren ikke konkrete modydelser, der modsvarer tilskuddets størrelse, får 
tilskuddet karakter af en ekstra diskretionær rabat, der kan have uheldige følger, f.eks. ved at diskriminere mellem kunderne, 
uden at der er en objektiv begrundelse herfor. Det er især tilfældet, hvis tilskuddet ydes efter et frit skøn. 

66. Lige som dominerende virksomheder kan give deres kunder forskellige rabatter, når dette er omkostningsbegrundet, må 
der også være adgang til at dominerende virksomheder i særlige situationer giver kunder forskellige markedsføringstilskud. 
En analogislutning fører til, at markedsføringstilskud lovligt kan gives forskelligt, når det kan godtgøres, at tilskuddet 
hovedsageligt kommer leverandøren - og ikke detailkæden - til gode, og når markedsføringstilskuddet ikke har som formål 
eller følge at ekskludere andre leverandører. 

67. En vurdering af, om markedsføringstilskud hovedsageligt kommer leverandøren til gode, er naturligvis vanskelig at 
foretage, fordi omsætningen af produkterne afhænger af en række faktorer. Men normalt vil der alligevel være mulighed for 
at foretage en sådan vurdering, fordi de fleste større leverandører og detailhandelskæder foretager særdeles detaljerede 
opgørelser - ofte dagligt og butik for butik - af omsætningen. Det vil derfor i særlige situationer være muligt at godtgøre, i 
hvilket omfang markedsføringsinitiativer kommer leverandøren til gode. Når dette er tilfældet, kan den del af tilskuddene, 
som fremmer leverandørens indtjening, betragtes som salg af en særskilt ydelse og ikke som et tilskud til detailkæden. Det 
bør dog tilføjes, at omsætningsfremgange, der opnås ved direkte eller indirekte at reducere salget af konkurrenters 
produkter - fx hvis disse stilles på mindre attraktive butikshylder - ikke bør accepteres som salg af særskilte ydelser. 

68. Dernæst gælder, at markedsføringsydelser dækker over meget forskellige initiativer, jf. box 1. 

Box 1.: Eksempler på markedsføringsaktiviteter 

Tilskud til tilbudsaviser 

Lokalblade 

Fagblade/personaleblade 

Radiospots 

Tv-spots 

Sampromotion 

Kølere 

Mejeritorve 

Kassesluser 

Demoer 

Kundevogne 

Fødselsdage 

Skilte 

Baldakiner 

Konkurrencer 

Rudeplakater 

Kassebonaktivitet 

Jubilæumstilskud 

 
69. Tilskud til tilbudsaviser, som er almindeligt forekommende, kan være kombineret med andre aktiviteter, f.eks. 
hyldeopstillinger, demonstrationer eller kampagner for specielle produkter (med kampagnetilskud). Endvidere kan 
tilskuddenes størrelse være gradueret efter, om leverandøren opnår en stjerneplads, en hjørneplads eller en alm. god plads 
på supermarkedets hylder. Det spiller også en rolle, hvilken uge, der er tale om, om det er først eller sidst på måneden, om der 
forestår højtider, og om der er programsat populære programmer i tv, f.eks. madlavningsprogrammer. 

 
Samlet om rabatter og markedsføringsydelser generelt 

70. Dette har ført Konkurrencestyrelsen til den konklusion, at dominerende virksomheders markedsføringsydelser skal 
anskues på samme måde som ikke-omkostningsbetingede rabatter og vurderes efter den samme retningslinie, med mindre 
det godtgøres, at der foreligger helt særlige forhold. Formålet hermed er at undgå, at disse former for ydelser, der kan have 
stor betydning for den enkelte forretnings konkurrencesituation, ydes i væsentligt større omfang til visse kæder frem for 
andre. 



71. Det betyder, at markedsføringstilskud skal indregnes i det samlede ”rabatregnskab” med henblik på at konstatere, om den 
dominerende leverandør diskriminerer mellem sine kunder. Dog kan finansieringen af en given aktivitet holdes ude fra det 
samlede regnskab svarende til, hvad der gælder for omkostningsbetingede rabatter, hvis leverandøren kan dokumentere, at 
aktiviteten udelukkende gennemføres til fordel for ham selv. 

72. Denne retningslinie betyder, at man kan undgå overvejelser om, hvorvidt en bestemt ydelse har karakter af rabat eller af 
markedsføring. Det har den praktiske betydning, at betegnelserne i aftalerne mellem leverandørerne og detailhandelen er 
stærkt varierende og således at rabatter i en række tilfælde reelt ydes som betaling for  markedsføring.[6]

73. Forpligtelsen til ikke at diskriminere betyder også, at evt. særlig skræddersyede tilskud til enkelte butikstyper eller kæder 
må afbalanceres med tilsvarende fordele til andre aftagere. Kæderne har forskellige profiler og dermed også forskellige 
ønsker til deres markedsføring. Nogle butikker kan fx være interesseret i at få stillet en køler op ”gratis”. Andre har ikke plads 
til en køler men foretrækker andre initiativer, fx lavere nettopriser, kampagnetilskud eller demonstrationer af nye produkter. 

Arla Foods priser, rabatter og markedsføringstilskud 
74. Arla Foods indgår individuelle aftaler med de enkelte indkøbsgrupper på årsbasis (årsaftaler), hvori de nærmere rammer 
for samhandlen fastsættes, herunder sortiment, distributionsform, rabat- og markedsføringsbeløb. Rabatterne og 
markedsføringsydelserne indgår som en del af det samlede forhandlingsgrundlag. 

75. Som udgangspunkt ligner de fleste bestanddele i årsaftalerne hinanden. Prissætningen tager udgangspunkt i en 
engrosprisliste, der omfatter samtlige produkter (dog ikke private label mv.) og alle kunder. Priserne gælder for levering fra 
Arla Foods terminaler til supermarkedets kølerum. Ud fra denne prisliste tilbyder Arla Foods en række rabat- og 
tilskudsformer i aftalerne med detailhandelskæderne. 

76. I modsætning til de generelle bestanddele i årsaftalerne varierer rabat- og tilskudsformerne i de enkelte årsaftaler 
betydeligt i både størrelse og struktur. De forskelligartede rabatter ydes under betegnelser 
som kvantumrabat,enhedsrabat/fakturarabat (betalingsgodtgørelser, som ydes pr. liter/kg eller i forhold til 
prisen), gennemfakturering, kontantrabat og kæderabat. Hertil kommer nettopris, som f.eks. anvendes ved private label-
produkter. 

77. Endvidere giver Arla Foods store beløb til detailhandlen i form afmarkedsføringstilskud og kampagnetilskud. Som 
udgangspunkt stilles tilskuddene til rådighed for alle kunderne, men konkret fastsættes tilskuddene i forhold til de enkelte 
kunders behov og den forventede effekt. Tilskuddene i årsaftalerne fastsættes ofte som en fast samlet sum til senere 
udmøntning i konkrete aktiviteter. Ofte er det fastsat, hvilke produkter, markedsføringen skal omfatte (fx Cheasy-yoghurt, 
Matilde kakaomælk eller Kærgården), men det fremgår normalt ikke hvornår eller hvordan aktiviteten skal gennemføres 
eller hvor stort et beløb, der anvendes til netop denne kampagne. 

78. Blandt Arla Foods rabatter og tilskud er det kun kvantumrabatten og nogle få yderligere rabattyper (f.eks. 
gennemfaktureringsrabat, kontantrabat og distributionsrabat), der afspejler, at kunden overtager nogle af de økonomiske 
risici, som ellers ville have påhvilet Arla Foods, og dermed minder om omkostningsrelaterede rabatter. De øvrige rabatformer 
er alle rabatter, der i vid udstrækning hviler på et forhandlingsresultat. Fælles for alle rabatterne er dog, at der er tale om 
faste, generelle rabatformer, der uden videre indføjes i årsaftalerne uden at tage højde for, at der er store forskelle i Arla 
Foods omkostninger ved at levere til de enkelte kæder. 

79. De forskellige rabatformer m.v. er til en vis grad traditionelt begrundet men er samtidig en afspejling af, at kæderne 
vedvarende prøver at opnå de bedste rabatter, tilskud og samhandelsvilkår, som i videst muligt omfang skal være 
skræddersyede til kædens forretningsstrategier. Det er derfor også karakteristisk, at årsaftalerne i stigende grad ændres og 
suppleres flere gange i aftaleperioden i takt med at konkurrencesituationen ændrer sig, ligesom der ydes en række 
ekstraordinære rabatter ud over det aftalte. En stor del af disse (mindre), individuelle justeringer fremgår ikke af aftalen. 

80. En skematisk oversigt over de forskellige rabatformer, som de enkelte kæder modtager, fremgår af figur 4. 

Figur 4. Oversigt over hvilke rabatter og tilskud indkøbsorganisationerne modtager 

  Org. 1 Org. 2 Org. 3 Org. 4 



Enhedsrabat  +  + 

Kvantumsrabat +  +  

Kæderabat +  +  

Gennemfakturering +  +  

Kontantrabat +  +  

Markedsføringstilskud + + + + 

Kampagnetilskud +  + + 

  

Konkurrencestyrelsens undersøgelser viser, at der ikke alene er forskel på hvilken slags rabatter m.v., de enkelte 
organisationer får, men også på hvor vægten i rabatter og markedsføringsydelser ligger. 

81. F.eks. opnår nogle kæder langt de højeste rabatter i form af faste prisrabatter pr. købt enhed, mens rabatsystemet hos 
andre er væsentligt mere sammensat med hovedvægten på mindre prisrabatter kombineret med kvantumrabatter, 
kæderabatter, gennemfaktureringsgodtgørelser og kontantrabatter. Endvidere er der forskelle i størrelsen på de 
markedsførings- og kampagnetilskud, som de enkelte indkøbsorganisationer tildeles. Nogle kæder foretrækker således 
markedsføringstilskud til indrykning af annoncer i ugeaviser og lignende, mens andre i højere grad modtager væsentlige 
kampagnetilskud til kortvarige prisnedsættelser. 

82. Et rabatsystem, hvor nogle kæder modtager kvantumsbestemt rabat og andre en fast rabat uanset de enkelte butikkers 
køb, og hvor ingen af rabatformerne er indrettet, så de tager højde for, at der er væsentlige omkostningsforskelle forbundet 
med at levere til de enkelte kæder, kan ikke rubriceres som et omkostningsbetinget rabatsystem. 

83. Dette indebærer ikke uden videre, at Arla Foods rabatsystem strider imod konkurrenceloven. Men det gør det 
vanskeligere at få et overblik over ordningernes virkninger. For at afdække om Arla Foods rabatter og tilskud diskriminerer 
mellem de enkelte detailhandelskæder, er det derfor nødvendigt at sammenholde den umiddelbart skæve fordeling af de 
samlede rabatter og tilskud mellem kæderne med omfanget og arten af de ydelser, som Arla Foods leverer til de enkelte 
kæder. 

84. For 2003 drejer det sig især om distribution samt delvist finansiering i forbindelse med betalingen. Forskellene mht. 
finansiering er beskedne, og det følgende koncentrerer sig derfor om forskellene i distributionsydelserne. 

Arla Foods distribution 
85. De fleste supermarkeder (bortset fra de helt små) får leveret mælk hver dag, og nogle endda flere gange dagligt. Arla 
Foods engrospriser er kalkuleret ud fra en forudsætning om, at selskabet distribuerer til kundernes kølerum. Det er 
imidlertid betydelig forskel i omkostningerne pr. enhed ved at distribuere et helt vognlæs eller et lille parti på f.eks. 100 liter. 

86. Ved vurderingen af hvor store forskelle der reelt er i størrelsen af de rabatter og tilskud, som kæderne modtager, er det 
derfor relevant at se på, hvilke besparelser der ligger i en optimeret distribution og herunder hvor mange og hvor store 
leverancer, de enkelte indkøbsorganisationer modtager. Arla Foods har som del af sine almindelige leveringsbetingelser en 
kvantumrabatskala, men denne tegner ikke et reelt billede af distributionsomkostningerne. Skalaens maksimum er sat lavt 
(5.000 liter/uge) og tager dermed ikke højde for, at en stor del af salget ligger over dette maksimum. Endvidere opgøres 
købet på ugebasis og tager dermed heller ikke højde for det faktiske antal leverancer og størrelsen heraf. Skalaen anvendes i 
praksis kun for en mindre del af salget, navnlig for en række mindre supermarkeder, mens der for det øvrige salg er aftalt en 
fast rabat, som er uafhængig af den enkelte leverance/ugekøb. 

87. Den del af distributionen, det er relevant at undersøge, omfatter i denne forbindelse alene udkørsel fra en af Arla Foods (i 
dag) 5 terminaler og frem til kølerummet hos modtager. Der ses således bort fra evt. transport til terminal, håndtering på 



terminalen (opbygningen af ordre, pluk og læsning af lastbilerne), hvor omkostningerne anses for tilnærmelsesvis 
proportionale med leverancernes størrelse. 

88. Varerne distribueres i kasser, rullepaller, containere. Rullepaller er den gængse transportemballage for udkørslen. 
Rullepaller har en volumenkapacitet på 466 liter. Det betyder, at de kan rumme maksimalt 466 1/1 liter kartoner. Såfremt 
der anvendes anden detailemballage, fx bægre eller ½ liter, så vil antallet af produktlitre være mindre. 

89. Konkurrencestyrelsens undersøgelse viser, at de samlede omkostninger til distribution i 2003 udgjorde […]mio. kr. 
Beløbet dækker alene transporten fra Arla Foods terminaler til butikkerne. Det omfatter både distribution af Arla Foods egne 
varer og fremmed varer som grønt og kød. 

90. I forhold til det totale antal leverancer (antal stop), er de gennemsnitlige omkostninger pr. stop opgjort til […] kr. Dette 
gennemsnitstal kan dekomponeres i et beløb pr. rullepalle og et beløb til dækning af omkostningerne ved selve leverancen. 
Opdelingen bygger på, at selve transportomkostningen frem til supermarkedet er fast uanset leverancens størrelse. Dertil 
kommer et beløb til dækning af omkostningen ved at aflæsse én rullepalle. Omkostningen pr. stop er som nævnt beregnet 
til […] kr., medens bidraget pr. rullepalle er gjort op til […] kr. 

91. Ved denne opdeling er omkostningerne til transport ud til butikkerne indregnet med samme beløb pr. stop/liter, uanset 
hvor butikkerne geografisk er placeret i forhold til terminalerne. Der opnås således ikke nogen rabat, fordi nogle forretninger 
ligger tættere på mejeriet/terminalen end gennemsnittet. 

92. De fleste supermarkeder får mælkeleverancer dagligt, mens kiosker og minimarkeder i nogle tilfælde kun får 1-2 gange 
om ugen. I den anden ende af skalaen ligger de store varehuse og discountforretninger, der i visse tilfælde får leverancer 12 
gange om ugen. Arla Foods har ikke opgjort antallet af leverancer og de enkelte leverancers størrelse tidligere.[7] For en 
repræsentativ uge i 2004 (uge 5) er der dog udarbejdet en oversigt over samtlige antal leveringer, jf. tabel 6 

93. Antallet af leverede rullepaller pr. stop varierer ganske betydeligt – fra ½ til knap 40. Den gennemsnitlige forskel pr. 
butikskæde er en del mindre, fordi udsvingene fra supermarked til supermarked udjævnes, men alligevel vil der være tale 
om, at et varehus får 5-6 gange så mange rullepaller i gennemsnit som et mindre supermarked. Det betyder, at der kan være 
stor forskel på omkostningerne, når der udbringes mælk og fløde til et lille og et stort supermarked. 

Tabel 6. Eksempler på antal leverancer pr. kæde for en repræsentativ uge i 2004 

 Antal leveringssteder Antal leveringer pr. uge 

    Min Max 

Org. 1 795 [….] [….] 

Org. 2 351 [….] [….] 

Org. 3 385 [….] [….] 

Org. 4 247 [….] [….] 

Anm.: Tabellen viser eksempler for variationerne i leverancerne for forretningerne inden for hver af de 4 store 
indkøbsgrupper.  

94. Der findes heller ikke opgørelser over hvor store mængder, der aflæsses ved de enkelte stop. Opgørelsen er foretaget på 
tre forskellige beregninger: Dels en optælling af leverancerne for en repræsentativ uge i 2004 (uge 5) og dels en opgørelse 
over volumenlitre pr. stop i uge 5. Desuden er der sket en beregning ud fra det samlede årskøb i liter, hvor der er taget 
hensyn til antal leveringssteder, jf. tabel 6. Ved opgørelsen i tabel 7 er der lagt vægt på opgørelsen ud fra det samlede årskøb, 
idet usikkerheden her må antages at være mindst. 

Tabel 7. Arla Foods gennemsnitlige leveringer til dagligvarehandelen 



 Gnst. mængde  
liter pr. drop 

Distributionsomk. 
pr. liter 

Org. 1 [….] [….] 

Org. 2 [….] [….] 

Org. 3 [….] [….] 

Org. 4 [….] [….] 

 
95. Det er primært enkelte kæder, der får de største gennemsnitlige leverancer. Det er derfor også disse kæder, der må 
tilskrives de laveste distributionsomkostninger. 

96. Mere præcise opgørelser vil evt. kunne rykke forholdene mellem grupperne noget. Usikkerheden om det samlede spænd 
mellem omkostningerne hos de helt store forretninger og de små er dog mindre, end omkring forholdet mellem de enkelte 
indkøbsgrupper. 

Andre forhold 
97. Der er andre forskelle i ydelserne til indkøbsgrupperne end transport. Kæderne har således forskellige betalingsterminer 
og forskellige garantiordninger. F.eks. står visse kæder delcredere for de tilknyttede købmænd og modtager en godtgørelse 
fra Arla Foods for denne sikkerhed. En sådan indeståelse er ikke relevant i forhold til andre kæder, der som kapitalkæder 
uden videre hæfter for de koncernforbundne kæders fulde engagement. Betalingen for disse forskelle spiller dog ikke nogen 
rolle i omkostningsbilledet. 

98. Ved vurdering af de samlede ydelser spiller det desuden en rolle, at årsaftalerne justeres undervejs, og disse ændringer 
sker hyppigere og hyppigere. Der er gennemgående tale om mindre justeringer, som normalt ikke dokumenteres skriftligt. 
Indholdet af årsaftalerne er derfor ikke et entydigt udtryk for omfanget og arten af rabatter og tilskud, der udbetales i løbet af 
et år. 

99. De fleste ændringer sker som følge af ændringer i konkurrencesituationen, herunder hvis kæderne oplever, at de er ved at 
miste markedsandele inden for visse markedssegmenter. Kæderne reagerer forskelligt på sådanne ændringer. En affødt 
reaktion kan være ønsker om lokale markedsføringsinitiativer, nye produkter i sortimentet, events, tilskud til bestemte 
kampagner, kølere mv. Eller nogle af de større kæder kan ønske at introducere egne mærker (private labels) i aftaleperioden. 

100. Som udgangspunkt kan mange af disse forhold reguleres inden for årsaftalernes rammer, men uventede begivenheder, 
herunder hvis aftagernes markedsandel viger for et givent produkt, kan resultere i krav om yderligere bidrag til 
markedsføring for at styrke salget. Samtidig stiller indkøbsorganisationerne hyppigt krav om ekstraordinære bidrag til 
særlige jubilæer, ombygninger og fødselsdage, som ikke (altid) har været forudset ved indgåelsen af årsaftalen. Disse ønsker, 
som ganske vist ofte er af beskeden størrelse, imødekommes i vid udstrækning. Styrelsens undersøgelser viser således, at en 
af indkøbsorganisationerne i aftaleperioden 2003 fik gennemført 1.460 ekstraordinære og dermed uforudsete initiativer. 

101. Tilsvarende omlægninger er også sket tidligere afhængigt af, hvorledes kæderne søger at optimere deres samlede 
distribution. 

102. Disse ændringer i forhold til årsaftalernes indhold har imidlertid ikke indflydelse på opgørelser, der hviler på opgørelser 
over de faktiske betalinger og hvor sådanne ekstraordinære initiativer indregnes i det samlede regnskab og behandles på 
samme måde som rabatter. 

Arla Foods bemærkninger 
103. Arla Foods har som begrundelse for den differentierede anvendelse af rabatter og tilskud henvist til, at mejeriets 
samhandelsforhold med de enkelte aktører inden for detailhandelen er væsentligt mere forskellig end tidligere. Mens nogle af 
aktørerne inden for detailhandelen nu primært lægger vægt på faste lave priser (discount), søger den resterende detailhandel 
at svare igen herpå med en øget markedsføringsaktivitet. Detailhandelen udnytter i stigende grad sin købermagt til at kræve 
stadig bedre betingelser, lavere priser, højere aktivitetstryk og private eller egne mærker. Arla Foods har derfor markant 
forskellige samhandelsforhold med de enkelte kunder. 



104. Forholdene har indebåret en skærpet konkurrencesituation, der ifølge Arla Foods har resulteret i et decideret fald i 
forbrugerpriserne på ca. 3 pct. inden for mejerifriskvarer, ligesom Arla Foods har tabt markedsandele til konkurrerende ind- 
og udenlandske mejerier. Til illustration har Arla Foods inden for det seneste år måttet reducere sine nettopriser med i alt 70 
mio. kr. primært på Arla Foods egne mærkevarer, ved licitationer, tilbud på egne mærker, eller under truslen fra de enkelte 
detailhandelskæder om – om nødvendigt - at udskifte Arla Foods produkter med andre mejeriers. Arla Foods har derfor 
henvist til, at man har behov for et vist råderum i forhold til de store detailhandelskæder, så man kan belønne ”godt 
købmandskab” eller tilgodese individuelle behov og hermed imødegå kædernes forhandlingspres. 

105. Arla Foods er blevet forelagt dette notat, og deres bemærkninger af faktuel art er indføjet. Herudover er mejeriet 
fremkommet med nogle generelle betragtninger. 

Konkurrencestyrelsens samlede vurdering 

106. Udgangspunktet for Konkurrencestyrelsens undersøgelse har været den betragtelige forskel på de rabatter og tilskud, 
som Arla Foods yder til de store indkøbere i forhold til de små. Disse forskelle er af en sådan størrelsesorden, at de kan 
påvirke kædernes konkurrencemuligheder. For at kunne vurdere forholdene er det imidlertid nødvendigt at analysere arten 
og grundlaget for de enkelte ydelser nærmere. 

107. Analysen vanskeliggøres ved, at Arla Foods’ registreringer ikke er indrettet således, at de på en overskuelig måde gør det 
muligt at danne sig et overblik over hverken omfanget og arten af ydelserne til kæderne eller det hertil svarende 
omkostningsbillede. Det betyder, at der har været anledning til at indsamle et ret omfattende materiale samt foretage en 
række supplerende beregninger for at få et retvisende billede af de faktiske forhold. 

108. Beregningerne tager højde for de fordele, som Arla Foods opnår ved at distribuere store partier samt for de løbende 
korrektioner, som Arla Foods har foretaget i forhold til indholdet af årsaftalerne for 2003. 

109. Sammenholder man de samlede ydelser til de enkelte indkøbsgrupper med de omkostningsbesparelser, der knytter sig 
til leverancerne til de største indkøbsgrupper, så fremgår det, at der er tilnærmelsesvis balance. Ifølge beregningerne er den 
samlede afstand mellem rabatter og tilskud til den indkøbskæde, der opnår mest og den der opnår mindst i forhold til 
omkostningerne ganske beskeden også set i forhold til engrosprisen omregnet i kr. pr. kg/ liter. 

Tabel 8. Rabat- og markedsføringsydelser til indkøbsgrupperne 

Kr/liter/kg Org. 1 Org. 2 Org. 3 Org. 4 

Rabatter og 
markedsføringstilskud 

[….] [….] [….] [….] 

Rabatforskel [….] [….] [….] [….] 

Omkostningsbesparelse [….] [….] [….] [….] 

Diff. mellem rabatforskel og 
omkostningsbesparelsen 

[….] [….] [….] [….] 

 
110. Formålet med Konkurrencestyrelsens undersøgelse har været at afdække, om Arla Foods rabatter og tilskud 
diskriminerer mellem de enkelte detailhandelskæder. Samtlige forhold taget i betragtning ligger en sådan ganske beskeden 
afvigelse efter styrelsens opfattelse inden for rammerne af det acceptable. Samlet set finder styrelsen derfor ikke grundlag for 
at rejse en sag om forskelsbehandling efter konkurrenceloven på det foreliggende grundlag. 

111. Undersøgelsen har som allerede anført været præget af visse usikkerhedsfaktorer, fordi væsentlige dele af Arla Foods 
nuværende rabat- og tilskudssystem ikke er baseret på omkostningsmæssige besparelser, og fordi Arla Foods registreringer 
ikke er tilstrækkelige til at belyse grundlaget for udbetaling af rabatter og markedsføringsydelser. Disse faktorer er dog ikke 
af en sådan karakter, at styrelsen finder grundlag for at fortsætte undersøgelserne. Det har i den forbindelse spillet en rolle, 
at indkøbsaftalerne er indgået med organisationer, der hver for sig spænder over flere hundrede butikker fra kiosker til store 
forretninger. Derved udjævnes forskelle, der ellers ud fra en umiddelbar betragtning kan virke påfaldende. 



112. Styrelsen har i sine beregninger anskuet summen af markedsførings- og kampagnetilskud udbetalt til de enkelte kæder 
som almindelige rabatter og har dermed indregnet dem i summen af de samlede rabatter. Formålet med denne rubricering er 
som ovenfor anført, at undgå, at disse former for tilskud ydes i væsentligt større omfang til visse kæder frem for andre eller i 
værste fald bruges til at straffe mindre populære samhandelspartnere. 

Arla Foods fremtidige rabat- og tilskudssystem 

113. Arla Foods har i tilknytning til Konkurrencestyrelsens undersøgelse tilkendegivet, at man snarest vil foretage en række 
ændringer i sine rabat- og tilskudsordninger, så risikoen for konkurrenceforvridning mindskes. 

114. For at fremme den generelle gennemskuelighed vil man overordnet set begrænse og standardisere betegnelserne for 
rabat- og markedsføringsydelser i samtlige aftaler med kæderne. 

115. Fremover vil Arla Foods således udelukkende anvende rabatformernekvantumrabat, funktionsrabat samt fakturarabat. 
Funktionsrabatterne vil dels omfatte en logistikrabat, der er baseret på den eller de enkelte daglige leverancer, dels mejeriets 
øvrige omkostningsbetingede rabatter, herunder gennemfaktureringsgodtgørelse og kontantrabat. Fakturarabatten vil 
fortsat være en kommercielt forhandlet rabat, der ydes som et fast beløb uden at være betinget af et bestemt køb. Rabatten 
vil ikke blive benyttet med henblik på diskrimination af de enkelte kunder. 

116. Herudover vil Arla Foods træffe en række foranstaltninger til sikring af, atmarkedsførings- og kampagnetilskud ydes på 
et sagligt plan. Tilskuddene ydes på et objektivt og ikke-diskriminerende grundlag, således at tilskuddene, understøttet af 
effektmålinger, ydes hvor der er en saglig begrundelse herfor. Endvidere vil tilskuddene som altovervejende hovedregel 
skulle være aftalt på forhånd – dvs. i samhandelsaftalerne med detailhandelen – for i videst muligt omfang at undgå tildeling 
af ydelser på ad hoc plan. Arla Foods vil herudover kræve dokumentation for, at kæderne anvender tilskuddene i 
overensstemmelse med formålet i hvert enkelt tilfælde. 

117. Endelig har Arla Foods oplyst, at selskabet vil foretage en generel reduktion af rabatniveauet, som skal modsvares af en 
tilsvarende nedsættelse af listepriserne. 

Samlet konklusion 

118. Formålet med Konkurrencestyrelsens undersøgelse har været at afdække, om Arla Foods rabatter og 
markedsføringstilskud udbetalt i 2003 diskriminerer mellem de enkelte detailhandelskæder. 

119. Undersøgelsen har været tidskrævende, bl.a fordi Arla Foods' løbende registreringer ikke indeholder de specifikationer, 
der har været nødvendige for at få konsistente tal for omkostningerner og rabatter 

120. Konkurrencestyrelsens uddybende beregninger viser, at afstanden mellem Arla Foods rabatter og tilskud i 2003 til den 
indkøbskæde, der opnår mest, og den, der opnår mindst, sat i forhold til de tilhørende omkostninger ved distribution er 
ganske beskedne også i forhold til engrosprisen omregnet i kr. pr. kg/ liter. 

121. En sådan ganske beskeden afvigelse ligger efter styrelsens opfattelse inden for rammerne af det acceptable. På det 
foreliggende grundlag finder Konkurrencestyrelsen derfor ikke grundlag for at rejse en sag om forskelsbehandling efter 
konkurrenceloven. 

122. Konkurrencestyrelsens undersøgelse har været præget af en række usikkerhedsfaktorer. De kan tilskrives det forhold, at 
væsentlige dele af Arla Foods nuværende rabat- og tilskudssystem ikke er baseret på omkostningsmæssige besparelser. 
Dertil kommer, at Arla Foods systemer ikke har været indrettet på at dokumentere selskabets rabatter og 
markedsføringsydelser i forhold til konkurrenceloven. Disse faktorer er dog ikke af en sådan karakter, at 
Konkurrencestyrelsen finder grundlag for at foretage yderligere undersøgelser af fordelingen af Arla Foods rabatter og 
tilskud i 2003. 

123. I beregningerne har Konkurrencestyrelsen betragtet summen af markedsførings- og kampagnetilskud udbetalt til de 
enkelte kæder som almindelige rabatter og har dermed indregnet dem i summen af de samlede rabatter. Formålet med denne 
rubricering, er at undgå, at disse former for tilskud, der kan have stor betydning for den enkelte forretnings 
konkurrencesituation, ydes i væsentligt større omfang til visse kæder frem for andre eller i værste fald bruges til at straffe 
mindre populære samhandelspartnere. 



  

 

[1] Kilde: Hvem er hvem 2004 – Dansk Handelsblad 
[2] Inden for såvel SuperGros-gruppen som Edeka-gruppen findes et antal butikker, som er kapitalkæder, men som har 
fundet det fordelagtigt at samarbejde med andre om navnlig indkøb men i visse tilfælde også markedsføring. 
[3] Dansk Supermarked deltager endvidere i det internationale indkøbssamarbejde AMS (Associated Marketing Services). 
[4] 1 liter frisk sødmælk koster (excl. moms) i Tyskland 3,89 kr. og 5,53 kr. i Danmark. (Januar 2005) - kilde: ZMP og DST. 
[5] Produkter fra mejeriet Dragsbæk er produceret på baggrund af bl.a. tyske råvarer. 
[6] En dagligvarekæde har således oplyst: ”Om leverandøren så kalder det markedsføringstilskud blander vi os ikke i – til 
syvende og sidst er der jo kun varen til at betale for diverse rabatter. Vore samhandelsaftaler er bygget vidt forskelligt op. 
Leverandørerne har forskellige benævnelser for de tilskud, der eventuelt ydes.” 
[7] Den tidligere kvantumrabatskala byggede på ugekøbet, og der var derfor ikke anledning til at registrere hvor meget der 
blev leveret pr. gang – og heller ikke hvordan leverancerne var emballeret, jf. at købet skal passet ind i det eksisterende 
system af rullepaller, containere mv. 

 


