
2007-08-15: Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen
(Stadfæstet)
K E N D E L S E

 

afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. august 2007 i sag 2007-0012701:

Forbruger-Kontakt Distribution a-s
(advokat Peter Stig Jakobsen)     

mod

Konkurrencestyrelsen
(souschef Line Kornerup Flittner)

Biintervenient til støtte for Konkurrencestyrelsen:

Post Danmark A/S
(advokat Nicolai Westergaard ved advokat Søren Zinck)

 

1.0    Den underliggende sag og den påklagede afgørelse.

Forbruger-Kontakt Distribution a-s (herefter Forbruger-Kontakt) indgav den 22. september 2005
en klage til Konkurrencestyrelsen over Post Danmark A/S’ pris- og rabatsystem for magasinpost,
som Forbruger-Kontakt mener udgør misbrug af dominerende stilling på markedet for distribution
af adresserede forsendelser i Danmark.

På baggrund heraf har Konkurrencestyrelsen indledt en sag, som fortsat er under behandling i
styrelsen.

Under sagens behandling i Konkurrencestyrelsen er der udsendt et spørgeskema til Post Danmark,
som Post Danmark har besvaret. Den 23. marts 2007 anmodede Forbruger-Kontakt ved
fremsendelse af Forbruger-Kontakts svar på spørgsmål stillet af Konkurrencestyrelsen om
aktindsigt i Konkurrencestyrelsens spørgsmål til Post Danmark og Post Danmarks besvarelse
heraf.

Ved Konkurrencestyrelsens afgørelse af 30. marts 2007 blev der meddelt Forbruger-Kontakt afslag
på Forbruger-Kontakts anmodning. Det hedder i afgørelsen nærmere:

”Forbruger-Kontakt har den 23. marts 2007 ved økonomisk-juridisk konsulent Jørgen
Hemmsen anmodet Konkurrencestyrelsen om aktindsigt i sag nr. 4/0120-0100-0048.
Anmodningen angår Konkurrencestyrelsens spørgeskema til Post Danmark A/S af
medio august 2006 (”Spørgeskemaet”) og Post Danmarks besvarelse heraf
(”Besvarelsen”).

Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at Forbruger-Kontakt ikke kan opnå partstatus i sag nr.
4/0120-0100-0048 og dermed ikke er berettiget til aktindsigt i Spørgeskemaet eller Besvarelsen
efter forvaltningslovens § 9.

Det er dog Konkurrencestyrelsens vurdering, at Forbruger-Kontakt efter offentlighedslovens § 4,
stk. 2 om egen access, er berettiget til aktindsigt i de oplysninger om Forbruger-Kontakt, der
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fremgår af Spørgeskemaet og Besvarelsen.

Adgang efter forvaltningslovenIfølge forvaltningsloven § 9, stk. 1, kan den, der er part i en
sag, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

Partsbegrebet er ikke defineret i forvaltningsloven, men er nærmere afgrænset via praksis. Ifølge
praksis er den, som en afgørelse retter sig til part i sagen. Og det vil i dette tilfælde sige Post
Danmark. En klager som Forbruger-Kontakt, vil derimod ikke være part, medmindre
vedkommende har en væsentlig og individuel interesse i sagen.

Det er således ikke tilstrækkeligt, at Forbruger-Kontakt har en væsentlig interesse i sagens
afgørelse, hvis sagen ikke samtidig berører Forbruger-Kontakt så direkte og individuelt, at
Forbruger-Kontakts interesse skiller sig ud fra andre markedsaktørers.

Sag nr. 4/0120-0100-0048 vedrører Post Danmarks priser og rabatter for magasinpost. Selv om
Forbruger-Kontakt i et vist omfang også er aktiv ved omdeling af magasiner og andre adresserede
forsendelser, er det dog styrelsens opfattelse, at sagen alligevel ikke berører Forbruger-Kontakt
tilstrækkeligt individuelt. Udover Forbruger-Kontakt er der således en lang række andre
virksomheder, der er aktive ved omdeling af magasinpost og andre adresserede forsendelser, og
som alle berøres af sagens udfald.

Dermed adskiller situationen i denne sag sig fra situationen i Konkurrenceankenævnets kendelse
af 8. december 2004, Forbruger-Kontakt Distribution A/S mod Konkurrencerådet. Her var
situationen den, at der var tale om et oligopolistisk marked (markedet for adresseløse
forsendelser), hvor Forbruger-Kontakt var Post Danmarks eneste konkurrent, og hvor det
påståede misbrug fra Post Danmarks side, var ”predatory pricing”, som var rettet specifikt mod
Forbruger-Kontakts kunder. I denne sag konkluderede ankenævnet, at Forbruger-Kontakt havde
en væsentlig og individuel interesse i sagen – under henseende til 1) markedets karakter,
herunder det særlige konkurrenceforhold mellem Forbruger-Kontakt og Post Danmark og 2)
karakteren af de spørgsmål, som sagen angik.

På denne baggrund er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at Forbruger-Kontakt ikke har en
tilstrækkelig individuel interesse i sag nr. 4/0120-0100-0048 og derfor ikke er berettiget til
aktindsigt i Spørgeskemaet og Besvarelsen efter forvaltningslovens regler.

Adgang efter offentlighedslovenIfølge offentlighedslovens § 4, stk. 2, kan den, hvis personlige
forhold er omtalt i et dokument, forlange at blive gjort bekendt med oplysningerne herom (såkaldt
’egen access’). Der er med andre ord adgang til aktindsigt i alle oplysninger, som direkte vedrører
den pågældende, jf. pkt. 16 i vejledningen til offentlighedsloven.

Det er derfor Konkurrencestyrelsens vurdering, at Forbruger-Kontakt har ret til egen access i de
afsnit i Besvarelsen, som indeholder oplysninger, som direkte vedrører Forbruger-Kontakt, jf.
konkurrencelovens § 13 og offentlighedslovens § 4, stk. 2.

I overensstemmelse med ovenstående kan det oplyses, at det af Besvarelsen fremgår, at
Forbruger-Kontakt udgør én af Post Danmarks fem største konkurrenter for B-breve og
magasinpost. Der fremgår ikke andre oplysninger om Forbruger-Kontakt i Spørgeskemaet eller
Besvarelsen.

Den pågældende oplysning er indgivet til styrelsen i elektronisk form, og er journaliseret på sagen
som et udtræk, hvori spørgsmålsteksten ikke fremgår sammen med besvarelsen. En ekstraheret
version af den pågældende sagsakt er derfor ikke videre informativ i forhold til Forbruger-Kontakts
egen access, og er derfor ikke vedlagt denne afgørelse, men kan fremsendes til Forbruger-
Kontakt efter anmodning.”
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Det er denne afgørelse af 30. marts 2007, der er indbragt for Konkurrenceankenævnet.

 

2.0    De aktindsigtsundtagne dokumenter.

         [Udeladt]

 

3.0    Parternes påstande.

3.1    Forbruger-Kontakt har nedlagt følgende påstande for Konkurrenceankenævnet:

PrincipaltKonkurrencestyrelsens afgørelse af 30. marts 2007 ophæves, og Konkurrencestyrelsen
tilpligtes at indrømme Forbruger-Kontakt a-s partsstatus i ovennævnte sag og dermed aktindsigt i
Konkurrencestyrelsens spørgeskema til Post Danmark A/S samt Post Danmark A/S' besvarelse af
spørgeskemaet.

SubsidiærtKonkurrencestyrelsens afgørelse af 30. marts 2007 ophæves, og
Konkurrencestyrelsen tilpligtes at indrømme Forbruger-Kontakt a-s partsstatus i ovennævnte sag
og dermed aktindsigt i Konkurrencestyrelsens spørgeskema til Post Danmark A/S samt Post
Danmark A/S' besvarelse af spørgeskemaet, dog undtaget de efter Konkurrenceankenævnets
vurdering fortrolige oplysninger og angivelser i Post Danmark A/S' besvarelse.

Mere subsidiært  Konkurrencestyrelsens afgørelse af 30. marts 2007 ophæves, og sagen
hjemvises til Konkurrencestyrelsen.

3.2    Konkurrencestyrelsen har påstået stadfæstelse af Konkurrencestyrelsens afgørelse af 30.
marts 2007, subsidiært hjemvisning.

3.3    Post Danmark er indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for Konkurrencestyrelsen.

 

4.0    Sagens behandling i Konkurrenceankenævnet.

Sagen er blevet drøftet med parterne på et møde i Konkurrenceankenævnet den 30. maj 2007.

 

5.0    Forbruger-Kontakts argumentation.

Forbruger-Kontakt har anført, at en part efter forvaltningslovens § 9, stk. 1, kan forlange at blive
gjort bekendt med sagens dokumenter, og at Forbruger-Kontakt bør indrømmes partsstatus.

Forvaltningsloven indeholder ikke en definition af partsbegrebet. I John Vogter, Forvaltningsloven
med kommentarer, 2001, hedder det imidlertid på side 135 til 139 bl.a.:

"Lovens partsbegreb omfatter ansøgere, klagere og andre, der har en væsentlig og
individuel interesse i sagens afgørelse.

…

I de tilfælde, hvor der opstår tvivl, om en person kan anses som part i en sag, må der
navnlig lægges vægt på, hvor væsentlig den pågældendes interesse i sagen er, og hvor
nært denne interesse er knyttet til sagens udfald.

…

Det må i øvrigt være en forudsætning, at partsstatus i en bestemt forvaltningssag kun
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kan tilkomme en begrænset personkreds. Det indebærer bl.a., at sager om
beslutninger, der på ensartet måde gør indgreb i en større ikke nærmere afgrænset
personkreds' interesser, ikke kan anses for omfattet af forvaltningslovens partsregler i
forhold til de enkelte medlemmer af den personkreds […]"

Det fremgår videre af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2002, side 80, bl.a. at:

"I konkrete tvivlstilfælde bør man derfor anvende en formålspræget fortolkning, dvs.
lægge vægt på den pågældendes reelle behov for at kunne udøve partsbeføjelser og
på disse beføjelsers egnethed til at sikre rimelig indflydelse på beslutningsprocessen."

I forlængelse heraf fremgår det af Konkurrenceankenævnets afgørelse af 8. december 2004,
Forbruger-Kontakt Distribution A/S mod Konkurrencerådet, bl.a. at:

"Efter markedets karakter og det heraf følgende særlige konkurrenceforhold mellem
Post Danmark og Forbruger Kontakt og under hensyn til karakteren af de spørgsmål,
den verserende konkurrencelovssag vedrørende Post Danmark angår, tiltræder
ankenævnet endvidere, at Forbruger-Kontakt må anses for at have en sådan væsentlig
og individuel interesse i sagen, at der er tillagt Forbruger-Kontakt partsstatus og deraf
følgende adgang til aktindsigt m.v. efter forvaltningsloven.

…

Partsstatus er ikke noget entydigt, men kan være mere eller mindre intensivt, og ved
en mindre intensiv partsstatus som Forbruger-Kontakts skal der ved afvejningen efter
forvaltningslovens § 15 mindre til, for at modhensyn får overvægt i forhold til
muligheden for med kendskab til sagens dokumenter i deres helhed at kunne udøve
partbeføjelser."

Betingelserne for, at Forbruger-Kontakt kan få partsstatus i denne sag, er dermed, at Forbruger-
Kontakt har en væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Og i tvivlssituationer skal der
navnlig lægges vægt på, hvor væsentlig den pågældendes interesse i sagen er, og hvor nært den
interesse er knyttet til sagens udfald. Herudover gælder, at Forbruger-Kontakt skal være en del af
en begrænset personkreds. Overordnet skal det holdes for øje, at partsbegrebet ikke er noget
entydigt, men kan være mere eller mindre intensivt, hvilket betyder, at Konkurrencestyrelsen kan
tillægge Forbruger-Kontakt en mindre intensiv partsstatus, hvis omstændigheder taler for dette,
og dermed at Konkurrencestyrelsens afgørelse ikke er en enten-eller afgørelse.

Det er i modstrid med Konkurrenceankenævnets kendelse af 12. december 2004, når
Konkurrencerådet anfører, at partsstatus ikke kan være mere eller mindre intensiv, men at
partsbegrebet i sagens natur vil være en enten-eller-afgørelse. 

Konkurrencestyrelsens afvisning af at tillægge Forbruger-Kontakt partsstatus i sagen er ikke i
overensstemmelse med praksis. Praksis taler tværtimod for, at Forbruger-Kontakt skal tillægges
partsstatus, eftersom Forbruger-Kontakt har en væsentlig og individuel interesse i sagens
afgørelse. 

I øvrigt mener Forbruger-Kontakt, at en afgørelse om partsstatus i sagen skal vurderes i lyset af
den specielle markedssituation i den danske postsektor, hvor Post Danmark qua eneretten og den
særlige status som tidligere og eksisterende befordringspligtige virksomhed, samt en lang række
øvrige fordele, indtager en helt særlig position. Post Danmark har anvendt denne særlige position
til at være til stede på alle markeder i den danske postsektor, hvilket i sig selv har reduceret
konkurrenters muligheder for at blive en reel konkurrent til Post Danmark på de markeder, hvor
Post Danmark ikke har en eneret. I bestræbelserne på at beskytte sin position har Post Danmark
endvidere tidligere overtrådt konkurrencereglernes forbud mod misbrug af dominerende stilling,
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jf. Konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004, som blev stadfæstet af
Konkurrenceankenævnet den 1. juli 2005.

Herudover befinder den danske postsektor sig i en liberaliseringsproces, hvor Post Danmarks
eneret gradvist reduceres med det formål at skabe øget konkurrence, som i sidste ende skal være
til gavn for forbrugerne. Hvis ikke enhvert misbrug af dominerende stilling fra Post Danmarks side
standses, vil Post Danmark gennem misbrug af dominerende stilling være i stand til at hæmme
den igangsatte liberaliseringsproces ved at afholde andre virksomheder fra at konkurrere med
Post Danmark.

I lyset af disse specielle omstændigheder bør der derfor udvises tilbageholdenhed med at afvise
begæring om partsstatus, eftersom Post Danmarks reelle konkurrenters muligheder for at komme
til at konkurrere med Post Danmark er afhængige af Konkurrencestyrelsens afgørelse i sagen,
hvorfor disse få reelle konkurrenter har en helt særlig interesse i sagens udfald.

Det synes at fremgå af afgørelsen, at Konkurrencestyrelsen vurderer, at Forbruger-Kontakt har en
væsentlig interesse i sagens udfald, men at denne ikke er tilstrækkelig individuel, eftersom
Konkurrencestyrelsen anfører, at "Det er således ikke tilstrækkeligt, at Forbruger-Kontakt har en
væsentlig interesse i sagens afgørelse, hvis sagens ikke samtidig berører Forbruger-Kontakt så
direkte og individuelt, at Forbruger-Kontakts interesser stiler sig ud fra andre markedsaktørers."

Konkurrencestyrelsens begrundelse for, at Forbruger-Kontakt ikke er individuelt berørt af sagens
udfald, er, at "Forbruger-Kontakts interesser ikke skiller sig ud fra andre markedsaktørers, samt at
udover Forbruger-Kontakt er der således en lang række andre virksomheder, der er aktive ved
omdeling af magasinpost og andre adresserede forsendelser, og som alle berøres af sagens
udfald."

Det er imidlertid ikke en betingelse for at opnå partsstatus, at Forbruger-Kontakts interesse skiller
sig ud fra andre markedsaktørers. Det er, jf. Vogter ovenfor, i den forbindelse tilstrækkeligt, at
Forbruger-Kontakt er en del af en begrænset personkreds. Dertil kommer, at Forbruger-Kontakt
faktisk har en mere individuel og væsentlig interesse end de andre aktører.

Forbruger-Kontakt skal i den forbindelse henvise til Folketingets Ombudsmands udtalelse FOU nr.
04.274, hvor Ombudsmanden i forbindelse med opførelse af en skydebane og de hermed
forbundne støjgener udtalte, at 6 husstande ud af 233 husstande var individuelt berørt. Dette
skyldtes, at disse 6 naboer til skydebanen ifølge støjmålingerne ville blive ramt af det højeste
støjniveau. I sin udtalelse henviste Ombudsmanden til Hans Gammeltoft-Hansen mfl. (2002) side
72, hvoraf fremgår:

"Er der derimod i den omfattende personkreds enkelte der i særlig grad berøres, stiger
deres interesse i sagens afgørelse til en sådan styrke, at de må tillægges partsstatus."

Det vil være i overensstemmelse med denne udtalelse fra Ombudsmanden, at tildele alle reelle
konkurrenter til Post Danmark partsstatus i den underliggende konkurrencelovsag. Og under alle
omstændigheder vil det være i overensstemmelse hermed at tillægge Forbruger-Kontakt
partsstatus i den underliggende konkurrencelovssag.

Herudover viser udtalelsen, at hele 6 husstande kan være individuelt berørt, og dermed at antallet
af parter ikke nødvendigvis er begrænset til nogle få. I forlængelse heraf udtalte Folketingets
Ombudsmand i FOU 1999.457, at

"Kommunens beslutning kan for så vidt siges på ensartet måde at berøre de enkelte
grundejere i området. På den anden side angår sagen et mindre antal grundejere (35),
afgørelsen er blevet meddelt individuelt til hver enkelt grundejer, og der er ikke tale
om en ubestemt kreds af adressater."
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Så selv om 35 personer blev berørt ensartet af afgørelsen, var dette ikke tilstrækkeligt til, at de
ikke var individuelt berørt. I den underliggende konkurrencelovssag er antallet af berørte
virksomheder mindre end 35. Antallet af mulige parter bør derfor ikke afholde Konkurrencerådet
fra at tildele Forbruger-Kontakt partsstatus. Endvidere fremhævede Folketingets Ombudsmand, at
der ikke var tale om en ubestemt kreds af adressater. Det samme er tilfældet i den underliggende
konkurrencelovssag, hvor det vil være muligt at identificere de virksomheder, som vil være berørt
af afgørelsen. At Ombudsmanden henviser til, at afgørelsen blev meddelt hver enkelt grundejer
individuelt kan ikke være afgørende for, om der skal tildeles partsstatus. Det vil derfor ikke være i
strid med praksis at tildele Forbruger-Kontakt og andre reelle konkurrenter til Post Danmark
partsstatus i den underliggende konkurrencelovssag.   

Den specielle markedssituation i den danske postsektor - hvor Post Danmark indtager en helt
særlig position i kraft af eneretten og den særlige status som tidligere og eksisterende
befordringspligtige virksomhed – taler for at fortolke kravene til at opnå partsstatus lempeligt. Det
er en forudsætning for reel og fair konkurrence i den danske postsektor, som gennem
EU-lovgivning er midt i en liberaliseringsfase, at Post Danmark ikke misbruger sin særlige position
blandt andet ved misbrug af dominerende stilling. Post Danmarks konkurrenters, herunder
Forbruger-Kontakts, muligheder for at konkurrere med Post Danmark på både distribution af
B-breve og magasinpost er afhængige af, at Konkurrencestyrelsen træffer en oplyst og korrekt
afgørelse. Derfor bør kravene til, at Forbruger-Kontakt er individuelt berørt af
Konkurrencestyrelsens afgørelse, fortolkes lempeligt i denne sag.

Vogter skriver på side 138, at hvor der eksisterer tvivl med hensyn til partsstatus, må der navnlig
lægges vægt på, hvor væsentlig den pågældendes interesse i sagen er, og hvor nært denne
interesse er knyttet til sagens udfald.

I forhold til den konkrete sag, hvor Forbruger-Kontakts muligheder for reelt at konkurrere med
Post Danmark om distribution af magasinpost er afhængig af Konkurrencestyrelsens afgørelse, er
afgørelsen i meget høj grad væsentlig for Forbruger-Kontakt. Post Danmark har gennem sine
priser, rabatter og betingelser været i stand til at marginalisere Forbruger-Kontakt og selv sikret
sig den mest lukrative del af markedet.

Konkurrencestyrelsens afgørelse er derfor yderst væsentlig for Forbruger-Kontakts mulighed for at
blive en stærk konkurrent til Post Danmark og dermed for Forbruger-Kontakts muligheder for at
udvikle forretningen inden for distribution af magasinpost.

Forbruger-Kontakt har flere gange tidligere klaget over Post Danmarks konkurrenceadfærd,
hvilket resulterede i, at Konkurrencerådet den 29. september 2004 afgjorde, at Post Danmark
havde overtrådt konkurrencereglerne. Denne afgørelse blev den 1. juli 2005 stadfæstet af
Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnets kendelse er af Post Danmark indbragt for
Østre Landsret, for så vidt angår spørgsmålet om selektiv prissætning, mens spørgsmålet om
diskriminerende rabatter, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. § 11, stk. 3, nr. 3, ikke er indbragt
for Østre Landsret.

Det er Forbruger-Kontakts vurdering, at konkurrenceforholdet mellem Forbruger-Kontakt og Post
Danmark, for så vidt angår distribution af magasinpost, minder om konkurrencesituationen, for så
vidt angår distribution af adresseløse forsendelser. I begge situationer er Post Danmark den
dominerende spiller, og Forbruger-Kontakt er en af få konkurrenter til Post Danmark.

Det forhold, at Post Danmark har misbrugt sin dominerende stilling ved ulovlige priser og rabatter
og dermed har haft succes til at marginalisere Forbruger-Kontakt og den/de øvrige konkurrenter,
kan ikke være et argument for, at Forbruger-Kontakt ikke har en tilstrækkelig væsentlig og
individuel interesse i sagens afgørelse. Tværtimod. Sagens afgørelse er netop afgørende for, at
Forbruger-Kontakt vil blive i stand til at konkurrere mere intenst med Post Danmark om kunderne
på magasinpost-området. Forbruger-Kontakt er allerede aktiv inden for distribution af
magasinpost og dermed direkte og individuelt berørt. Herudover oplyste Konkurrencestyrelsen i
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skrivelse af 30. marts 2007, at Post Danmark over for Konkurrencestyrelsen har oplyst, at
Forbruger-Kontakt er en af Post Danmarks fem største konkurrenter på det samlede marked for
distribution af magasinpost og B-breve.

Under alle omstændigheder kan de forskelle, der måtte være, ikke berettige, at Forbruger-Kontakt
ikke kan opnå partsstatus i sagen.

For så vidt angår sagens spørgsmål, vedrører disse det samme grundlæggende konkurrenceretlige
problem i de to sager, nemlig at Post Danmark gennem prissætningen anvender en
markedsadfærd, som er egnet til at ekskludere Forbruger-Kontakt fra markedet, in casu,
markedet for distribution af magasinpost.

Det er derfor Forbruger-Kontakts vurdering, at det vil være i overensstemmelse med
Konkurrenceankenævnets praksis at tildele Forbruger-Kontakt partsstatus også i denne sag.

I forbindelse med vurderingen af om Forbruger-Kontakt bør være part i sagen, har
Konkurrencerådet henvist til, at partsbegrebet på konkurrencelovens område skal fortolkes
snævert og henviser til forarbejderne til konkurrenceloven L 63 af 27. oktober 2004, jf. FT Tillæg
A, side 1650. I forarbejderne til konkurrenceloven er anført, at andre end adressaten kan være
part i en sag. Dermed findes der i forarbejderne ikke belæg for, at en klager (som har væsentlig
og individuel interesse i sagens udfald), ikke kan være part i en sag, også selv om partsbegrebet
skal fortolkes snævert.

Som ét eksempel på at en klager kan være part i en sag, nævnes der i forarbejderne
leveringsnægtelse. Dette er blot et eksempel, og der er i forarbejderne ikke foretaget nogen
afgrænsning af, hvornår en klager kan være part, herunder i forhold til hvilke misbrugsformer en
klager kan være part. Dermed må udgangspunktet være, at en klager kan være part i alle typer
konkurrencesager.

Under alle omstændigheder vedrører eksemplet i forarbejderne og misbruget i den underliggende
konkurrenceretssag den samme grundlæggende misbrugsform, nemlig et ekskluderende misbrug.
Både leveringsnægtelse (herunder over for en konkurrent) og loyalitetsskabende rabatter er en
misbrugsform, som er egnet til at ekskludere andre virksomheder (typisk konkurrenter) fra
markedet eller svække deres konkurrenceevne. Dermed er eksemplet i forarbejderne en
understregning af, at Forbruger-Kontakt også i den underliggende sag kan være part, selv om
partsbegrebet skal fortolkes snævert.

Til det af Konkurrencerådet anførte om, at eftersom konkurrenceformen på markedet for
adresseløse forsendelser og lokal- og regionalaviser var oligopolistisk, mens konkurrenceformen i
den underliggende konkurrencelovssag ikke er oligopolistisk, hvorfor der ikke på dette marked
eksisterer et særligt konkurrenceforhold mellem Forbruger-Kontakt og Post Danmark, bemærkes,
at det forhold, at konkurrenceformen ikke er identisk i de to sager, ikke kan udelukke, at
Forbruger-Kontakt bør være part i denne sag.

Årsagen til at der ikke findes en betydelig konkurrent til Post Danmark i forhold til distribution af
f.eks. magasinpost, skyldes netop Post Danmarks misbrug af dominerende stilling. Et påbud til
Post Danmark om at ophøre med at anvende loyalitetsskabende rabatter vil medføre, at
Forbruger-Kontakt kan udvikle sig til at blive en reel konkurrent til Post Danmark, som tilfældet er
på markedet for distribution af adresseløse forsendelser og lokal- og regionalaviser, hvorfor
konkurrenceformen også på dette marked meget sandsynligt kunne have været anderledes, hvis
ikke Post Danmark havde misbrugt sin dominerende stilling. Derfor kan Konkurrencerådets
argument om forskellige konkurrenceformer ikke anvendes som argument for, at Forbruger-
Kontakt ikke bør være part i sagen. Men herudover minder konkurrencesituationerne i de to
markeder om hinanden, idet Post Danmark er den dominerede aktør på begge markeder, mens
Forbruger-Kontakt er en af få konkurrenter.
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Det skyldes Post Danmarks misbrug af dominerende stilling, at Forbruger-Kontakt og Post
Danmarks øvrige konkurrenter på distribution af magasinpost ikke har dette som deres
kerneområde. Hvorvidt distribution af magasinpost er en del af disse virksomheders eksisterende
kerneområder, siger dermed intet om, hvorvidt disse virksomheder har en væsentlig individuel
interesse i sagens afgørelse.

Herudover skal det understreges, at Forbruger-Kontakts interesse i sagen adskiller sig væsentligt
fra de øvrige aktørers interesse i sagen, eftersom Forbruger-Kontakt allerede har bevist at kunne
opbygge et landsdækkende distributionsnet, som er i stand til at udgøre en reel og selvstændig
konkurrent til Post Danmark. Årsagen til at Forbruger-Kontakt ikke allerede er en mere betydelig
konkurrent til Post Danmark i forhold til distribution af magasinpost, skyldes Post Danmarks
misbrug af dominerende stilling, som har betydet, at Forbruger-Kontakt, trods det beviste
potentiale for at konkurrere med Post Danmark, indtil videre er marginaliseret på markedet.
Forbruger-Kontakts eksisterende faciliteter og ressourcer samt know-how, herunder fra markedet
for distribution af adresseløse forsendelser men også fra den om end mindre virksomhed med
distribution af adresserede forsendelser muliggør og sandsynliggør, at Forbruger-Kontakt har en
særlig mulighed for at kunne konkurrere med Post Danmark også vedrørende distribution af
magasinpost. Forbruger-Kontakts muligheder for at blive en stærkere konkurrent til Post Danmark
er dermed nært knyttet til sagens afgørelse. Derfor adskiller Forbruger-Kontakts interesse i sagen
sig fra de øvrige konkurrenters interesse i sagen,

Forbruger-Kontakt er ikke enig med Konkurrencerådet, når rådet anfører, at heller ikke karakteren
af det påståede misbrug taler for, at Forbruger-Kontakt skulle have en sådan væsentlig og
individuel interesse i hovedsagen, at Forbruger-Kontakt skulle have krav på partsstatus.
Konkurrencerådet synes at basere sin argumentation på, at eftersom Post Danmarks påståede
misbrug af dominerede stilling ikke er rettet direkte mod Forbruger-Kontakt (som tilfældet var i
sagen om Post Danmarks anvendelse af selektivt lave priser over for Forbruger-Kontakt), men er
af general karakter, kan Forbruger-Kontakt ikke anses for at være part i sagen.

Konkurrencerådets argumentation er ikke i overensstemmelse med forarbejderne til
konkurrenceloven. Af forarbejderne fremgår, at også klager kan være part i sagen, og i den
forbindelse er der i forarbejderne ikke foretaget en begrænsning af, hvornår en klager kan være
part. Det må derfor som udgangspunkt antages, at dette kan være tilfældet i forhold til alle typer
af sager.

Når Konkurrencerådet argumenterer for, at eftersom det påståede misbrug ikke er rettet mod
Forbruger-Kontakt, men er af generel natur, kan Forbruger-Kontakt ikke anses som part, er
Konkurrencerådet i færd med at skabe en praksis, som ikke har hold i forarbejderne.
Konkurrencerådet kan således ikke ved blot at henvise til den generelle karakter af det påståede
misbrug afvise, at Forbruger-Kontakt bør have partsstatus. Derfor mangler der på dette punkt en
reel argumentation for, hvorfor karakteren af det påståede misbrug i den konkrete sag ikke taler
for at give Forbruger-Kontakt partsstatus.

Som nævnt er det grundlæggende den samme type misbrug i denne sag og i det eksempel, som
er nævnt i forarbejderne. I begge tilfælde er det et ekskluderende misbrug, som kan anvendes til
at ekskludere eller marginalisere konkurrenter. Henset til forarbejderne bør Konkurrencerådet ikke
kunne konkludere, at karakteren af det påståede misbrug i den underliggende konkurrencelovssag
kan anvendes til at afvise, at Forbruger-Kontakt bør have partsstatus. Tværtimod taler
forarbejderne for, at Forbruger-Kontakt bør have partsstatus.

Derfor skal der ved vurderingen af, om karakteren af det påståede misbrug taler for, at Forbruger-
Kontakt skal have partsstatus, inddrages de konkurrenceskadende effekter af det påståede
misbrug i den konkrete sag.

Det er Forbruger-Kontakts vurdering, at det påståede misbrug har en sådan karakter, at den
konkurrenceskadende effekt heraf gør, at Forbruger-Kontakt har en væsentlig og individuel
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interesse i sagens afgørelse. Konkurrencerådets afgørelse er simpelthen afgørende for, om
Forbruger-Kontakt vil blive i stand til at opretholde, udbygge og udvikle en forretning inden for
distribution af magasinpost og dermed for at Forbruger-Kontakt kan blive en reel konkurrent til
Post Danmark.

Det kan ikke tillægges betydning – som gjort af Konkurrencerådet – at udveksling af oplysninger
som konsekvens af at give Forbruger-Kontakt partsstatus kan være betænkeligt set i forhold til
informationsudveksling mellem konkurrenter. Konsekvensen heraf vil være, at desto mere
væsentlig og individuel interesse en konkurrent har i en sags afgørelse, desto mere
tilbageholdende skulle Konkurrencestyrelsen være med at give konkurrenten partsstatus. Dette er
stik modsat reglerne om partsstatus. Herudover er det ikke reglerne om partsstatus, der skal
regulere, hvilke informationer der i givet fald kan udveksles, men forvaltningslovens § 15.

Endelig har Forbruger-Kontakt haft partsstatus i andre sager, som vedrørte Post Danmarks
misbrug af dominerende stilling, og eftersom der ikke er belæg for, at udveksling af information i
relation til distribution af magasinpost skulle være mere konkurrencefølsomt end informationer i
relation til distribution af adresseløse forsendelser og lokal- og regionalaviser, er disse
betænkeligheder ikke relevante i forhold til, hvorvidt Forbruger-Kontakt er part i den
underliggende konkurrencelovssag.

Forbruger-Kontakt har videre bemærket, at Konkurrencestyrelsen er en forvaltningsmyndighed og
dermed underlagt de almindelige regler i forvaltningsloven og herunder reglerne om aktindsigt.

Det ville være betænkeligt, såfremt adgang til partsstatus for klagere alene helt undtagelsesvist
kan blive opnået. Mange konkurrencelovsovertrædelser bliver konstateret på baggrund af klager
og afhængig af klagerens evne og vilje til at medvirke til oplysning af sagen er klagerens
medvirken også af væsentlig betydning for selve sagsbehandlingen. Såfremt adgangen til at opnå
partsstatus uanset klagerens evne og vilje til at bidrage bliver udelukket, kan det befrygtes, at
ellers berettigede klager enten ikke bliver indgivet - da den potentielle klager vurderer at miste
indsigten i sagen og dermed at blive frataget muligheden for at bidrage til sagens oplysning, som
den indklagede virksomhed herefter er den primære kilde for - eller at sådanne klager medfører
ufuldstændighed i sagens oplysning med risiko for påvirkning af sagens materielt korrekte
resultat.

Selve administrationen af udlevering af dokumenter mv., som befinder sig i sag, eventuelt efter
forudgående ekstrahering af fortrolige oplysninger, er i sig selv problemløs.

Derfor og naturligvis under forudsætning af såvel den fornødne væsentlige og individuelle
interesse hos klageren bør der også på konkurrenceområdet være adgang til at opnå partsstatus
som klager.

Forbruger-Kontakt er overrasket over Konkurrencestyrelsens tilbageholdenhed med at tildele
Forbruger-Kontakt partsstatus i sagen. Dette skyldes, jf. Konkurrenceankenævnets afgørelse af 1.
juli 2005, at partsstatus ikke [er] noget entydigt, men kan være mere eller mindre intensivt og
dermed, at Konkurrencestyrelsen, hvis den havde givet Forbruger-Kontakt partsstatus, kunne
have begrænset intensiviteten i den tildelte partsstatus, i de situationer hvor dette måtte vise sig
nødvendigt.

Af samme grund mener Forbruger-Kontakt heller ikke, at Konkurrenceankenævnet bør være
tilbageholdende med at tildele Forbruger-Kontakt partsstatus i sagen, eftersom
Konkurrencestyrelsen efterfølgende ikke er forpligtet til at tillægge Forbruger-Kontakts partsstatus
maksimal intensitet. 

Det er Forbruger-Kontakts opfattelse, at Forbruger-Kontakt gennem opnåelse af partsstatus kan
bidrage med yderligere oplysninger og betragtninger til sagens belysning, i et omfang som
Forbruger-Kontakt ikke vil være i stand til, hvis Konkurrencestyrelsen kun giver Forbruger-Kontakt
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mulighed for at kommentere på udvalgte dokumenter m.m. Partsbegrebets egnethed til at sikre
rimelig indflydelse på beslutningsprocessen er netop et forhold, som Hans Gammeltoft-Hansen
m.fl., Forvaltningsret, 2002, side 80, tillægger betydning ved vurdering af en eventuel partsstatus
i konkrete tvivlstilfælde. Dette forhold bør derfor også indgå i Konkurrenceankenævnets vurdering.

I øvrigt vil Forbruger-Kontakt påpege, at Forbruger-Kontakts partsstatus i Forbruger-Kontakts
klager over Post Danmark for misbrug af dominerende stilling ved predatory pricing og
loyalitetsskabende rabatter, faktisk gjorde Forbruger-Kontakt i stand til at bidrage med en
betydelig mængde af oplysninger til sagens afgørelse, herunder kommentarer til Post Danmarks
besvarelser af Konkurrencestyrelsens spørgsmål. Forbruger-Kontakt er overbevist om, at
Forbruger-Kontakts viden om postsektoren ligeledes vil være relevant for afgørelsen i denne sag.
Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt, at Konkurrencestyrelsen giver Forbruger-Kontakt
mulighed for løbende at kommentere på udvalgte dokumenter, eftersom Forbruger-Kontakt, på
baggrund af sin særlige viden om denne branche, er opmærksom på andre forhold, end hvad
Konkurrencestyrelsen kan forventes at være opmærksom på.

Forbruger-Kontakts partsstatus i sagen vil derfor endvidere tjene som en sund og oplysende
modvægt til Post Danmarks udøvelse af deres partsstatus i sagen.

6.0     Konkurrencestyrelsens argumentation.

Konkurrencestyrelsen har anført, at Forbruger-Kontakts interesse i Konkurrencestyrelsens sag nr.
4/0120-0100-0048 ikke er tilstrækkelig væsentlig og individuel til, at Forbruger-Kontakt kan anses
som part heri.

Det følger af forvaltningsretten, at man er part, hvis man har en tilstrækkelig nær tilknytning til en
sag og dens afgørelse. Afgørende for vurderingen heraf er, hvorvidt man har en tilstrækkelig
væsentlig og individuel interesse i sagen, jf. side 65 i Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen
m.fl., 2. udg., 2002.

Det forhold, at man anmelder en mulig lovovertrædelse, medfører ikke i sig selv, at man har en
sådan kvalificeret interesse, at man bliver part i en sag, som myndigheden måtte vælge at rejse
som følge af klagen, jf. side 68 op. cit.

Særligt på konkurrencelovens område fortolkes partsbegrebet snævert. Dette følger af
forarbejderne til konkurrencelovens § 15a, stk. 1, jf. L 63 af 27. oktober 2004, FT Tillæg A, side
1650, og praksis på konkurrencelovens område viser da også, at partsstatus for andre end
adressater kun er anerkendt i helt særlige tilfælde.

Et eksempel herpå er Konkurrenceankenævnets kendelse af 12. august 2004, Forbruger-Kontakt
Distribution A/S mod Konkurrencerådet, hvor Konkurrenceankenævnet udtalte bl.a., at:

”Nærværende sag drejer sig om Forbruger-Kontakts adgang til aktindsigt i den for
Konkurrencerådet verserende sag, om Post Danmark på markedet på adresseløse
forsendelser har misbrugt en dominerende stilling ved anvendelse af bl.a. ”predatory
pricing” i forhold til Forbruger Kontakt. Efter det om markedsforholdene oplyste
tiltræder ankenævnet, at markedet må anses for oligopolistisk. Efter markedets
karakter og det heraf følgende særlige konkurrenceforhold mellem Post Danmark og
Forbruger Kontakt og under hensyn til karakteren af de spørgsmål, den verserende
konkurrencelovssag vedrørende Post Danmark angår, tiltræder ankenævnet endvidere,
at Forbruger-Kontakt må anses for at have en sådan væsentlig og individuel interesse i
sagen, at der er tillagt Forbruger-Kontakt partsstatus og deraf følgende adgang til
aktindsigt m.v. efter forvaltningsloven.”

I praksis har Konkurrenceankenævnet således ved vurderingen af, om en klager i en
konkurrencesag opfylder betingelserne for partsstatus, lagt vægt på dels konkurrenceforholdene
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på det konkrete marked og dels karakteren af den mulige konkurrencelovsovertrædelse.

På baggrund af en tilsvarende vurdering har Konkurrencestyrelsen i afgørelse af 30. marts 2007
fundet, at Forbruger-Kontakt ikke har en sådan tilstrækkelig væsentlig og individuel interesse i
hovedsagen, at Forbruger-Kontakt kan tillægges partsstatus.

Markedet for magasinpost, som er det relevante marked i hovedsagen, er ikke oligopolistisk, og
der er ikke et sådant særligt konkurrenceforhold mellem Post Danmark og Forbruger-Kontakt på
dette marked, at Forbruger-Kontakt har krav på partsstatus.

Markedet for magasinpost omfatter indsamling, sortering, transport og omdeling af magasinpost.
Magasinpost omfatter uge- og månedsblade, tidsskrifter, ikke-daglige aviser, kataloger og
adresserede reklamer m.v. De primære kunder er foreninger, forlag, trykkerier m.v.

Post Danmark er den dominerende aktør på dette marked men er i konkurrence med en del andre
virksomheder, nemlig Bladkompagniet, Dansk Avis Omdeling, Nordjyske Distribution, Fyens
Distribution, Forbruger-Kontakt og CityMail. Af de konkurrerende virksomheder har […].

For de fleste af konkurrenterne udgør magasinpostuddeling ikke kerneforretningen. Således
distribuerer Bladkompagniet, Dansk Avis Omdeling, Nordjyske Distribution og Fyens Distribution
primært aviser. Forbruger-Kontakts primære forretning relaterer sig til adresseløse forsendelser,
hvilken ydelse var genstand for den ovenfor nævnte ankesag. Kun for CityMail, som er indtrådt på
markedet primo 2007, udgør magasinpostuddeling en del af hovedaktiviterne.

En afgørelse fra Konkurrencerådet i hovedsagen vil have betydning for alle disse aktører samt for
potentielle konkurrenter. Der er ikke noget der taler for, at Forbruger-Kontakts interesse i
hovedsagen skulle adskille sig hverken fra de øvrige konkurrenters interesse, eller fra den
interesse, som mindre aktører på et marked domineret af én aktør normalt vil kunne have i en
afgørelse af, om den dominerende virksomhed måtte misbruge sin stilling.

Der er en afgørende forskel mellem konkurrencesituationen på markederne for adresseløse
forsendelser og magasinpost. På sidstnævnte marked er adskillige aktuelle konkurrenter til Post
Danmark, men disse konkurrenter har alle en væsentlig mindre markedsandel end Forbruger-
Kontakt har på markedet for adresseløse forsendelser.

Uanset om et påbud til Post Danmark om at ophøre med brug af det nuværende rabatsystem ville
medføre ændrede konkurrenceforhold på markedet for magasinpost, er der ikke noget der taler
for, at dette marked skulle udvikle sig til at blive oligopolistisk.

At Forbruger-Kontakt på markedet for adresseløse forsendelser har kunnet opbygge et
landsdækkende distributionsnet, er efter Konkurrencestyrelsens vurdering ikke ensbetydende
med, at Forbruger-Kontakt skulle have en sådan særlig mulighed for at kunne konkurrere med
Post Danmark på markedet for magasinpost, at Forbruger-Kontakts interesser derved adskiller sig
fra de øvrige konkurrenters interesser.

Flere af de øvrige konkurrenter har opbygget betydelige distributionsnet til omdeling af f.eks.
aviser, og der er ikke noget der taler for, at disse konkurrenter ikke har i hvert fald samme
mulighed som Forbruger-Kontakt for at udnytte disse distributionsnet og tilhørende know how m.v.
også på magasinpostmarkedet.

Det bemærkes i øvrigt, at adresseløse forsendelser og magasinpost er ganske forskellige
produkter, som i øvrigt behandles konkurrenceretligt som to adskilte markeder. Der er ikke noget
der taler for, at Forbruger-Kontakts forretningsmodel for adresseløse forsendelser med
anvendelse af unge bude skulle stille Forbruger-Kontakt bedre i konkurrencen på
magasinpostmarkedet i forhold til andre konkurrenter, hvis forretningsmodel for bl.a. aviser

Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen

11 af 14



adskiller sig ved brug af voksne bude.

Hertil kommer, at heller ikke karakteren af det påståede misbrug taler for, at Forbruger-Kontakt
skulle have en sådan væsentlig og individuel interesse i hovedsagen, at Forbruger-Kontakt skulle
have krav på partsstatus.

Hovedsagen angår spørgsmålet om, hvorvidt Post Danmarks pris- og rabatsystem for magasinpost
er loyalitetsskabende og markedsafskærmende og dermed udgør misbrug. Sagen angår endvidere
spørgsmålet om, hvorvidt Post Danmarks priser og rabatter overfor udvalgte af Post Danmarks
egne kunder er udtryk for diskrimination mellem disse magasinpostkunder, der er i indbyrdes
konkurrence, og dermed udgør misbrug.

Til forskel fra den tidligere nævnte ankenævnssag mellem samme parter er der i denne sag ikke
tale om et muligt misbrug, som er rettet mod hverken Forbruger-Kontakt eller Forbruger-Kontakts
kunder.

I relation til selve pris- og rabatsystemet er der tale om en type misbrug, som – i det omfang det
findes dokumenteret – er af mere generel natur, der kan have indflydelse på markedsforholdene
generelt, men som ikke er rettet mod en bestemt aktør på markedet. I relation til
diskriminationsspørgsmålet er der tale om en type misbrug,  som – i det omfang det findes
dokumenteret – er rettet specifikt mod enkelte af Post Danmarks egne kunder, og således kun
meget indirekte kan have betydning for Forbruger-Kontakt og de øvrige aktører på markedet.

Misbruget i hovedsagen, såfremt det findes dokumenteret, er således ikke er rettet specifikt mod
Forbruger-Kontakt eller dennes kunder. Derimod er det mulige misbrug i relation til rabatsystemet
rettet mod alle aktuelle og potentielle konkurrenter på markedet. Hertil kommer spørgsmålet om
diskrimination, som er rettet mod Post Danmarks egne kunder, og dermed kun meget indirekte
mod de aktuelle og potentielle konkurrenter på markedet.

Konkurrencestyrelsen bestrider for så vidt ikke, at Forbruger-Kontakt – og formentlig de øvrige
konkurrenter på markedet – har en stor interesse i hovedsagen. Men det er en interesse, som en
mindre aktør normalt vil have i en sag, der angår spørgsmålet om, hvorvidt den dominerende
aktør på markedet har misbrugt sin stilling. Og det er ikke en interesse som i sig selv kan
begrunde partsstatus i hovedsagen. Det af Forbruger-Kontakt fremførte kan ikke ændre ikke
herpå.

Det er på denne baggrund Konkurrencestyrelsens vurdering, at hverken konkurrenceforholdene på
det konkrete marked eller karakteren af den mulige konkurrencelovsovertrædelse kan begrunde,
at Forbruger-Kontakts interesse i hovedsagen er tilstrækkelig væsentlig og individuel til, at
Forbruger-Kontakt kan anerkendes som part i hovedsagen.

Konkurrencestyrelsen tillægger det i denne forbindelse tillige vægt, at den udveksling af
oplysninger, som er en konsekvens af at tillægge andre end den umiddelbare adressat
partsstatus, kan – hvis partsbegrebet ikke fortolkes snævert – være betænkelig set i forhold til, at
et af de centrale formål med konkurrenceloven netop er at undgå, at sådanne oplysninger
udveksles mellem konkurrenter.

Konkurrencestyrelsen er ikke enig i Forbruger-Kontakts udlægning af Konkurrenceankenævnets
kendelse af 12. august 2004, herunder at ankenævnets bemærkninger skulle betyde, at
Konkurrencestyrelsen kan tillægge Forbruger-Kontakt en mindre intensiv partsstatus, hvis
omstændighederne taler for dette, og dermed at Konkurrencestyrelsens afgørelse ikke er en
enten-eller afgørelse.

Om en aktør, der ikke er adressat for en afgørelse, har en sådan tilstrækkelig væsentlig og
individuel interesse i en sag, at denne kan tillægges partsstatus, må i sagens natur være en
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enten-eller afgørelse. Derimod kan – og bør – der ved afvejningen af spørgsmålet om fortrolighed
– og dermed af de modstående hensyn – efter forvaltningslovens § 15 tages hensyn til
intensiteten af den pågældende aktørs interesse i sagen.

Det er ikke korrekt, når Forbruger-Kontakt anfører, at det ikke er en betingelse for at opnå
partsstatus, at Forbruger-Kontakts interesse skiller sig ud fra andre markedsaktørers, men at det
er tilstrækkeligt, at Forbruger-Kontakt er en del af en begrænset personkreds. Det forhold, at det
er en forudsætning for opnåelse af partsstatus, at en aktør er en del af en begrænset
personkreds, er ikke ensbetydende med, at det også er tilstrækkeligt. Afgørende er derimod, om
aktøren opfylder kriterierne om væsentlig og individuel interesse, der på konkurrencelovens
område fortolkes snævert. Spørgsmålet om ”en begrænset personkreds” tjener i realiteten til at
udelukke partsstatus i sager, der berører en større ikke nærmere afgrænset personkreds.

Det er naturligvis Konkurrencestyrelsens og -rådets ansvar, at de afgørelser, som træffes, bygger
på et tilstrækkeligt og korrekt oplyst grundlag. Dette ansvar og de hensyn, der ligger bag, kan
imidlertid ikke begrunde, at en aktør anerkendes som part. Derimod kan der – når de konkrete
forhold giver anledning til tvivl – lægges vægt på, om en aktør har et reelt behov for at kunne
udøve partsbeføjelser og på disse beføjelsers egnethed til at sikre rimelig indflydelse på
beslutningsprocessen, jf. s. 80 i Forvaltningsret af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udg., 2002.

I denne sag er der imidlertid ikke tale om et tvivlstilfælde. Hverken konkurrenceforholdene på
markedet eller misbrugets karakter giver anledning til tvivl om, at Forbruger-Kontakt ikke har en
tilstrækkelig væsentlig og individuel interesse i hovedsagen til at kunne opnå partsstatus.

Til Forbruger-Kontakts henvisning til Ombudsmandens afgørelse FOU nr. 04.274, bemærkes, at
den underliggende sag angik et spørgsmål om udstedelse af byggetilladelse, og hensynene i
sådanne sager er anderledes end hensynene i en konkurrencesag. Det er disse hensyn, som har
begrundet, at partsbegrebet fortolkes snævert på konkurrenceområdet, og praksis fra andre
områder kan ikke nødvendigvis overføres til konkurrenceområdet.

I relation til Ombudsmandens afgørelse i FOU 1999.457 bemærkes, at de pågældende borgere,
som blev anerkendt som parter, reelt var adressater for kommunens afgørelse og blev pålagt en
betalingspligt. Tilsvarende er det utvivlsomt, at adressater for Konkurrencestyrelsens og
Konkurrencerådets afgørelser er parter, men denne partsstatus udstrækkes kun i helt særlige
tilfælde til klagere, og et sådant særligt tilfælde foreligger ikke i denne sag.

Herudover er det Konkurrencestyrelsens opfattelse, at Forbruger-Kontakt ikke har et reelt behov
for at kunne udøve partsbeføjelser i hovedsagen. Forbruger-Kontakt – og andre relevante aktører
på markedet – har bidraget til oplysning af sagen, og Konkurrencestyrelsen påregner at sende
udkast til rådsnotat i ikke-fortrolig udgave i høring hos de aktører på markedet, som må forventes
at have en særlig interesse i sagen, herunder Forbruger-Kontakt. Disse aktører har derfor fuldt ud
mulighed for at varetage deres interesser, selvom de ikke er parter i hovedsagen.

Såfremt Konkurrenceankenævnet måtte nå frem til, at Forbruger-Kontakt har krav på partsstatus
– og dermed krav på aktindsigt i spørgeskemaet og Post Danmarks besvarelse – vil det i givet fald
være nødvendigt at foretage en vurdering af, om der måtte være oplysninger, som skal undtages i
medfør af forvaltningslovens § 15.

7.0    Biintervenientens argumentation.

Post Danmark har under sagen for Konkurrenceankenævnet tilsluttet sig de af
Konkurrencestyrelsen anførte påstande, sagsfremstilling og anbringender.

8.0    Konkurrenceankenævnets bemærkninger.

Adgang til aktindsigt efter forvaltningslovens § 9, stk. 1, tilkommer sagens parter. Forbruger-
Kontakts adgang til aktindsigt som begæret beror derfor på, om Forbruger-Kontakt må anses som
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part i Konkurrencestyrelsens sag nr. 4/0120-0100-0048 om Post Danmarks pris- og rabatsystem
for magasinpost.

Det anføres i forarbejderne til konkurrenceloven (FT 2004-2005, tillæg A, side 1650), at der i
sager efter konkurrenceloven er tale om et snævert partsbegreb, der som udgangspunkt omfatter
afgørelsens adressat. Partsstatus kan imidlertid også undtagelsesvis tillægges andre end den
umiddelbare adressat for afgørelsen, hvis vedkommende har en væsentlig individuel interesse
knyttet til sagen og dens udfald.

Det forhold, at sagen mod Post Danmark er foranlediget af en klage fra Forbruger-Kontakt udgør
ikke fornødent grundlag for sådan partsstatus. Konkurrenceankenævnet tiltræder endvidere, at
der heller ikke med hensyntagen til det oplyste om sagsgenstanden, markeds- og
Konkurrenceforholdene og karakteren af den eventuelle konkurrencelovsovertrædelse er
fornødent grundlag derfor. Forbruger-Kontakt har således ikke krav på aktindsigt efter
forvaltningsloven.

Konkurrenceankenævnet har gennemgået dokumenterne med spørgsmål til og svar fra Post
Danmark. Der er ikke andre oplysninger om Forbruger-Kontakt end dem, som Forbruger-Kontakt
har fået oplysning om.

Herefter stadfæster ankenævnet i det hele Konkurrencestyrelsens afgørelse af 30. marts 2007 om
aktindsigt.

Herefter bestemmes:

Konkurrencestyrelsens afgørelse af 30. marts 2007 om aktindsigt stadfæstes.

Jens Fejø Ole Jess Olsen

Suzanne Helsteen   Christian Hjorth-Andersen

Børge Dahl
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