
2005-08-11: Falkon Cykler mod 

Konkurrencerådet (Stadfæstet) 

  

K E N D E L S E 

afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248:  

Falkon Cykler 

(advokat K.L. Németh)  

mod  

Konkurrencerådet 

(fuldmægtig Marianne Mosbæk)  

Biintervenient til støtte for Konkurrencerådet: 

Batavus Danmark 

(advokat Gitte Holtsø) 

1. Den påklagede afgørelse 

Klager, Falkon Cykler, har ved foreløbig klage af 25. marts 2004 og endelig klage af 4. maj 2004 

for Konkurrenceankenævnet indbragt Konkurrencestyrelsens sålydende afgørelse af 26. februar 

2004:  

”Konkurrencestyrelsen har truffet afgørelse i sagen vedrørende Falkon-Cyklers klage over 

leveringsstandsning fra H. F. Christiansen A/S og Batavus Danmark. Det bemærkes, at et udkast til 

afgørelse har været sendt i høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til udkastet.  

Konkurrencestyrelsen skal meddele, at styrelsen ikke finder grundlag for at gribe ind i sagen på 

baggrund af de foreliggende oplysninger.  

Konkurrenceloven giver styrelsen mulighed for at gribe ind, dels over for virksomheders misbrug af 

en dominerende stilling, jf. lovens § 11, dels over for virksomheders samhandelsbetingelser m.v., 

hvis disse indeholder konkurrencebegrænsende bestemmelser, jf. lovens § 6.  

Ved styrelsens afgørelse er det lagt til grund … at hverken H. F. Christiansen A/S eller Batavus 

Danmark har en dominerende position på det relevante marked, samt at virksomhedernes 

samhandelsbetingelser ikke indeholder bestemmelser, der strider mod gruppefritagelsen for 

vertikale aftaler og samordnet praksis, jf. BEK nr. 353 af 15. maj 2000.”  

2. Parternes påstande 



2.1 Falkon Cykler har nedlagt påstand om, at Konkurrencestyrelsens afgørelse af 26. februar 2004 

ændres, således at det pålægges Konkurrencestyrelsen at gribe ind over for H.F. Christiansen A/S 

og Batavus Danmarks leveringsstandsning af cykler til Falkon Cykler.  

2.2 Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse.  

2.3 Batavus Danmark er indtrådt til støtte for Konkurrencerådet, men har ikke udtalt sig i sagen for 

ankenævnet.  

3. Sagens baggrund 

3.1 Falkon Cykler havde klaget til Konkurrencestyrelsen over, at H.F. Christiansen A/S og Batavus 

Danmark havde standset levering af cykler til klager. I klagen anførte Falkon Cykler, at 

leveringsstandsningen skyldtes, at leverandørerne var utilfredse med, at klager ikke overholdt de 

vejledende priser.  

På baggrund af klagen iværksatte Konkurrencestyrelsen en kontrolundersøgelse med henblik på at 

fastslå, om der forelå overtrædelser af konkurrencelovens §§ 6 og 11.  

Konkurrencerådet har om de afholdte kontrolundersøgelser oplyst, at der ikke blev fundet materiale, 

der kunne underbygge påstanden om, at de to virksomheder forsøgte at opretholde bindende 

videresalgspriser. Under den efterfølgende møderække, som blev afholdt med H.F. Christiansen og 

Batavus Danmark fremkom der heller ikke oplysninger, som kunne underbygge påstanden om 

bindende videresalgspriser.  

Batavus Danmark har over for Konkurrencestyrelsen forklaret, at leveringsophøret ikke på nogen 

måde var prisrelateret, og at leveringsstandsningen alene var begrundet i, at det ikke ved salg over 

Internettet var muligt at give den nødvendige vejledning, rådgivning og service.  

H.F. Christiansen har over for Konkurrencestyrelsen forklaret, at leveringsstandsningen var 

begrundet i, at klager havde overtrådt forhandlerbetingelsernes pkt. 8, idet de cykler der blev solgt 

over Internettet ikke blev leveret korrekt samlet. Hvis der skete en ulykke med en sådan cykel, ville 

det blive et stort problem i forhold til produktansvar og forsikringsdækning.  

Konkurrencerådet iværksatte herefter en undersøgelse af, om leveringsstandsningen udgjorde 

misbrug af dominerende stilling, og om de to virksomheders almindelige samhandelsbetingelser var 

i overensstemmelse med konkurrenceloven.  

3.2 Det fremgår herom i den påklagede afgørelse bl.a. følgende:  

”Det relevante marked og markedsandel  

Det fremgår af bestemmelserne i konkurrencelovens § 5 a, at afgrænsningen af det relevante 

marked skal ske på grundlag af efterspørgsels- og udbudssubstitution og den potentielle 

konkurrence.  



Markedsanalysen i denne sag drejer sig om markedet for salg af cykler fra producent/importør til 

detailhandelen. Ved analysen af efterspørgselssubstitution vil det dog ofte være afgørende at 

inddrage forbrugernes præferencer, som jo i høj grad bestemmer detailhandlens adfærd.  

Styrelsen finder ikke, at der efter bestemmelserne i konkurrencelovens § 5 a kan foretages en 

opdeling af produktmarkedet baseret på afsætningskanaler dvs. et særskilt marked for produkter 

solgt til faghandelen og et særskilt marked for produkter solgt til andre salgskanaler (fx 

byggemarkeder og varehuse). Det skyldes, at produkterne i de forskellige afsætningskanaler efter 

styrelsens opfattelse i vidt omfang er substituerbare med hensyn til egenskaber, funktionalitet og 

anvendelsesformål m.v.  

Styrelsen finder heller ikke, at man i overensstemmelse med reglerne i konkurrencelovens § 5 a kan 

afgrænse et særligt produktmarked for cykler af mærket Raleigh. Styrelsen afviser ikke, at Raleigh 

cykler har særlige karakteristika (store kraftige hjul, lakerede stålskærme, lukket oliebads 

kædekasse, ekstra kraftig bagagebærer, jf. brev af 28. oktober 2003 fra advokat Németh). Efter 

styrelsens opfattelse er dette imidlertid ikke tilstrækkeligt til, at forbrugerne ikke opfatter dem som 

substituerbare med andre typer af cykler og mærker med hensyn til egenskaber, funktionalitet og 

anvendelsesformål m.v. Således findes der i dag andre cykler på markedet, der har nogle af de 

samme karakteristika som Raleigh cykler.  

Hvad angår udbudssubstitution må det antages, at konkurrerende producenter forholdsvis hurtigt 

ville kunne tilpasse deres produktion til Raleigh cyklens karakteristika, hvis fx 

efterspørgsels/prisforholdet udviklede sig særligt gunstigt for Raleigh cykler i forhold til andre 

cykler. Denne antagelse bestyrkes af, at andre producenter som nævnt ovenfor allerede 

markedsfører cykler med nogle af de samme karakteristika som Raleigh.  

I relation til afgrænsningen af det relevante produktmarked bemærkes i øvrigt, at 

konkurrencelovens § 5 a blev indført med ændringen af konkurrenceloven i 2000. Hensigten var at 

sikre en bredere afgrænsning af det relevante marked end tilfældet var i bl.a. 

Konkurrenceankenævnets afgørelse af 23. december 1998 vedrørende Montana Møbler. Der 

henvises i den forbindelse til bemærkningerne til konkurrencelovens § 5 a, jf. FT 1999/2000, tillæg 

B, s. 1286 – 1288 samt erhvervsministerens besvarelse af spørgsmål 34-35, spørgsmål 53 samt 

spørgsmål 59-60.  

Det kan endvidere oplyses, at erhvervsministeren under 3. behandlingen af L 242 bekræftede, at § 5 

a var udtryk for en reel ændring af gældende ret, jf. FF 1999/2000, s. 8775-8776.  

På denne baggrund finder Konkurrencestyrelsen, at det relevante produktmarked er det samlede 

marked for cykler.  

I relation til det relevante geografiske marked har styrelsen taget udgangspunkt i det samlede 

danske marked for cykler, der kan opgøres til ca. 450.000 styk. Det er oplyst, at faghandelen 

afsætter ca. halvdelen heraf. Styrelsen er imidlertid af den opfattelse, at der kunne anlægges en 

væsentlig bredere afgrænsning af det relevante geografiske marked. Således kommer hovedparten 

af forsyningen til det danske marked fra udenlandske producenter, og en væsentlig del heraf sker i 

direkte samhandel mellem danske detailhandlere og disse producenter. Styrelsen har imidlertid ikke 

fundet anledning til at forfølge dette spørgsmål nærmere, da de to leverandører også med en 

snævrere markedsafgrænsning har markedsandele, der ligger væsentligt under 30 %.  



Det har ikke været muligt at få eksakte oplysninger omkring værdien af det danske grossistmarked 

for cykler. Danmarks Statistik har oplyst, at værdien af den samlede forsyning til det danske marked 

med cykler og dele hertil udgør knap 700 mio. kr. Heraf udgør værdien af ”hele cykler” omkring 

525 mio. kr. Det bemærkes, at tallene er behæftet med en vis usikkerhed på grund af vanskeligheder 

med at afgrænse produktområdet i Danmark Statistiks opgørelser. Konkurrencestyrelsen har derfor 

også foretaget et skøn baseret på en gennemsnitlig forbrugerpris for en cykel på 2.500 kr. Det giver 

et samlet detailmarked på ca. 1,125 mia. kr. inkl. moms svarende til 900 mio. kr. ekskl. moms. 

Sættes den gennemsnitlige kalkulationsfaktor i branchen til 2 giver det et skønnet grossistmarked på 

ca. 450 mio. kr.  

Uanset hvilken opgørelse der lægges til grund, har H. F. Christiansen A/S og Batavus Danmark en 

markedsandel på det danske marked, der ligger klart under 30 %. Styrelsen har endvidere opgjort de 

to selskabers markedsandel på baggrund af antal. En sådan opgørelse giver ligeledes markedsandele 

for de to leverandører, der ligger væsentligt under 30 %. Det bemærkes, at styrelsen for 

fuldstændighedens skyld også har beregnet antalsmæssige markedsandele alene på baggrund af 

faghandelens andel af det samlede marked, dvs. 225.000 stk. Også denne opgørelse giver 

markedsandele, der ligger væsentligt under 30 %.  

På denne baggrund lægger Konkurrencestyrelsen til grund, at de to leverandører begge har 

markedsandele på det danske marked, der ligger væsentligt under 30 %, og de er derfor ikke 

dominerende i konkurrencelovens forstand, jf. lovens § 11.  

Samhandelsbetingelser  

Det er således styrelsens vurdering, at H. F. Christiansen A/S’ og Batavus Danmarks markedsandele 

ligger væsentligt under 30 %. Det betyder, at virksomhederne er omfattet af bestemmelserne i 

Erhvervsministeriets bekendtgørelse BEK nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for 

kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis, hvis samhandelsbetingelserne ikke i øvrigt 

indeholder bestemmelser, der er forbudt efter gruppefritagelsen. Sådanne forbudte bestemmelser er 

begrænsninger i: 

 køberens adgang til selv at fastsætte sin salgspris 

 område eller kundegruppe varen må sælges til 

 aktivt eller passivt salg til slutbrugere 

 krydsleverancer mellem autoriserede forhandlere 

Konkurrencestyrelsen har undersøgt H. F. Christiansen A/S’ og Batavus Danmarks 

samhandelsbetingelser for at se, om virksomhedernes samhandelsbetingelser ligger inden for 

gruppefritagelsens rammer. På baggrund af disse undersøgelser vurderer styrelsen, at 

samhandelsbetingelserne ikke indeholder bestemmelser, der strider mod gruppefritagelsen.  

Det bemærkes særligt, at Konkurrencestyrelsen ikke har fundet beviser for, at den reelle 

begrundelse for leveringsstandsningerne fra de to leverandører har været krav om overholdelse af 

bindende videresalgspriser, hvilket er meddelt de to leverandører.  



Samlet er det således Konkurrencestyrelsens opfattelse, at konkurrenceloven ikke giver mulighed 

for at gribe ind over for H. F. Christiansen A/S’ og Batavus Danmarks leveringsstandsninger over 

for Falkon-Cykler.”  

4. Falkon Cyklers argumentation 

Falkon Cykler har anført, at leveringsstandsningen er uberettiget, og at Konkurrencestyrelsen derfor 

er forpligtet til at gribe ind over for de to leverandører, H.F. Christiansen og Bavatus Danmark, som 

udøver misbrug af deres dominerende position på det relevante marked, jf. konkurrencelovens § 11.  

Den af Konkurrencestyrelsen foretagne afgrænsning af det relevante marked og markedsandel er 

fejlagtig, selv med den ændring som konkurrencelovens § 5 a har gennemgået.  

Det må ved vurderingen lægges til grund, at Raleigh Cykler indtager et særligt marked for sig – 

sammen med eventuelt andre sammenlignelige cykler. I den forbindelse må Konkurrencenævnets 

afgørelse af 23. december 1998 vedrørende Montana Møbler – også på dette marked, og selv efter 

lovændringen – være vejledende. Det er således urigtig anvendelse af § 5 a, når 

Konkurrencestyrelsen fastslår ”at det relevante produktmarked er det samlede marked for cykler”. 

Ved afgrænsningen af markedet må der tages hensyn til, at Raleigh har en fremtrædende rolle 

indenfor cykelbranchen. Ikke at have mulighed for at sælge Raleigh cykler vil for enhver 

cykelhandlers virksomhed være stærkt begrænsende og vil stærkt forringe mulighederne for at 

udøve erhvervet.  

Leveringsnægtelsen er ikke sagligt begrundet, og alene en reaktion overfor Falkon Cyklers 

internetsalg til priser, der er væsentlig lavere end de videresalgspriser, som H. F. Christiansen 

ønsker at diktere. Leveringsnægtelsen er alene begrundet i, at H. F. Christiansen ønsker kunstigt at 

fastholde et prisniveau, og således ensbetydende med en reel og betydningsfuld 

konkurrencebegrænsning, hvorfor det må pålægges H.F. Christiansen og Bavatus Danmark at 

genoptage leveringerne til Falkon Cykler.  

5. Konkurrencerådets argumentation 

Konkurrencerådet har anført, at Konkurrencestyrelsen med rette har fundet, at det relevante 

produktmarked omfatter det samlede marked for cykler – både cykler solgt via cykelhandlere, og 

cykler solgt gennem andre salgskanaler, f.eks. varehuse, supermarkeder og byggemarkeder.  

Det er ubestridt, at det geografiske marked som minimum omfatter hele Danmark. For så vidt angår 

det relevante produktmarked, har klager – under henvisning til Konkurrenceankenævnets afgørelse 

af 23. december 1998 vedrørende Montana møbler – anført, at der findes et særligt produktmarked 

for Raleigh cykler. Klager mener, at Raleigh cykler udgør en helt speciel type cykel indenfor 

cykelbranchen.  

Retsgrundlaget er imidlertid ændret siden Konkurrenceankenævnets afgørelse i Montana-sagen. I 

konkurrencelovens § 5 a, der blev indsat med lovbekendtgørelse 687 af 12. juli 2000, er det nu 

udtrykkeligt fastsat, at afgrænsningen af det relevante marked skal ske på grundlag af undersøgelser 

af efterspørgsels- og udbudssubstitution og den potentielle konkurrence. Det bemærkes i relation 

hertil, at det under Folketingets forhandlinger af § 5 a blev understreget, at principperne om 

udbudssubstitution og potentiel konkurrence indebærer, at et produkt, der alene adskiller sig fra 



andre produkter med samme funktionalitet ved eksklusivt design eller prestige tilknyttet produktet, 

ikke vil udgøre et særskilt produktmarked. Årsagen hertil er, at sådanne konkurrencefordele må 

betragtes som mulige for konkurrerende virksomheder at overvinde gennem deres egen 

designudvikling, markedsføring m.v.  

Klager har oplyst, at Raleigh cykler adskiller sig fra andre cykler ved at have store kraftige dæk, 

lakerede stålskærme, lukket oliebads kædekasse og ekstra kraftige bagagebærer. Disse 

karakteristika adskiller sig ikke væsentlig fra øvrige cykler på markedet, hvilket understreges af, at 

der i klagers egen internetshop findes cykler af andre mærker med samme karakteristika.  

Konkurrencerådet fastholder derfor, at det relevante produktmarked er det samlede marked for 

cykler.  

Konkurrencerådet har videre anført, at de virksomheder, som har standset leveringer til klager, ikke 

indtager en dominerende stilling på det relevante marked.  

Rådet har ud fra tal indhentet fra Danmarks Statistik fastslået, at det samlede marked for cykler kan 

opgøres til ca. 450.000 stk. Endvidere kan det samlede marked for ”hele cykler” opgøres til 525 

mio. kr. Disse tal er behæftet med en vis usikkerhed, men stemmer overens med klagers opfattelse 

af markedet.  

Konkurrencerådet er i besiddelse af konkrete omsætningstal fra de to virksomheder, som har 

standset leveringerne. På baggrund af disse tal kan fastslås, at de to virksomheder, på det relevante 

marked, har en markedsandel, der ligger væsentlig under 30 %. Det bemærkes i relation hertil, at 

det ikke fra klagers side bestrides, at hvis den af rådet anvendte markedsdefinition lægges til grund, 

indtager de to leverandører ikke en dominerende stilling.  

På denne baggrund har rådet fundet, at de to leverandører ikke er dominerende i konkurrencelovens 

forstand, jf. lovens § 11, og der er derfor ikke i konkurrenceloven hjemmel til at anvende § 11 på de 

nævnte klagepunkter. Der foreligger således ingen overtrædelse af konkurrencelovens § 11.  

Konkurrencerådet har desuden anført, at der ikke i sagen er beviser for en overtrædelse af 

konkurrencelovens § 6.  

Der er ikke under de af rådet gennemførte kontrolundersøgelser fundet materiale, der på nogen 

måde underbygger, at H. F. Christiansen og Batavus Danmark forsøger at opretholde bindende 

videresalgspriser.  

Rådet har endvidere gennemgået de almindelige samhandelsbetingelser for H. F. Christiansen og 

Batavus Danmark for at se, om virksomhedens samhandelsbetingelser ligger inden for 

gruppefritagelsens rammer. Da disse ikke indeholder nogle af de forbudte bestemmelser, er 

samhandelsbetingelserne omfattet af gruppefritagelsen og ikke i strid med konkurrencelovens § 6. 

På baggrund af disse undersøgelser vurderer rådet, at samhandelsbetingelserne ikke indeholder 

bestemmelser, der strider mod Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om 

gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis.  



Konkurrencerådet har således med rette ikke fundet grundlag for at gribe ind over for H. F. 

Christiansen og Batavus Danmarks leveringsnægtelse over for Falkon Cykler, jf. konkurrencelovens 

§ 11, eller fundet beviser for overtrædelse af konkurrencelovens § 6.  

6. Konkurrenceankenævnets bemærkninger 

Når en virksomhed er dominerende på et bestemt marked, vil dens leveringsnægtelse udgøre en 

ulovlig konkurrencebegrænsning på det relevante marked i form af misbrug af dominans, såfremt 

levering er væsentlig for den virksomhed, leveringsnægtelsen rammer, og leveringsnægtelsen ikke 

er begrundet i objektive, saglige og rimelige leveringsvilkår, som administreres konsekvent. Dette 

betyder bl.a., at leveringspåbud kun kan udstedes, såfremt leverandørens styrke på markedet er af en 

sådan karakter, at leveringsnægtelsen er ensbetydende med en reel og betydningsfuld 

konkurrencebegrænsning.  

Afgrænsningen af det relevante marked skal ske på grundlag af undersøgelser af efterspørgsels- og 

udbudssubstitution og den potentielle konkurrence. Det forhold, at et produkt adskiller sig fra andre 

produkter med samme funktionalitet ved eksklusivt design eller prestige tilknyttet produktet er ikke 

tilstrækkeligt til en antagelse om, at produktet befinder sig på et særskilt produktmarked, jf. 

konkurrencelovens § 5 a. Der er ikke oplyst sådanne særlige omstændigheder vedrørende 

forholdene mellem cykler i almindelighed og cykler af mærket Raleigh, som giver grundlag for en 

antagelse om det relevante produktmarked som hævdet af klager. Ankenævnet tiltræder derfor, at 

det relevante produktmarked er det samlede marked for cykler.  

Med disse bemærkninger stadfæster ankenævnet den påklagede afgørelse.  

Herefter bestemmes:  

Konkurrencestyrelsens afgørelse af 26. februar 2004 stadfæstes.  

  

Jens Fejø  Ole Jess Olsen  

Christian Hjorth-

Andersen 

Ditlev Tamm  

Børge Dahl 

 


