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KMD's prisdifferentiering overfor kommunale kunder 

KOMBIT har ved brev af9. juli 2012 anmodet Konkurrence- Forbruger
styrelsen om en vejledende udtalelse om "en monopolis/s rettighed til at 
foretage prisdifferentiering i forhold til sine kunder". Det er styrelsens 
opfattelse ud fra KOMBITs oplysninfer, at henvendelsen konkret angår 
KMD's rabatter på kritiske it-ydelser til kommunale kunder. 

Som baggrund for henvendelsen har KOMBIT oplyst, at KMD har meldt 
ud, at virksomheden overfor sine kommunale kunder fremover kun vil 
afregne ud fra en fast prisliste. Tidligere kunne kommunerne forhandle 
rabatter bl.a. mængderabatter ved køb af IT-ydelser hos KMD, men 
KMD begrunder den udmeldte ændring med, at virksomheden som følge 
af sin dominerende stilling på markedet for kritiske IT-ydelser ikke kan 
yde individuelle rabatter til de enkelte kommuner. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen understreger, at den nedenstående 
udtalelse er vejledende, og der tages forbehold for, at der kan være speci
fikke omstændigheder i en konkret sag, der kan have indflydelse på, om 
der foreligger misbrug af en dominerende stilling. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at 
det er virksomhedernes eget ansvar at sikre, at de overholder konkurren
celoven, og at styrelsen på ethvert tidspunkt vil kunne vælge at undersø
ge et forhold nærmere, hvis styrelsen på baggrund af en klage eller på 
anden vis erfarer, at der er grundlag herfor. 

Generelt om rabatter 

Rabatter og prisnedslag er som udgangspunkt udtryk for en sund konkur
rence om kunderne og er almindelig praksis på mange markeder. Virk
somhederne bruger rabatter til at fastholde eksisterende kunder og til at 

1 KMD har efter det oplyste monopol på markedet for kritiske IT -ydelser, jf. Konkur

rencerådets udtalelse af den 28. marts 2012: "KMD's strategi om at få kommunerne til 

at indgå IT-kontrakter med KMD uden afholdelse af udbud", pkt.40: " ... KMD er den 

eneste leverandør af de kritiske faglige it-løsninger, som kun anvendes af kommuner 

inden for social området, IT-systemerne"; "KMD-aktiv ", "Boligstøtte ", "Dagspengesy

stemet", "KMD Social Pension", "Underholdningsbidragssystem et ". 
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tiltrække nye kunder. Det giver som oftest i sidste ende forbrugerne lave
re priser. 

Virksomheder, som i henhold til konkurrenceloven må betragtes som 
dominerende, har i udgangspunktet mulighed for, at give individuelle ra
batter eller prisnedslag til sine kunder. Derfor kan kunder til en domine
rende virksomhed forhandle rabatter mv. med virksomheden, uden at der 
derved nødvendigvis sker en overtrædelse af konkurrenceretlige regler. 

Rabatter og prisdifferentiering som ekskluderende misbrug 

Lave priser eller rabatter kan dog - i nogle tilfælde - være skadelige for 
konkurrencen. Dette kan være tilfældet, hvis rabatterne gives på en må
de, der giver den dominerende virksomheds aktuelle eller potentielle 
konkurrenter ringere muligheder for at konkurrere på lige vilkår om kun
derne. 

V ed vurderingen af en eventuelt ekskluderende adfærd skal der, i følge 
Kommissionens meddelelse om misbrug ved ekskluderende adfærd2

, 

særligt lægges vægt på bl.a. forholdene på det relevante marked, herun
der den dominerende virksomheds og konkurrenternes stilling på marke
det, indikationer på en eventuel hensigt fra den dominerende virksom
heds side og især en vurdering af om den dominerende virksomheds 
prispolitik uden objektiv begrundelse medfører, at den pågældende kon
kurrent faktisk eller sandsynligvis elimineres til skade for konkurrencen3

• 

Prisdifferentiering med virkning på den dominerende virksomheds 
kunders marked 

Hvis der ikke er indikationer på, at den dominerende virksomheds rabat
ter og prisdifferentiering mellem sine kunder fører til elimination af kon
kurrencen, er det styrelsens opfattelse, at der er flere ting, der taler for, at 
en dominerende virksomhed kan forskelsbehandle sine kunder. Under 
forudsætning af, at der ikke er tale om ekskluderende adfærd, vurderes 
det netop på grund af de ovennævnte fordele ved rabatter, at forskelsbe
handling, som udgangspunkt, ikke vil være problematisk, når denne bun
der i parternes forhandlingsstyrke. 

Styrelsen er ikke bekendt med, at der har været nylig praksis, hvor en 
diskriminerende adfærd har været omfattet af forbuddet i konkurrencelo
vens § 11 eller traktatens art. l 02, uden at dette er sket i sammenhæng 
med en ekskluderende adfærd, som eksempelvis set i Forbruger-

2 Meddelelse fra Kommissionen - Vejledning om Kommissionens prioritering af hånd

hævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82 på virksomheders 

misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd (2009/C 45/02) 
3 C-209/ 1 O Post Danmark AIS mod Konkurrencerådet, pkt. 44 
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Kontakts klage over Post Danmarks priser og vilkår for magasinposl og 
sagen om Brit is h Airways5

• 

Herudover bemærkes det, at det vil være en forudsætning, at den domi
nerende virksomheds kunder er i indbyrdes konkurrence med hinanden, 
for at prisdiskrimination med effekt på markedet for den dominerende 
virksomheds kunder6 kan udgøre et misbrug. Væsentlige dele af en 
kommunes opgaver må betragtes som myndighedsudøvelse7

• I eksem
pelvis de tilfælde, hvor kommunerne finansierer deres omkostninger ved 
at opkræve gebyrer for en ydelse, kan der eventuelt være tale om en kon
kurrencesituation mellem de enkelte kommuner. 

Efter styrelsens opfattelse kan kommunerne ikke siges, at være i indbyr
des konkurrence, i hvert fald når der er tale om myndighedsudøvelse. 
Hvomår de i øvrigt kan siges at være i indbyrdes konkurrence, er imid
lertid ikke endeligt afklaret i praksis og vil afhænge af vurderingen i en 
eventuel konkret sag. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal afslutningsvis henlede op
mærksomheden på, at styrelsen agter at offentliggøre denne udtalelse på 
styrelsens hjemmeside, www.kfst.dk. 

Tlf. direkte 4 
sam@kfst. 

4 Konkurrencerådets afgørelse af 30. august 2007 
5 Dom af 15. marts 2007 i sag C-95/04 P, Bri tish Airways mod Kommissionen 
6 Jf. Konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 3. vedrørende " ... anvendelse af ulige vilkår fo r 

ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved stilles ringere i konkur

rencen" 
7 Eksempelvis i T-319/99 Fenin, stadfæstet C-205/03, pkt. 26, fastslås det, at vurderin

gen af om det offentliges indkøb er erhvervsvirksomhed i konkurrencelovgivningens 

forstand, vil afhænge af om anvendelsen af indkøbet alene sker med henblik på vareta

gelse af ikke-kommercielle formål. 
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