
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indskærpelse om ikke at anvende faste eller vejledende priser 

 

 

1. Indledning 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en klage over en even-

tuel konkurrencebegrænsning inden for en frivillig kæde på et marked for 

tjenesteydelser inden for byggeri.  

Styrelsen har i den forbindelse indhentet visse indledende oplysninger fra 

kædeselskabet om blandt andet kædens fælles faktureringssystem.  

Af disse oplysninger fremgår det, at kædeselskabet i forbindelse med 

implementeringen af et nyt fælles faktureringssystem har udsendt et vare-

kartotek til samtlige kædemedlemmer, hvoraf der fremgår fortrykte priser 

for visse bestillinger. Udsendelsen af varekartoteket har kunnet give kæ-

demedlemmerne indtryk af, at kæden opererer med faste eller vejledende 

priser på visse bestillinger af ovennævnte tjenesteydelser. Det fremgår 

imidlertid andetsteds i det af kædeselskabet samtidig udsendte materiale, 

at kædemedlemmerne selvstændigt skal fastsætte priserne på de pågæl-

dende bestillinger.   

Kædeselskabet har oplyst, at det var en fejl, at det udsendte varekartotek 

indeholdt priser for de pågældende bestillinger. Kædeselskabet har efter-

følgende udsendt enslydende breve til samtlige kædemedlemmer, hvoraf 

det fremgår, at kæden ikke opererer med vejledende priser, og at hvert 

kædemedlem egenhændigt skal fastsætte priserne for de pågældende be-

stillinger. 

Styrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt foretage sig yderligere i sagen. 

Styrelsen finder dog anledning til at gøre kædeselskabet opmærksom på 

følgende: 

 

 2. Konkurrencereglerne 

Det er forbudt for virksomheder m.v. at indgå aftaler, der direkte eller 

indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, jf. kon-

kurrencelovens § 6. Overtrædelse af konkurrencelovens § 6 er strafbart, 

jf. konkurrencelovens § 23.  

Konkurrencebegrænsende aftaler, der træffes af virksomheder på samme 

omsætningstrin, dvs. virksomheder, der er i direkte konkurrence med 

hinanden, kan være særligt skadelige for konkurrencen og kan udgøre 
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meget alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven. Sådanne aftaler mv. 

kan bestå i at fastsætte eller koordinere priser. Forbuddet gælder også 

vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder, jf. konkurren-

celovens § 6, stk. 3. Det kan således udgøre en overtrædelse af konkur-

rencelovens § 6, stk. 2, nr. 1, jf. stk. 3, hvis en frivillig kæde, der udgør en 

sammenslutning af virksomheder, anvender faste eller vejledende priser. 

 

3. Indskærpelse 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det til enhver tid skal 

være op til det enkelte kædemedlem alene at afgøre, hvilke priser denne 

vil opkræve hos sine kunder for de i sagen omhandlede bestillinger, og at 

der ikke fra kædeselskabets side må fastsættes priser, rabatter eller prisni-

veau for disse bestillinger. 

Fastlæggelse af, om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens 

§ 6, stk. 1, vil forudsætte nærmere undersøgelser af sagen, herunder un-

dersøgelser for at kunne fastslå om adfærden har til formål eller til følge 

at begrænse konkurrencen. 

 

4. Afgørelse 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke foretaget sådanne undersø-

gelser af sagen og finder under henvisning til konkurrencelovens § 15, 

stk. 1, 3. pkt., ikke på nuværende tidspunkt anledning hertil. Styrelsen har 

i den forbindelse vurderet, at de ressourcer, der vil skulle anvendes for at 

fastlægge, om der foreligger en overtrædelse af konkurrenceloven, på det 

foreliggende grundlag ikke vil stå i et rimeligt forhold til undersøgelsens 

forventede betydning for konkurrencen. Styrelsen vil til hver en tid kunne 

genoptage sagen, fx hvis styrelsen på baggrund af en klage eller på anden 

vis finder grundlag herfor. 

En beslutning efter konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt. om ikke at 

behandle en sag kan ikke påklages til Konkurrenceankenævnet, jf. kon-

kurrencelovens § 19, stk. 3 


