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Høring om analyse af fremtidens detailhandel 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 21. februar 2014 sendt ovenstående i 

høring. DI takker for modtagelsen og sender hermed bemærkninger til analysen. 

 

Generelle bemærkninger 
Den danske detailhandel står over for store udfordringer i de kommende år. Særligt den 

lave produktivitetstilvækst sammenlignet med andre lande giver anledning til 

bekymring, og bør følges op af en målrettet indsats. 

 

DI finder det nødvendigt at få identificeret, hvor danske særregler spænder ben for 

detailhandlens muligheder for at øge produktiviteten. Konkret bør det gøres ved at 

benchmarke den relevante danske lovgivning med tilsvarende lovgivningsområder i de 

lande, vi normalt sammenligner os med. 

 

Specifikke bemærkninger 

Støtte til initiativer der kan give mindre leverandører til dagligvarehandlen 

fodfæste 

En yderligere konkretisering af, hvilke omkostninger der er forbundet med disse 

initiativer, og hvem der skal afholde disse (beskrevet i boks 1.2 og på side 44), vil være 

nødvendig for en specifik stillingtagen. DI kan dog principielt ikke bakke op om en 

offentligt finansieret støtte til sådanne initiativer. 

 

Derimod er der al mulig grund til at fokusere på, at de grundlæggende rammevilkår for 

udvikling af en konkurrencedygtig sektor er til stede, f.eks. i forhold til udbuddet af 

brugbare efteruddannelser inden for elektronisk handel. 

Planloven 

DI er overordnet set positivt stemt over for en lempelse af planlovens bestemmelser om 

placering og størrelse af nye butikker. Af hensyn til de eksisterende butikker, som i deres 

strategiske overvejelser om placering og størrelse har været begrænset af planloven, ville 

dette imidlertid forudsætte en overgangsordning, inden ændringerne i givet fald trådte i 
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kraft. Dette for at undgå at nye aktører ville få en væsentlig konkurrencefordel på 

bekostning af de eksisterende butikker. 

 

Etablering af hypermarkeder kan være én af vejene til at øge produktiviteten, og er 

derfor relevant at arbejde videre med under hensyntagen til velfungerende konkurrence, 

nære indkøbsmuligheder og et bredt varesortiment af høj kvalitet.  

 

Dagligvarehandel og leverandørrelationer 

Vi noterer os, at rapporten fastslår, at den høje koncentration blandt dagligvarekæderne, 

sammen med kædernes brug af private label-produkter medfører, at dagligvarekæderne 

har en stor forhandlingsstyrke over for leverandørerne. Rapporten fremhæver dette som 

positivt, fordi dagligvarekæderne kan bruge forhandlingsstyrken til at opnå gunstige 

betingelser, såsom lavere priser, bedre betalingsbetingelser, bedre leveringsbetingelser 

m.m., og at dette vil komme forbrugerne til gode i form af lavere priser i butikkerne.  

 

DI mener, at denne ulighed i forhandlingsstyrken der beskrives, har en række negative 

konsekvenser – også for forbrugerne – idet det ensidige fokus på pris kan begrænse in-

novation og udvikling i vareudbud i butikkerne.  

 

Derudover kan dagligvarekædernes forhandlingsstyrke i nogle tilfælde føre til uhen-

sigtsmæssig praksis fra kædernes side i form af urimelige krav til bl.a. betalingsfrister, 

markedsføringsbidrag m.m. 

 

DI er helt enig i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens anbefaling om, at der ikke skal 

indføres lovgivning i forhold til samhandelsrelationerne mellem dagligvarehandelen og 

leverandørerne, som mange europæiske lande allerede har indført, og som EU-

kommissionen overvejer. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vurderer dog også, at frivillige retningslinjer på 

området er uhensigtsmæssige set ud fra et konkurrenceretligt synspunkt. DI mener 

imidlertid, at det giver god mening med det arbejde, der foregår på europæisk plan med 

en frivillig Code of Good Practice. Dette arbejde kan også medvirke til, at EU-

kommissionen ikke indfører lovgivning på området.  
 
DI står naturligvis til rådighed for en uddybning af ovenstående bemærkninger. 

 
Med venlig hilsen 
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