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KENDELSE 

afsagt af Konkurrenceankenævnet den 3. april 2017 i sag nr. KL-1-2017 

(advokat Marie Løvbjerg) 

mod 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

(fuldmægtig Julie M. Hansen) 

Resume af afgørelsen 

har påklaget Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 25. septem

ber 2015, hvor styrelsen bl.a. afslog at tillægge partsstatus og give ham akt

indsigt efter forvaltningslovens§ 9 i styrelsens sag BET-15/04120, der vedrører, hvorvidt Icopal 

Danmark ApS, Nordic Waterproofing A/S, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og Tag

papbranchens Oplysningsråd har overtrådt konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101. 

Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse. 

Parternes påstande 

har nedlagt påstand om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse 

ændres med den virkning, a meddeles partsstatus i styrelsens sag BET-

15/04120. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har nedlagt påstand om stadfæstelse af Konkurrence- og For

brugerstyrelsens afgørelse. 
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Sagens omstændigheder 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens sng BET-15/04120 vedrører, om Icopal Danmark ApS, Nor

dic Waterproofing AJS, Danske Tagfabrikanters Brancheforening og Tagpapbranchens Oplysnings

råd har indgået en aftale og/eller samordnet praksis på det danske marked for tagpap og tagpapfolie 

om at afskærme markedet over for konkurrerende virksomheder og produkter og begrænse produkt

udbuddet. 

Konkurrencesagen retter sig mod et muligt plbud over for de nævnte virksomheder, der er de eneste 

producenter af tagpap i Danmark. og de to foreninger. De to virksomheder er de eneste medlemmer 

af Danske Tagfabrikanters Brancheforening, og det er Danske Tagfabrikanters Brancheforening, der 

har oprettet Tagpapbranchens Oplysningsråd. 

ansat som direktør i Danske Tagfabrilcanters Brancheforening, ligesom 

han er sekretariatschef i Tagpapbranchens Oplysningsråd. 

Konkurrencesagen indeholder bl.a. en beskrivelse af sammenhængen mellem de fire parter, herun

der de ledende medarbejdere og korrespondancen mellem disse. 

Den 25. september 2015 meddelte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

afslag på partsaktindsigt, men imødekom anmodningen om aktindsigt efter reglerne om egenacces i 

offentlighedslovens § 8. Af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse fremgl.r bl.a: 

''Som opfølgning pl spørgsmilet om jeres klienter p! grund af en direkte, væsentlig 
og individuel interesse i udfaldet af styrelsens sag vedrørende tagpapbranchen, bar
partsstatus i medfør af forvaltningslovens§ 9, skal jeg hermed vende tilbage med sty
relsens afgørelse. 

Kon1currence-og Forbrugerstwelsens afgørelse 
Der meddeles afslag pl anmodning om aktindsigt efter forvaltningslovens§ 9. stk. I,

dog imødekoøunes aktindsigtanmodningen efter lov om offentlighed i forvaltningens 
("offentlighedsloven") § 8 om egenacces. 

Alclindsigt efter forvaltningslovms § 9 

i:!!!l!l!!!l!PDer meddeles afslag på 
anmodning 

anmodning om aktindsigt efter forvaltningslovens § 9, stk. 1.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afslag begrundes med. at forvaltningslovens 
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regler om aktindsigt alene finder anvendelse på anmodning om aktindsigt begæret af 
sagens parter, jf. forvaltningslovens § 9, stk. 1. Part i en sag er en person, der har en 
direkte, væsentlig og individuel interesse i sagens udfald. Ifølge konkurrencelovens 
forarbejder fortolkes partsbegrebet snævert. Det følger af konkurrencelovens forarbej
der, at adressaten for Konkurrencerådets afgørelse udgør kernen af pansbegrebet. PA 
nuværende tidspunkt, er det st ressaten for en eventuel afgø
relse i denne sag ikke vil være-. 

Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens wrdering, a ikke 
har den fornødne direkte interesse i denne sags udfald til at opnå pansstatus. Det 
fremgår af Ombudsmandens udtalelser, at hvor en sag (hovedsagen) kan føre til en ef
terfølgende retssag/sanktionering (f.eks. erstatningssøgsmål eller personalesag), har 
den person, som er genstand for crstatningsspørgsmAlet eller personalesagen kun en 
afledt interesse i hovedsagen, og vedkommende kan således ikke anses som part i ho
vedsagen, se f.eks. FOB 1985.153. Dog bliver vedkommende selvsagt part i den efter
følgende sag, hvorved vedkommende vil f4 fuld indsigt i de dokumenter, som ligger 
til grund for den efterfølgende sag. 

..."

Den 21. december 2016 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendt en klagepunktsmeddelelse i 

partshøring hos konkurrencesagens parter. 

har den 13. februar 2017 pålclaget Konkurrence- og Forbrugerstyre1sens 

afgørelse. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at sagen forventes at blive forelagt for Konkurren

ceradel den-2017 med henblik på parternes mundtlige forelæggelse for rådet samt forelagt

for Konkurrencerådet med indstilling til afgørelse den-2017.

Parternes argumentation 

har navnlig anført, at han har en sådan direkte, væsentlig individuel interes

se i sagen, at han skal anses som part. 

Uanset at partsbegrebet fortolkes snævert i konkurrencesager, skal der foretages en konkret vurde

ring af den individuelle, direkte interesse i sagen, selvom en person ikke er adressat for afgørelsen. 

Det er ikke i den foreliggende sag relevant at tage hensyn til, at konkurrencesager indeholder fortro



4 

-



















lige oplysninger, herunder da gennem sine roller i de to foreninger hnr ind

sigt i sagens forhold. 

person og forhold er - som den eneste ud over sagens parter - indgående 

beskrevet i styrelsens klagepunktsmeddelelse vedrørende de involverede virksomheder og i omfat

tende grad inddraget og vurderet af styrelsen i sagen. H an  er tillige for en væsentlig andel den ene

ste eller den ene ud af få, der har været til stede eller deltaget i de beskrevne hændelser og korre

spondancen. Hans handlinger er således en helt afgørende del af de forhold, som styrelsen mener 

udgør en overtrædelse af konkurrencereglerne. 

Hans interesse i at have indsigt i sagen er ikke en afledet interesse. Det er Konkurrence- og Forbru

gerstyrelsens praksis, at afgørelsen i en sag som den foreliggende bliver offentliggjort, og dermed 

vil sagen fl betydning for hans virke som rådgiver, ligesom sagen kan have betydning for hans fag

lighed og person i Øvrigt Dertil kommer, at han kan blive gjort personligt ansvarlig i en efterføl

gende straffesag og erstatningssag. Da blde han og de organisationer, han er ansat i, hver især po

tentielt kan ifalde et strafferetligt ansvar, er der en naturlig og uundgAclig interessekonflikt mellem 

disse parter, og ban kan derfor ikke varetage sine personlige interesser gennem sit virke i disse or

ganisationer. Han har herefter en interesse i, at hans bemærkninger til hændelsesforløbet bliver ind

draget i det grundlag, som forventes oversendt til politiet, pl samme måde som sagens øvrige parter. 

Den praksis, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bar henvist til, er ikke sammenlignelig med for

holdende i denne sag, hvor der er en konkret forventning om. at sagen skal have et strafferetligt 

efterspil. Desuden er der ingen af sagerne, der vedrører en medarbejders partsstaWs i en sag. hvor 

dennes handlinger stir til bedømmelse. 

bar henvist til FOB 1992.141, hvor ombudsmanden udtalte. at afgørelsen 

havde direkte betydning for en journalists muligheder for at have arbejde som journalist, hvorfor 

denne burde have været anset som part i sagen. På samme måde har denne sag eo sådan potentiel 

diækte betydning for at han skal anses som part. 
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Konkurrence- og Forbrugerstvrelsen har navnlig anført, at ikke har en sådan 

væsentlig, direkte og individuel interesse i sagens afgørelse og udfald, at han skal anses for part i 

sagen. 

På konkurrencelovens område gælder et snævert partsbegreb, der som udgangspunkt alene omfatter 

afgørelsens adressat, bl.a. fordi konkurrencemyndighedernes opgaver ofte vedrører fortrolige· for

hold, forretningsforhold og lign. Partsstatus kan dog undtagelsesvist tillægges andre end den umid

delbare adressat for afgørelsen, hvis vedkommende har en væsentlig individuel interesse i sagens 

afgørelse. Praksis er restriktiv. Hertil kommer, at konkurrenceloven er rettet mod virksomheder, jf. 

konkurrencelovens § 2, stk. 1. Det er således alene virksomheder, der kan blive adressat for et på

bud, og det ville være en væsentlig udvidelse af parts begrebet, såfremt en medarbejder i en virk

somhed ogsA kunne anses for at have partsstatus i en sag om et påbud mod virksomheder. 

Det forhold, at en sags afgørelse vil have betydning for en senere straffesag eller erstatningssag mod 

en bestemt person, kan ikke begrunde, at denne tillægges partsstatus i sagen. Det fremgår både af 

teori og praksis, at et strafferetligt eller civilretligt efterspil ikke nødvendigvis medfører, at ved

kommende har krav på pansstatus i den forudgående sag, idet der alene er tale om, at vedkommen

de har en afledet interesse i sagen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i denne forbindelse 

henvist til TfS2007 .620, Folketingets Ombudsmands beretning for 2003, side 345, og 

FOB1985.JS3. 

Denne konkurrencesag vedrører, om de to selskaber og de to foreninger har indgået en konkurren

cebegrænsende aftale og/eller samordnet praksis. Klagepunktsmeddelelsen indeholder en beskrivel

se af selskabernes og foreningernes ageren, hvor den indbyrdes sammenhæng mellem parterne og 

deres ledende medarbejdere samt mailkorrespondnncen mellem disse er central. Derfor er ogsA. 

s handlinger beskrevet. Baggrunden for omtalen -
er at beskrive den komplekse måde, hvorpå parterne har organiseret sig og dermed er forbundne. 

Det medfører ikke, - er part i konkurrencesagen.

interesse vedrører det eventuelle efterfølgende civilretlige og strafferetlige efterspil og er derfor 

afledet. og han vil i denne forbindelse have mulighed for partsaktindsigt og partshøring, hvorfor han 

vil få mulighed for at forsvare sine egne interesser. I konkurrencesagen må hans interesser anses for 

at være sammenfaldende med de involverede virksomheder og foreninger. 
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Resultat og begrundelse 

Efter forvaltningslovens § 9. stk. I. tilkommer adgangen til aktindsigt sagens parter. Der er efter 

forarbejderne til konkurrencelovens§ IS a (FI' 2004-2005. l. samling. tillæg A, side 1650) og fast 

praksis i sager efter konkurrenceloven tale om et snævert partsbegreb, der som udgangspunkt alene 

omfatter afgørelsens adressat. Partsstatus kan undtagelsesvis tillægges andre end den umiddelbare 

adressat for afgørelsen, hvis vedkommende har en væsentlig individuel interesse knyttet til sagen og 

dens udfald. 

Konkurrenceankenævnet tiltræder, at ikke har en sådan væsentlig individuel 

interesse i konkurrencesagen, at han skal anses som part i sagen. Konkurrenceankenævnet bar i 

denne forbindelse navnlig Jagt vægt på, at konkurrencesagens afgørelse alene vedrører selskaberne 

og foreningernes eventuelle overtrædelse af konkurrenceloven. Konkurrencemyndigbederne tager 

ikke stilling til rolle og ansvar, der i givet fald ml afgøres under en even

tuel efterfølgende straffesag og/eller erstatningssag, hvorfor hans interesse i konkurrencesagens 

udfald ml anses som afledet og indirekte. Det forhold, at handlinger omta

les i klagepunktmeddelelsen kan ikke føre til et andet resultat. 

Konkurrenceankenævnet stadfæster derfor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse. 

Herefter bestemmes 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af2S. september 2015 stadfæstes. 

Palle Bo Madsen John Christensen 

Claus Berg Birgitte Sloth 

Jon Stokholm 
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Udskriftens rigtighed bekræftes 

Konku enceankenæ t en 3. april 2017 r !

Sign. af Erhvervsstyrelsen 

li1 anne Kristine Andersen 

Nævnssekretær 
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