
 

 
 
Indskærpelse om ikke at fastsætte bindende videresalgspriser 

 

 

1. Indledning 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har modtaget en klage over en leve-
randør af konsumprodukter til supermarkeder. Klagen vedrører mulig 
prisstyring i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, jf. 
konkurrencelovens § 6. 
 
På baggrund af klagen har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennem-
ført en kontrolundersøgelse. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med kontrolunder-
søgelsen kommet i besiddelse af materiale, der kan give indtryk af, at der 
har fundet informationsudveksling sted mellem konsumproducenten og 
supermarkeder om prissætning, herunder informationsudveksling om 
konkurrerende supermarkeders videresalgspriser. Materialet kan yderlige-
re give indtryk af, at der har været udøvet en vis form for prisstyring fra 
konsumproducentens side over for visse supermarkeder. 
 
Styrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt foretage sig yderligere i sagen. 
Imidlertid finder styrelsen anledning til at gøre konsumproducenten op-
mærksom på følgende: 
 
2. Konkurrencereglerne 

Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6 
omfatter enhver form for aftale eller samordnet praksis mellem virksom-
heder, der har til formål eller til følge direkte eller indirekte at begrænse 
konkurrencen. Overtrædelse af konkurrencelovens § 6 kan straffes, jf. 
konkurrencelovens § 23.  
 
Aftaler mellem virksomheder på forskellige omsætningstrin (såkaldte 
vertikale aftaler) om bindende videresalgspriser, dvs. aftaler der fastsæt-
ter en fast eller mindste videresalgspris eller et fast eller mindste prisni-
veau, er normalt ulovlige efter konkurrencelovens § 6. 
 
Konkurrencebegrænsende aftaler, der indgås mellem virksomheder på 
samme omsætningstrin, dvs. virksomheder, der er i direkte konkurrence 
med hinanden, og som består i at fastsætte eller koordinere priser, er lige-
ledes normalt i strid med konkurrencelovens § 6. Dette omfatter også 
konstruktioner, hvor virksomheder fx gennem en leverandør udveksler 
følsomme markedsoplysninger med henblik på at koordinere detailprisen 
(såkaldt hub-and-spoke). Priskoordinering mellem konkurrenter - og en 
leverandørs eventuelle deltagelse heri - anses for at være særligt skadeli-
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ge for konkurrencen og udgør dermed meget alvorlige overtrædelser af 
konkurrenceloven. 
 
3. Indskærpelse 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det til enhver tid skal 
være op til det enkelte supermarked at fastsætte sine detailpriser over for 
sine kunder. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper endvidere, 
at detailprisen skal fastsættes af det enkelte supermarked uden nogen di-
rekte eller indirekte koordinering med konkurrerende virksomheder på 
det relevante marked. 
 
Hvorvidt der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, vil 
forudsætte nærmere undersøgelser i sagen, herunder fastlæggelse af det 
relevante marked samt den økonomiske og retlige sammenhæng som ad-
færden befinder sig i. 
 
4. Afgørelse 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke foretaget nærmere undersø-
gelser i 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. 
 


