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1. Sammenfatning 
 
1.1. Indledning 
De frivillige kæder1 og deres brancheorganisationer fremsatte i 2004 ønske til øko-
nomi- og erhvervsministeren om at få ændret reglerne for kædesamarbejde. 
 
Baggrunden for ønsket er, at de frivillige kæder i de seneste år har følt, at de gæl-
dende regler er for uklare og lægger for stramme bånd på deres handlefrihed, hvil-
ket svækker de frivillige kæders mulighed for at klare sig i konkurrencen med kapi-
talkæderne. 
 
Som reaktion på henvendelsen bad økonomi- og erhvervsministeren Konkurrence-
styrelsen om at analysere de frivillige kæders konkurrenceforhold og at komme 
med anbefalinger til, hvordan de rejste problemstillinger mest hensigtsmæssigt kan 
løses. 
 
I kapitel 1.2 sammenfattes de overvejelser, som Konkurrencestyrelsen har haft om-
kring to løsningsmodeller, og som er mundet ud i, at styrelsen anbefaler en regel-
forenkling gennem ophævelse af gruppefritagelsen for horisontale aftaler mv. om 
kædesamarbejde i detailhandelen. 
 
I kapitel 1.3 er kort beskrevet, hvad en ophævelse af kædegruppefritagelsen vil be-
tyde for de enkelte problemområder, som kæderne og organisationerne har peget 
på. 
 
1.2. Løsningsmodeller 
 
1.2.1. Koncernmodellen 
Ét af de forslag, som brancheorganisationen Dansk Handel & Service (DHS) har 
fremsat, er at udvide koncernbegrebet til at omfatte frivillige kæder – forudsat at 
der er tale om kæder med høj grad af styring og forpligtende samarbejde. 
 
En sådan model vil betyde, at kædens aftaler er koncerninterne og dermed undtaget 
fra forbudet i konkurrencelovens § 6. 
 
Konkurrencestyrelsen har ikke fundet, at denne løsning er hensigtsmæssig. 
 
Dette skyldes bl.a., 
o at en tilladelse til, at virksomheder frit kan aftale hvad som helst med henvis-

ning til, at de er medlem af et forpligtende kædesamarbejde, vil være umulig at 
afgrænse, således at man ikke samtidig giver grønt lys for ulovligt kartelsam-
arbejde, 

o at en udvidelse af koncernbegrebet vil give problemer i forhold til EU’s kon-
kurrenceregler, og det vil reelt betyde, at de frivillige kæder får et nyt problem 

                                                      
1 Herunder også Coop Danmark, der organisatorisk udgør en blanding af en kapitalkæde og 
en frivillig/kooperativ kæde. 
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– nemlig at de løbende skal forholde sig til, om deres adfærd kan påvirke sam-
handelen mellem EU-landene, 

o at større, landsdækkende og/eller grænseoverskridende kæder i øvrigt ofte vil 
kunne påvirke samhandelen mellem EU-landene, hvorfor deres adfærd under 
alle omstændigheder skal behandles efter EU-reglerne, og de vil derfor ikke 
kunne nyde godt af et udvidet koncernbegreb, og 

o at et medlem af en frivillig kæde (i modsætning til en kapitalkædes butiksbe-
styrer) selv bærer den økonomiske risiko ved forretningens drift. En selvstæn-
dig erhvervsdrivende med det økonomiske ansvar må derfor også have en vis 
frihed – fx med hensyn til prisfastsættelse, varesortiment og markedsføring – 
til at optimere sin virksomheds drift. 

 
For en nærmere gennemgang af koncernmodellen henvises til kapitel 4.1. 
 
1.2.2. Regelforenklingsmodellen 
Som alternativ til at udvide koncernbegrebet har både DHS og HTS peget på, at 
reglerne for kædesamarbejde bør være mindre restriktive og til gengæld mere enty-
dige og enkle, så kæderne slipper for at skulle bruge en masse tid på regelfortolk-
ning. 
 
Herudover har bl.a. Håndværksrådet argumenteret for en regelændring, så alle kæ-
der behandles ens, uanset om de beskæftiger sig med salg af varer eller salg af tje-
nesteydelser. 
 
Kædegruppefritagelsen gælder således kun for detailhandelskæder, hvilket bl.a. har 
skabt en del usikkerhed hos erhverv, der både beskæftiger sig med tjenesteydelser 
og salg af varer (fx autoreparatører, der også sælger reservedele, og frisører, der 
også sælger hårplejeprodukter). 
 
I dag er de frivillige detailhandelskæder med en andel på under 25 % af kædens 
forretningsområde omfattet af en særlig dansk gruppefritagelse for horisontale af-
taler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen2. Desuden er disse kæder omfattet 
af gruppefritagelsen for vertikale aftaler mv.3, forudsat at tærskelværdien på 30 % 
af det relevante marked er opfyldt, og intet kædemedlem har en samlet årsomsæt-
ning over 50 mio. EUR. 
 
Dette har i sig selv givet anledning til problemer, fordi kæderne dermed er nødt til 
at forholde sig til, hvilket af de to regelsæt der kan anvendes på forskellige aftale-
forhold. 
 

                                                      
2 Bekendtgørelse nr. 352 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for horisontale aftaler mv. 
om kædesamarbejde i detailhandelen. 
3 Bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale af-
taler og samordnet praksis samt Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. de-
cember 1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale af-
taler og samordnet praksis. 
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1.2.2.1. Ændring af kædegruppefritagelsen 
Formålet med at have en kædegruppefritagelse, der alene gælder horisontale afta-
ler, var at afhjælpe eventuelle fortolkningsproblemer, når kæderne skulle sondre 
mellem, hvad de lovligt kan aftale horisontalt, og hvad der lovligt kan aftales verti-
kalt. Men det må konstateres, at kædegruppefritagelsen – i modstrid med intentio-
nerne – har skabt større usikkerhed end sikkerhed omkring de rammer, som kæder-
ne lovligt kan agere indenfor. 
 
Konkurrencestyrelsen har derfor overvejet, om kædegruppefritagelsen vil kunne 
ændres og udformes på en sådan måde, at den imødekommer ønsket om mindre re-
striktive og mere enkle og klare regler, der gælder alle frivillige kæder (dvs. også 
kæder inden for serviceerhvervene). Konklusionen er imidlertid, at det næppe kan 
lade sig gøre. 
 
Det skal bl.a. ses i lyset af, at en gruppefritagelse, der som kædegruppefritagelsen 
skal dække forskellige typer samarbejdsaftaler og meget varierende markedsfor-
hold, nødvendigvis må udformes temmelig restriktivt, således at man ”sortlister” 
aftalevilkår, der ikke i alle tilfælde vil kunne fritages individuelt. Det bør i den for-
bindelse nævnes, at Kommissionen har opgivet at udstede en gruppefritagelse for 
horisontale samarbejdsaftaler med henvisning til de forskellige typer og kombina-
tioner af samarbejdsaftaler, der findes, og de varierende markedsforhold, de anven-
des under.4 
 
Dertil kommer, at gruppefritagelsens ”hvidlistede” bestemmelser, der bl.a. tilsigte-
de at give kæderne vejledning om, hvad de lovligt kan aftale, i stedet har skabt 
usikkerhed hos kæderne om lovligheden af deres aftaler. Fx har nogle kæder – for 
at være på den sikre side – ment, at de skulle undgå ethvert vilkår, som ikke ud-
trykkeligt er nævnt, selv om der måske har været tale om vilkår, der slet ikke er 
omfattet af konkurrencelovens § 6.   
 
En revideret kædegruppefritagelse vil derfor betyde, 
o at de ”hvidlistede” bestemmelser (lovlige aftalevilkår) må fjernes, da det ikke 

er muligt på en enkel og entydig måde at opliste alle tænkelige vilkår, som en 
kæde lovligt kan aftale, 

o at de ”sortlistede” bestemmelser (ulovlige aftalevilkår) må fastsættes ud fra den 
”højeste fællesnævner”, dvs. meget restriktivt, 

o at mange kæder dermed fortsat risikerer at blive ramt af mere restriktive regler 
end nødvendigt, 

o at man ikke opnår den efterlyste forenkling og klarhed i reglerne, da kæderne 
fortsat vil skulle sondre mellem særregler for horisontale kædeaftaler og sær-
reglerne for kæders vertikale aftaler.  

 

                                                      
4 Jf. Kommissionens meddelelse om retningslinjer for anvendelse af EF-traktatens artikel 
81 på horisontale samarbejdsaftaler (2001/C 3/02), punkt 7. 
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1.2.2.2. Ophævelse af kædegruppefritagelsen 
Efter en analyse af de specifikke problemer, som de frivillige kæder og deres orga-
nisationer har peget på, finder styrelsen, at kædegruppefritagelsen er mere hæm-
mende end fremmende for de frivillige kæders udfoldelsesmuligheder, og at en op-
hævelse af kædegruppefritagelsen ikke vil stille kæderne ringere, men tværtimod 
på flere punkter vil give dem den større handlefrihed, der efterlyses (jf. gennem-
gangen under kapitel 1.3 og 4.3). 
 
Ved en ophævelse af gruppefritagelsen vil kædernes horisontale aftaler – dvs. de 
forpligtelser, som kædemedlemmerne indbyrdes pålægger hinanden – være omfat-
tet af de almindelige konkurrenceregler, og det er Konkurrencestyrelsens vurde-
ring, at man derved opnår en række fordele. Det kan i den forbindelse nævnes, at 
der ikke i praksis er fundet eksempler på, at kæderne har haft en særlig fordel ved 
at kunne påberåbe sig kædegruppefritagelsen, som de ikke har haft ved en indivi-
duel vurdering – nærmest tværtimod. 
 
I stedet vil der kunne udarbejdes en vejledning, som indeholder de principper, der 
er beskrevet i kapitel 1.3, og som giver kæderne hjælp til at udforme kædesamar-
bejdet på en måde, så de ikke kommer i konflikt med konkurrencereglerne. 
 
I den forbindelse har styrelsen også lagt vægt på, at en individuel fritagelse fra for-
budet i konkurrenceloven ikke længere kræver anmeldelse af aftalen, og at det 
gennem Konkurrencerådets og Konkurrenceankenævnets praksis i de seneste år er 
afklaret, at en række aftalevilkår ikke er omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 
6. 
 
I de første år efter konkurrencelovens og kædegruppefritagelsens ikrafttræden viser 
en gennemgang af praksis, at konkurrencemyndighederne nok har haft en tendens 
til pr. automatik at anse aftalevilkår for ulovlige, hvis de ikke udtrykkeligt var 
nævnt som et acceptabelt vilkår i gruppefritagelsen. Denne tendens har i de senere 
år taget en anden retning. 
 
Fx kan nævnes, at mange af de forpligtelser, der aftales i kæderegi, alene har virk-
ning for de parter, der har indgået aftalen, og i dag vil sådanne forpligtelser kun 
undtagelsesvist blive anset for at have nogen mærkbar påvirkning af konkurrencen 
på markedet.  
 
Med andre ord kan man sige, at frivillige kæders aftaler om optagelse og udtræden 
af kæden, butiksplacering, butikskoncept, deltagelse i fælles markedsføring og loy-
alitetsforpligtelser påvirker kædens interne relationer, og at sådanne aftaler alene 
vil have konkurrenceretlig interesse, hvis de herudover påvirker konkurrencen på 
de relevante indkøbs- eller afsætningsmarkeder, herunder skader forbrugernes 
valgmuligheder. Skulle sådanne indbyrdes forpligtelser volde problemer, vil de ty-
pisk skulle løses via det forenings- eller aftaleretlige system. 
 
Indgangsvinklen for den konkurrenceretlige bedømmelse vil derfor være, at kæder-
ne lovligt kan indgå sådanne interne aftaler, som ikke har mærkbare virkninger for 
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andre end kæden og dens medlemmer, og skulle det i enkelte konkrete sager vise 
sig, at visse aftalevilkår alligevel medfører en negativ markedspåvirkning, vil der 
som udgangspunkt blive tale om et indgreb i form af påbud eller bindende tilsagn 
fra kæden om at ophæve eller ændre de omhandlede vilkår. 
 
Kæderne vil også fortsat kunne nyde godt af gruppefritagelsen til vertikale aftaler, 
der omfatter alle aftaler, som indgås mellem kædemedlemmer og kædeselskab eller 
mellem kædeselskab og leverandører om betingelserne for køb, salg og videresalg 
af varer. I nogle tilfælde kan vilkår være forbudt, hvis de aftales horisontalt, mens 
de samme vilkår uhindret vil kunne aftales vertikalt. En kæde kan derfor opnå flere 
muligheder for styring ved at organisere sig, så det i højere grad er kædeselskabet – 
og ikke de enkelte medlemmer – der fastlægger og håndhæver kravene. 
 
En ophævelse af kædegruppefritagelsen vil betyde, 
o at fokus for vurderingen af kædeaftaler flyttes fra de enkelte aftalevilkår til 

spørgsmålet om mærkbar påvirkning af konkurrencen, baseret på de enkelte 
kæders faktiske markedsforhold,  

o at man fjerner risikoen for, at restriktive bestemmelser rammer for bredt – en-
ten ved at kæderne selv eller konkurrencemyndighederne anvender gruppefri-
tagelsen lidt for mekanisk, 

o at reglerne bliver enklere, da kæderne ikke i samme grad skal forholde sig til 
forskellige regelsæt, herunder forskellige kriterier for beregning af markeds-
andele, 

o at kæderne ikke behøver at forholde sig til, om aftalerne skal vurderes efter 
danske eller EU-regler, 

o at der sker en deregulering ved at fjerne et regelsæt, der i bedste fald har vist 
sig overflødigt, 

o at man opnår en ensartet behandling af de frivillige kæder, uanset hvilke fag, 
brancher eller sektorer de tilhører, og uanset om der er tale om en ”ren” frivil-
lig kæde eller om en ”blandet kæde” (det vil sige selvstændige detailhandlere, 
der – fx på franchisebasis – er tilknyttet en kapitalkæde),   

o at der i stedet udarbejdes en vejledning om kædernes rammebetingelser.   
 
Det er dog vigtigt at bemærke, at analysen har taget udgangspunkt i en vurdering 
efter konkurrencelovens § 6 af de kæder, der i dag er omfattet af kædegruppefrita-
gelsen. Det betyder, at der efter lovens § 11 vil kunne gribes ind over for kæder, 
der indtager en dominerende stilling på markedet, i det omfang sådanne kæder 
misbruger deres dominerende stilling. 
 
Konkurrencestyrelsens generelle overvejelser omkring regelforenklingsmodellen er 
beskrevet i kapitel 2.3 og kapitel 4.2. 
 
1.3. Forventede konsekvenser af at ophæve gruppefritagelsen 
I forbindelse med Konkurrencestyrelsens afdækning af de frivillige kæders konkur-
rencemuligheder har kæderne og deres organisationer fremhævet en række primære 
problemområder, hvor der efterlyses større mulighed for at agere frit. 
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Mulighed for Styring

Ikke tilladt

Koncept, design og service

Butiksantal- og placering

Forbud mod deltagelse i konkurrerende virksomhed

Markedsføring

Udtrædelsesvilkår

Informationsudveksling

Mindstekøbskrav

Prisaftaler

Boykot

Kampagnepriser

Medlemmerne skal 
kunne yde ekstra
service

Kædemedlemmers 
vetoret

Problem, hvis 
meget høje 
markedsandele

Medlemmerne 
skal kunne 
markedsføre sig 
selv

Meget 
lange 
varsler

Udveksling af 
kommercielt følsom-
me oplysninger

Medlemmerne skal 
have en vis 
disponeringsret

Mærkevarebutikker

Det drejer sig om, 
o Frihed til at fastlægge bindende kædeelementer omkring fælles koncept, design 

og service, 
o Frihed til at styre butikkernes antal og placering, 
o Frihed til at pålægge loyalitetsforpligtelser (dvs. forbud mod at deltage i kon-

kurrerende virksomhed), 
o Frihed til at stille krav til medlemmernes markedsføring, 
o Frihed til at fastlægge udtrædelsesvarsler af en vis varighed og andre vilkår for 

udtræden af kæden 
o Frihed til at kræve indberetning af data om kædebutikkernes drift 
o Frihed til at stille krav til sortiment og mindstekøb 
o Frihed til at styre butikkernes priser 
o Frihed til at stille krav om boykot af leverandører 
 
I punkt 1.3.1-1.3.7 gennemgås kort, hvilke muligheder/frihedsgrader, kæderne vil 
have, hvis man ophæver gruppefritagelsen, og hvis konkurrencemyndighederne 
samtidig anlægger en mere effektbaseret vurdering af de enkelte elementer i et kæ-
dekoncept. En uddybende beskrivelse og vurdering findes i kapitel 4.3. 
 
Med nedenstående figur er det søgt illustreret, hvor frie muligheder kæderne frem-
over vil have til at indgå forpligtende aftaler om kædens drift. 
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1.3.1. Styring af koncept, design og service 
 
Muligheder efter gældende regler 
 

 Frihed til (inden for visse rammer) at aftale og anvende fælles butikskoncept, 
herunder ensartet vareeksponering 

 
Tilladelsen til, at kædemedlemmerne forpligter hinanden til at anvende fælles bu-
tikskoncept, til at eksponere varerne på en bestemt måde osv. begrænses dog i 
praksis af, at kædegruppefritagelsen oplister, hvad et butikskoncept kan indeholde. 
Dette har vist sig at lægge en vis, om end utilsigtet begrænsning i kædernes udfol-
delsesmuligheder. 
 
Fremtidige muligheder, når kædegruppefritagelsen ophæves 
 

 Frihed til at aftale og anvende fælles butikskoncept, herunder ensartet vareeks-
ponering 

 
Fælles og ensartede koncepter indgår som hovedbestanddele i næsten alle kæde-
samarbejder. Dette gør dem i stand til at fremtræde ensartet over for forbrugerne og 
til at styrke deres forhandlingsposition over for leverandørerne – og dermed deres 
konkurrenceevne på markedet. 
 
Med ophævelse af gruppefritagelsen vil kæderne få et forenklet og klarere regel-
grundlag at forholde sig til. 
 
Det skyldes bl.a., at man fjerner kædernes usikkerhed om, hvorvidt de bevæger sig 
på lovlig grund, hvis de inddrager andre elementer i deres koncept end dem, der 
udtrykkeligt er nævnt i kædegruppefritagelsens oplistning. Fx er anvendelse af ens 
edb-systemer ikke nævnt som et tilladt element, og det er i sagens natur ikke muligt 
at lave en liste over alle tænkelige aftaleelementer, som ikke er i strid med loven. 
 
Kæderne kan frit aftale, hvilke krav der skal stilles til kædebutikkernes koncept, 
design, og service. Sådanne aftaler indgår som et naturligt led i kædens vedtægter 
og konceptmanualer og kan indeholde endog meget detaljerede krav til butiksind-
retning, butiksfacade, personalepolitik, serviceniveau mv. 
 
Omkring butiksindretning kan kæderne fx aftale hvordan gulvbelægningen skal 
være, hvilket møbeldesign og -fabrikat der skal bruges, hvordan reoler, udstil-
lingsmontrer osv. skal placeres, hvordan belysningen skal være, hvordan varerne 
skal præsenteres og udstilles, hvordan de skal være placeret i forhold til hinanden, 
hvilket indpakningspapir der skal bruges osv. 
 
Krav til butiksfacaden kan fx gå ud på, hvor stort vinduesarealet skal være, hvor-
dan adgangsfaciliteterne skal være (fx om der skal være handicapvenlig adgang til 
butikken), hvilke skilte der skal anvendes (materiale, form, farve, placering osv.), 
hvordan kædens logo og navn skal præsenteres, om kædenavn må suppleres med 
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eget navn, og hvis det er tilfælde, hvor meget det må fylde i forhold til kædenavn 
og –logo osv. 
 
Kæderne kan også aftale rammerne for deltagernes personalepolitik, fx hvilke krav 
der skal stilles til personalets uddannelse og erfaring, hvilke kurser og træning per-
sonalet skal gennemføre, hvilke krav der skal stilles til elevuddannelse, hvordan 
personalets påklædning skal være osv. 
 
Med hensyn til serviceniveau kan kæderne fx aftale, hvilke bytteregler der skal væ-
re (fx ombytning, pengene tilbage, tilgodebevis o.lign.), om der skal tilbydes gave-
kort, om der skal tilbydes gaveindpakning, om der skal tilbydes levering eller for-
sendelse af varerne, hvordan kundebetjeningen og kunderådgivningen skal være, 
om garantiniveauet skal være højere, end lovgivningen kræver, hvordan evt. repa-
rationsservice skal tilrettelægges, hvilke kort- og betalingsordninger butikken skal 
være tilsluttet, hvilke åbningstider kæden skal have, evt. etiske regler for, hvordan 
produkterne skal være fremstillet osv. 
 
Herudover kan kæderne aftale, at alle butikker skal anvende ens edb-system, der 
gør det muligt at afgive ordrer og udveksle data ad elektronisk vej, jf. afsnittet om 
informationsudveksling (under punkt 1.3.5). 
 
Kæderne kan dog ikke forbyde et medlem at yde sine kunder en ekstra service, blot 
fordi den ikke er nedskrevet i kædens vedtægter og konceptmanualer. 
 
1.3.2. Styring af butiksplacering og optagelse af nye medlemmer 
 
Muligheder efter gældende regler 
 

 Begrænset mulighed for at en kæde kan nægte at optage nye medlemmer  
 Forbud mod at en kæde fastsætter antal og placering af kædebutikker 

 
Ovennævnte hovedregler kan fraviges, men kun hvis det kan begrundes ud fra 
”saglige og ikke-diskriminerende” kriterier, der praktiseres ensartet over for alle. I 
praksis har denne undtagelse vist sig vanskelig at håndtere for kæderne. 
 
Fremtidige muligheder, når kædegruppefritagelsen ophæves 
 

 Frihed for kæden til at bestemme antallet af kædebutikker og deres beliggen-
hed, herunder til at nægte optagelse af nye kædemedlemmer. 

 
Ét af formålene med at indgå i et kædesamarbejde er at blive opfattet som én 
kommerciel enhed, der opererer på markedet i konkurrence med andre kæder og 
uafhængige butikker. Fx vil forbrugerne typisk forvente at finde et nogenlunde 
ensartet udvalg i kædebutikkerne og et relativt homogent pris- og serviceniveau i 
de forskellige butikker, der er medlem af en kæde. Kæderne ønsker i denne sam-
menhæng at have frihed til at optimere antallet af kædebutikker og deres placering. 
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En frivillig kæde kan opstille betingelser om, hvor mange butikker, der skal være i 
kæden, og hvor de skal placeres. 
 
Eksempler på kriterier, som kæderne kan stille, er bl.a.: 
o om kundegrundlaget i området skønnes tilstrækkeligt til at etablere en ny butik, 
o om området allerede dækkes effektivt af en eller flere eksisterende kædebutik-

ker, 
o om beliggenheden lever op til kædens kvalitative krav (fx at butikkerne skal 

ligge ud til et hovedstrøg, at der skal være et vinduesareal af en vis størrelse 
o.lign.) 

o om lokalet lever op til kædens krav om størrelse, indretning, teknisk udstyr mv. 
 
Det er ikke noget retskrav at blive optaget som medlem af en kæde, og en frivillig 
kæde kan nægte at optage nye medlemmer, herunder bestemme, at kæden selv eller 
eksisterende medlemmer har fortrinsret til at eje/drive de nye kædebutikker, som 
kæden tillader oprettet. 
 
Sådanne bestemmelser vil sjældent blive anset for at udgøre et mærkbart konkur-
rencemæssigt problem – især ikke hvis det er overladt til kædeselskabet at træffe 
afgørelsen om, hvorvidt kundegrundlaget i et bestemt område er tilstrækkeligt til 
rentabel drift af en ny butik, om beliggenheden er den bedst egnede osv. 
 
Derimod vil kædebeslutninger, som alene har til formål at beskytte et konkret med-
lem imod konkurrence - fx ved at give medlemmerne vetoret mod nyetableringer i 
”deres område” - indebære et konkurrencemæssigt problem, fordi det bl.a. giver in-
effektive virksomheder mulighed for at udelukke konkurrence fra mere innovative 
og effektive virksomheder. Dette gælder dog ikke, hvis kæden alene har en ubety-
delig markedsstyrke under 5 %. 
 
Indgreb vil kunne komme på tale, hvis en dominerende, frivillig kæde har en sådan 
markedsstyrke, at medlemskab af den pågældende kæde er af væsentlig betydning 
for at kunne drive forretning i en given branche i et givet område. I en sådan vurde-
ring skal der tages hensyn til såvel aktuelle som potentielle konkurrenter, herunder 
kapitalkæder. 
 
1.3.3. Loyalitetsforpligtelser og udtrædelsesvilkår 
 
Muligheder efter gældende regler 
 

 Frihed til at nægte deltagelse i konkurrerende kæder 
 Forbud mod at nægte deltagelse i anden form for konkurrerende virksomhed 
 Forbud mod udtrædelsesvarsler, der overstiger 6 måneder (til et kalenderårs 

udgang) 
 
Fremtidige muligheder, når kædegruppefritagelsen ophæves 
 

 Frihed til at nægte deltagelse i konkurrerende kæder 
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 Frihed til at nægte deltagelse i anden form for konkurrerende virksomhed 
 Mulighed for længere opsigelsesvarsler og andre vilkår ved udtræden 

 
En vigtig årsag til at indgå i et kædesamarbejde er de stordriftsfordele og den større 
effektivitet, der er forbundet med fælles indkøb, og det ville alt andet lige være 
vanskeligt at nå dette mål, hvis kædemedlemmerne fx fordelte deres interesser i 
forskellige, konkurrerende indkøbskæder. 
 
Kæderne kan derfor stille krav om, at medlemmerne ikke samtidig deltager i kon-
kurrerende kædesamarbejder. 
 
Det kan imidlertid også være afgørende for en kæde at kunne sikre sig, at væsentli-
ge og fortrolige oplysninger om knowhow, kædens planer for tilbudskampagner, 
varesortiment, markedsføringstiltag osv. kun anvendes til kædens egne formål, og 
ikke til at forbedre driften i virksomheder, der konkurrerer med kæden. 
 
For at undgå ”interessekonflikter” kan en kæde derfor opstille relativt strenge krav 
til medlemmernes loyalitet over for kæden i form af forbud mod, at medlemmerne 
deltager i nogen som helst form for konkurrerende virksomhed, så længe de er 
medlem af kæden. 
 
Herudover kan kæderne fastsætte et varsel for udtræden af kæden, der er tilstræk-
keligt langt til at sikre kædens investeringer i fælles infrastruktur, samhandelsafta-
ler med leverandørerne (der typisk indgås for et år ad gangen), opretholdelse af en 
effektiv distribution osv. 
 
Det er ikke muligt at angive en nøjagtig periode, som i alle tilfælde vil være kon-
kurrenceretligt holdbar. Men som en slags tommelfingerregel kan siges, at opsigel-
sesvarsler på 12 måneder (evt. til udgangen af et kalenderår) vil være uproblema-
tiske i konkurrencemæssig henseende, og er der tale om ikke-dominerende kæder, 
vil også længere varsler på op til 2 år kunne accepteres. 
 
Kæderne kan også aftale, at medlemmers indskud og andre tilgodehavender, så 
som indestående i reservefonde o.lign. ikke udbetales på én gang samtidig med ud-
træden af kæden, men udbetales over en vis periode, fx op til 5 år. 
 
Opsigelsesvarsler og økonomiske vilkår kan være af betydning for kædens kredit-
værdighed, og for at kæden fortsat kan matche leverandører og konkurrerende kæ-
ders økonomiske styrke og dermed kontrahere på konkurrencedygtige vilkår.  
 
Anvender en kæde både loyalitetsforpligtelse, opsigelsesvarsel af en vis varighed 
samt økonomiske vilkår for udtræden, skal man være opmærksom på, at det er vil-
kårenes samlede effekt for konkurrencen på markedet, som skal tages i betragtning.  
 
Det betyder, at der kan være undtagelsestilfælde, fx hvis en kæde med en stor styr-
ke på både indkøbs- og afsætningsmarkedet kombinerer et forbud mod at deltage i 
konkurrerende virksomhed med et meget langt opsigelsesvarsel og/eller meget 
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langvarige, økonomiske bindinger. Det skyldes, at en kæde dermed kan hindre en 
effektiv udvikling af markedsstrukturen ved i en meget lang periode at afskære del-
tagerne fra at optræde som konkurrerende virksomheder på markedet. 
 
1.3.4. Styring af markedsføringstiltag 
 
Muligheder efter gældende regler 
 

 Frihed til at aftale fælles regler for annoncering 
 Forbud mod at hindre det enkelte medlem i at markedsføre sig selv 

 
Fremtidige muligheder, når gruppefritagelsen ophæves 
 

 Frihed til at aftale fælles regler for annoncering, 
 Forbud mod at hindre det enkelte medlem i at markedsføre sig selv 

 
Ud over indkøbssamarbejde er markedsføringssamarbejde én af hjørnestenene i en 
frivillig kæde, bl.a. på grund af de stordriftsfordele, der er forbundet med fælles 
markedsføring. Kædebutikkerne har en interesse i at fremstå ensartet over for for-
brugerne, og i så henseende er fælles markedsføring et væsentligt instrument.   
 
Kæderne kan aftale fælles markedsføringsstrategier, dvs. de nærmere detaljer for, 
hvordan kæden, kædens butikker og kædens produkter skal profileres over for for-
brugerne i reklamer og annoncer. 
 
Kæderne kan fx aftale, hvilke medier der skal bruges, dvs. om de fælles reklameak-
tiviteter skal ske via aviser, ugeblade, magasiner, radio, tv, internet, skiltning på of-
fentlige steder, egen reklameavis osv. 
 
Kæderne kan også aftale, hvilke krav der skal være til layout, grafisk design, logo, 
annoncestørrelse, hyppighed, udvalg og sammensætning af annoncerede produkter 
osv. 
 
Desuden kan kæderne aftale, at alle medlemmer er forpligtet til at deltage i de fæl-
les reklameaktiviteter og til at overholde aftalte krav, når de selv står for annonce-
ringen. 
 
I de frivillige kæder er det de enkelte medlemmer selv, der bærer det økonomiske 
ansvar for deres forretnings drift, og det bør derfor også være muligt for medlem-
merne at supplere kædens markedsføring, fx med egne annoncer i den lokale avis 
eller ved at udsende reklamer i lokalområdet. 
 
Det vil derfor ikke være tilladt, at en kæde forhindrer de enkelte medlemmer af 
kæden i at annoncere for deres egen forretning, fx for at møde konkurrencen på lo-
kalt plan. Dette skyldes, at begrænsning af en virksomheds adgang til at markeds-
føre sig gennem reklamer, annoncering i medierne, via internettet mv., er det sam-
me som at begrænse virksomhedens mulighed for passivt salg. En sådan begræns-
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ning er egnet til at påvirke konkurrencen på markedet og kan kun fritages, hvis der 
er meget vægtige grunde til at gøre det. 
 
Men som nævnt er der til gengæld ikke er noget til hinder for, at en kæde stiller 
helt bestemte krav til annonceringens udformning, som medlemmerne også skal 
overholde, når de selv annoncerer. 
 
Dertil kommer, at leverandører og detailhandlerne har en fælles interesse i at frem-
me salget af varerne. Derfor indgår netop betingelser om særlig eksponering og 
markedsføring af varer (fx i forbindelse med kampagner) ofte som et naturligt led i 
kædens aftaler med leverandørerne. 
 
1.3.5. Informationsudveksling 
 
Muligheder efter gældende regler 
 

 Frihed til at udveksle oplysninger om samlede nøgletal 
 Forbud mod at udveksle kommercielt følsomme oplysninger 

 
Fremtidige muligheder, når kædegruppefritagelsen ophæves 
 

 Frihed til at indberette forretningsmæssige oplysninger til kædeselskabet, 
 Frihed til at udveksle oplysninger om samlede nøgletal, 
 Forbud mod at kædemedlemmerne udveksler kommercielt følsomme oplysnin-

ger 
 
Langt de fleste frivillige kæder har oprettet et kædeselskab, der varetager kædens 
daglige drift og bistår medlemmerne med rådgivning og vejledning omkring driften 
af deres butikker. Kæderne har derfor behov for at kunne udveksle de data, der er 
nødvendige, for at kædeselskabet kan træffe de rette beslutninger og dermed opti-
mere kædens konkurrenceevne.  
 
Kæderne kan derfor stille krav om, at medlemmerne skal indberette data til kæde-
selskabet, herunder at medlemmerne skal være tilsluttet kædens edb-system, så 
kommunikationen kan foregå elektronisk. Det afgørende i så henseende er, hvad 
sådanne data skal eller kan anvendes til. 
 
Hvis oplysningerne alene kan bruges til positive og effektivitetsfremmende formål, 
fx til at sikre en effektiv og rationel styring af lager, indkøb og levering af varer, el-
ler til at optimere butikkernes drift via information om, hvilke varer der på givne 
tidspunkter sælger bedst, er der ingen konkurrenceproblemer. 
 
Det vil også være uproblematisk, at et kædeselskab anvender kædens edb-system 
til fx at overføre filer med vejledende priser til forhandlerne, når blot de uden be-
svær kan ændre de priser, der ligger i filerne. 
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Men hvis en kæde fx stiller krav om indberetning af detaljerede, kommercielt føl-
somme oplysninger fra de enkelte medlemmer om deres priser, rabatter og avancer, 
eller hvis kæden kræver, at medlemmerne nøje angiver, hvilke produkter der sæl-
ges, vil vurderingen af, om informationsudvekslingen er lovlig, afhænge af, at op-
lysningerne ikke misbruges til konkurrencebegrænsende formål, fx som dække 
over en ulovlig aftale om bindende videresalgspriser eller boykot. 
 
Herudover kan kæderne aftale, at de oplysninger, der indberettes til kædeselskabet, 
videregives på aggregeret niveau til de øvrige medlemmer, fx til brug for medlem-
mernes egen vurdering af, om de matcher de resultater, der opnås ved kædens for-
skellige aktiviteter. Det kan eksempelvis være det samlede resultat af gennemførte 
reklamekampagner.  
 
Kæderne kan også stille krav om, at medlemmerne deltager i særlige erfa-grupper, 
projektgrupper, kædeudvalg eller lignende, der gennem udveksling af erfaringer og 
rådgivning bidrager til kædens beslutninger om fx sortiment, indkøb, tilbudskam-
pagner osv.   
  
Men også i den forbindelse må kæderne være opmærksom på, hvilken type oplys-
ninger der udveksles, hvad der drøftes, og i hvilken form oplysningerne videregi-
ves. Hvis videreformidlingen sker i form af samlede data, der ikke afslører hvert 
enkelt medlems forretningsmæssige adfærd, vil der normalt ikke opstå konkurren-
ceproblemer, mens fx udveksling mellem medlemmerne af individualiserede op-
lysninger om priser og avancer mv. uden videre er i strid med konkurrencelovens § 
6.  
 
1.3.6. Købsbindinger 
 
Muligheder efter gældende regler 
 

 Frihed til at stille krav til sortiment, som skal findes i alle kædebutikker 
 Forbud mod at stille mindstekøbskrav som forudsætning for at deltage i kæde-

samarbejdet 
 Forbud mod fælles boykot af leverandører 

 
Fremtidige muligheder, når kædegruppefritagelsen ophæves 
 

 Frihed til at stille krav til sortiment, som skal findes i alle kædebutikker 
 Gode muligheder for at stille mindstekøbskrav 
 Frihed til at stille krav om mindstekøb af kampagnevarer 
 Forbud mod fælles boykot af leverandører 

 
Stordriftsfordelene ved fælles indkøb er ét af de absolutte hovedformål med, at de-
tailhandlere slutter sig sammen i kæder, og med mindre der er tale om kæder med 
en betydelig styrke på indkøbs- og afsætningsmarkedet, vil sådanne aftaler normalt 
have en effektivitets- og konkurrencefremmende karakter. 
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Kæderne kan frit aftale, hvilket grundsortiment alle butikker skal føre. Det vil sige, 
at de kan lægge den overordnede strategi for, hvilke varegrupper og konkrete fa-
brikater kunderne til enhver tid skal kunne finde i samtlige kædebutikker. 
 
Kæderne kan i den forbindelse kræve, at medlemmerne holder sig inden for en gi-
ven produktsammensætning, der svarer til det aftalte kædekoncept. Fx kan en kæde 
aftale, at sortimentet skal udgøres af eksklusive mærkevarer, og det vil i så fald væ-
re uproblematisk at forbyde salg af produkter, der ikke lever op til sortimentets 
eksklusive karakter. Det vil fx heller ikke være noget problem, at forbyde salg af 
traditionelt fremstillede produkter, hvis kædekonceptet er baseret på økologi. 
 
Herudover kan kæden aftale, at man ønsker at fremstå som egentlige ”mærkevare-
butikker” – dvs. at kædeselskabet skal søge at indgå aftaler om mærkeeksklusivitet 
med leverandørerne af de fabrikater, som kæden har bestemt sig for at føre. 
 
Kæderne kan også fastsætte krav om, at medlemmerne lægger en vis mindste-
mængde af deres indkøb inden for rammerne af kædesamarbejdet. Dette kan ske på 
forskellige måder. 
 
Krav om mindstekøb kan aftales mellem kædeselskabet og de enkelte medlemmer, 
som en betingelse for køb og videresalg af varerne. I så tilfælde er der ret vide 
rammer for de krav, der kan stilles. Fx kan der ved sådanne individuelle aftaler stil-
les krav om køb af mindstemængder af bestemte varer og krav om køb hos bestem-
te leverandører.  
 
Aftaler om mindstekøb kan også indgå i kædens vedtægter. Det betyder, at krav 
om, at medlemmerne lægger en vis del af deres samlede køb inden for rammerne af 
kædesamarbejdet, kan stilles som en forudsætning for at deltage i kæden. Der vil 
dermed også være mulighed for at anvende økonomiske incitamenter eller sanktio-
ner, ligesom man i værste fald vil kunne ekskludere medlemmer, der ikke lever op 
til kravet. 
 
Hvor meget man kan kræve, at kædedeltagerne skal købe via kæden, afhænger af 
kædens styrke på både indkøbs- og afsætningsmarkedet. Som tommelfingerregel 
kan man sige, at jo lavere markedsandel kæden har, jo højere kan de sætte grænsen. 
 
Det betyder dog ikke, at store kæder er afskåret fra at stille krav om mindstekøb. 
Grænsen kan nemlig desuden afhænge af, hvilke sanktioner der er knyttet til kravet 
– fx kan også kæder med en betydelig markedsstyrke stille høje krav, hvis der ikke 
er sanktioner, eller kun er milde sanktioner forbundet med at tilsidesætte kravet.  
 
Et væsentligt element, når kæderne skal vurdere graden af deres købsforpligtelser, 
vil være, at der overlades et vist råderum for medlemmerne til at kunne agere – fx 
ud fra lokale forbrugerpræferencer, der ikke nødvendigvis er dækket af det aftalte 
kædesortiment. Men det kan som nævnt kræves, at produkter, der købes uden om 
kæden, er i overensstemmelse med den aftalte produktsammensætning. 
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Alt i alt har kæderne således store muligheder for at styre deltagernes indkøb og 
sortiment. Som udgangspunkt vil der kun opstå konkurrenceproblemer, hvis kæder 
med stor markedsstyrke knytter høje mindstekøbskrav sammen med strenge sank-
tioner, eller hvis kæder, der tilsammen dækker en stor del af markedet, har en så-
dan ensartet adfærd, at netværksvirkningen heraf fører til markedsafskærmning el-
ler andre konkurrencemæssige problemer.  
 
Herudover kan der stilles krav om, at kædemedlemmerne – fx efter en nærmere af-
talt fordelingsnøgle – skal aftage mindstemængder af særlige kampagnevarer, som 
kædeselskabet har forhandlet hjem til brug for kædens fælles tilbudskampagner. 
Selv om man herved risikerer, at kædemedlemmer måtte brænde inde med varer, fx 
fordi de ikke efterspørges i deres lokalområde, eller fordi kædeselskabet har for-
købt sig, vil sådanne krav sjældent have nogen markedspåvirkning.  
 
Derimod er krav om at udelukke bestemte leverandører uden videre omfattet af 
forbudet i konkurrencelovens § 6, og der skal vægtige argumenter til for at opnå 
fritagelse. Hvis kæderne overvejer at stille sådanne krav, må det derfor tilrådes, at 
de anmelder aftalen og først iværksætter den, hvis Konkurrencerådet meddeler en 
individuel fritagelse. 
 
Udelukkelse vil dog kunne kræves, hvis den pågældende leverandør eller leveran-
dørens produkter ikke lever op til kædens kvalitative, etiske eller lignende kriterier. 
 
Hvis kædeselskabet ikke har kunnet opnå en tilstrækkeligt fordelagtig aftale med 
en leverandør, er der heller ikke noget til hinder for, at man meddeler dette til med-
lemmerne. Men i sådanne situationer vil boykot ikke kunne stilles som et krav, og 
det vil være op til de enkelte medlemmer selv at afgøre, om de alligevel ser en for-
del i at købe den pågældende leverandørs produkter. Kæden vil da heller ikke kun-
ne kræve, at medlemmerne indsender oplysninger om, hvorvidt eller i hvilket om-
fang man køber produkter fra en leverandør. 
 
1.3.7. Prisbindinger 
 
Muligheder efter gældende regler 
 

 Frihed til at fastsætte vejledende maksimumpriser ved fælles reklameaktiviteter 
 Forbud mod at håndhæve maksimumpriser 
 Forbud mod aftaler om bindende videresalgspriser og mod, at kædemedlemmer 

aftaler eller samordner deres priser 
 
Selv om kæderne har mulighed for at fastsætte maksimalpriser ved fælles reklame-
aktiviteter, betyder det forhold at priserne skal være ”vejledende” i princippet, at 
kæderne ikke har mulighed for at skride ind over for medlemmer, der sælger varer-
ne til en højere pris. 
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Fremtidige muligheder, når gruppefritagelsen ophæves 
 

 Frihed til at fastsætte maksimumpriser på varer, som kæden annoncerer med 
 Frihed til at kræve, at maksimumpriser ikke overskrides 
 Forbud mod aftaler om bindende videresalgspriser og mod, at kædemedlemmer 

aftaler eller samordner deres priser 
 
Som nævnt under punkt 1.3.4. er fælles markedsføring en væsentlig del af funda-
mentet i en frivillig kæde. I den forbindelse er det også vigtigt, for at kæderne kan 
bevare deres troværdighed over for forbrugerne, at butikkerne ikke tager højere pri-
ser end dem, der annonceres med.  
 
Prisreklame har normalt en positiv og konkurrencefremmende markedspåvirkning, 
især hvis kædens butikker ikke overskrider de priser, der annonceres med. 
 
Kæderne kan derfor fastsætte maksimalpriser til brug for kædens annoncering i 
fælles reklameaviser, i fælles annoncer i aviser og blade, i tv-spots, på internettet 
osv. 
 
Kæderne kan også – som en forudsætning for at deltage i kæden – forpligte med-
lemmerne til ikke at overskride de priser, som kæden annoncerer med. En kæde vil 
altså kunne sanktionere eller i værste fald ekskludere medlemmer, der tager højere 
priser end de maksimumpriser, som kæden har annonceret med. 
 
Herudover kan både leverandører og kædeselskab udmelde vejledende priser for de 
varer, som leverandøren eller kædeselskabet sælger til kædemedlemmerne. Som 
nævnt under punkt 1.3.5. vil dette kunne ske via kædens edb-system. 
 
Men det vil fortsat være forbudt, hvis kædemedlemmerne indbyrdes aftaler eller på 
anden måde koordinerer deres priser, og det vil heller ikke være tilladt at indgå af-
taler med leverandører eller kædeselskab om bindende videresalgspriser, fx hvis 
pristilkendegivelser via edb ikke – eller kun med stort besvær – kan ændres. 
 
Konkurrencestyrelsen er opmærksom på, at kæderne dermed kan have vanskeligt 
ved at annoncere med en nøjagtig ”før-pris” eller eksakte besparelser i forbindelse 
med deres tilbudskampagner. 
 
Men hvis dette spørgsmål skal løses via konkurrenceloven, vil det betyde, at man 
tillader frivillige kæder at håndhæve bindende videresalgspriser. Dette vil være i 
strid med grundlæggende principper i såvel konkurrenceloven som EU’s konkur-
renceregler og vil betyde, at man kan lave ”legaliserede karteller”. 
 
Det vil bl.a. indebære, at kæderne til skade for forbrugerne kan kræve, at medlem-
mer hæver deres priser til bestemte mindstepriser i en given periode – alene for se-
nere at kunne reklamere med et tilbud. 
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Spørgsmålet må kunne klares på en mindre indgribende facon, fx ved at førpriser 
og besparelser angives ved udtryk som ”spar xx kr. i forhold til vejledende pris”, 
”spar xx kr. i forhold til vejledende kædepris”, ”spar op til” eller lignende. Det er 
usikkert, om sådanne løsninger er forenelige med markedsføringsloven, men fx an-
vendes udtrykket ”spar op til” allerede i dag af flere kæder, uden at dette har givet 
anledning til sager om overtrædelse af markedsføringsloven. 
 
Skulle der alligevel opstå problemer i relation til markedsføringsloven, må de kun-
ne løses inden for det markedsføringsretlige regi. 
 
 
2. Kædegruppefritagelsen – baggrund og erfaringer 
 
2.1. Kædegruppefritagelsen fra 1998 
Gruppefritagelsen for aftaler mv. om kædesamarbejde i detailhandelen5 trådte i 
kraft den 1. januar 1998 – dvs. samtidig med den gældende konkurrencelovs ikraft-
træden. 
 
Kædegruppefritagelsen blev gennemført som en særlig dansk gruppefritagelse, idet 
der i modsætning til de øvrige gruppefritagelser til kategorier af visse aftaletyper 
ikke i EU-regi findes regler, der specifikt er rettet mod kædesamarbejder. 
 
Kædegruppefritagelsen blev udformet efter inspiration fra en tilsvarende svensk 
gruppefritagelse6, men efter forhandling med detailhandelens organisationer og 
virksomheder blev den tilpasset konkurrenceforholdene på det danske marked. 
 
Formålet var at skabe en rimelig konkurrencemæssig ligestilling mellem kapital-
kæderne på den ene side og de frivillige eller kooperative kæder på den anden side. 
 
Gruppefritagelsen blev udformet efter samme skabelon som de dengang gældende 
EU-gruppefritagelser, dvs. at gruppefritagelsen indeholdt en såkaldt ”hvid liste” 
(lovlige aftalevilkår) og en såkaldt ”sort liste” (ulovlige aftalevilkår). 
 
Gruppefritagelsen kom til at omfatte kædesamarbejde mellem detailhandlere på 
vedvarende basis, og det var en forudsætning, at deltagerne i samarbejdet havde 
bestemmende indflydelse på kædens drift – grossiststyrede kæder og rene service-
erhverv var ikke omfattet af gruppefritagelsen. Desuden var det en forudsætning, at 
den samlede detailomsætning for kædedeltagerne ikke oversteg 25 % af den sam-
lede detailomsætning i Danmark inden for kædesamarbejdets forretningsområde. 
 
Gruppefritagelsen gjaldt kun, hvis kædeaftalen holdt sig inden for de tilladte kon-
kurrencebegrænsende vilkår, der udtrykkeligt var nævnt i de ”hvidlistede” be-

                                                      
5 Bekendtgørelse nr. 1011 af 16. december 1997 om gruppefritagelse af aftaler mv. om kæ-
desamarbejde i detailhandelen. 
6 Den svenske kædegruppefritagelse blev ophævet den 31.12.2001, jf. omtalen under kapi-
tel 7. 
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stemmelser (om fælles varesortiment, fælles reklameaktiviteter, fælles kædekon-
cept, loyalitet og kriterier for optagelse og butiksplacering). Kædeaftaler, der inde-
holdt et eller flere ”sortlistede” vilkår (begrænsning af den enkeltes mulighed for at 
indkøbe andre produkter og at markedsføre sig selv, fastsættelse og håndhævelse af 
mindstepriser, usaglig etableringsnægtelse eller udtrædelsesvarsler over 6 mdr.) var 
ikke omfattet af gruppefritagelsen. 
 
Fastsættelsen af ”hvidlistede” vilkår skete ud fra en vurdering af, om betingelserne 
for individuel fritagelse i konkurrencelovens § 8, stk. 1, kunne anses for opfyldt 
generelt, dvs. uanset at der var en betragtelig variation mellem de forskellige bran-
cher med hensyn til struktur, adgangsbarrierer, antal kæder mv. Med andre ord blev 
betingelserne fastsat forholdsvis restriktivt, så man kunne være relativt sikker på, at 
ingen kæder uretmæssigt kom til at nyde godt af gruppefritagelsen. 
 
2.2. Kædegruppefritagelsen fra 2000 
1. januar 2000 trådte EU’s gruppefritagelse for vertikale aftaler7 i kraft og blev i 
maj 2000 blev gennemført til også at gælde rent danske aftaler.8 
 
Under forudsætning af en markedsandel under 30 % og forudsat, at intet kædemed-
lem har en samlet årsomsætning over 50 mio. EUR, gælder gruppefritagelsen for 
vertikale aftaler også for de aftaler, der indgås mellem en kædesammenslutning og 
dens medlemmer eller mellem kædesammenslutningen og dens leverandører om 
betingelserne for køb, salg og videresalg af varer. 
 
Med både en kædegruppefritagelse og en gruppefritagelse for vertikale aftaler be-
tød det, at kæderne fremover ville være omfattet af to overlappende, men forskelli-
ge regelsæt, hvilket indebar en risiko for regelkonflikt. 
 
Det overvejedes derfor at ophæve den særligt danske kædegruppefritagelse. Men 
efter drøftelser med detailhandelens organisationer og virksomheder blev det be-
sluttet at fastholde kædegruppefritagelsen i lidt ændret form, således at den alene 
kom til at omfatte et kædesamarbejdes horisontale aftaler, dvs. de vilkår for samar-
bejdet, der aftales indbyrdes mellem de deltagende detailhandelsvirksomheder. 
 
Ændringerne bestod hovedsageligt af en række præciseringer og ændret terminolo-
gi, der skulle sikre mod fortolkningstvivl i sondringen mellem anvendelse af kæde-
gruppefritagelsen og gruppefritagelsen for vertikale aftaler. Derimod blev der ikke 
foretaget væsentlige ændringer hverken i indhold eller i opbygningen med ”hvidli-
stede” og ”sortlistede” bestemmelser. Dog blev der indført en enkelt stramning, 
idet der i de ”sortlistede” bestemmelser blev indført et forbud mod at kædemed-
lemmerne deltager i fastsættelsen af vejledende priser. 
 

                                                      
7 Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af 
EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis. 
8 Bekendtgørelse nr. 353 af 15. maj 2000 om gruppefritagelse for kategorier af vertikale af-
taler og samordnet praksis. 
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En væsentlig begrundelse for at bevare kædegruppefritagelsen var, at den blev an-
set for i det store og hele at have virket efter hensigten i de forløbne godt 2 år, og at 
kæderne ikke fandtes at være tilstrækkeligt dækket af gruppefritagelsen for vertika-
le aftaler, da frivillige kæder netop er baseret på et horisontalt aftalegrundlag. 
 
I Kommissionens retningslinier for vertikale aftaler præciseres det da også, at de-
tailhandelskæder først skal vurdere, om deres horisontale aftalevilkår er i overens-
stemmelse med konkurrencereglerne, og kun hvis denne vurdering fører til et posi-
tivt resultat, er det relevant at se på, om deres vertikale aftaler kan nyde godt af 
gruppefritagelsen for vertikale aftaler. 
 
Uden kædegruppefritagelsen fandt man, at der ville være en risiko for at tilsidesæt-
te det bagvedliggende hensyn til en konkurrencemæssig ligestilling af de forskelli-
ge kædetyper, idet de begrænsninger, der ifølge kædegruppefritagelsen lovligt 
kunne aftales horisontalt, som udgangspunkt ville være forbudt, hvis kædegruppe-
fritagelsen blev ophævet. Dermed var man bekymret for, at kæderne i hvert enkelt 
tilfælde skulle bruge tid og kræfter på at anmelde aftalerne med henblik på en indi-
viduel fritagelse. 
 
Denne bekymring kan ikke længere tillægges nogen vægt, idet virksomhederne ef-
ter den seneste ændring af konkurrenceloven (L 146 af 22.12.2004) kan påberåbe 
sig fritagelsesmuligheden uden at have anmeldt aftalen. Desuden er det gennem 
Konkurrencerådets og Konkurrenceankenævnets praksis afklaret, at en række min-
dre vidtrækkende aftalevilkår, der formelt set kunne anses for ”konkurrencebe-
grænsende”, ikke er omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6, fordi den pågæl-
dende konkurrencebegrænsning ikke har nogen mærkbar virkning på det relevante 
marked. 
 
2.3. Erfaringer med kædegruppefritagelsen 
Baggrunden for en særlig dansk kædegruppefritagelse var som nævnt, at den dan-
ske detailhandel bl.a. er karakteriseret ved forskellige former for kædedannelse, og 
formålet var at skabe en rimelig konkurrencemæssig ligestilling mellem kapitalkæ-
derne på den ene side og de frivillige eller kooperative kæder på den anden side. 
 
Dette var også baggrunden for at bevare kædegruppefritagelsen i 2000. Præciserin-
gen af, at kædegruppefritagelsen alene gjaldt horisontale aftaler, tilsigtede at af-
hjælpe eventuelle fortolkningsproblemer, når kæderne skulle sondre mellem, hvad 
de lovligt kan aftale horisontalt, og hvad der lovligt kan aftales vertikalt. 
 
Efter Konkurrencestyrelsens opfattelse må det imidlertid konstateres, at kædegrup-
pefritagelsen ikke har levet op til sit formål – i det mindste ikke inden for de sene-
ste år. 
 
De kritikpunkter, som kæderne og deres organisationer har fremsat i forbindelse 
med Konkurrencestyrelsens undersøgelse, viser, at kædegruppefritagelsen – i mod-
strid med intentionerne – synes at have skabt større usikkerhed end sikkerhed om-
kring de rammer, som kæderne lovligt kan agere indenfor. 



 23/87 
 
 

 
Det skal bl.a. ses i lyset af, at en gruppefritagelse, der som kædegruppefritagelsen 
skal dække forskellige typer samarbejdsaftaler og meget varierende markedsfor-
hold, nødvendigvis må udformes temmelig restriktivt, således at man er sikker på, 
at der kun gives tilladelse til aftalevilkår, der i alle tilfælde vil kunne fritages indi-
viduelt. 
 
Dette afspejles bl.a. i, at nogle kæder selv har fortolket reglerne meget restriktivt. 
Samtidig viser en gennemgang af praksis, at der også hos konkurrencemyndighe-
derne har været en vis tendens til pr. automatik at anse aftalevilkår for ulovlige, 
hvis ikke de udtrykkeligt er nævnt som et acceptabelt vilkår i gruppefritagelsen. 
 
Herudover har såvel konkrete sager som en lang række mere uformelle henvendel-
ser til Konkurrencestyrelsen vist, at det er meget vanskeligt for kæderne at sondre 
mellem, hvornår kædegruppefritagelsen finder anvendelse, og hvornår gruppefrita-
gelsen for vertikale aftaler skal lægges til grund. 
 
Dette skyldes især, at det i de eksisterende aftaler om kædesamarbejde har været 
vanskeligt at sondre mellem horisontale og vertikale elementer, da det ikke på afta-
letidspunktet har været nødvendigt at foretage en sådan sondring. Selv om der ikke 
med ændringen af kædegruppefritagelsen blev stillet krav om at opsplitte aftalerne 
i en horisontal og vertikal del, har det givet anledning til praktiske problemer, at 
kæderne overhovedet har skullet forholde sig til, om et konkret aftalevilkår er hori-
sontalt eller vertikalt. 
 
Fx indeholder de aftaler, der ligger til grund for kædesamarbejdet, ofte en bestem-
melse om, at medlemmerne er forpligtet til at foretage en vis del af deres indkøb 
hos kædeselskabet, og efter den oprindelige kædegruppefritagelse fra 1997 var det 
da også udtrykkeligt tilladt at forpligte deltagerne i et kædesamarbejde ”til at købe 
for et vist samlet mindstebeløb af fælles indkøbte varer, at følge bestemte procedu-
rer ved disse varers bestilling, fakturering og betaling …”. 
 
Bestemmelsen blev imidlertid ophævet i kædegruppefritagelsen fra 2000, da den 
blev anset som et vertikalt aftalevilkår. Dette var ikke udtryk for nogen stramning.  
Aftaler om mindstekøb kan som udgangspunkt lovligt aftales efter gruppefritagel-
sen for vertikale aftaler. Sigtet var alene at skabe en klar sondring mellem kæde-
gruppefritagelsen og gruppefritagelsen til vertikale aftaler. Ikke desto mindre har 
det skabt en del fortolkningstvivl, at sådanne aftaler ikke længere udtrykkeligt er 
tilladt efter kædegruppefritagelsen. 
 
Tilsvarende har ændringen af kædegruppefritagelsen omkring prisfastsættelse ført 
til fortolkningsproblemer. Efter den oprindelige bestemmelse var det forbudt at 
hindre kædedeltagerne i ”at nedsætte deres salgspriser”. I den nye bestemmelse 
blev det forbudt, at kædedeltagere ”som led i samarbejdet fastsætter vejledende 
priser, jf. dog § 4, stk. 2, eller direkte eller indirekte aftaler overholdelse af faste 
priser eller minimumssalgspriser”. 
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Også denne ændring skete i lyset af, at kædegruppefritagelsen blev ændret til alene 
at gælde horisontalt samarbejde, og efter de almindelige konkurrenceregler, vil 
prisaftaler mellem virksomheder på samme omsætningstrin altid være yderst be-
tænkelige – uanset der alene er tale om ”vejledende” priser. 
 
Hverken organisationer eller kæder havde i forbindelse med ændringen nogen ind-
sigelser mod denne præcisering, i og med at det typisk enten var leverandørerne el-
ler kædeselskabet, der fastsatte og udsendte de vejledende priser, hvilket de frit kan 
gøre ifølge gruppefritagelsen for vertikale aftaler. Alligevel kan forbudet mod pris-
aftaler i kædegruppefritagelsen have givet anledning til den misforståelse, at heller 
ikke kædeselskabet, der jo varetager en slags grossistfunktion i forhold til med-
lemmerne, må fastsætte vejledende priser. 
 
Endelig har det været et problem, at kædegruppefritagelsen opererer med en tær-
skelværdi på 25 % af kædesamarbejdets forretningsområde, mens gruppefritagel-
sen for vertikale aftaler har en tærskelværdi på 30 % af det relevante marked. Dels 
fordi der er tale om forskellige talværdier, men især fordi det er vanskeligt for kæ-
derne at forholde sig til to forskellige måder at skulle opgøre markedsandel på. 
 
Nogle kæder har dog benyttet sig af, at der er kommet en gruppefritagelse til verti-
kale aftaler og har tilpasset sig en mere vertikal styring ved, at medlemmerne har 
afgivet kompetence til kædeselskabet, således at det er kædeselskabet, der selv-
stændigt træffer afgørelser om indkøb, prisvejledning, markedsføringstiltag mv. 
 
Selv om disse kæder i realiteten ikke længere er omfattet af kædegruppefritagelsen, 
fordi medlemmerne ikke kan siges at have bestemmende indflydelse, peger meget i 
retning af, at disse kæder fornemmer en betydeligt højere frihedsgrad til at træffe 
beslutninger – også på de områder, som andre kæder har henvist til som problem-
områder med for restriktiv regulering. 
 
Alt i alt finder Konkurrencestyrelsen, at erfaringerne tilsiger, at en gruppefritagelse 
for horisontale aftaler om kædesamarbejde ikke er et velegnet instrument. 
 
 
3. Erhvervsorganisationernes og kædernes ønsker 
 
En række organisationer og frivillige kæder har fremført deres synspunkter om-
kring den konkurrenceretlige regulering på møder med Konkurrencestyrelsen. Sty-
relsen har således afholdt møder med følgende organisationer og frivillige kæder: 
Dansk Handels & Service, Handel Transport og Serviceerhvervene, Danske Ejen-
domsmæglere, Håndværksrådet, De Samvirkende Købmænd, Frivillige kæder i 
Danmark, Matas, Imerco, Eurosko, Legekæden, Coop Danmark, Intersport Dan-
mark, Advokatsamfundet og Forbrugerrådet.    
 
På grundlag heraf beskrives i det følgende de fremførte synspunkter. Det er især 
organisationerne Dansk Handel & Service (DHS), og Handel Transport og Ser-
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viceerhvervene (HTS), der har taget initiativ til at få ændret reglerne, og derfor om-
tales deres synspunkter relativt udførligt nedenfor.  
 
3.1. Dansk Handel & Service (DHS) 
DHS finder, at den konkurrenceretlige vurdering af kæderne bør tage udgangs-
punkt i, hvordan forbrugerne oplever ”markedspladsen”. DHS har i den forbindelse 
henvist til, at forbrugerne bedømmer butikkerne på deres koncept, service, vejled-
ning, retur- og byttemuligheder, beliggenhed osv., og ikke på, om butikken er en 
del af en frivillig kæde eller en kapitalkæde. 
 
Det er DHS’ opfattelse, at der grundlæggende mangler en anerkendelse af, at afta-
ler mellem deltagerne i en frivillig kæde indgås med det formål at styrke den frivil-
lige kædes samlede konkurrencekraft. De frivillige kæder medvirker til at skabe en 
varieret butiksstruktur og sikrer forbrugerne adgang til et bredt vareudbud. Aftaler i 
de frivillige kæder medvirker til at øge konkurrencen og har ikke til formål at be-
grænse konkurrencen på markedet. 
 
Herudover har DHS peget på, at kæderne i dag konkurrerer hårdt på at sikre, at de 
har det rigtige koncept, de rigtige samarbejdspartnere, og at de er gode købmænd. 
Disse forhold finder DHS ligger uden for konkurrenceloven, men for at sikre, at de 
enkelte frivillige kæder får mulighed for succes, tillægger DHS det afgørende be-
tydning, at de ligestilles i den konkurrenceretlige vurdering med kapitalkæderne. 
DHS har i den forbindelse lagt vægt på, at der konkurrenceretligt må sondres mel-
lem på den ene side de interne begrænsninger og bindinger, som kædens deltagere 
pålægger hinanden for at styrke kædens samlede konkurrencekraft, og på den an-
den side bestemmelser, der påvirker den eksterne konkurrence mærkbart.. 
 
Det er endvidere DHS’ opfattelse, at forbrugerne forventer, at vareudvalg, pris- og 
serviceniveau mv. er det samme i alle butikker inden for en kæde, uanset hvilken 
kædeform der er tale om. Hvis frivillige kæder skal kunne imødekomme disse for-
ventninger og dermed have en chance for at konkurrere på lige fod med kapitalkæ-
derne, finder DHS det altafgørende, at der i konkurrenceretlig henseende skabes en 
fuldstændig ligestilling mellem frivillige kæder og kapitalkæder.  
 
Som et løsningsforslag har DHS peget på muligheden af at udvide koncernbegrebet 
til at omfatte frivillige kæder – forudsat at der er tale om kæder med høj grad af 
styring og forpligtende samarbejde. Dermed ville de indbyrdes aftaler i en frivillig 
kæde være undtaget fra forbudet i konkurrencelovens § 6, og man kunne således 
opnå den efterlyste ligestilling med kapitalkæderne. 
 
Som en subsidiær mulighed har DHS påpeget, at der som minimum bør ske en for-
enkling af de gældende regler, således at kæderne får mindre restriktive, men til 
gengæld mere entydige og enkle regler at forholde sig til. Fx finder DHS det væ-
sentligt, at kæderne slipper for, at forholde sigt til, om det er reglerne for horisonta-
le aftaler eller reglerne for vertikale aftaler, der gælder. 
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I den forbindelse har DHS peget på en række kerneområder, hvor det er af afgø-
rende betydning, at kæderne får større frihed til at agere. 
 
Det drejer sig især om, 
o Frihed til at fastsætte og håndhæve bindende maksimumpriser ved fælles re-

klametilbud. 
o Frihed til at fastsætte og håndhæve bindende priser i en periode op til fælles 

reklametilbud (for at kunne annoncere med ”før-og-nu” priser uden at komme i 
konflikt med markedsføringsloven). 

o Frihed til at styre kædemedlemmernes sortiment og indkøb, for at opnå de 
bedst mulige aftaler med leverandørerne. 

o Frihed til at styre antal butikker og deres beliggenhed. 
o Frihed til at fastsætte udmeldelsesfrister på op til 12 løbende måneder. 
o Frihed til at fastsætte bindende krav til koncept, sortiment, design, anvendelse 

af integrerede IT-systemer osv. 
o Frihed til at kontrollere kædemedlemmernes egen markedsføring. 
o Frihed til at kræve indberetning af oplysninger om de enkelte kædebutikkers 

drift. 
 
3.2. Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS) 
HTS, som repræsenterer både grossist-, leverandør-, og detailleddet har anført, at 
den øgede konkurrence fra blandt andet de udenlandske kæder presser de frivillige 
kæder til at forbedre deres konkurrenceevne. De frivillige kæder har imidlertid ef-
ter HTS’ opfattelse det problem, at de ikke på samme måde som kapitalkæderne 
kan sikre en stram styring af fx priser, mængder og markedsføring på grund af 
konkurrenceloven. 
 
For at styrke de frivillige kæder i konkurrencen med kapitalkæderne ønsker HTS, 
at de frivillige kæder skal have samme muligheder som kapitalkæderne. En æn-
dring af konkurrencereglerne og den ifølge HTS meget restriktive praksis fra kon-
kurrencemyndighedernes side, er af afgørende betydning, hvis de selvstændige skal 
overleve.  
 
HTS’ medlemmer tæller også leverandører og HTS har tilkendegivet, at disse leve-
randører deler de frivillige kæders opfattelse af markedssituationen, hvor samhan-
delen mellem leverandør og detailhandel i stigende omfang er præget af samarbej-
de om at tilpasse forsyningskæden til forbrugernes ønsker. 
 
HTS har i den forbindelse peget på, at kapitalkæderne – i modsætning til de frivil-
lige kæder – kan indgå bindende aftaler med leverandørerne om priser, varesorti-
ment, mængder, markedsføring osv. Det giver dem en troværdighed, som de frivil-
lige kæder ikke kan opnå, idet de frivillige kæder kun kan indgå rammeaftaler og 
dermed ikke kan sikre leverandøren afsætning af f.eks. en vis mængde varer. Dette 
skader de frivillige kæders forhandlingssituation overfor leverandøren, hvilket 
medfører højere indkøbspriser og dermed i sidste ende en højere pris for forbruge-
ren. 
 
HTS ønsker derfor en ændring i konkurrencereglerne på følgende nedenstående 
faktorer, hvoraf nogle efter HTS’ opfattelse vil have en decideret konkurrence-
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fremmende virkning, og andre vedrører forhold interpartes (altså kædens medlems-
kreds), som ikke har reelt betydning for omverdenen, og som konkurrencemyndig-
hederne derfor ikke bør blande sig i. 
 
HTS ønsker, 
o at de frivillige kæder i langt højere grad får mulighed for at styre prisfastsættel-

sen – dvs. det skal være muligt at fastsætte bindende maksimumpriser, men og-
så bindende faste priser i øvrigt, hvor dette ikke reelt vil virke konkurrencebe-
grænsende, f.eks. i forbindelse med et koncept som ”Altid de laveste priser på 
mælk” el. lign.; 

o at de frivillige kæder frit kan indgå aftaler om butikkernes sortiment og køb af 
en bestemt mængde af et bestemt produkt, evt. således at et vist sortimentsrå-
derum for den enkelte butik kan overvejes; 

o at de frivillige kæder selv kan bestemme placeringen af nye butikker; 
o at de frivillige kæder frit kan aftale, at markedsføringen kan styres direkte fra 

leverandør til forbruger; 
o at markedsandelen i gruppefritagelsen for kædesamarbejde hæves fra de nuvæ-

rende 25 %. 
 
Ovenstående liste er ifølge HTS ikke udtømmende, men en oversigt over på hvilke 
centrale punkter, der bør ske en ligestilling mellem de frivillige kæder og kapital-
kæderne.  
 
Generelt ønskes tillige så få særregler som muligt samt klare regler, herunder en 
klar administrativ praksis, men mindre restriktiv end i dag. 
 
Det er HTS’ opfattelse, at ovenstående ønsker bedst imødekommes ved at ændre 
den nuværende danske bekendtgørelse om kædesamarbejder i detailhandelen. Den 
enkleste løsning ville være at ændre bekendtgørelsens hvidlisteprincip til et sortli-
steprincip, således at den danske lovgivning følger systematikken i de EU-retlige 
gruppefritagelsesforordninger. Efter HTS’ opfattelse bør en sådan bekendtgørelse 
alene indeholde én hardcore klausul – nemlig forbudet mod bindende videresalgs-
priser (bortset fra maksimalpriser samt aftaler om ”faste lave priser” der slet ikke er 
omfattet af konkurrencelovens § 6).  
 
Herudover mener HTS, at bekendtgørelsen ikke bør indeholde ret meget andet end 
en markedsandelstærskel, og at det hér kan være formålstjenligt med en vejledning, 
der dækker de aftaler, hvor den nævnte tærskel overskrides. 
 
Som baggrund for ønsket om at opretholde en bekendtgørelse, der omfatter de ho-
risontale elementer i kædesamarbejdet, har HTS peget på usikkerheden omkring de 
lovlige rammer for sådan et samarbejde. HTS mener ikke, at en vejledning alene 
vil skabe samme retssikkerhed for virksomhederne.  
 
Da de allerfleste aftaler i et kædesamarbejde må antages at blive betragtet som væ-
rende vertikale aftaler mellem kædekontoret og de enkelte butikker, henholdsvis 
kædekontoret og leverandørerne, finder HTS, at det ved udarbejdelsen af en ny be-
kendtgørelse omkring kædesamarbejdet i detailhandlen bør overvejes at inddrage 
både de vertikale og horisontale elementer, således at virksomhederne ikke skal 
forholde sig til 2 regelsæt.  
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I hvert fald bør der efter HTS’ opfattelse som minimum udarbejdes en vejledning, 
hvor sammenhængen mellem de horisontale og de vertikale elementer nærmere 
specificeres. Det skal naturligvis sikres, at vejledningen ikke indfører et hvidliste-
princip ”ad bagvejen”, men på den anden side så klart som muligt beskriver afta-
lemulighederne for deltagerne – også når markedsandelene er over en given pro-
centsats. Eksempelvis kunne der i vejledningen stå, at fastsættelse af maksimalpri-
ser aldrig udgør et problem. 
 
For så vidt angår markedsafgrænsning har HTS påpeget, at der i øjeblikket hersker 
stor usikker om, hvordan et marked afgrænses. HTS finder det derfor vigtigt, at 
denne usikkerhed mindskes mest muligt ved, at der udarbejdes klare regler/ret-
ningslinjer for, hvordan markedet i konkurrencesager skal afgrænses. 
 
HTS har i den forbindelse henvist til, at det ved markedsafgrænsning er vigtigt, at 
der ikke kun tages hensyn til aktørerne på det danske marked. Som en følge af den 
stigende globalisering, den øgede andel af udenlandske virksomheder på det dan-
ske marked samt den potentielle konkurrence fra udlandet, er det afgørende, at der 
tages hensyn til de forventede markedsandele, udenlandske konkurrenter vil have 
efter et år eller to på det danske marked – især når der foreligger konkrete udmel-
dinger fra udenlandske kæder om et snarligt indtog i DK. Ellers vil en allerede 
etableret kæde på det danske marked med en relativ stor markedsandel ikke kunne 
handle proaktivt (”meeting the competition defence”).  
 
3.3 Håndværksrådet 
Håndværksrådet har overfor styrelsen tilkendegivet, at de nuværende regler skaber 
en vis usikkerhed blandt virksomheder om, hvordan reglerne fortolkes. Det er ikke 
hensigtsmæssigt, at det i dag er uklart for mange virksomheder, om konkurrence-
reglerne overholdes. Som én af årsagerne til denne usikkerhed har Håndværksrådet 
peget på, at gruppefritagelsen kun gælder detailhandelen, og at man derfor er nødt 
til at skelne mellem detailhandel og håndværk, hvilket kan være vanskeligt. Er fx 
en frisørkæde, der sælger hårplejeprodukter, omfattet af gruppefritagelsen? 
 
Håndværksrådet ønsker ensartede og klare regler, der gælder for alle fag, brancher 
og sektorer. De kommende regler bør derfor også omfatte håndværkssektoren. 
 
Håndværksrådet afviser ikke, at en ophævelse af særreguleringen (kædegruppefri-
tagelsen) vil være en mulighed. Men under alle omstændigheder finder Hånd-
værksrådet behov for en vejledning til virksomhederne, så de ved, hvad der er for-
budt, og hvad der er tilladt.  
 
Håndværksrådet har samtidig peget på et problem, som bilværkstederne er stillet 
overfor. Problemet er, at forsikringsselskaberne, der er vigtige kunder i denne 
branche, optræder med en meget ensartet adfærd overfor værkstederne, når der for-
handles priser. For at imødegå denne ulige forhandlingssituation ønsker værkste-
derne derfor mulighed for at optræde i fællesskab overfor forsikringsselskaberne. 
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3.4 Tilkendegivelser fra andre erhvervsorganisationer, kæder mv.  
De øvrige erhvervsorganisationer og de kæder, som Konkurrencestyrelsen har af-
holdt møder med, har givet udtryk for synspunkter på linie med DHS og HTS, dog 
med visse afvigelser. Af disse kan nævnes:  
 
De samvirkende Købmænd (DSK) havde spurgt medlemmerne om, hvilke konkrete 
problemer, de var stødt på. Det problem, der oftest blev nævnt i svarene, var, at 
man ikke mente, det var lovligt, at en frivillig kæde aftaler et fast ”discountsorti-
ment” med tilhørende ”discountpriser” medmindre det jævnligt – fx hver 14. dag – 
markedsføres i tilbudsaviserne. Da denne mulighed er afgørende for de frivillige 
købmænds konkurrencesituation, kræver DSK en afklaring heraf. 
 
Danske Ejendomsmæglere har tilkendegivet, at de frivillige kæder ikke har oplevet 
problemer med for snærende konkurrenceregler. Det bemærkes, at der kun er få 
kapitalkæder i ejendomsmæglerbranchen, og at ejendomsmæglere sælger tjeneste-
ydelser og derfor ikke er omfattet af kædegruppefritagelsen.  
 
Legekæden har givet udtryk for, at der ikke på legetøjsmarkedet er problemer i for-
hold til kapitalkæderne, på trods af at dette marked domineres af én stor kapitalkæ-
de.  
 
For at sikre bedre indkøbsvilkår ønsker flere, bl.a. Intersport Danmark og Coop 
Danmark, at kunne indføre fælles sanktioner i form af boykot over for leverandø-
rer.  
 
3.5. Forbrugerrådet 
Forbrugerrådet er af den opfattelse, at butikker, som er en del af en frivillig kæde, 
generelt har et bredere udvalg af varer. Forbrugerrådet forudser derfor, at kædernes 
ønske om en strammere styring vil føre til et mere snævert varesortiment. Det er 
vigtigt, at de små leverandører får mulighed for at afsætte deres produkter, hvilket 
ofte er svært i landsdækkende kapitalkæder, som kræver, at leverandøren har til-
strækkelig kapacitet til at levere varer til samtlige butikker landet over.  
 
3.6. Advokatsamfundet 
Advokatsamfundet lægger vægt på hensynet til virksomhedernes retssikkerhed og 
efterlyser enkle regler af generel karakter.  
 
Advokatsamfundet har over for styrelsen foreslået, at kædegruppefritagelsen af-
skaffes. Det vil i højere grad bringe de danske regler i overensstemmelse med EU´s 
konkurrenceregler. Af samme årsag finder Advokatsamfundet, at en udvidelse af 
koncernbegrebet ikke vil være anbefalelsesværdig, da man dermed fraviger prin-
cippet om EU-konforme regler. 
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4. Principielle overvejelser 
 
4.1. Koncernmodellen 
Det er et generelt ønske blandt de frivillige kæder at få bedre mulighed for en cen-
tral styring af kædebutikkerne. 
 
Nogle organisationer og kæder har foreslået, at aftaler, der indgås i kæderegi skal 
betragtes som koncerninterne aftaler, så aftaler om fælles priser, sortiment osv. fal-
der uden for konkurrencelovens område. Begrundelsen er, at de frivillige kæder 
dermed vil opnå fuldstændig konkurrencemæssig ligestilling med kapitalkæderne.  
 
I en kapitalkæde er alle butikker ejet af den samme ejer. Det betyder, at de beslut-
ninger, der træffes i en kapitalkæde om fastsættelse af priser og andre forretnings-
betingelser falder udenfor konkurrencelovens anvendelsesområde.  
 
Dette følger af konkurrencelovens § 5, stk. 1, der har følgende ordlyd: ”Bestem-
melserne i kapitel 2 [forbud mod visse konkurrencebegrænsende aftaler] finder ik-
ke anvendelse på aftaler, vedtagelser og samordnet praksis indenfor samme kon-
cern.”.  
 
Ifølge bemærkningerne til loven er det forudsat, at bestemmelsen administreres i 
overensstemmelse med EU-konkurrenceretten for så vidt angår koncernforhold, 
dvs. i overensstemmelse med Kommissionens og Domstolens praksis om aftaler 
inden for samme økonomiske enhed. 
 
4.1.1. Det gældende koncernbegreb 
Konkurrencelovens koncernbegreb er nærmere defineret i bekendtgørelse nr. 1029 
af 17. december 1997 om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern, 
og begrebet omfatter både vertikale og horisontale koncerner samt interne aftaler i 
andelsselskaber.  
 
4.1.1.1. Vertikale koncerner 
Vertikale koncerner i konkurrencelovens forstand svarer til koncernbegrebet i ak-
tieselskabslovens § 2, hvorefter et moderselskab sammen med ét eller flere datter-
selskaber udgør en koncern, hvis moderselskabet har bestemmende indflydelse på 
datterselskabet i kraft af økonomisk ejerskab eller gennem stemmerettigheder. 
 
Det afgørende er, at datterselskaberne er underlagt moderselskabets instruktionsbe-
føjelser og dermed ”ikke har nogen reel selvstændighed ved fastlæggelsen af deres 
adfærd på markedet” (bkg. 1029/1997, § 2, nr. 1).  
 
Datterselskabet kan således godt optræde som en selvstændig juridisk person, og et 
datterselskab behøver heller ikke nødvendigvis være 100 % ejet af moderselskabet. 
Også konstruktioner, hvor datterselskabet kun er delvist ejet af moderselskabet, vil 
falde ind under koncernbegrebet, så længe moderselskabet har fuld kontrol over 
datterselskabets adfærd på markedet. 
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Denne kontrol kan være faktisk kontrol, fx hvis moderselskabet besidder alle A-
aktier eller gennem aktionæraftaler har fået kontrollen. Men det afgørende for, om 
kriteriet er opfyldt, er, om moderselskabet rent faktisk er i besiddelse af kontrollen 
og har udnyttet denne kontrol.9 
 
Med den nuværende organisering kan frivillige kæder ikke falde ind under det ver-
tikale koncernbegreb. Hvis frivillige kæder skal betragtes som vertikale koncerner, 
vil det kræve at de danner en selskabskonstruktion, hvor kædeselskabet via øko-
nomisk ejerskab eller stemmerettigheder får bestemmende indflydelse på de delta-
gende virksomheder. Det vil sige en konstruktion, der er i diametral modsætning til 
den, der gælder i dag, hvor de deltagende virksomheder i kraft af økonomisk ejer-
skab og stemmerettigheder har fælles bestemmende indflydelse på kædeselskabet. 
 
4.1.1.2. Horisontale koncerner 
Horisontale koncerner er kendetegnet ved, at to eller flere virksomheder vedvaren-
de stiller sig under en fælles ledelse, uden at der består et indbyrdes afhængigheds-
forhold imellem dem. 
 
I bekendtgørelse 1029/1997 er horisontale koncernaftaler i § 4 defineret som ”afta-
ler mv. indgået mellem to eller flere virksomheder, der ved skriftlig aftale eller i 
medfør af virksomhedernes vedtægtsbestemmelser stiller sig under fælles ledelse 
eller er underlagt en bestemmende indflydelse fra denne, under forudsætning af, at  
1) den fælles ledelse koordinerer de deltagende virksomheders optræden på mar-

kedet,  
2) de deltagende virksomheder blivende er underordnet den fælles ledelse, og 
3) der foreligger en ordning for fordeling af forretningsmæssige risici og økono-

miske resultater.”. 
 
I modsætning til vertikale koncerner er horisontale koncerner således ikke kende-
tegnet ved en overordnet virksomheds bestemmende indflydelse gennem økono-
misk ejerskab eller stemmemæssigt flertal. 
 
Men grænsefladen mellem aftaler inden for en horisontal koncern og et ulovligt 
kartel kan være vanskelig at drage. Det afgørende ved denne sondring er, om der er 
tale om en økonomisk enhed eller ej. For at være omfattet af koncernbegrebet skal 
der således reelt være tale om en fuldt integreret økonomisk enhed, og ifølge 
Kommissionen er dette kriterium først opfyldt ”fra det øjeblik, hvori de deltagende 
virksomheder endelig opgiver deres økonomiske selvstændighed og derved mister 
enhver seriøs mulighed for i fremtiden igen at optræde på markedet som uafhængi-
ge tilbudsgivere og efterspørgere”.10 
 

                                                      
9 Jf. præmis 20 i EF-Domstolens dom i Bodson (Corinne) mod SA Pompes funèbres de ré-
gions libérées, sag 30/87, Saml. 1988, 2479. 
10 Kommissionens Syvende Beretning om Konkurrencepolitikken (1977), side 33-36. 
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De deltagende virksomheder skal således overlade deres kompetence til at træffe 
selvstændige økonomisk beslutninger til en fælles ledelse, og tre betingelser skal 
være opfyldt, for at der forligger ”fælles ledelse”. 
 
For det første skal der være tale om en effektivt udøvet ledelse, som har enekompe-
tencen til at træffe beslutninger om virksomhedernes salgs- og markedsføringsakti-
viteter mv., og som sørger for, at virksomhederne fører beslutningerne ud i livet. 
For det andet skal de deltagende virksomheder ”blivende” være underlagt den fæl-
les ledelse, og for det tredje skal der foreligge en ordning for fordeling af forret-
ningsmæssige risici og økonomiske resultater. 
 
Repræsentanter for nogle af de frivillige kæder har peget på, at kæderne vil kunne 
opfylde betingelserne for at blive omfattet af det horisontale koncernbegreb ved 1) 
at medlemmerne underkaster sig instruktionsbeføjelser fra en fælles ledelse, bestå-
ende af kædeselskabet og relevante kædeudvalg, 2) at der indføres en initial uopsi-
gelighedsperiode på fx 4 år og herefter mulighed for opsigelse med 12 måneders 
varsel, og 3) at kædedeltagerne betaler en driftsafgift i forhold til årsomsætning, og 
at beslutning om fordeling af kædeselskabets overskud hhv. inddækning af under-
skud træffes på en generalforsamling. 
 
En sådan model opfylder imidlertid ikke betingelserne om fordeling af forret-
ningsmæssige risici og økonomiske resultater eller om at være en integreret øko-
nomisk enhed, hvor de deltagende virksomheder har afgivet deres selvstændige be-
slutningskompetence. En driftsafgift beregnet i forhold til omsætningen fordeler så-
ledes ikke eller kun i ubetydeligt omfang risici og resultater. Hvis frivillige kæder 
skal betragtes som horisontale koncerner efter de gældende regler forudsætter det 
desuden, at de deltagende virksomheder ”endelig opgiver deres økonomiske selv-
stændighed og derved mister enhver seriøs mulighed for i fremtiden igen at optræ-
de på markedet”, jf. Kommissionens ovenfor citerede udtalelse, og dette kræver en 
mere vidtgående afgivelse af deltagernes suverænitet end det, der afspejles af 
ovennævnte forslag. 
 
Dertil kommer, at der ikke efter de gældende regler kan gives en generel udmel-
ding om, at frivillige kæder under visse forudsætninger falder ind under det hori-
sontale koncernbegreb, idet det ifølge lovbemærkningerne til konkurrencelovens § 
5 er forudsat, at vurderingen af, om virksomheder kan anses som en økonomisk 
enhed, skal foretages konkret i hvert enkelt tilfælde. 
 
4.1.1.3. Andelsvirksomheder 
Begrebet ”andelsvirksomhed” skal fortolkes i overensstemmelse med § 4 i lov om 
visse erhvervsdrivende virksomheder. Det vil sige virksomheder, der har til formål 
at ”virke til fremme af deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i virk-
somheden som aftagere, leverandører eller på anden lignende måde, og hvor virk-
somhedens afkast, bortset fra normal forrentning af den indskudte kapital, enten 
fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres andel i omsætningen eller forbliver 
indestående i virksomheden”. 
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Ifølge bekendtgørelse 1029/1997 er ”interne aftaler” i andelsvirksomheder undtaget 
fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6, forud-
sat at ”de er begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende 
drift af andelsvirksomheden og opretholde en kontraheringsstyrke” (bkg. 1029/ 
1997, § 2, nr. 3). 
 
Desuden er det værd at bemærke, at ”interne aftaler” i andelsvirksomheder skal 
forstås som aftaler mellem andelsvirksomheden og dens medlemmer eller aftaler 
mellem medlemmerne indbyrdes, fx om indbyrdes hæftelse, stemmegivning mv., 
”som ikke har mærkbare virkninger for andre end medlemmerne og andelsvirk-
somheden” (bkg. 1029/1997, § 5, stk. 2). 
 
Det vil sige, at aftaler, der påvirker tredjemands konkurrencemæssige forhold ikke 
er undtaget fra forbudet i konkurrencelovens § 6, og at ”interne aftaler” kan være 
omfattet af konkurrencelovens § 6, hvis de ikke er strengt nødvendige for en nor-
mal udnyttelse af virksomhedens kapacitet og for at opretholde en rimelig kontra-
heringsstyrke – selv om de kun har mærkbare virkninger for medlemmerne og an-
delsvirksomheden.  
 
Det kan i den forbindelse nævnes, at nogle kæder faktisk har organiseret sig som 
andelsselskaber. Dette har dog ikke betydet, at disse kæder har været anderledes 
stillet end andre frivillige kæder. I de konkrete sager, der har været om sådanne 
kæders interne aftaler, har der således ikke været eksempler på, at kædernes kon-
kurrencebegrænsende aftaler om fx priser eller udelukkelse af leverandører er ble-
vet accepteret som interne aftaler, der var nødvendige af hensyn til kædens kontra-
heringsstyrke og drift. 
 
4.1.2. Kan koncernbegrebet udvides? 
Som nævnt, kan de frivillige kæder ikke i deres nuværende organisationsform falde 
ind under det gældende koncernbegreb – hverken som vertikal eller horisontal kon-
cern. 
 
Hvis en frivillig kæde vil ind under det gældende koncernbegreb, må dens kæde-
medlemmer bl.a. fraskrive sig retten til at træffe selvstændige økonomiske disposi-
tioner. Desuden må de underkaste sig en udligningsordning for forretningsmæssige 
risici og økonomiske resultater. En sådan mulighed foreligger naturligvis, men på 
baggrund af de tilkendegivelser, som kæderne er kommet med, vil de fleste kæde-
deltagere formentlig ikke finde en sådan løsning acceptabel. 
 
Kæderne og deres organisationer har således bl.a. argumenteret for, at det – ud over 
muligheden for central styring – er vigtigt at bevare den selvstændighedskultur, der 
er kendetegnende for en stor del af den danske detailhandel, og at løsningen derfor 
må være at udvide koncernbegrebet til at omfatte kæder, hvor deltagerne fortsat op-
træder som selvstændige erhvervsdrivende, men er indstillet på en høj grad af sty-
ring og gensidigt forpligtende aftaler.  
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Hvis man følger denne tankegang, skal detailhandlere – alene med henvisning til, 
at de deltager i et stramt styret kædesamarbejde – have en særlig tilladelse til at 
indgå aftaler, som under andre omstændigheder vil blive anset for alvorlige over-
trædelser af konkurrenceloven, hvis de indgås af markedsaktører i andre brancher 
eller for den sags skyld af uafhængige detailhandlere eller medlemmer af mindre 
forpligtende detailhandelskæder. 
 
En sådan konstruktion vil være vanskelig at argumentere for og i øvrigt føre til 
manglende konsistens i behandlingen af ensartede overtrædelser af konkurrencelo-
ven. 
 
I modsætning til kapitalkæderne har de frivillige kæder fx en fordel gennem den 
fleksibilitet, der ligger i, at de enkelte medlemmer har mulighed for at tilpasse sig 
konkurrencesituationen i lokalområderne, og en analyse af kædernes udvikling 
gennem de sidste 10 år viser, at de frivillige kæder – når man ser bort fra super-
markederne – faktisk har klaret sig godt i konkurrencen med kapitalkæderne (jf. 
kapitel 5 og 6). 
 
Selv med den øgede internationalisering, hvor der inden for enkelte detailhandels-
områder er nye multinationale kapitalkæder på vej ind på det danske marked, er 
dette ikke noget, der adskiller detailhandelen væsentligt fra andre brancher og mar-
kedssektorer, og der ses ikke umiddelbart at være vægtige argumenter, der taler for, 
at frivillige (og stramt styrede) detailhandelskæder i særlig grad bør undtages fra de 
almindelige konkurrenceregler. Svaret på internationaliseringen må snarere være, 
at kæderne styrker deres stilling ved at finde samarbejdspartnere i udlandet for i 
fællesskab at effektivisere indkøb og drift. 
 
Der er endvidere flere grunde til, at Konkurrencestyrelsen ikke ser forslaget om at 
udvide koncernbegrebet som en farbar vej. 
 
4.1.2.1. Sammenhæng mellem økonomisk ansvar og beslutningskompetence 
Frivillige kæder består af en række selvstændige detailhandlere, der hver især selv 
bærer den økonomiske risiko for deres kommercielle beslutninger. 
 
Det vil være grundlæggende problematisk, hvis der ikke er en vis sammenhæng 
mellem det enkelte kædemedlems økonomiske ansvar/risiko og kædemedlemmets 
beslutningskompetence. For at den enkelte kædedeltager kan sikre en effektiv og 
rentabel drift af sin forretning, er det således væsentligt, at der er et vist råderum til 
at agere ud fra konkurrencesituationen, som gælder i det lokalområde, hvor butik-
ken er placeret.  
 
Det kan fx være af stor betydning, at detailhandleren har frihed til på egen hånd at 
imødegå lokal konkurrence gennem pristilbud og annoncering mv., ligesom der 
kan ligge en vigtig konkurrenceparameter i at sikre, at vareudvalget svarer til loka-
le forbrugerpræferencer.  
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4.1.2.2. EU-konformitet 
Det danske koncernbegreb i konkurrencelovens § 5, stk. 1, er i overensstemmelse 
med praksis efter EU-retten11, og det fremgår af lovbemærkningerne, at bestem-
melsen skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten.  
 
Der blev ved lovbehandlingen i 1997 stillet konkrete spørgsmål til fortolkningen af 
koncernbegrebet, især til rækkevidden af det horisontale koncernbegreb.  
 
Fx svarede ministeren på en forespørgsel fra Topdanmark A/S: ”… lovforslagets § 
5 [forudsættes] administreret i overensstemmelse med EU-konkurrenceretten, for 
så vidt angår koncernforhold. Dette indebærer, at der ikke i henhold til § 5, stk. 1, 
vil kunne gives dispensationer til konkrete samarbejdsalliancer. 12”. 
 
Baggrunden for spørgsmålet var, at Topdanmark stillede forslag om, at der blev gi-
vet mulighed for dispensation til de ”koncernlignende samarbejdsalliancer”, som 
var indgået mellem økonomisk uafhængige forsikringsselskaber, pengeinstitutter 
og realkreditinstitutter. Som det fremgår af svaret, afviste ministeren – med hen-
visning til EU-konkurrenceretten – at rækkevidden af det horisontale koncernbe-
greb kan udstrækkes til sådanne samarbejder. I stedet henviste ministeren til, at der 
efter konkurrencelovens § 8, kan søges om individuel fritagelse fra forbudet i lo-
vens § 6. 
 
En udvidelse af den danske konkurrencelovs koncernbegreb til at omfatte de frivil-
lige kæder, som de er organiseret i dag, vil – i lighed med ovennævnte vurdering af 
finanssektorens samarbejdsalliancer – betyde, at man går på kompromis med det 
grundlæggende princip om, at der skal være overensstemmelse mellem de danske 
konkurrenceregler og EU’s konkurrenceregler, herunder også overensstemmelse 
mellem EU-rettens koncernbegreb og koncernbegrebet i den danske konkurrence-
lov.  
 
De frivillige kæders retstilstand vil i så tilfælde afhænge af, hvilket regelsæt, de er 
undergivet. Det vil sige, at kæderne løbende må forholde sig til, om deres adfærd 
eller aftaler kan påvirke samhandelen mellem EU-landene, så de til enhver tid er 
afklaret på, om det er EU-rettens eller det danske koncernbegreb, der skal lægges 
til grund. 
 
De frivillige kæder vil derfor ikke opnå den større klarhed og enkelthed i reglerne, 
som de har efterlyst for at kunne koncentrere sig om forretningernes drift. 
 
Hvis der skabes uoverensstemmelse mellem de danske konkurrenceregler og EU’s 
konkurrenceregler, vil der desuden opstå en situation, hvor kæderne må være for-
beredt på, at flere – og ikke som ønsket færre – sager må afklares ved behandling i 
Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet, idet de danske konkurrencemyn-

                                                      
11 Se f.eks. Viho Europe BV mod Kommissionen, sag C-73/95 P, Saml. 196-I, 5457. 
12 Ministerens svar på spørgsmål 56 under behandlingen af forslag til konkurrencelov. 
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digheder som følge af forordning 1/200313 er forpligtet til at anvende EU’s konkur-
renceregler, når der foreligger – eller er tvivl, om der foreligger – samhandelspå-
virkning. 
 
Nogle af de danske detailhandelskæder, som fx radio/TV-kæden expert og Coop 
Norden, er allerede i dag aktive på andre EU markeder, og hvis en kæde opererer i 
flere lande, vil dens aftaler typisk skulle vurderes efter EU’s konkurrenceregler. 
Det vil sige, at selv om man udvider det danske koncernbegreb, vil det ikke få no-
gen virkning for de frivillige kæder, der er – eller bliver – en del af et grænseover-
skridende samarbejde. Dette gælder også større landsdækkende kæder, hvis adfærd 
og aftaler ofte vil have samhandelspåvirkning, uanset kæden kun har butikker på 
det danske marked. 
 
En ændring af det danske koncernbegreb vil således kun få betydning for mindre 
kæder, som ikke opererer i andre lande, og som ikke har et samarbejde om bl.a. 
indkøb i andre lande i en sådan skala, at der foreligger samhandelspåvirkning.  
 
Den øgede indkøbsstyrke i forhold til leverandørerne, som kæderne sigter efter for 
bl.a. at kunne matche internationale kapitalkæder, vil i øvrigt på sigt bedre kunne 
opnås ved at samarbejde med frivillige kæder uden for Danmarks grænser. 
 
4.1.2.3. Fusionsreglerne 
Hvis en frivillig kæde opfattes som en koncern, vil der ved optagelse af et nyt med-
lem være tale om en fusion, som Konkurrencerådet skal godkende, hvis tærskel-
værdierne for fusionskontrol overskrides. 
 
Fusionsreglerne i konkurrenceloven finder anvendelse, såfremt ”1) de deltagende 
virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 
mia. kr. og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig 
omsætning på mindst 300 mio. kr. eller 2) mindst én af de deltagende virksomheder 
har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 3,8 mia. kr. og mindst én af de 
øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning på verdensplan på 
mindst 3,8 mia. kr.”  
  
En ændring af koncernbegrebet vil derfor som minimum indebære, at fusionsreg-
lerne også finder anvendelse, fx når store dagligvareforretninger tilslutter sig en 
større kæde. 
 
I sammenligning med andre lande er de danske tærskelværdier for fusionskontrol 
ganske høje14, og hvis koncernbegrebet udvides, vil det derfor være nærliggende at 
overveje, om disse tærskelværdier i højere grad bør tilpasses reglerne i andre lande. 

                                                      
13 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkur-
rencereglerne i traktatens artikel 81 og 82. 
14 Kun Frankrig har en højere tærskelværdi, mens tærskelværdierne i Belgien, Storbritanni-
en, Finland, Grækenland, Nederlandene, Irland, Italien, Portugal, Spanien, Sverige, Tysk-
land og Østrig er lavere – i mange af disse lande endog betydeligt lavere. 
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I den forbindelse er det værd at bemærke, at tærskelværdien på 300 mio. blev fast-
sat på dette relativt høje niveau, bl.a. fordi Dansk Handel & Service i forbindelse 
med lovbehandlingen argumenterede for en høj tærskelværdi. 
 
4.1.3 Konklusion 
De frivillige kæder kan ikke med deres nuværende organisationsform falde ind un-
der det gældende koncernbegreb, og en udvidelse af koncernbegrebet vil ikke ska-
be den efterlyste klarhed og enkelhed i reglerne, men tværtimod give anledning til 
en række problemer.  
 
Dette skyldes især, 
o at en tilladelse til, at virksomheder frit kan aftale hvad som helst med henvis-

ning til, at de er medlem af en kæde, vil være umulig at afgrænse, således at 
man ikke samtidig giver grønt lys for ulovligt kartelsamarbejde, 

o at en udvidelse af koncernbegrebet vil give problemer i forhold til EU’s kon-
kurrenceregler, og det vil reelt betyde, at de frivillige kæder får et nyt problem 
– nemlig at de løbende skal forholde sig til, om deres adfærd kan påvirke sam-
handelen mellem EU-landene, 

o at større, landsdækkende og/eller grænseoverskridende kæder i øvrigt ofte vil 
kunne påvirke samhandelen mellem EU-landene, hvorfor deres adfærd under 
alle omstændigheder skal behandles efter EU-reglerne, og de vil derfor ikke 
kunne nyde godt af et udvidet koncernbegreb, 

o at et medlem af en frivillig kæde (i modsætning til en kapitalkædes butiksbe-
styrer) selv bærer den økonomiske risiko ved forretningens drift. En selvstæn-
dig erhvervsdrivende med det økonomiske ansvar må derfor også have en vis 
frihed – fx med hensyn til prisfastsættelse, varesortiment og markedsføring – 
til at optimere sin virksomheds drift, og 

o at der vanskeligt kan argumenteres for, at der skal gælde lempeligere regler for 
kæder med en stram styring end for kæder, hvor de enkelte medlemmer har rå-
derum til at agere selvstændigt. 

 
Herudover kan nævnes, at det hverken vil være formålstjenligt eller for den sags 
skyld i overensstemmelse med de grundlæggende principper om EU’s indre mar-
ked, hvis man via de danske konkurrenceregler gør det vanskeligere at indgå stra-
tegiske samarbejder i udlandet end på det danske hjemmemarked. 
 
I så henseende er det desuden et spørgsmål, om ikke det på sigt er mere rentabelt 
(og måske nødvendigt) for de frivillige kæder at effektivisere deres indkøb og drift 
ved at søge samarbejdsparterne uden for Danmarks grænser.  
 
Endelig vil en koncernløsning som nævnt betyde, at kædedeltagerne i meget vid 
udstrækning må afgive deres selvstændighed, hvilket ikke vil tilgodese et andet 
væsentligt behov, som de frivillige kæder selv har peget på, nemlig bevarelse af 
selvstændighedskulturen i den danske detailhandel. 
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4.2 Kædegruppefritagelsen – fordele og ulemper ved reguleringen 
Siden udstedelsen af den første kædegruppefritagelse i Danmark i 199715 er regler-
ne på konkurrenceområdet i EU ændret så markant, at der er god grund til at under-
søge, om den danske regulering stadig er hensigtsmæssig og opfylder de oprindeli-
ge intentioner om at give de frivillige kæder friere handlemuligheder. 
 
Det er bl.a. nu fastlagt, at EU´s konkurrenceregler skal anvendes af de nationale 
konkurrencemyndigheder i vidt omfang. Dette indebærer i praksis, at nationale 
særregler oftere vil være problematiske og som regel uhensigtsmæssige. 
 
Danmark og Holland er de eneste lande i EU, der har en gruppefritagelse vedrøren-
de samarbejde i detailhandelen. Gruppefritagelsen blev indført i Danmark16 for at 
give de frivillige kæder bedre muligheder i konkurrencen og for at undgå et stort 
antal konkurrencesager med deraf følgende administrativt besvær for virksomheder 
og myndigheder.  
 
Det har imidlertid i de øvrige lande hverken givet anledning til mange konkurren-
cesager eller utilfredshed i detailhandelen, at det dér alene har været de generelle 
konkurrenceregler, der har været gældende.  
 
Det bør derfor overvejes, om en særregulering er nødvendig eller overhovedet op-
fylder sine oprindelige formål. 
 
I dette afsnit gennemgås fordele og ulemper ved kædegruppefritagelsen i forhold til 
kun at have de generelle konkurrenceregler gældende på området. 
 
Først skal EU-konkurrencereglerne omtales, da de er væsentlige for vurderingen af 
fordele og ulemper. 
 
4.2.1. EU´s konkurrenceregler 
EU´s konkurrenceregler har i vidt omfang dannet model for den danske konkurren-
celov, og det fremgår flere steder i forarbejderne, at Kommissionens og Domsto-
lens praksis skal være vejledende ved fortolkningen af den danske lov. 
 
4.2.1.1. EU-reglernes forrang 
Men derudover gælder EU-reglerne direkte for danske virksomheder, kæder mv., 
hvis virksomhedernes aftaler eller adfærd kan påvirke samhandelen mellem lande-
ne. I sådanne tilfælde vil det ikke være muligt at anvende eventuelt lempeligere na-
tionale regler, idet EU´s konkurrenceregler da skal anvendes af danske myndighe-
der og domstole. 
 

                                                      
15 Bkg. nr. 1011 af 16. december 1997 om gruppefritagelse af aftaler mv. om kædesamar-
bejde i detailhandelen, der trådte i kraft den 1. januar 1998. 
16 og i Sverige, der tidligere havde en tilsvarende regulering, men ophævede deres kæde-
gruppefritagelse den 31.12.2001. 
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Hvis de nationale regler adskiller sig fra EU-reglerne, er det afgørende for virk-
somhederne at vide, hvornår EU-reglerne finder anvendelse. Dette spørgsmål, der 
behandles nærmere nedenfor, er ofte behæftet med en vis tvivl. Det gør det pro-
blematisk at have nationale regler, der ikke svarer til EU-reglerne. Det vil reelt be-
tyde, at man blot flytter kædernes problem med at skulle forholde sig til forskellige 
regelsæt, idet de her vil få et nyt problem med at vurdere, om deres adfærd kan på-
virke samhandelen mellem EU-landene. 
 
4.2.1.2. Vurdering af horisontale og vertikale aftaleelementer 
Et kædesamarbejde vil altid have horisontale elementer, fordi det er et samarbejde 
mellem virksomheder i samme omsætningsled. Horisontale aftaler vurderes på 
baggrund af retningslinier udstedt af Kommissionen i 200117. Bl.a. er fælles pris-
fastsættelse under enhver form – bindende, vejledende eller maksimale priser – 
som udgangspunkt forbudt. Indkøbssamarbejde derimod er i mange tilfælde tilladt. 
 
Som led i kædesamarbejdet kan der være etableret et indkøbsselskab, der leverer 
varer til kædemedlemmerne. Da der er tale om salg fra et omsætningsled til et an-
det, tales hér om vertikale aftaler, der omfatter betingelserne for dette salg. 
 
Et kædesamarbejde må ikke indeholde ulovlige horisontale aftaleelementer. Gør 
det ikke det, er spørgsmålet, om der er problemer vedrørende de vertikale elemen-
ter. Hvis kædesamarbejdets markedsandel ikke overstiger 30 % af det relevante 
marked, er det omfattet af Kommissionens gruppefritagelse for vertikale aftaler, 
som trådte i kraft 1. januar 200018. Samtlige medlemmer af kæden skal dog være 
detailhandlere, og intet medlems omsætning må overstige 50 mio. EUR.  
 
Selv om det vertikale samarbejde er omfattet af gruppefritagelsen, er der visse 
konkurrencebegrænsninger, der er ulovlige. Det gælder bl.a. bestemmelser om bin-
dende videresalgspriser, dvs. aftaler eller samordnet praksis, der direkte eller indi-
rekte har til formål at fastsætte en fast eller mindste videresalgspris eller et fast el-
ler mindste prisniveau, som køberen skal holde. Bindende videresalgspriser er for-
budt, selv om markedsandelene er ganske små. 
 
Et indkøbsselskab (eller enhver anden leverandør) må gerne fastsætte maksimale 
eller vejledende videresalgspriser. Disse må dog ikke som følge af pres eller inci-
tamenter fra den ene af parterne få karakter af faste priser eller minimumspriser. 
Dette kunne eksempelvis være krav om, at forhandleren ikke overskrider en mak-
simal rabat eller anvendelse af prisovervågningssystemer, trusler, intimidering, for-
sinkelser eller standsning af leverancer eller opsigelse af aftalen.  
 

                                                      
17 Kommissionens retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 på horisontale 
samarbejdsaftaler (EFT C 3 af 6.1.2001). 
18 Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 af 22. december 1999 om anvendelse af 
EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis. 
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4.2.1.3. Hvornår finder EU-reglerne anvendelse? 
Efter at ”moderniseringspakken” trådte i kraft i maj 2004, er det slået fast, at de na-
tionale konkurrencemyndigheder skal behandle aftaler med samhandelsvirkning ef-
ter artikel 81. De skal altså behandles i overensstemmelse med regler og praksis i 
EU-retten. 
 
Et kædesamarbejde kan omfatte forskellige aktiviteter, der alle er knyttet til og ud-
gør en integreret del af den samme overordnede aftale. Det vil ofte være sådan, at 
nogle, men ikke alle aktiviteter kan påvirke samhandelen. Det kræves ikke, at hver 
eneste del af aftalen - herunder de konkurrencebegrænsninger, aftalen måtte inde-
bære - skal kunne have en sådan virkning. Kan aftalen som helhed påvirke handlen 
mellem medlemsstater, finder EU’s konkurrenceregler anvendelse på hele aftalen, 
også de dele af den, der ikke i sig selv påvirker handelen mellem medlemsstater-
ne.19 
 
Fx samarbejder mange kæder om indkøb, og indkøbssamarbejde vil meget ofte 
kunne påvirke samhandelen. Hvis en sådan kæde samtidig ønsker at samarbejde 
om priserne, vil også prissamarbejdet således skulle behandles efter EU-reglerne, 
også selv om prissamarbejdet isoleret betragtet ikke nødvendigvis påvirker sam-
handelen20. 
 
Kriteriet om samhandelspåvirkning vedrører enhver form for grænseoverskridende 
økonomisk virksomhed, der ”kan påvirke” samhandelen mellem medlemsstaterne.  
 
Den mulige påvirkning skal dog være ”mærkbar”. Vurderingen af mærkbarhed af-
hænger af omstændighederne i hver enkelt sag, i særdeleshed aftalens art, de rele-
vante produkters art og de deltagende virksomheders position på markedet. For 
vertikale aftaler kan det være nødvendigt at tage hensyn til kumulative virkninger 
af parallelle net af tilsvarende aftaler.  
 
Til brug for undersøgelsen af mærkbarhed har Kommissionen udarbejdet den så-
kaldte NAAT-regel om, hvornår samhandelen normalt ikke kan siges at blive 
mærkbart påvirket. Hvis nedenstående betingelser samtidig er opfyldt, vil en aftale 
normalt ikke påvirke samhandelen mærkbart.  
 
For det første må parterne ikke på nogen af de relevante markeder inden for EU 
have en samlet markedsandel på over 5 %. 
 
For det andet må de deltagende virksomheder i en horisontal aftale ikke have en 
omsætning af de pågældende produkter på over 40 mio. EUR. For aftaler om fælles 
indkøb beregnes den relevante omsætning som summen af parternes indkøb omfat-

                                                      
19 Jf. Kommissionens retningslinier fra 2004 vedrørende begrebet påvirkning af handelen i 
traktatens artikel 81 og 82, punkt. 14. 
20 Et prissamarbejde mellem en kædes butikker i Danmark vil formentlig ikke altid – isole-
ret vurderet – være samhandelspåvirkende, jf. den italienske banksag, Bagnasco (Carlo) 
mfl. mod BPN og Carige, de forenede sager C 215 og 216/96, Saml. 1999-I. 
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tet af aftalen. For vertikale aftalers vedkommende må leverandørens omsætning af 
de pågældende produkter ikke overstige 40 mio. EUR.  
 
Ligger virksomhederne over de tærskelværdier, der følger af NAAT-reglen, bety-
der dette ikke automatisk at der forligger mærkbar samhandelspåvirkning. Dette må 
vurderes fra sag til sag. 
 
4.2.1.4. Betydningen af EU-reglerne – og deres forrang – for en særlig dansk regu-
lering 
En række af de landsdækkende kæders aftaler må antages at kunne påvirke sam-
handelen og vil derfor være undergivet EU-reglerne. 
 
Da kædegruppefritagelsen ikke afspejler EU-retten 100 %21, burde alle kædesam-
arbejder med samhandelspåvirkning udtrykkeligt undtages fra kædegruppefritagel-
sen, for at kæderne ikke ”uforvarende” kommer til at overtræde EU-reglerne.  
 
Dette løser imidlertid slet ikke det samlede problem. Der vil i en del tilfælde være 
tvivl om, hvorvidt kædeaftalerne har samhandelspåvirkning, og kæderne efterlades 
derfor i betydelig retsusikkerhed22.  
 
I praksis har de danske frivillige kæder ikke haft sager om overtrædelse af EU-
reglerne. Det kan bl.a. skyldes, at kæderne ikke er gået til grænserne i deres udnyt-
telse af mulighederne.  
 
Men hvis man lemper reguleringen i Danmark og tillader kæderne en strammere 
styring, bliver risikoen for at komme i strid med art. 81 mere aktuel. Det gælder fx 
hvis man tillader frivillige kæder at aftale priser for det almindelige sortiment, eller 
hvis man tillader kæderne at aftale ikke at handle med en bestemt leverandør (boy-
kot). 
 
En sådan udvidelse af kædegruppefritagelsen vil i øvrigt ikke harmonere med, at 
konkurrenceloven ifølge forarbejder og praksis skal administreres i overensstem-
melse med praksis i EU-retten, idet dette også gælder fritagelser, herunder de (af 
ministeren) administrativt fastsatte gruppefritagelser. 
 
For at undgå uoverensstemmelser mellem dansk ret og EU-ret kunne man fra dansk 
side overveje muligheden af på EU-plan at få indført en gruppefritagelse for kæde-
samarbejder. Dette vil imidlertid næppe være muligt. 
 
Kommissionen har i erkendelse af behovet for mere gennemsigtighed og retssik-
kerhed omkring de horisontale aftaler udstedt retningslinier. Men det understreges 

                                                      
21 Det er i øvrigt umuligt at udforme en national gruppefritagelse, der altid vil være fuld-
stændig i overensstemmelse med EU-retten, hvis den da ikke nærmest er en afskrift af en 
EU-gruppefritagelse. 
22 Det kan endda hævdes, at det ikke er foreneligt med traktaten (artikel 10) at have en regulering, der 
gør gennemførelsen af EU's konkurrenceregler i Danmark så usikker. 
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af Kommissionen, at horisontale samarbejder må vurderes fra sag til sag: ”… I be-
tragtning af de mange forskellige typer horisontalt samarbejde og samarbejdskom-
binationer og de varierende markedsforhold, hvorunder de anvendes, er det umu-
ligt at finde en specifik løsning for hvert enkelt muligt scenario”23.  
 
Dette er uden tvivl baggrunden for, at Kommissionen har valgt ikke at regulere ho-
risontale aftaler gennem en gruppefritagelse (således som man har gjort det for ver-
tikale aftaler).  
 
Desuden har ingen andre lande efterspurgt sådanne regler, og der er derfor ingen 
udsigt til, at et eventuelt dansk ønske om en EU-gruppefritagelse om kædesamar-
bejde vil få den fornødne opbakning fra Kommissionen eller tilstrækkeligt mange 
andre medlemsstater. 
 
4.2.2. Kæderne friere stillet uden en fritagelse 
I forhold til en administration baseret på de generelle konkurrenceregler og en kon-
kret vurdering i de enkelte sager ud fra bl.a. den markedsstrukturelle sammenhæng 
indebærer kædegruppefritagelsen, at der i nogle tilfælde forbydes for meget og i 
andre tilfælde tillades for meget. 
 
Kædegruppefritagelsen er som andre gruppefritagelser ”af natur” restriktiv. Grup-
pefritagelser er restriktive, fordi alle aftaler indenfor de fritagne aftalekategorier i 
princippet bør opfylde lovens betingelser til en individuel fritagelse. 
 
Desuden er der næppe tvivl om, at gruppefritagelsens bestemmelser let anvendes 
for restriktivt, fx: 
 
o Hvad der ikke er hvidlistet, opfattes som forbudt. Men der kan ofte være tale 

om, at det overhovedet ikke påvirker konkurrencen mærkbart. 
o Hvad der ikke er tilladt under gruppefritagelsen, antages at være forbudt. Men 

man kan som nævnt altid søge individuel fritagelse. 
o Over for kædeaftaler, hvor gruppefritagelsen ikke finder anvendelse, anvendes 

den alligevel ofte som ”fortolkningsbidrag”. Det kunne umiddelbart være en 
lempelig behandling af en aftale at behandle den, som om betingelserne for at 
være under gruppefritagelsen var opfyldt. Men i praksis kan en vurdering i for-
hold til konkurrencelovens § 6 uden dette fortolkningsbidrag give et mindre 
indgribende resultat. 

 
Som nævnt ovenfor fritager kædegruppefritagelsen tilmed i nogle tilfælde bestem-
melser, som ikke behøver nogen fritagelse. Da kædegruppefritagelsen blev til, stod 
dette ikke ganske klart, men den praksis, der siden er udviklet af konkurrencemyn-
dighederne, har afklaret dette. En ophævelse af gruppefritagelsen indebærer derfor 
ikke nogen begrænsning af kædernes muligheder i disse tilfælde.  
 

                                                      
23 Jf. punkt 7 i Kommissionens retningslinier for horisontale aftaler. 
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4.2.3. Konklusion 
Et ideelt krav til en national konkurrenceregulering er at den matcher EU-reglerne 
så tæt som muligt. 
 
Meget taler således for, at reguleringen af de frivillige kæder i Danmark bør bestå 
af de generelle konkurrenceregler. Dette vil indebære en forenkling af reglerne i 
forhold til i dag, men efter ønske fra detailhandelen vil der desuden blive udsendt 
en vejledning, og virksomhederne vil som hidtil kunne få en forhåndsdrøftelse med 
Konkurrencestyrelsen om påtænkte tiltag. 
 
Fordelen ved en sådan regulering er, at det muliggør en smidig administration, som 
ikke binder kæderne unødvendigt i det konkurrenceretlige gråzoneområde, men 
som giver Konkurrencerådet mulighed for at foretage fremadrettede indgreb i til-
fælde, hvor der måtte være behov for det. 
 
En regulering bør være så enkel som muligt. Den nuværende regulering indeholder 
afgrænsnings- og fortolkningsproblemer, bl.a. fordi den indeholder visse ikke klart 
definerede begreber, fordi den kun vedrører detailhandel og kun kæder under en vis 
markedsandelsgrænse, der er defineret anderledes end andre steder i konkurrence-
retten. 
 
Hvis det er muligt er det en fordel at undgå regler, der kun gælder en enkelt sektor, 
fordi virksomheder under samme omstændigheder, men i andre brancher, med 
samme ret kunne kræve at blive omfattet af de pågældende regler. Som udgangs-
punkt bør regler gælde for alle virksomheder – uanset branche – der opfylder rele-
vante objektive kriterier. 
 
Men først og fremmest vil en overgang til blot at anvende de almindelige konkur-
renceregler være den løsning, der giver virksomhederne mindst bureaukratisk be-
svær, og netop dette har brancheorganisationerne lagt stor vægt på. 
 
En udbygning af den nuværende kædegruppefritagelse må frarådes. Det samme vil 
gælde andre forslag om regler, der klart fraviger EU-rettens regler – fx den foreslå-
ede udvidelse af koncernbegrebet til at omfatte frivillige kæder. 
 
Nogle kæder vil ved at gøre kædesamarbejdet ”mere vertikalt” kunne opnå bedre 
muligheder for styring. Det er netop hvad der skete i Sverige, da kædegruppefrita-
gelsen dér blev ophævet, og efter det oplyste har kæderne ikke haft større proble-
mer siden, jf. kapitel 7.  
 
 
4.3. Vurdering af de enkelte bindinger 
 
4.3.1. Styring af butikkernes placering 
4.3.1.1. Kædernes ønsker 
En række frivillige kæder har udtrykt ønske om suverænt at kunne styre antallet af 
kædebutikker og deres placering, fx ved at nægte nyetableringer i områder, der al-
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lerede vurderes at være tilstrækkeligt dækket, og ved i øvrigt at kunne bestemme, 
hvor butikkerne skal placeres. 
 
Kæderne har peget på, at etablering af butikker i et område, hvor kundegrundlaget 
allerede er dækket af kæden, ikke skaber øget konkurrence. I stedet bliver der tale 
om, at allerede eksisterende kædebutikker må ”dele” den opnåelige omsætning 
med den nyetablerede butik, hvormed der ikke kan sikres en rimelig omsætning for 
hverken eksisterende eller nytilkomne butikker. 
 
Kæderne har i den forbindelse henvist til, at forbrugerne ikke skelner mellem kapi-
talkæder og frivillige kæder, men at de derimod har en klar forventning om at finde 
ens priser, sortiment, kvalitet og service i alle butikker inden for samme kæde. For-
brugeren går derfor ikke i to ens kædebutikker for at sammenligne priser osv., 
hvilket ifølge kæderne betyder, at konkurrencen i lokalområderne primært foregår 
mellem forskellige kæder og ikke mellem forskellige butikker, der tilhører den 
samme kæde.  
 
Det er kædernes opfattelse, at de gældende regler hindrer dem i at agere lige så 
konkurrencedygtigt som kapitalkæderne, fordi den frivillige kæde ikke har den 
samme mulighed som kapitalkæderne for at for at optimere kædens omsætning 
gennem beslutninger om forretningernes antal og placering.  
 
4.3.1.2. Gældende regler 
Reglerne om placering af kædebutikker findes i kædegruppefritagelsens § 6 og § 8, 
nr. 4. 
 
Hovedreglen er, at det enkelte kædemedlem selv kan bestemme sin forretnings be-
liggenhed uden indblanding fra de øvrige medlemmer af kædesamarbejdet. Det 
hedder således i § 8, stk. 4, at ”Der gælder ikke fritagelse efter § 3, … hvis god-
kendelse af placering af forretningslokaler nægtes, jf. dog § 6 …”. 
 
Efter gruppefritagelsens § 6 kan deltagerne i et kædesamarbejde ”… forpligtes til 
at forelægge placeringen af nye forretningslokaler for de øvrige deltagere i kæde-
samarbejdet til godkendelse efter saglige og ikke-diskriminerende kriterier, der 
praktiseres ensartet. Tilsvarende gælder placeringen af forretningslokaler for virk-
somheder, der søger optagelse i kædesamarbejdet.”. 
 
Baggrunden for disse bestemmelser i gruppefritagelsen er at hindre aftalevilkår, der 
alene har til formål at opdele markeder/kunder og dermed hindre konkurrencen 
mellem kædedeltagerne. 
 
4.3.1.3. Konkurrencestyrelsens overvejelser og anbefalinger 
Selv om hovedreglen er, at en kæde ikke kan nægte at godkende placeringen af for-
retningslokaler, giver kædegruppefritagelsens regler om optagelse/godkendelse af 
butikkers placering dog et vist råderum for, at en kæde alligevel kan nægte at god-
kende placeringen med henvisning til såvel kvalitative som kvantitative kriterier – 
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også med en begrundelse om, at det vil gå ud over omsætningen i allerede eksiste-
rende butikker. 
 
Dette afspejler sig i praksis, hvor både Konkurrencerådet og Konkurrenceanke-
nævnet har fastslået, at det må anses for rimeligt, at etablerede butikker gives en vis 
sikkerhed mod en voldsom omsætningsnedgang som følge af nyetableringer, og at 
en kæde derfor må være berettiget til afslå godkendelse af en ny butik, hvis områ-
dets kundeunderlag ikke er tilstrækkeligt, og hvis området allerede dækkes effek-
tivt af én eller flere eksisterende butikker. Tilsvarende har såvel rådet som anke-
nævnet accepteret, at en kæde kan nægte godkendelse, hvis placeringen må antages 
at skade kædens image. 
 
Eksempel: Konkurrencerådet tog i februar 1998 stilling til Matas’ generelle optagelsesreg-
ler. Ifølge disse regler kan Matas afslå at godkende etableringen af en Matas forretning, 
hvis områdets kundeunderlag ikke skønnes tilstrækkeligt under hensyn til de krav, der føl-
ger af Matas’ koncept, hvis områdets omsætning dækkes effektivt af de eksisterende for-
handlere, eller hvis etableringen vil skade kædens image. 
 
Ved godkendelse af ansøgninger om nyetablering følger Matas nogle udførlige retningslin-
jer, der i systematiseret form angiver de markedsmæssige forhold, der skal vurderes, og de 
beregninger, der skal foretages ved ansøgninger om nyetableringer og flytninger. 
 
Konkurrencerådet henviste til, at § 6 i gruppefritagelsesbekendtgørelsen var indført med det 
formål at sikre de frivillige kæder nogle rammer, der tilnærmelsesvis minder om vilkårene 
for kapitalkæder. Rådet fandt, at de hensyn til områdets kundeunderlag, omsætningen i de 
eksisterende forretninger og kædens image, der lå til grund for reglerne, var både saglige og 
rimelige. Da reglerne tilmed blev fulgt konsekvent og ensartet, fandt rådet, at de lå inden 
for rammerne af kædegruppefritagelsen. Denne afgørelse blev stadfæstet af Konkurrence-
ankenævnet i oktober 1999. 
 
Men som det fremgår af kædegruppefritagelsens § 6 – og af ovennævnte eksempel 
– er det en forudsætning, at afslag skal begrundes ud fra saglige og ikke-
diskriminerende kriterier, der praktiseres ensartet – dvs. at kriterierne skal være åb-
ne og gennemskuelige for alle, så der ikke er nogen, der favoriseres på bekostning 
af andre – og det må medgives, at det kan være vanskeligt for kæderne at forholde 
sig til, hvornår der med rimelig sikkerhed kan siges at være tilstrækkeligt saglige 
og ikke-diskriminerende grunde til, at man med rette er undtaget fra hovedreglens 
forbud. 
 
Eksempel: Konkurrenceankenævnet hjemviste i oktober 1999 en særlig ”centerprioritetsre-
gel” i Matas vedtægter til fornyet behandling. Reglen var en slags ”først-til-mølle”-regel, 
dvs. at det medlem, der først gav Matas skriftlig oplysning om sin interesse i at etablere bu-
tik i et butikscenter, havde førsteret til stedet. Desuden var det kædeselskabet – og ikke de 
enkelte medlemmer – der måtte forhandle pris og placering med centeret, og kun hvis nr. 1 
ikke ville acceptere forhandlingsresultatet, kunne nr. 2 i rækken komme i betragtning. 
 



 46/87 
 
 

Konkurrencerådet havde ved den tidligere behandling af spørgsmålet alene vurderet, om 
reglen opfyldte betingelserne i kædegruppefritagelsens § 6. Rådet fandt at det var tilfældet, 
fordi hensynet bag reglen, nemlig at undgå konkurrence mellem ansøgere til et evt. center 
måtte anses for sagligt set fra kædens synspunkt. Rådet fandt også, at reglerne sikrede til-
strækkelig ligebehandling, da alle ansøgere ville have samme mulighed for at ”komme 
først”. Konkurrenceankenævnet fandt imidlertid, at der forelå ”… en sådan usikkerhed om 
centerprioritetsreglens indhold og praktisering, at der – som sagen foreligger oplyst – ikke 
er fornødent grundlag for at anse den for omfattet af § 6 i den nævnte gruppefritagelses-
bekendtgørelse …”. 
 
Ved Konkurrencerådets fornyede behandling i juni 2000 fik Matas påbud om at ophæve 
reglen. Påbudet var begrundet med, at bestemmelsen gav eksisterende kædemedlemmer en 
fortrinsstilling og derfor ikke opfyldte kædegruppefritagelsens krav til ikke-diskriminering. 
Rådet fandt således, at prioritetsreglen efter sin ordlyd ikke var tilstrækkelig til at sikre, at 
der ikke blev pålagt konkurrencebegrænsninger, der gik længere end nødvendigt for at op-
fylde sit formål, og at administrationen af bestemmelsen ikke udelukkede, at reglen kunne 
anvendes af bestående medlemmer til at blokere for optagelsen af konkurrenter. 
 
Eksemplet viser, at ordlyden i kædegruppefritagelsens § 6 kan føre til restriktive 
afgørelser, som muligvis ville være faldet anderledes ud, hvis rådet havde foretaget 
en mærkbarhedsvurdering efter konkurrencelovens § 6. 
 
En større frihed for de frivillige kæder til selv at afgøre, hvor mange medlem-
mer/butikker man vil have i kæden, og hvor butikkerne mest optimalt placeres, vil 
kun i undtagelsestilfælde have en mærkbart negativ virkning for konkurrencen. 
 
På dette felt giver kædegruppefritagelsen ikke tilstrækkeligt entydige rammer, som 
kæderne kan agere indenfor uden at komme i konflikt med loven, og spørgsmålet 
er, hvordan problemet mest hensigtsmæssigt kan løses. 
 
En fjernelse af det overordnede forbud i kædegruppefritagelsens § 8, nr. 4, mod, at 
en kæde nægter at godkende placeringen af et nyt forretningslokale, synes ikke i 
sig selv at kunne løse problemet.  
 
Hvis ønsket om så uhindret som muligt at kunne styre antallet af kædebutikker og 
deres placering skal imødekommes inden for gruppefritagelsens rammer, vil det 
betyde, at også bestemmelsen i § 6 må fjernes, så der gives en generel fritagelse til 
alle former for områdebeskyttelse, eksempelvis også fritagelse til aftaler, der 
grundlæggende har til formål at opdele markeder/kunder ved at beskytte de mindst 
effektive kædemedlemmer mod konkurrence fra mere effektive og innovative virk-
somheder. 
 
Et sådant resultat af en generel fritagelse vil imidlertid stride mod konkurrencelo-
vens formålsparagraf og i øvrigt være uforeneligt med såvel lovens § 6 som EU’s 
konkurrenceregler, hvorefter aftaler mellem konkurrenter, der direkte eller indirek-
te har til formål eller til følge at fordele markeder eller kunder, betragtes som alvor-
lige begrænsninger, der som udgangspunkt er omfattet af forbudet mod konkurren-
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cebegrænsende aftaler. Fx falder netop sådanne aftaler uden for Kommissionens 
bagatelmeddelelse.24 
 
Det synes heller ikke hensigtsmæssigt at fastsætte detaljerede regler i en gruppefri-
tagelse om godkendelseskriterier, der kan anses for at være konkurrenceretligt ac-
ceptable. Fx vil kriterier, som på ét markedsområde anses som fuldt ud saglige, ik-
ke nødvendigvis være det på et andet område. Spørgsmålet vil derfor altid afhænge 
af en konkret vurdering. 
 
Desuden vil en sådan model fastholde og udbygge gruppefritagelsens ”hvidlistede” 
betingelser, og det har fra flere sider været fremført, at gruppefritagelsen – hvis den 
opretholdes – bør ændres, så den (i lighed med EU’s nye gruppefritagelser) alene 
indeholder en liste over forbudte betingelser. 
 
Herudover kommer en ”hvidliste” let til at virke for restriktiv, fordi det er vanske-
ligt at lave en udtømmende liste over, hvad kæderne lovligt kan aftale. Der vil der-
for altid være flere andre betingelser eller andre formuleringer, som en kæde lovligt 
kan anvende, uden at det udtrykkeligt er fastsat i gruppefritagelsen. 
 
Det vil heller ikke løse problemet at bevare forbudet i modificeret form under de 
sortlistede betingelser, dvs. ved at indføje særlige undtagelser fra forbudet. Også en 
sådan model vil komme til at virke for restriktiv, da der ved fastlæggelse af regler-
ne i en gruppefritagelse må anvendes ”den højeste fællesnævner”. Det betyder, at 
der vil være en lang række tilfælde, hvor forbudet alligevel rammer kædeaftaler, 
uanset at markedsforhold, kædestyrke mv. tilsiger, at aftalerne ud fra en konkret 
vurdering ikke udgør noget konkurrenceproblem. 
 
Problemet vil mest hensigtsmæssigt kunne løses ved at ophæve gruppefritagelsen. 
 
En ophævelse af gruppefritagelsen – kombineret med udarbejdelse af en vejledning 
– vil ganske vist ikke fuldt ud kunne imødekomme ønsket om sikkerhed for i alle 
tilfælde at kunne agere frit, da dette bl.a. vil afhænge af den enkelte kædes størrelse 
og styrke på markedet. Men den allerede foreliggende praksis viser, at der for langt 
de fleste kæder vil kunne skabes en betydeligt større sikkerhed og i øvrigt langt 
større frihedsgrad. 
 
Udgangspunktet vil være, at kæderne har en legitim interesse i at optimere antallet 
af kædebutikker og deres placering, og at dette i øvrigt kan bidrage til en effektiv 
udvikling af branchestrukturen. En frivillig kæde, der ikke er dominerende, kan 
derfor efter eget skøn – og uden at komme i konflikt med konkurrencereglerne – 
opstille betingelser om, hvor mange butikker, der skal være i kæden, og hvor de 
skal placeres. 
 

                                                      
24 Meddelelse (2001/C 368/07) fra Kommissionen om aftaler af ringe betydning, der ikke 
indebærer en mærkbar begrænsning af konkurrencen i henhold til artikel 81, stk. 1, i trakta-
ten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (bagatelaftaler). 
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Der vil således kunne stilles kvalitative krav til butikkernes placering, idet sådanne 
krav kun i yderst sjældne tilfælde vil have nogen negativ virkning for konkurrencen 
på markedet. Fx er det i praksis ikke anset for noget konkurrenceproblem, at en 
kæde kræver, at butikkerne skal være beliggende ud til hovedstrøg, at der skal være 
et vist vinduesareal til rådighed eller lignende krav til beliggenheden. 
 
Heller ikke kvantitative kriterier, hvor godkendelse af butikkens placering afhæn-
ger af, at områdets omsætnings- og kundepotentiale skal være tilstrækkeligt, her-
under om området allerede er effektivt dækket af en eller flere kædebutikker, vil 
som hovedregel blive ramt af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i kon-
kurrencelovens § 6. 
 
For så vidt angår styring af antallet af kædemedlemmer vil en ophævelse af grup-
pefritagelsen betyde en større frihed for en lang række kæder til at lukke og åbne 
for optagelse af nye medlemmer efter eget skøn og ønske. 
 
Dette skyldes, at fx en generel afvisning af at optage nye medlemmer i princippet 
er forbudt ifølge kædegruppefritagelsen, der med kravet om ligebehandling og ens-
artethed ikke tillader, at en frivillig kædes godkendelsesprocedure favoriserer eksi-
sterende medlemmer på bekostning af eksterne ansøgere. 
 
Dette forbud gælder uanset markedsforholdene. Men den seneste praksis viser, at 
en konkret vurdering, baseret på bl.a. markedsstruktur, kædens andel af markedet 
mv., i mange tilfælde vil føre til, at selv subjektivt prægede optagelsesbestemmel-
ser vil blive anset for at påvirke konkurrencen på markedet i et så minimalt om-
fang, at de ikke udgør en konkurrencebegrænsning. 
 
Eksempel: I juni 2002 foretog Konkurrencestyrelsen en konkret vurdering af andelshaver-
overenskomsten for kæden BabySam a.m.b.a. Overenskomsten indeholdt bl.a. optagelses-
regler, hvorefter kædeselskabets bestyrelse på baggrund af skøn kunne afvise at optage et 
nyt medlem eller nægte eksisterende medlemmer at åbne et nyt forretningssted. Desuden 
kunne eksisterende kædemedlemmer i det pågældende område gøre indsigelse mod, at der 
etableredes en ny butik, og hvis der ikke allerede var en butik i området, havde de nærmest 
liggende BabySam forretninger fortrinsret frem for såvel andre medlemmer som ikke-
medlemmer til at etablere sig i området. 
 
Disse optagelsesregler indeholdt således klart subjektive og diskriminerende elementer i 
strid med kædegruppefritagelsens § 6, og også i forhold til bekendtgørelsen om interne afta-
ler i andelsvirksomheder gik reglerne længere end tilladt. Alligevel fandt Konkurrencesty-
relsen, at der kunne gives en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9. Denne 
afgørelse var begrundet i en konkret vurdering af markedsstrukturen, herunder BabySams 
ringe andel af babyudstyrsmarkedet, og styrelsen fandt, at reglerne bl.a. på grund af de al-
ternative muligheder for at etablere selvstændig babyudstyrsbutik eller søge optagelse i en 
konkurrerende kæde, ikke havde sådanne mærkbare virkninger, at de udgjorde en konkur-
rencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6. 
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Som eksemplet viser, vil heller ikke fordele – så som fortrinsret for eksisterende 
medlemmer til at eje/drive nye kædebutikker – som udgangspunkt blive anset for at 
udgøre et mærkbart konkurrencemæssigt problem. Det er således ikke noget rets-
krav at blive optaget som medlem af en kæde. 
 
Der kan dog være forskel på, om styringen sker fra centralt hold, hvor kædemed-
lemmerne overlader det til kædeselskabet at sikre, at antal butikker og deres place-
ring giver kæden den bedst mulige konkurrenceevne og på, om de enkelte med-
lemmer har vetoret mod nyetableringer inden for ”deres område”. I førstnævnte ek-
sempel vil der – selv for kæder med en vis markedsstyrke – kunne argumenteres 
for, at styringen bidrager til at styrke effektiviteten til gavn for såvel virksomhe-
derne som forbrugerne, mens dette er mere tvivlsomt i sidstnævnte eksempel. 
 
Alt i alt er det Konkurrencestyrelsens vurdering, at kædegruppefritagelsen er mere 
hæmmende end fremmende for de frivillige kæders muligheder på dette område, og 
at en ophævelse i vid udstrækning vil imødekomme de fremsatte ønsker. 
 
4.3.2. Fælles koncept, informationsudveksling og markedsføring 
4.3.2.1. Kædernes ønsker 
En række kæder har fremsat ønske om i højere grad at kunne forpligte kædemed-
lemmerne til at underordne sig et fælles koncept og ensartet eksponering af produk-
terne og til at kunne kræve indberetning fra kædemedlemmerne af alle relevante 
oplysninger om de enkelte kædebutikkers drift. Desuden har kæderne ønsket at ha-
ve fuld kontrol med medlemmernes markedsføring (annoncering). 
 
Med hensyn til kædemedlemmernes koncept og eksponering af varerne har kæder-
ne peget på, at leverandører ofte afholder store beløb på markedsføring i form af 
tv-reklamer, ugebladsannoncer, salgsfremmende materiale og udstyr mv. Af hen-
syn til kædens forhandlingsstyrke over for leverandørerne – og dermed kædens 
konkurrenceevne – er det derfor af afgørende betydning, at kæden kan stille krav til 
medlemmerne om, at en given vare skal tildeles et vist areal og en fremtrædende 
placering i butikken, og at medlemmerne i øvrigt gør brug af det salgsfremmende 
materiale, som leverandørerne stiller til rådighed. Desuden finder kæderne det væ-
sentligt at sikre, at også anvendelse af integrerede IT-systemer kan stilles som et 
konceptkrav. 
 
Ønsket om større frihed til at udveksle informationer har kæderne begrundet med, 
at det er nødvendigt for at kunne optimere kædens konkurrenceevne at have adgang 
til alle oplysninger om butikkernes priser, bruttoavance, dækningsbidrag, omsæt-
ning, salgsarealer, lønomkostninger, soliditet osv. 
 
Kæderne har desuden koblet dette ønske med ønsket om, at anvendelse af fuldt in-
tegrerede IT-systemer skal kunne kræves som en del af det fælles kædekoncept, 
idet sådanne systemer på rationel vis kan lette informationen mellem kædeselskab 
og kædemedlemmer, herunder bruges som instrument for de serviceydelser, som 
selskabet leverer til medlemmerne.   
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Endelig har kæderne om behovet for en stram styring af medlemmernes annonce-
ring henvist til, at det er af betydning for kædens image og for forholdet til leve-
randørerne, at der er fuldstændig ensartethed i de reklamer der udsendes af kæden. 
Der ønskes derfor kontrol med, at medlemmernes udsendelse af lokale annoncer 
har et grundlæggende ens udseende. Desuden ønskes der kontrol med medlemmer-
nes lokalt udsendte annoncetilbud, da annoncetilbud fra én kædebutik kan give for-
brugerne en vildledende opfattelse af at kunne finde samme tilbud i kædens øvrige 
butikker. 
 
4.3.2.2. Gældende regler 
Bestemmelser om kædekoncept, eksponering af varerne, markedsføring og infor-
mationsudveksling findes blandt de ”hvidlistede” betingelser i kædegruppefritagel-
sens § 4, idet der dog er en enkelt ”sortslistet” betingelse i gruppefritagelsens § 8. 
 
Dertil kommer, at fx betingelser om særlig eksponering af varer ofte vil være et na-
turligt led i en såkaldt ”vertikal aftale”, dvs. at aftalen indgås af de enkelte kæde-
medlemmer med kædeselskabet eller med eksterne leverandører. 
 
Sådanne aftaler vil typisk blive indgået som en betingelse for køb og videresalg af 
varerne. Aftalerne skal derfor ikke vurderes efter kædegruppefritagelsen, men efter 
gruppefritagelsen for vertikale aftaler, og der er som udgangspunkt intet til hinder 
for, at en leverandør eller et kædeselskab kan stille krav til, hvordan varen skal 
præsenteres – eller for den sags skyld andre krav til konceptets kvalitet (butiksind-
retning, personaleuddannelse, eftersalgsservice osv.). 
 
Efter kædegruppefritagelsen, som alene er rettet mod det, som kædemedlemmerne 
kan aftale indbyrdes, gælder der ifølge § 8, nr. 2, ikke fritagelse, ”hvis detailhan-
delsvirksomheder afskæres fra at markedsføre egen virksomhed”. Dvs. at kæde-
medlemmerne ikke må forpligte hinanden til kun at deltage i fælles annoncering. 
 
Derimod er det tilladt at de aftaler bestemte krav til både kædekoncept, ekspone-
ring, annoncering og informationsudveksling. 
 
Efter § 4, stk. 1, kan kædedeltagere således forpligte hinanden ”til at føre det sor-
timent, kædesamarbejdet løbende markedsfører i fællesskab over for forbrugere, 
og til at eksponere disse varer over for forbrugerne på en bestemt måde”. 
 
Desuden kan kædedeltagerne forpligte hinanden med hensyn til form og indhold af 
deres markedsføring. Dette følger af gruppefritagelsens § 4, stk. 2, hvor det hedder: 
”Deltagere i kædesamarbejder kan forpligtes til at reklamere for kædesamarbej-
det, den enkelte detailhandelsvirksomhed og det af kæden aftalte varesortiment ef-
ter fælles aftalte regler …”. 
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Endelig kan deltagerne ifølge § 4, stk. 3, ”forpligtes til at overholde bestemte fæl-
les aftalte krav til detailhandelskoncepter25, at rapportere samlede nøgletal for re-
sultatet af fælles aktiviteter samt at deltage i ERFA-grupper.”.  
 
Det er i praksis forudsat, at indberetning af oplysninger ikke kan udstrækkes til at 
gælde kommercielt følsomme oplysninger, fx om de enkelte deltageres prispolitik. 
 
4.3.2.3. Konkurrencestyrelsens overvejelser og anbefalinger 
Ud over indkøbssamarbejde, er markedsføringssamarbejde ét af hovedformålene 
med, at detailhandlere slutter sig sammen i kæder. De har i den forbindelse et na-
turligt behov for at fremtræde ensartet over for forbrugerne, ligesom muligheden 
for at kunne stille krav til butikkernes fremtræden kan styrke dem i forhandlingssi-
tuationen med leverandørerne – og dermed styrke deres konkurrenceevne på mar-
kedet. 
 
Der er allerede i dag vide rammer for kædernes muligheder for at fastlægge bin-
dende kædeelementer i form af kvalitative krav til deres butikskoncept og markeds-
føring. Der har da heller ikke været konkrete klager eller andre sager, hvor kæder-
nes regler herom har givet anledning til indgreb fra konkurrencemyndighederne. 
 
Problemets kerne ligger især i følgende to forhold: 
 
Det ene forhold er oplistningen af, hvad der efter kædegruppefritagelsen anses for 
at ligge inden for begrebet ”detailhandelskoncept”. Med en sådan liste vil det uvæ-
gerligt skabe en usikkerhed om lovligheden, hvis kæderne i deres koncept inddra-
ger andre elementer, som ikke udtrykkeligt er nævnt, ligesom det kan være vanske-
ligt at forholde sig til, hvornår minimumskrav anses for ”objektive”. 
 
Det andet forhold er, at det kan være vanskeligt for kæderne at skelne mellem, om 
en aftale er ”horisontal” og dermed omfattet af de grænser, som kædegruppefrita-
gelsen fastlægger, eller om den er ”vertikal” og dermed omfattet af et helt andet og 
mere lempeligt regelsæt. 
 
Dette gælder også med hensyn til spørgsmålet om informationsudveksling. Formu-
leringen af den gældende bestemmelse i kædegruppefritagelsen skal således ses i 
lyset af, at horisontale aftaler om udveksling af forretningsmæssige oplysninger 
mellem konkurrerende virksomheder som hovedregel er konkurrenceretligt pro-
blematiske, mens der ikke er helt de samme betænkeligheder, hvis udvekslingen 
sker vertikalt – dvs. mellem virksomheder på forskellige omsætningstrin. 
 

                                                      
25 ”Detailhandelskoncept” er i gruppefritagelsens § 2, nr. 5, defineret som ”detailhandels-
virksomheders butiks- og facadeindretning, produktsortiment og -sammensætning, objekti-
ve minimumskrav til produkter, personalerekruttering. -påklædning, -uddannelse og -
træning, service og eftersalgsservice, kort- og betalingssystemer samt deres administrative 
systemer og registrering af data”. 
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Dog kan også en sådan vertikal informationsudveksling være i konflikt med kon-
kurrencereglerne, fx hvis en leverandør anvender den til at afsløre data om andre 
leverandører, eller fx hvis udvekslingen af oplysninger reelt dækker over en aftale 
om bindende videresalgspriser. 
 
Eksempel: I oktober 2004 stadfæstede Konkurrenceankenævnet Konkurrencerådets påbud 
til Bestseller om at ændre virksomhedens IT-system, således at butikkerne ikke længere 
skulle indberette salgspriser og dækningsbidrag for hver enkelt vare til Bestseller. 
 
Konkurrencerådet havde lagt vægt på, at Bestseller hidtil havde krævet, at butikkerne skulle 
følge Bestsellers ”vejledende” priser, og at fortsat indberetning af butikkernes salgspriser 
og dækningsbidrag ikke effektivt ville bringe de bindende videresalgspriser til ophør. 
 
Konkurrenceankenævnet tiltrådte, ”at der er en sådan forbindelse mellem Bestsellers hidti-
dige ordning med bindende videresalgspriser og den fortsatte løbende indberetning af øko-
nomiske oplysninger fra de selvstændige detailhandlere, som muliggør at Bestseller kan 
følge den enkelte virksomheds faktiske salgspriser og dækningsbidrag, at indberetnings-
ordningen må anses for at indeholde en sådan pristilkendegivelse, som er omfattet af for-
budet mod vertikal prisbinding. 
 
Kæderne har peget på, at denne konkrete afgørelse er et eksempel på, at de frivilli-
ge kæder er udsat for en urimelig forskelsbehandling i forhold til kapitalkæderne, 
fordi den hindrer de frivillige kæder i at etablere de bedst egnede systemer til at bi-
stå medlemmerne med at opnå en rentabel og konkurrencedygtig drift af deres bu-
tikker.    
 
Men kernen i denne sag var, at Bestseller ud over indberetningsordningen havde en 
aftale med butikkerne om, at de skulle følge Bestsellers ”vejledende” priser, og bå-
de rådet og ankenævnet fandt, at Bestsellers tilsagn om at ophæve denne bestem-
melse om bindende priser ville være virkningsløs, hvis man ikke også fjernede den 
signalværdi og kontrolmulighed, der lå i, at butikkerne fortsat indberettede priser 
og dækningsbidrag for de enkelte varer. Dertil kom, at Bestseller via egne butikker 
også opererede på detailmarkedet, hvormed der blev tale om et horisontalt prisud-
vekslingssystem.26 
 
Afgørelsen er således ikke til hinder for, at en kæde stiller krav om, at medlemmer-
ne skal indberette visse data til kædeselskabet. Det afgørende i så henseende er, 
hvad sådanne data skal eller kan anvendes til, og i hvilken form de evt. viderefor-
midles til de øvrige kædemedlemmer. 
 
Alt i alt vil det sjældent give anledning til konkurrencemæssige problemer, at kæ-
derne stiller krav til butikkernes koncept, vareeksponering, markedsføring mv., og 
de usikkerhedsmomenter, som de gældende regler tilsyneladende kan rejse, bør 
derfor minimeres. Bl.a. kan et krav om indberetning af relevante oplysninger være 
                                                      
26 Det bemærkes, at Bestseller har indbragt Konkurrenceankenævnets kendelse for Østre 
Landsret. 
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nødvendigt for at opnå en række effektivitetsfordele ved fx lager- og indkøbssty-
ring, og det vil være helt naturligt at anvende IT-systemer til dette formål. 
 
Som nævnt giver kædegruppefritagelsens regler i princippet allerede et stort råde-
rum for kæderne til at fastsætte bindende kædeelementer på dette område, og det er 
derfor spørgsmålet, om en ændring af gruppefritagelsen vil være det rette middel til 
at imødekomme kædernes ønske. 
 
Med hensyn til fælles koncept og eksponering af varer samt muligheden for indbe-
retning af oplysninger kan man spørge, om det ville løse problemet at udvide defi-
nitionen af ”detailhandelskoncept” til at indeholde en række yderligere elementer. 
Det ses imidlertid ikke at være tilfældet, da det i praksis vil være umuligt at give en 
fuldstændig udtømmende liste, der tager højde for alle tænkelige forhold, som på 
sigt måtte vise sig naturlige at inddrage i konceptet. 
 
Specielt hvad angår spørgsmålet om indberetning af oplysninger kan man ikke for-
håndsudelukke, at sådanne krav reelt dækker over aftaler eller samordnet praksis, 
der typisk indgår i ”kartelarrangementer”, hvor de har til formål at styrke kontrol-
len med, at deltagerne overholder en konkurrencebegrænsende aftale. 
 
Man kan derfor ikke ”gruppefritage” enhver form for informationsudveksling, men 
må fortsat – hvis kædegruppefritagelsen skal bevares – have nogle ret restriktive 
betingelser for indberetning og anvendelse af specifikke oplysninger, hvormed man 
også på dette punkt støder på problemet, at kæderne i mange tilfælde vil føle sig 
ramt af begrænsninger, som reelt ikke er møntet på deres situation. 
 
Det vil heller ikke stemme overens med grundlæggende konkurrenceretlige prin-
cipper at fjerne bestemmelsen om markedsføring i § 8, nr. 2, og dermed tillade, at 
kæder frit kan forhindre deres medlemmer i at annoncere for deres egen forretning. 
En sådan tilladelse vil fx indebære en begrænsning i den enkeltes mulighed for via 
annoncering at møde konkurrencen på lokalt plan. Det er i den forbindelse vigtigt 
at være opmærksom på, at det i de frivillige kæder er de enkelte medlemmer selv, 
der bærer den økonomiske risiko for såvel egne som kædens kommercielle beslut-
ninger. Der må derfor også være en rimelig proportionalitet mellem økonomisk an-
svar og beslutningskompetence. 
 
Der er ikke er noget til hinder for at stille krav til annonceringens layout mv. Men 
helt at forbyde egen annoncering er at gå længere end nødvendigt for at sikre det 
effektivitetsfremmende mål, man har med kædens markedsføringssamarbejde. 
 
Det kan i den forbindelse nævnes, at begrænsning af virksomheders adgang til at 
markedsføre sig gennem reklamer eller salgsfremstød i medierne eller på internet-
tet, anses for en begrænsning af virksomhedens mulighed for passivt salg – også 
selv om aftalen indgås vertikalt. En sådan begrænsning vil derfor som udgangs-
punkt altid være forbudt og kan kun fritages, hvis der er meget vægtige argumenter 
for at gøre det. 
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Da en ændring af kædegruppefritagelsen ikke synes at være en farbar vej, er 
spørgsmålet, om man med en ophævelse af kædegruppefritagelsen risikerer at på-
føre kæderne en endnu større usikkerhed med hensyn til, hvad der lovlig kan stilles 
af krav til en kædes koncept mv. og dermed øger problemet for de frivillige kæder i 
stedet for – som tilsigtet – at minimere det. 
 
Dette vil efter Konkurrencestyrelsens opfattelse ikke være tilfældet. 
 
Aftalevilkår, der stiller en række krav, som detailhandlerne skal opfylde for at del-
tage i kæden og for at sælge og markedsføre de produkter, som indgår i kædesorti-
mentet, påvirker naturligvis forholdet mellem kædens medlemmer, men vil kun 
sjældent blive anset for at begrænse konkurrencen på markedet mærkbart. 
 
Det betyder, at en kæde kan gå relativt langt med hensyn til at stille krav til kon-
cept, sortiment, design, service, indberetningsordninger, anvendelse af ens edb-
systemer osv. uden at bekymre sig om at komme i konflikt med konkurrencereg-
lerne. 
 
Hvad angår dataudveksling mellem kædeselskab og forhandlere vil selskabet fx 
kunne overføre filer med vejledende priser, blot forhandlerne uden besvær kan 
ændre priserne i filerne. 
 
En ophævelse af kædegruppefritagelsen vil ganske vist ikke imødekomme ønsket 
om at forbyde kædemedlemmer at markedsføre sig selv. Men en ophævelse vil hel-
ler ikke stille kæderne ringere, end tilfældet er i dag, og som nævnt ovenfor vil det-
te specifikke ønske heller ikke kunne imødekommes ved en lempelse af gruppefri-
tagelsen. 
 
Det er derfor samlet set Konkurrencestyrelsens holdning, at en ophævelse af kæde-
gruppefritagelsen vil give kæderne nogle enklere og klarere rammer at agere inden-
for. 
 
4.3.3. Loyalitetsforpligtelse (interesser i konkurrerende virksomhed) samt ud-
trædelsesvarsel 
4.3.3.1. Kædernes ønsker 
Spørgsmålet om kædemedlemmers økonomiske interesser uden for kæden har ikke 
været et af de punkter, som kæderne specifikt har peget på i forbindelse med Kon-
kurrencestyrelsens afdækning af deres ønsker og behov. 
 
Men kæderne har tidligere – bl.a. i forbindelse med konkrete sager – tilkendegivet, 
at kædegruppefritagelsen er for restriktiv på dette punkt. 
 
Kædernes holdning har været, at det ikke er tilstrækkeligt, at kæderne lovligt kan 
forbyde medlemmerne at deltage i konkurrerende kædesamarbejder, men at det 
derimod er nødvendigt at kunne forbyde enhver form for deltagelse i andre virk-
somheder uden for kæden, der beskæftiger sig med salg af produkter, der er i kon-
kurrence med kædens produkter. 
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Kæderne har i den forbindelse peget på, at det er afgørende for en kæde at kunne 
forbyde medlemmerne at deltage i anden form for konkurrerende virksomhed, fordi 
det er uundgåeligt, at et kædemedlem, der deltager i driften af en konkurrerende 
forretning, vil anvende – og dermed misbruge – væsentlige, fortrolige oplysninger 
om knowhow, kædens planer for kampagner, varesortiment, markedsføringstiltag 
osv. 
 
Også længden af kædernes udtrædelsesvarsel har været bedømt i et par konkrete 
sager, og kæderne har i forbindelse med Konkurrencestyrelsens undersøgelse af de 
frivillige kæders konkurrenceforhold fremsat ønske om, at der gives mulighed for 
et længere udtrædelsesvarsel end tilladt efter kædegruppefritagelsen i dag. 
 
Ønsket er begrundet i, at hensyn til investeringer i fælles infrastruktur, samhan-
delsaftaler med leverandørerne, opretholdelse af en effektiv distribution mv. inde-
bærer, at et opsigelsesvarsel på minimum 12 løbende måneder er af vital betydning 
for kædens fortsatte evne til at agere på en økonomisk rationel måde, så som at 
kunne indgå forpligtende aftaler med leverandørerne, der ofte planlægges et år 
frem i tiden. 
 
4.3.3.2. Gældende regler 
Efter kædegruppefritagelsen er det tilladt, at kædemedlemmerne forpligter hinan-
den til ikke at have interesser i konkurrerende kæder. Dette fremgår af § 5, hvor det 
hedder: ”Deltagere i kædesamarbejder kan forpligtes til ikke at deltage i eller eje 
aktier, andele eller have andre væsentlige økonomiske interesser i konkurrerende 
kædesamarbejder. Forpligtelsen kan pålægges de pågældende for det tidsrum, de 
deltager i kædesamarbejdet, og indtil udløbet af ordinært opsigelsesvarsel.”. 
 
Bestemmelsen hører til de såkaldt ”hvidlistede” betingelser, dvs. de vilkår, som 
kædemedlemmerne gerne må aftale inden for rammerne af gruppefritagelsen. 
 
Derimod kan forpligtelsen ikke inden for gruppefritagelsens rammer udstrækkes til 
at gælde andre former for konkurrerende virksomhed end konkurrerende kædesam-
arbejder. 
 
Grænsen for, hvor langt et opsigelsesvarsel må være, findes i kædegruppefritagel-
sens § 8, nr. 5. Efter denne bestemmelse gælder der ikke fritagelse, ”hvis varslet 
for detailhandelsvirksomhedens udtrædelse af kæden overstiger 6 måneder til et 
kalenderårs udgang.”. 
 
Det vil sige, at kædeaftalen som udgangspunkt ikke må binde deltagerne i en peri-
ode, der overstiger 6 måneder. Men det kan dog kræves, at udtræden kun kan ske 
ved udgangen af et kalenderår, således at det tilladte opsigelsesvarsel reelt svarer til 
en periode på 6-18 måneder. 
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Til sammenligning kan henvises til reglerne for interne aftaler i andelsvirksomhe-
der27, hvor den tidsperiode, som medlemmerne må forpligtes til at lade deres inte-
resser som aftagere eller leverandører varetage af andelsvirksomheden, er fastsat til 
maksimalt 2 år, forudsat at andelsvirksomheden ikke er dominerende. I modsat fald 
skal medlemmerne kunne udtræde med et væsentligt kortere varsel. 
 
4.3.3.3. Konkurrencestyrelsens overvejelser og anbefalinger 
På den ene side må det antages, at detailhandlere, der vælger at deltage i et kæde-
samarbejde, som udgangspunkt ikke har nogen væsentlig interesse i at drive virk-
somhed i konkurrence med kæden – og dermed i princippet også i konkurrence 
med sig selv. Dette kunne tale for, at problemet ikke i sig selv har noget stort om-
fang.  
 
På den anden side kan det naturligvis ikke udelukkes, at problemet kan opstå. Pro-
blemstillingen har været behandlet i forbindelse med sager, hvor en sådan loyali-
tetsforpligtelse i visse tilfælde er påbudt ophævet med henvisning til, at den gik 
længere end tilladt efter kædegruppefritagelsen. 
 
Eksempel: I en afgørelse fra maj 2000 påbød Konkurrencerådet Inbogulve at ophæve et 
forbud i kædens vedtægter mod, at kædens medlemmer direkte eller indirekte deltog i – el-
ler havde tilknytning til – nogen form for virksomhed, som drev detailhandel med tilsva-
rende produktsortiment eller forretningsområde som Inbogulve. 
 
Inbogulve var ikke direkte omfattet af kædegruppefritagelsen, fordi kæden, ud over detail-
handel, også beskæftiger sig med erhvervssalg. Alligevel blev gruppefritagelsen brugt som 
fortolkningsbidrag, og med henvisning til gruppefritagelsens § 5 konkluderede rådet, at be-
stemmelsen var mere vidtgående, end gruppefritagelsen giver mulighed for, og at den der-
for ikke kunne meddeles en individuel fritagelse.  
 
Bestemmelsen i det nævnte eksempel om Inbogulve havde aldrig været praktiseret, 
og påbudet om at ophæve bestemmelsen har derfor næppe haft nogen afgørende 
betydning for kædens muligheder for at operere på markedet. Men eksemplet viser, 
at især de såkaldt ”hvidlistede” betingelser i gruppefritagelsen kan have en tendens 
til at påvirke vurderingen i en lidt for restriktiv retning, forstået på den måde, at 
hvis et vilkår ikke udtrykkeligt er tilladt, vil det – måske lidt for automatisk – blive 
anset for unødvendigt vidtgående. 
 
En loyalitetsforpligtelse, som der hér er tale om, bør bl.a. ses i sammenhæng med 
en række andre forhold, herunder kædens opsigelsesregler og evt. andre udtrædel-
sesvilkår.  
 
Efter kædegruppefritagelsen kan opsigelsesvarslet som nævnt være op til 18 måne-
der, men det må medgives, at som bestemmelsen er formuleret, kan en kæde risike-
re, at ét eller flere medlemmer vælger at udmelde sig af kæden lige op til en 1. juli, 
hvormed opsigelsesvarslet er begrænset til 6 måneder. 
                                                      
27 Bekendtgørelse nr. 1029/1997 om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern. 
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En sådan situation kan bl.a. få afgørende betydning for kædens fremtidige forhand-
lingsposition over for leverandørerne, og det er samlet set Konkurrencestyrelsens 
vurdering, at kædegruppefritagelsens bestemmelser om loyalitet og opsigelsesvar-
sel kan have nogle utilsigtede virkninger, som alt i alt lægger for stramme bånd på 
kæderne. 
 
Med hensyn til kædernes ønske om at fastsætte mere restriktive loyalitetsforpligtel-
ser, kunne dette ønske imødekommes ved simpelt hen at ophæve bestemmelsen i 
kædegruppefritagelsens § 5. 
 
Men ved at ophæve bestemmelsen uden forbehold, ville man tillade, at kædemed-
lemmerne frit kunne forpligte hinanden til ikke at involvere sig i nogen form for 
konkurrerende virksomhed, uanset hvilke øvrige bindinger et sådant krav er kom-
bineret med – fx opsigelsesvarslets længde, særlige økonomiske vilkår for udtræ-
den eller krav om, at forpligtelsen også gælder i en vis periode efter udtræden. 
 
En sådan løsning kan være for vidtgående, da det i realiteten vil betyde, at man – i 
strid med grundlæggende konkurrenceretlige principper – giver tilladelse til, at kæ-
demedlemmer kan pålægge hinanden langvarige konkurrenceklausuler. 
 
Hvis problemet skal løses via en ændring af gruppefritagelsen, må der i stedet for 
den gældende bestemmelse i § 5 indsættes en ”sortlistet” bestemmelse, der fast-
lægger udtrykkelige rammer for bl.a. den tidsmæssige udstrækning af eventuelle 
loyalitetsforpligtelser. 
 
Også en ukritisk forlængelse af det tilladte opsigelsesvarsel i § 8, nr. 5, vil være 
problematisk. Ganske vist vil et opsigelsesvarsel på mere end de 6 mdr., som grup-
pefritagelsen tillader, ofte kunne anses for at være både, sagligt, rimeligt og nød-
vendigt, men det vil trods alt afhænge af såvel graden som kombinationen af de 
forpligtelser, der samlet set indgås aftale om i de enkelte kæder, kædernes størrelse 
og styrke på markedet samt de relevante markedsforhold og –strukturer i øvrigt. 
 
Det vil derfor ikke kunne udelukkes, at der kan forekomme enkelttilfælde, hvor 
man ved en individuel vurdering ville nå til et andet resultat, og da der alene bør 
gives gruppefritagelse til vilkår, der med rimelig stor sikkerhed altid vil kunne fri-
tages individuelt, vil en lempelse af gruppefritagelsen ikke være det rette instru-
ment til at løse problemet. 
 
Også på disse punkter vil en ophævelse af gruppefritagelsen give en mere smidig 
og hensigtsmæssig løsning på problemerne. 
 
I langt de fleste tilfælde vil forpligtelser til ikke at deltage i nogen form for konkur-
rerende virksomhed, så længe man deltager i et kædesamarbejde, blive anset som 
vilkår, der ganske vist griber ind i den enkeltes erhvervsfrihed, men som ikke nød-
vendigvis begrænser konkurrencen på markedet mærkbart. 
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I enkelte af de tidligere konkrete sager om kæders forbud mod at deltage i konkur-
rerende virksomhed synes der at have været en tendens til en lidt for ”mekanisk” 
anvendelse af gruppefritagelsen, forstået på den måde, at var en given begrænsning 
ikke direkte omfattet af gruppefritagelsens ”hvide liste”, blev den – måske uden 
nærmere granskning af formål og virkninger – anset for ulovlig og påbudt ophævet. 
 
Eksempel: Dagrofas kædeaftaler indeholdt en konkurrenceklausul, der forbød de deltagende 
kioskejere at drive lignende eller konkurrerende virksomhed uden for kæden. 
 
Aftalerne var ikke omfattet af kædegruppefritagelsen, fordi kædedeltagerne ikke har be-
stemmende indflydelse i Dagrofa. Men gruppefritagelsen blev alligevel brugt som fortolk-
ningsbidrag, og med henvisning til gruppefritagelsens § 5 afgjorde rådet i september 1999, 
at begrænsningen ”syntes unødvendig” og meddelte påbud om ophævelse. 
 
Da afgørelsen i eksemplet med Dagrofas aftaler blev truffet, skulle der ikke i for-
hold til kædegruppefritagelsen skelnes mellem, om aftalen var horisontal eller ver-
tikal. I dag ville man næppe inddrage kædegruppefritagelsen som fortolkningsbi-
drag, da Dagrofas aftaler med kioskejerne er vertikale aftaler mellem virksomheder 
på forskellige omsætningstrin. 
 
Hvorvidt bedømmelsen af Dagrofas kædeaftaler ville føre til et andet resultat i dag 
afhænger af en række forskellige faktorer, herunder især Dagrofas andel af de rele-
vante markeder, som aftalen vedrører, men under alle omstændigheder vil en vur-
dering, der tager udgangspunkt i de relevante markedsforhold og parternes mar-
kedsstyrke, føre til et mere retvisende billede af, om aftalevilkåret i sig selv kan 
have en mærkbar påvirkning af konkurrencen på markedet. 
 
Hvis man ser på, hvordan praksis har udviklet sig gennem tiden, tegner der sig da 
også et billede af, at man ved en konkret vurdering i dag formentlig sjældent vil nå 
frem til, at et krav om, at kædemedlemmer afholder sig fra at deltage i såvel kon-
kurrerende kæder som i andre former for konkurrerende virksomhed, kan antages 
at have en mærkbar påvirkning af konkurrencen. Især ikke, hvis det faktisk er mu-
ligt for kædemedlemmerne at komme ud af kædesamarbejdet med et rimeligt opsi-
gelsesvarsel. 
 
Eksempel: Konkurrencestyrelsen meddelte i januar 2002 en ikke-indgrebserklæring til kæ-
den BabySams andelshaveroverenskomst, der bl.a. indeholdt følgende loyalitetsforpligtelse: 
”Ingen andelshaver må være økonomisk, fagligt eller på anden måde involveret i eller til-
knyttet nogen konkurrerende virksomhed eller organisation, det være sig direkte som indi-
rekte, som selskabsdeltager, ansat, rådgiver eller på anden tænkelig måde”. 
 
Bestemmelsen blev vurderet efter både kædegruppefritagelsen og bekendtgørelsen om in-
terne aftaler i andelsvirksomheder, og Konkurrencestyrelsen konstaterede, at bestemmelsen 
både gik længere end tilladt efter kædegruppefritagelsen og desuden rakte ud over, hvad der 
kunne anses som nødvendigt for at sikre andelsselskabet en tilfredsstillende drift. 
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Styrelsen fandt, at bestemmelsen indebar en indskrænkning i medlemmernes erhvervsfri-
hed, men at disse formentlig alligevel kun i minimal grad ville have noget behov for eller 
ønske om at deltage i konkurrerende virksomheder, og i betragtning af kædens ringe stør-
relse på babyudstyrsmarkedet, og at medlemmerne i øvrigt kunne udtræde af kæden inden 
for et rimeligt varsel, fandt styrelsen ikke grund til at antage, at loyalitetsforpligtelsen kun-
ne begrænse konkurrencen på dette marked mærkbart. 
 
Tilsvarende gælder med hensyn til opsigelsesvarsler, hvor andre opsigelsesvarsler 
end de nu fastsatte i gruppefritagelsen ikke nødvendigvis vil give anledning til 
konkurrenceretlige problemer. 
 
Eksempel: I oktober 2001 vurderede Konkurrencestyrelsen, at et opsigelsesvarsel i Matas 
kæden på ”tolv måneder til udløbet af en måned” ikke gik længere end nødvendigt for at 
sikre den øgede effektivitet, der var formålet med kædens indkøbs- og markedsføringssam-
arbejde. 
 
Styrelsen lagde vægt på, at Matas er en landsdækkende kæde med betydelige markedsfø-
ringsudgifter, og at flere af kædemedlemmerne dækker en høj andel af Matas’ salg. Hvis 
flere af disse store medlemmer meldte sig ud af Matas med et effektivt varsel på 6 mdr., 
ville Matas således ikke kunne opretholde en effektiv distribution af kædens brede varesor-
timent, da tilpasning til en ny markedssituation ved en evt. ”masseudmeldelse” ville have et 
tidsperspektiv på op til et år. Styrelsen meddelte derfor en individuel fritagelse til opsigel-
sesvarslet på 12 mdr. 
 
Dette kunne naturligvis tale for, at man via en gruppefritagelse gav kæderne en ga-
ranti for, at de frit kan aftale sådanne forpligtelser. Men som tidligere nævnt skal 
der være en meget stor sikkerhed for, at forpligtelser, der tillades i en gruppefrita-
gelse altid vil kunne opnå en individuel fritagelse, uanset hvilke markedsforhold og 
–strukturer der i øvrigt gør sig gældende. 
 
I betragtning af kædernes forskellige typer bindingsgrader og –kombinationer og 
de varierende markedsforhold, de agerer under, vil der ikke via gruppefritagelse 
kunne gives en tilfredsstillende løsning, idet mange kæder uden problemer vil kun-
ne fastsætte mere restriktive krav, end en gruppefritagelse kan tillade. 
 
Konkurrencestyrelsen anbefaler derfor, at gruppefritagelsen ophæves. 
 
4.3.4. Købsbindinger 
4.3.4.1. Kædernes ønsker 
Nogle frivillige kæder har peget på, at frihed til at styre butikkernes indkøb og sor-
timent er en væsentlig forudsætning for at opnå de stordriftsfordele, der er målet 
med en kædes indkøbssamarbejde. 
 
Kæderne har i den forbindelse ønsket sikkerhed for, at de kan forpligte butikkerne 
til at købe bestemte mængder af bestemte produkter fra bestemte leverandører, idet 
sådanne forpligtelser er af afgørende betydning for kædernes forhandlingsposition 
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over for leverandørerne, bl.a. fordi leverandørernes priser er afhængige af, at man 
kan garantere et vist mindstekøb. 
 
Herudover har kæderne gjort opmærksom på, at hele ideen med at have et fælles 
kædekoncept, som opfylder forbrugernes forventning om at finde et ensartet sorti-
ment i alle kædens butikker, vanskeligt kan føres ud i livet, hvis kædemedlemmer-
ne for en stor del selv kan bestemme, hvilke varer de vil føre. Fx er det også van-
skeligt at lave fælles tilbudskampagner, hvis man ikke kan forpligte medlemmerne 
til at aftage bestemte mindstemængder af de varer, der indgår i kampagnen. 
 
Forpligtelser til at aftage mindstemængder og til udelukkende – eller i meget høj 
grad – at foretage indkøb inden for rammerne af kædesamarbejdet bør efter kæder-
nes opfattelse kunne fastsættes i den grundlæggende aftale om at deltage i kæde-
samarbejdet, da sådanne forpligtelser er en absolut forudsætning for, at kæden kan 
overleve, og det bør derfor være lovlig eksklusionsgrund, hvis et kædemedlem 
nægter at efterleve kravene. 
 
4.3.4.2. Gældende regler 
Kædegruppefritagelsen indeholder ikke regler om mindstekøb og eksklusive købs-
aftaler. Dette skyldes, at sådanne betingelser typisk indgår i vertikale aftaler, der 
omhandler de vilkår, hvorpå parterne kan købe, sælge og videresælge varerne, 
mens kædegruppefritagelsen efter ændringen i 2000 kun vedrører de horisontale 
elementer i samarbejdet. 
 
Ifølge kædegruppefritagelsens § 4, er det tilladt, at medlemmerne forpligter hinan-
den ”… til at føre det sortiment, kædesamarbejdet løbende markedsfører i fælles-
skab overfor forbrugeren …”.  
 
Det vil sige, at kædemedlemmerne kan lægge den overordnede strategi for, hvilke 
varegrupper og konkrete fabrikater, kunderne til enhver tid skal kunne finde i samt-
lige kædebutikker. Men bestemmelsen omhandler ikke, hvor – og på hvilke betin-
gelser – varerne skal købes, idet sådanne betingelser er anset for at indgå som et 
naturligt led i forholdet mellem kædedeltagere og kædeselskab – altså som et verti-
kalt aftaleforhold.  
 
Tilsvarende gælder for den ”sortlistede” bestemmelse i kædegruppefritagelsens § 8, 
nr. 1. Efter denne bestemmelse gælder der ikke fritagelse ”… hvis detailhandels-
virksomheder hindres i at føre andre produkter eller tjenesteydelser end fastsat af 
kædesamarbejdet ...”. 
 
Det betyder med andre ord, at kæden kan aftale et bestemt grundsortiment, men at 
det herudover er op til de enkelte medlemmer uden indblanding fra de andre kæde-
deltagere at træffe egne kommercielle beslutninger om, hvilke varer de ønsker at 
sælge, samt hvilken service de vil tilbyde. Sådanne ”ekstra” varer eller ydelser må 
naturligvis respektere det aftalte kædekoncept, herunder de aftalte krav til produkt-
sammensætning og service. 
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Hvis aftalen indgås mellem kædeselskabet og det enkelte medlem, er det gruppefri-
tagelsen for vertikale aftaler, der skal lægges til grund – hvis betingelserne for at 
nyde godt af denne gruppefritagelse i øvrigt er opfyldt. 
 
Efter gruppefritagelsen for vertikale aftaler er der principielt ikke noget til hinder 
for at indgå aftaler om eksklusivt køb – dét, der i gruppefritagelsens terminologi 
betegnes som en ”konkurrenceklausul”, dvs. en pligt for forhandleren til at købe 
mere end 80 % af forretningens samlede indkøb hos leverandøren eller hos en an-
den virksomhed, udpeget af leverandøren. 
 
En sådan aftale kan dog maksimalt indgås for 5 år ad gangen. Dette fremgår af 
gruppefritagelsens artikel 5, litra a), hvorefter fritagelsen falder bort for ”enhver 
direkte eller indirekte konkurrenceklausul med ubegrænset varighed eller en va-
righed over fem år”. 
 
Endelig bør det nævnes, at også Kommissionens retningslinjer for horisontale sam-
arbejdsaftaler28 omhandler aftaler om fælles indkøb af produkter. 
 
Omkring grundlaget for et indkøbssamarbejde udtaler Kommissionen, at ”Ind-
købsaftaler indgås ofte af små og mellemstore virksomheder med det formål at op-
nå de samme mængder og rabatter som deres konkurrenter. Disse aftaler mellem 
små og mellemstore virksomheder er derfor normalt konkurrencefremmende. Selv 
om der etableres en moderat markedsstyrke, kan dette opvejes af stordriftsfordele, 
forudsat at parterne virkelig samler de indkøbte mængder” (retningslinjernes 
punkt 116). 
 
Kommissionen er således som udgangspunkt positiv over for horisontale aftaler om 
indkøbssamarbejde mellem små og mellemstore virksomheder, hvor deltagerne 
binder sig til at samle deres indkøb inden for rammerne af samarbejdet, men påpe-
ger samtidig, at det afgørende for vurderingen af, om sådanne samarbejder kan an-
ses for konkurrencefremmende, er den markedsstyrke, der dermed opnås på såvel 
indkøbs- som afsætningsmarkedet. 
 
Der er ikke i retningslinierne peget på nogen absolut tærskel for, hvornår et ind-
købssamarbejde skaber en sådan markedsstyrke, at de negative konsekvenser vejer 
tungere end de positive. Men som en tommelfingerregel udtaler Kommissionen: ”I 
de fleste tilfælde er det dog usandsynligt, at der er tale om markedsstyrke, hvis af-
taleparterne har en samlet markedsandel på under 15 % på indkøbsmarkedet/-
markederne såvel som en samlet markedsandel på under 15 % på afsætningsmar-
kedet/-markederne. Under alle omstændigheder er det ved denne tærskel for mar-
kedsandelen sandsynligt, at den pågældende aftale opfylder de betingelser for fri-
tagelse efter artikel 81, stk. 3, der er beskrevet nedenfor. En markedsandel over 
denne tærskel betyder ikke automatisk, at samarbejdet medfører negative virknin-

                                                      
28 Kommissionens retningslinjer for anvendelsen af EF-traktatens artikel 81 på horisontale 
samarbejdsaftaler (EFT C 3 af 6.1.2001) 
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ger på markedet, men kræver en mere indgående vurdering af en fælles indkøbsaf-
tales virkninger på markedet …” (retningslinjernes punkt 130-131). 
 
Det kan nævnes, at en konkret vurdering meget vel kan føre til, at samarbejder med 
betydeligt større markedsstyrke godkendes. 
 
Eksempel: I november 2004 meddelte Konkurrencerådet en ikke-indgrebserklæring til en 
indkøbsaftale mellem kædedeltagerne i Dansk Skadeservice A/S. 
 
Dansk Skadeservice A/S er en sammenslutning af autoriserede Toyota værksteder og Toyo-
ta forhandlere med en andel af det relevante marked på langt over 15 %. 
 
Konkurrencerådet tog udgangspunkt i Kommissionens retningslinjer for horisontale ind-
købssamarbejder. Men ud fra en konkret vurdering af markedsforholdene konkluderede rå-
det, at samarbejdet faktisk gav mulighed for øget konkurrence på markedet for køb og salg 
af reservedele. På denne baggrund fandt rådet, at aftalen faldt uden for forbudet i konkur-
rencelovens § 6. 
 
Kommissionens retningslinjer forholder sig ganske vist ikke specifikt til aftaler 
indgået mellem deltagerne i en detailhandelskæde, men omfatter alle former for ho-
risontalt samarbejde, herunder også uformelle og ad hoc baserede samarbejder, der 
ligger uden for rammerne af et egentligt kædesamarbejde. 
 
Men Kommissionen nævner dog som eksempel en forening, der dannes af en grup-
pe detailhandlere med henblik på fælles indkøb af produkter, og det er værd at be-
mærke, at Kommissionen i den forbindelse gør opmærksom på, at et sådant samar-
bejde kan omfatte både horisontale og vertikale aftaler, og at der derfor er brug for 
en ”totrinsanalyse”. Først skal de horisontale aftaler vurderes, og hvis denne vurde-
ring er positiv, vil det være relevant at vurdere ”de deraf følgende vertikale aftaler 
mellem foreningen og individuelle medlemmer eller mellem foreningen og leveran-
dører” (retningslinjernes punkt 117-118). 
 
4.3.4.3. Konkurrencestyrelsens overvejelser og anbefalinger 
For langt de fleste detailhandlere er det netop stordriftsfordelene ved et fælles ind-
køb, der er én af hovedårsagerne til at deltage i et frivilligt kædesamarbejde. Kæ-
derne har derfor også en naturlig interesse i, at medlemmerne faktisk lægger en 
meget stor del af deres indkøb inden for rammerne af samarbejdet, dvs. forpligter 
sig til at aftage varerne fra de leverandører, som kædeselskabet har indgået aftale 
med. 
 
I princippet er der allerede vide rammer for, at kæderne kan indgå forpligtende af-
taler, både med hensyn til, hvilket sortiment der skal føres og med hensyn til at kø-
be bestemte mængder af bestemte produkter hos bestemte leverandører. 
 
Problemet er, at rammerne er forskellige afhængigt af, om aftalen indgås vertikalt 
eller horisontalt. Ifølge EU’s regler og praksis er det således fastslået, at købsbin-
dinger i en vertikal aftale kan aftales relativt frit og kun antages at have negative 
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virkninger, hvis leverandøren har over 30 % af det relevante marked (eller hvis 
konkurrenters parallelle net af lignende aftaler bevirker, at adgangen til markedet 
eller konkurrencen på dette marked begrænses i væsentlig grad). Købsbindinger, 
der aftales horisontalt mellem konkurrerende virksomheder, giver derimod anled-
ning til større betænkeligheder, og i nogle tilfælde kan de begrænse konkurrencen 
mærkbart ved en noget lavere markedsandel. 
 
Af Kommissionens retningslinjer for horisontale samarbejder fremgår ganske vist, 
at ”En forpligtelse til udelukkende at foretage indkøb inden for rammerne af sam-
arbejdet kan i visse tilfælde være nødvendig for at nå op på den mængde, der er 
nødvendig for at opnå stordriftsfordele”. Men det understreges samtidig, at ”En 
sådan forpligtelse skal dog vurderes i hvert enkelt tilfælde”. 
 
Ud fra samme principper har det efter den danske kædegruppefritagelse ikke været 
tilladt – heller ikke før ændringen i 2000 – at indgå aftale om eksklusive 
købsforpligtelser. 
 
Eksempel: Konkurrencerådet tog i februar 2000 stilling til en bestemmelse Statoils kædeaf-
tale, der forpligtede kædedeltagerne til at købe alle varer hos leverandører som Statoil hav-
de godkendt.  
 
Aftalen var ikke omfattet af kædegruppefritagelsen, da medlemmerne i kædesamarbejdet 
ikke har en bestemmende indflydelse i Statoil. Men gruppefritagelsen blev alligevel brugt 
som fortolkningsbidrag, og bl.a. med henvisning hertil fandt rådet at den eksklusive 
købsforpligtelse var omfattet af forbudet i konkurrencelovens § 6.  
 
Konkurrencerådet påbød derfor bestemmelsen ophævet.  
 
Det er værd at bemærke, at der i dette eksempel er tale om en kæde, der styres af et 
selskab, som kædedeltagerne ikke har nogen bestemmende indflydelse på. I dag 
ville aftalen alene blive vurderet efter reglerne om vertikale aftaler, og da Statoil på 
de relevante markeder, som aftalen omhandler, har en markedsandel under 30 %, 
vil aftalen formentlig kunne nyde godt af gruppefritagelsen for vertikale aftaler, 
forudsat at den eksklusive købsforpligtelse er fastsat for en periode på maksimalt 5 
år ad gangen. 
 
Også hos frivillige kæder, hvor kædeselskabet er etableret og kontrolleres af de 
deltagende detailhandlere, og hvor hele grundlaget for kædesamarbejdet er aftalt 
horisontalt mellem kædedeltagerne, vil et tilsvarende aftalevilkår, der aftales mel-
lem kædeselskabet og de enkelte kædemedlemmer som regel skulle vurderes efter 
gruppefritagelsen for vertikale aftaler. 
 
Muligheden for at indgå aftaler mellem kædeselskab og de enkelte medlemmer be-
tyder som nævnt en større frihed til at indgå aftaler om mindstekøb, men imøde-
kommer ikke ønsket om at kunne ekskludere medlemmer, der ikke lever op til kæ-
dens købsforpligtelser. I så tilfælde må det defineres i grundlaget for kædesamar-
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bejdet, hvilke krav til mindstekøb mv., der skal opfyldes for at deltage i samarbej-
det. 
 
Hvis dette problem skal løses via en ændring af kædegruppefritagelsen, skal der 
skelnes mellem, om der er tale om en forpligtelse til udelukkende at købe via kæ-
den eller en forpligtelse til at købe en vis procentdel af det samlede køb via kæden. 
En gruppefritagelse til horisontale aftaler om eksklusivt køb vil således være i kon-
flikt med helt grundlæggende principper i såvel konkurrenceloven som EU’s kon-
kurrenceregler, mens krav om et vist mindstekøb evt. kunne tillades i gruppefrita-
gelsen. 
 
Men som nævnt kan der alene gives gruppefritagelse til vilkår, som i alle tilfælde 
ville kunne opnå en individuel fritagelse, og derfor vil også et tilladt bestemt 
mindstekøbskrav skulle fastsættes relativt lavt. Dette vil erfaringsmæssigt betyde, 
at mange kæder vil føle sig ramt af unødigt restriktive regler, selv om restriktionen 
ikke er møntet på deres situation. 
 
Konkurrencestyrelsen finder, at den bedste løsning er at gøre som i stort set alle 
andre europæiske lande (jf. kapitel 7), dvs. ophæve kædegruppefritagelsen og i ste-
det tage udgangspunkt i de almindelige konkurrenceregler kombineret med gruppe-
fritagelsen for vertikale aftaler. Dermed vil kæder, der ikke indtager en betydelig 
markedsstyrke, kunne få en høj grad af frihed til at effektivisere deres indkøb ved 
at indgå forpligtende købsaftaler med medlemmerne som en forudsætning for at 
deltage i kæden.  
 
Ser man på definitionen af en konkurrenceklausul i gruppefritagelsen for vertikale 
aftaler, er der tale om købsbindinger på mere end 80 %, og Konkurrencestyrelsen 
finder, at det som udgangspunkt vil være uproblematisk, at det indgår som en for-
udsætning for at deltage i en kæde, at medlemmerne skal lægge en vis procentdel 
af deres indkøb hos de leverandører, som kædeselskabet indgår aftale med – dog 
maksimalt op til 80 %. 
 
Hvor stramme købsbindinger, der er acceptable, afhænger af, at afsætningsmarke-
det ikke påvirkes negativt ved at begrænse vareudvalget og dermed forbrugernes 
valgmuligheder. Samtidig skal der tages hensyn til konkurrencen på indkøbsmar-
kedet for at undgå afskærmning, fx så også mindre og evt. lokalt funderede leve-
randører kan få adgang til markedet. Endelig bør der tages hensyn til den sammen-
hæng, der må være mellem et kædemedlems økonomiske ansvar og beslutnings-
kompetence. Indgreb kan desuden komme på tale, hvis det viser sig, at kæder, der 
tilsammen dækker en stor del af markedet, har en sådan ensartet adfærd, at net-
værksvirkningen heraf fører til markedsafskærmning eller andre konkurrencemæs-
sige problemer. 
 
Nøjagtigt hvor grænsen skal sættes, afhænger af kædens styrke på både indkøbs- 
og afsætningsmarkedet. Som tommelfingerregel kan siges, at jo lavere markedsan-
del kæden har, jo højere kan grænsen sættes. 
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Men det betyder ikke, at store kæder er afskåret fra at stille krav om mindstekøb. 
Grænsen afhænger nemlig også af, hvilke sanktioner der er knyttet til kravet – fx 
kan selv kæder med en betydelig markedsstyrke stille høje krav, hvis der ikke er 
sanktioner, eller kun er milde sanktioner forbundet med at tilsidesætte kravet.  
 
Det kan i den forbindelse nævnes, at Konkurrencestyrelsens undersøgelser viser, at 
der allerede i dag er en stor købsloyalitet hos de frivillige kæders medlemmer, selv 
om købsforpligtelser ikke indgår som betingelse for at deltage i kæderne. Besvarel-
ser fra 27 kæder viser således, at kædedeltagerne i gennemsnit lægger ca. 90 % af 
deres køb inden for rammerne af kædesamarbejdet (jf. kapitel 5.3). 
 
Det væsentlige element i kæders købsforpligtelser må være, at der overlades et vist 
råderum for medlemmerne til at kunne agere – fx ud fra lokale forbrugerpræferen-
cer, der ikke nødvendigvis er dækket af det aftalte kædesortiment, eller til at træffe 
selvstændig beslutning om køb, hvis de møder et økonomisk fordelagtigt tilbud, 
som passer ind i den konkurrencesituation, de lokalt er udsat for (og produkterne i 
øvrigt er i overensstemmelse med den af kæden aftalte produktsammensætning). 
 
Herudover kan der stilles krav om, at kædemedlemmerne – fx efter en nærmere af-
talt fordelingsnøgle – skal aftage mindstemængder af de varer, som kædeselskabet 
forhandler hjem til brug for kædens fælles tilbudskampagner. Selv om man dermed 
risikerer, at kædemedlemmer måtte brænde inde med varer, fx fordi de ikke efter-
spørges i deres lokalområde, eller fordi kædeselskabet har forkøbt sig, vil der være 
tale om et internt kædeproblem, som sjældent har nogen markedspåvirkning. 
 
Yderligere forpligtelser, så som køb af mindstemængder af bestemte varer eller 
forbud mod at bruge sit råderum til at købe varer, der konkurrerer med bestemte 
leverandørers varer, vil også kunne aftales mellem kædeselskabet og leverandører-
ne samt efterfølgende mellem kædeselskab og de enkelte medlemmer. Sådanne af-
taler skal som hidtil vurderes efter gruppefritagelsen for vertikale aftaler.  
 
I så henseende bør kæderne dog være opmærksom på, at også vertikale aftaler om 
at udelukke bestemte leverandører er forbudt efter gruppefritagelsen til vertikale af-
taler, hvis der er tale om varer, der sælges via et selektivt salgssystem. Desuden vil 
kædemedlemmers indbyrdes opfordringer eller forpligtelser til at undlade køb af 
bestemte produkter kunne få karakter af kollektiv boykot.  
 
Eksempel: Konkurrencerådet tog i december 1999 stilling til en bestemmelse i Elbodan´s 
vedtægter, som forpligtede kædemedlemmerne til på opfordring af Elbodan at ophøre med 
at udstille, markedsføre eller lagerføre varer fra bestemte leverandører. 
 
Elbodan er dannet som et andelsselskab og argumenterede for, at bestemmelsen ganske vist 
aldrig havde været anvendt i praksis, men at den havde et præventivt formål og var nød-
vendig for, at Elbodan kunne opretholde sin kontraheringsstyrke. 
 
Konkurrencerådet afviste, at bestemmelsen opfyldte kriteriet om proportionalitet i reglerne 
om interne aftaler i andelsselskaber, og at den desuden faldt uden for rammerne af kæde-
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gruppefritagelsen. Rådet fandt, at bestemmelsen om boykot udgjorde en "hardcore" konkur-
rencebegrænsning og påbød den ophævet. 
 
Hvis en kæde har nogle kvalitative, etiske eller lignede krav til produkter og leve-
randører, kan det kræves, at medlemmerne ikke køber fra leverandører, som ikke 
lever op til disse krav. Et kædeselskab kan også meddele medlemmerne, hvis de 
ikke har kunnet opnå en tilstrækkeligt fordelagtig aftale med bestemte leverandø-
rer. 
 
Men generelle regler om, at medlemmerne altid skal efterkomme direktiver om at 
udelukke bestemte leverandører, eller at de kun må købe hos leverandører, som 
kæden har aftale med, vil fortsat være bestemmelser, som kæderne ikke må inddra-
ge i deres aftaler, da der skal vægtige argumenter til for, at sådanne bestemmelser 
er fritaget fra konkurrencelovens § 6. 
 
Det skyldes, at sådanne aftaler ofte vil kunne være sammenlignelige med kartelaf-
taler, og at de ofte vil være egnede til at skabe markedsafskærmning. Fx vil en 
boykotaftale kunne begrænse forbrugernes valgmuligheder ved at afskære mindre 
og evt. lokalt funderede leverandørers adgang til markedet. Desuden vil en boykot 
kunne fjerne det råderum, som kædedeltagerne bør have til at træffe selvstændige 
økonomiske beslutninger om køb, hvis de møder et økonomisk fordelagtigt tilbud 
som passer ind i den konkurrencesituation, de lokalt er udsat for (og produkterne i 
øvrigt er i overensstemmelse med den af kæden aftalte produktsammensætning). 
 
Kædeforpligtelser af denne type vil høre til de få, hvor der ikke uden videre – dvs. 
uden forudgående anmeldelse og argumentation – kan påberåbes fritagelse. Da det 
er kæderne, der vil have bevisbyrden herfor, må det i hvert fald tilrådes at anmelde 
sådanne bestemmelser for at opnå individuel fritagelse. 
 
Dette indebærer dog ingen forringelse for kæderne i forhold til, hvad der hidtil har 
været gældende, og Konkurrencestyrelsen er samlet set af den opfattelse, at en op-
hævelse af gruppefritagelsen vil skabe større klarhed og faktisk indebære en lem-
pelse, der giver kæderne den efterlyste frihed til at styre butikkernes indkøb og sor-
timent og dermed til at opnå de stordriftsfordele, der er målet med et indkøbssam-
arbejde. 
 
4.3.5. Prisbindinger 
4.3.5.1. Kædernes ønsker 
De frivillige kæder har argumenteret for, at deres manglende mulighed for at for-
pligte butikkerne til at følge bestemte videresalgspriser svækker deres mulighed for 
at konkurrere på lige fod med kapitalkæderne. 
 
Kæderne har som minimum ønsket at stå frit med hensyn til at fastsætte vejledende 
eller maksimumpriser. Fx ønsker kæder med fast fælles discountsortiment at kunne 
fastsætte maksimale discountpriser, som forbrugeren kan finde i alle butikker. 
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Kæderne har bl.a. henvist til, at forbrugerne ikke kender forskel på en kapitalkæde 
og en frivillig kæde, og at de derfor har en berettiget forventning om, at en given 
vare koster det samme i alle kædens butikker. Desuden gør forskellige priser i kæ-
debutikkerne det vanskeligt at tilbyde forbrugerne en velfungerende bytte- og re-
klamationsservice. 
 
Som et særligt problem har kæderne peget på, at det i forbindelse med fælles til-
budskampagner svækker gennemslagskraften, at de ikke har mulighed for at hånd-
hæve, at butikkerne faktisk overholder de maksimumpriser, som kæderne annonce-
rer med. Fx bør det være muligt at ekskludere medlemmer, der gentagne gange har 
taget højere priser end kædens kampagnepriser. 
 
Endelig har kæderne henledt opmærksomheden på, at de ved tilbudskampagner 
kommer i klemme mellem to forskellige regelsæt, nemlig markedsføringsloven på 
den ene side og konkurrenceloven på den anden side. 
 
Kæderne har således behov for – i lighed med kapitalkæder og uafhængige butik-
ker – at kunne annoncere med ”før-og-nu-priser” eller udsagn som ”du sparer xx 
kr.”. Men det er efter markedsføringsloven kun tilladt, hvis de angivne priser og 
besparelser svarer til de faktiske forhold, hvilket frivillige kæder ikke kan garantere 
på grund af konkurrencelovens forbud mod at indgå bindende prisaftaler. 
 
4.3.5.2 Gældende regler 
Det følger udtrykkeligt af konkurrencelovens § 6, stk. 2, nr. 1, at en aftale, der be-
står i at fastsætte købs- eller salgspriser, er forbudt, uanset om aftalen er indgået 
horisontalt mellem konkurrerende virksomheder eller vertikalt som en betingelse 
for køb, salg og videresalg af varerne. Der gælder derfor heller ingen bagatelregler 
for sådanne aftaler, hverken i den danske konkurrencelov eller EU's konkurrence-
regler. 
 
Tilsvarende er det efter kædegruppefritagelsens § 8, nr. 2, forbudt ”hvis kædedel-
tagerne som led i samarbejdet fastsætter vejledende priser, jf. dog § 4, stk. 2, eller 
direkte eller indirekte aftaler overholdelse af faste priser eller minimumssalgspri-
ser”. 
 
Forbudet gælder både egentlige prisaftaler og indbyrdes forståelse mellem kæde-
deltagerne om at holde sig over et vist prisniveau. Forbudet gælder også fælles fast-
sættelse af vejledende priser eller enighed om at følge leverandørens vejledende 
priser. Med andre ord må der ikke inden for kædegruppefritagelsens rammer læg-
ges nogen form for begrænsninger i kædedeltagernes frihed til – uafhængigt af kæ-
desamarbejdet – at føre deres egen prispolitik.  
 
Der er dog en enkelt undtagelse i gruppefritagelsens § 4, stk. 2, der vedrører de af-
taler, som kædedeltagerne lovligt kan indgå i forbindelse med fælles reklameaktivi-
teter. Efter denne bestemmelse kan medlemmerne deltage i fastsættelsen af de pri-
ser, som de annoncerede varer skal tilbydes til, men der ”kan alene anvendes vej-
ledende maksimalpriser”. 
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Som nævnt er det heller ikke tilladt at indgå vertikale prisaftaler. Dette er præcise-
ret i artikel 4, litra a), i gruppefritagelsen for vertikale aftaler, hvor det fastslås, at 
fritagelsen ikke gælder aftaler, der indebærer ”begrænsning i køberens adgang til 
at fastsætte sin salgspris”. 
 
Derimod kan en leverandør fuldt lovligt ”fastsætte maksimumssalgspriser eller vej-
ledende salgspriser”, forudsat at disse ikke ”som følge af pres eller incitamenter 
fra den ene af parterne får karakter af faste priser eller minimumssalgspriser”. 
 
4.3.5.3. Konkurrencestyrelsens overvejelser og anbefalinger 
Prisaftaler anses for meget alvorlige konkurrencebegrænsninger, der i sig selv har 
til formål at begrænse konkurrencen, og som kun i undtagelsestilfælde og under 
helt særlige omstændigheder kan opnå fritagelse. Dette skyldes, at prisen er den 
primære konkurrenceparameter og et af de væsentligste elementer for virksom 
konkurrence. 
 
Er der tale om horisontale aftaler gælder forbudet enhver form for prissamordning, 
herunder også fælles vejledende priser, fastsat af en sammenslutning af virksomhe-
der. Dette skyldes bl.a., at priser, der fastsættes i fællesskab af konkurrerende virk-
somheder har en tendens til at blive lagt på et kunstigt højt niveau, så også den 
mindst effektive i fællesskabet kan overleve. 
 
Hvis prissamarbejdet tilmed har bindende karakter, vil det stort set altid komme i 
konflikt med konkurrencereglerne.   
 
Eksempel: I Kære Børn a.m.b.a.’s kædevedtægter fandtes følgende bestemmelse: ”For kæ-
dens grundsortiment fastsættes udsalgspriser af det nedsatte vareudvalg. Ved misligholdel-
se af de fastsatte priser vil bestyrelsen fastsætte passende sanktioner”. 
 
Konkurrencerådet fandt, at bestemmelsen rakte ud over gruppefritagelsens rammer, og at 
bestemmelsen heller ikke var omfattet af reglerne for interne aftaler i andelsselskaber, da 
den var unødvendig for at sikre tilfredsstillende drift eller kontraheringsstyrke. 
 
Da det fremgik af sagen, at bestemmelsen tilmed var brugt til at fastsætte og håndhæve 
mindstepriser fandt rådet, at der var tale om en alvorlig konkurrencebegrænsning omfattet 
af konkurrencelovens § 6, og i december 1998 blev bestemmelsen påbudt ophævet.  
 
Heller ikke vertikale prisaftaler, der får karakter af aftaler om bindende videre-
salgspriser, kan accepteres. 
 
Eksempel: Dagrofas kædeaftaler indeholdt en bestemmelse om, at fastsatte tilbudspriser 
skulle overholdes i kampagneperioden, og dette gjaldt i både op- og nedadgående retning. 
 
Aftalen var ikke omfattet af kædegruppefritagelsen, da kædemedlemmerne ikke har en be-
stemmende indflydelse i Dagrofa. Alligevel blev den brugt som fortolkningsbidrag, og 
Konkurrencerådet konkluderede, at den omhandlede bestemmelse faldt ind under 
gruppefritagelsens ”sortlistede” betingelser. 
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tagelsens ”sortlistede” betingelser. 
 
Konkurrencerådet fandt, at bestemmelsen i sig selv havde til formål at begrænse konkur-
rencen, og at betingelserne for fritagelse ikke var opfyldt, og i september 1999 blev be-
stemmelsen påbudt ophævet. 
 
Dagrofa-kæderne er grossiststyrede kæder, og i dag ville aftalen derfor blive be-
dømt efter reglerne om vertikale aftaler. Men uanset Dagrofa evt. måtte opfylde 
markedsandelskriteriet i gruppefritagelsen for vertikale aftaler, ville aftalen ikke 
kunne nyde godt af gruppefritagelsen, da den konkrete bestemmelse indebar hånd-
hævelse af mindstepriser. 
 
Imødekommelse af kædernes overordnede ønske om at gruppefritage kæderne fra 
forbudet mod at indgå prisaftaler vil være uforeneligt med konkurrencelovens for-
mål om ”at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virk-
som konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere”. Prisen er som nævnt én 
af de afgørende faktorer for, at konkurrencen er virksom, og der er da heller ingen 
eksempler på, at horisontale prisaftaler (uanset deres evt. vejledende karakter) eller 
vertikale aftaler om bindende videresalgspriser har opfyldt betingelserne for en in-
dividuel fritagelse. 
 
Dertil kommer, at det vil være vanskeligt – om ikke umuligt – at argumentere for, 
at horisontale prisaftaler og aftaler om bindende videresalgspriser er acceptabelt på 
hele detailhandelsmarkedet, hvis blot de indgås i kæderegi, mens tilsvarende aftaler 
mellem detailhandlere eller på andre markedsområder vil udgøre en alvorlig over-
trædelse af konkurrenceloven. 
 
En sådan konstruktion vil medføre inkonsistens i behandlingen af sager efter dansk 
konkurrenceret og vil desuden stride mod princippet om, at de danske konkurrence-
regler skal være i overensstemmelse med EU’s konkurrenceregler, hvor sådanne 
prisaftaler anses som meget alvorlige konkurrencebegrænsninger, der stort set al-
drig kan fritages fra forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler. 
 
Manglende overensstemmelse med EU’s konkurrenceregler vil også bringe virk-
somhederne i en situation, hvor de hele tiden må forholde sig til, hvilke regler der 
gælder. Som omtalt i kapitel 4.2. kan vurderingen af, hvornår en given aftale påvir-
ker samhandelen – og dermed skal bedømmes efter EU’s konkurrenceregler – være 
vanskelig at foretage, og kæderne vil derfor ikke opnå den enkelhed og klarhed i 
reglerne, som de har efterlyst. 
 
En lempelse af gruppefritagelsens forbud mod at kædemedlemmerne aftaler priser 
indbyrdes eller en særlig tilladelse til, at kædeselskabet udmelder og håndhæver 
mindstepriser vil derfor ikke være vejen frem. 
 
Spørgsmålet er herefter, om en ophævelse af gruppefritagelsen vil indebære en for-
ringelse af de frivillige kæders evne til at konkurrere på prisen. 
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Det vurderes ikke at blive tilfældet. Af de grunde, der omtales nedenfor bliver der 
tværtimod tale om en vis lempelse. 
 
For så vidt angår fastsættelse af vejledende priser eller maksimumpriser i al almin-
delighed sker dette typisk i leverandørleddet, og der er intet til hinder for, at leve-
randørerne tilkendegiver vejledende priser over for forhandlerne. Dette er allerede 
fuldt lovligt inden for rammerne af gruppefritagelsen til vertikale aftaler, så længe 
der reelt er tale om vejledende priser eller maksimumpriser. 
 
Desuden kan kædeselskabet (eller grossisten) vejlede medlemmerne (kunderne) om 
priser i forbindelse med varesalg, herunder også når leverandøren leverer direkte til 
forretningen, men hvor kædeselskab (eller grossist) står for og indestår for betalin-
gen. 
 
Eksempel: Et kædeselskab indgår aftale med en leverandør om, at medlemmerne kan købe 
en given vare til en given pris, og at afregningen sker som gennemfakturering via kædesel-
skabet, der hæfter helt eller delvist for et medlems manglende betaling. Kædeselskabet afta-
ler herefter med medlemmerne, at de kan købe varen til den aftalte pris hos leverandøren 
(aftalen kan eventuelt være suppleret med en pligt til at foretage et vist mindstekøb hos den 
pågældende leverandør). Når medlemmerne afgiver ordre, henvender de sig direkte til leve-
randøren, og leverandøren leverer varen direkte til medlemmerne, men sender regningen til 
kædeselskabet, som derefter opkræver beløbet hos medlemmerne. 
 
I dette eksempel er der tale om to vertikale aftaler, nemlig købsaftalen mellem le-
verandøren og kædeselskabet og købsaftalen mellem kædeselskabet og medlem-
merne. Der er derfor intet til hinder for, at såvel leverandøren som kædeselskabet 
kan angive en vejledende pris. 
 
Tilsvarende vil kædeselskabet uden problemer kunne videreformidle eller selv fast-
sætte vejledende priser på varer, som indkøbes til eget lager, og hvor ordreafgivelse 
og levering sker mellem kædeselskab og medlemmer. 
 
Men det forudsættes, at kædeselskabet bærer en eller anden form for økonomisk ri-
siko, fx ved at købe ind til lager eller ved at hæfte for medlemmernes betaling som 
i eksemplet med gennemfaktureringsaftalen. 
 
Hvis leverandøren henholdsvis kædeselskabet har en markedsandel over 30 % kan 
det dog ikke udelukkes, at angivelse af vejledende eller maksimale priser indebærer 
en risiko for at begrænse konkurrencen på markedet. 
 
Ifølge Kommissionens retningslinjer for vertikale aftaler er den vigtigste faktor for 
vurderingen af konkurrencebegrænsende virkninger i forbindelse med maksimale 
eller vejledende videresalgspriser ”leverandørens markedsstilling”: ”Jo stærkere 
leverandørens markedsstilling er, jo større risiko er der for, at den maksimale eller 
den vejledende videresalgspris fører til en mere eller mindre ensartet anvendelse af 
det pågældende prisniveau, fordi forhandlerne kan fokusere på det. Det vil måske 
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være vanskeligt for dem at afvige fra, hvad de opfatter som den foretrukne videre-
salgspris, der er foreslået af en stor leverandør på markedet.”. 
 
Den næstvigtigste faktor er ”konkurrenternes markedsstilling”: ”Anvendelse eller 
offentliggørelse af maksimale eller vejledende priser kan især i forbindelse med 
oligopol gøre det lettere for leverandørerne at gennemføre samordning ved at ud-
veksle oplysninger om det foretrukne prisniveau og ved at reducere sandsynlighe-
den for lavere videresalgspriser.”. 
 
Under sådanne omstændigheder kan tilkendegivelse af maksimale eller vejledende 
videresalgspriser være i strid med artikel 81, stk. 1, eller konkurrencelovens § 6.29 
 
Det er dog de færreste kæder, der i dag har en sådan markedsstyrke, at et kædesel-
skabs tilkendegivelse af vejledende eller maksimale priser vil være forbundet med 
nogen konkurrencerisiko. Hovedreglen er derfor, at kædeselskaberne relativt frit 
kan udsende vejledende eller maksimale priser til medlemmerne, og der er intet til 
hinder for, at dette sker via kædens edb-system, når blot forhandlerne uden besvær 
kan ændre de priser, der ligger i systemet. 
 
I forbindelse med markedsføring i fælles reklameaviser, i fælles annoncer i aviser 
og blade, i tv-spots, på internettet osv. vil en kædes fastsættelse af maksimumpriser 
sjældent have nogen negativ effekt på konkurrencen, heller ikke selv om medlem-
merne som i dag har en vis indflydelse på, hvilke priser der skal annonceres med. 
 
Prisreklame har normalt en positiv og konkurrencefremmende markedspåvirkning, 
især hvis kædens butikker ikke overskrider de maksimumpriser, der annonceres 
med. Der vil derfor ikke være noget konkurrenceretligt problem i, at en kæde for-
pligter medlemmerne til ikke at overskride priserne, som kæden annoncerer med 
over for forbrugerne i form af særtilbud, fast lavprissortiment eller lignende, heller 
ikke selv om en sådan forpligtelse indgår som forudsætning for at deltage i kæden. 
 
På dette punkt vil en ophævelse af kædegruppefritagelsen reelt give kæderne friere 
tøjler, end de har i dag, hvor der alene i forbindelse med fælles reklameaktiviteter 
må anvendes ” vejledende maksimalpriser”, dvs. at håndhævelse og evt. sanktioner 
over for medlemmer, der sælger varerne til højere priser, i princippet er forbudt. 
 
Hvad angår bytte- og reklamationsordninger er kædernes ønske tæt knyttet til øn-
sket om at kunne indgå bindende aftaler om faste priser, et ønske der som nævnt 
ovenfor ikke kan efterkommes. Men en ophævelse af kædegruppefritagelsen vil 
heller ikke forringe kædernes vilkår, og mange kæder har faktisk allerede en vel-
fungerende bytte- og reklamationsservice, selv om priserne i de enkelte butikker 
ikke nødvendigvis er ens. Nogle kæder har løst problemet ved, at butikkerne lader 
prisskiltet sidde på varen og sætter et byttemærke ovenpå. Eventuelle prisdifferen-
cer afregnes via kædeselskabet i lighed med afregning af gavekort, der sælges i én 

                                                      
29 Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger (EFT C 291 af 13.10.2000), 
punkt 225-228. 
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butik, men indløses i en anden. I andre kæder tilbyder kædebutikken simpelthen at 
bytte varen til butikkens egen pris. 
 
Sådanne bytte- og reklamationsordninger er konkurrenceretligt uproblematiske og 
vil uhindret kunne fortsætte uden kædegruppefritagelsen. 
 
Tilbage står problemet med kædernes manglende mulighed for at annoncere med 
”før-og-nu-priser” eller eksakte besparelser i forbindelse med tilbudskampagner, 
hvor kæderne skal forholde sig til både konkurrenceloven og markedsføringsloven. 
 
Som nævnt vil det ikke blive anset for en konkurrencebegrænsning, at kæderne 
fastsætter og håndhæver maksimumpriser i forbindelse med fælles tilbudskampag-
ner. Dermed vil der være sikkerhed for, at de annoncerede ”nu-priser” svarer til de 
faktiske forhold. Men det løser ikke problemet med, at kæderne ikke har mulighed 
for eksakt at angive, hvad ”før-prisen” har været eller den nøjagtige besparelse. 
 
Hvis dette problem skulle løses via konkurrenceloven, vil det indebære, at man går 
på kompromis med det absolutte forbud mod bindende prisaftaler, hvilket ikke er 
nogen farbar vej. 
 
Det er i den forbindelse værd at bemærke, at netop forbrugerhensynet er et væsent-
ligt hensyn i konkurrencelovens overordnede målsætning om at fremme en effektiv 
samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence. Virksom 
konkurrence anses for at være det mest effektive middel til at sikre det udbud af va-
rer og tjenesteydelser, som bedst afspejler forbrugernes præferencer, både med 
hensyn til kvalitet og pris. 
 
En løsning af problemet gennem konkurrenceloven kan således kun ske ved at sæt-
te priskonkurrencen ud af kraft. Dette vil være i strid med grundlæggende princip-
per i såvel konkurrenceloven som EU’s konkurrenceregler og vil betyde, at man 
kan lave ”legaliserede karteller”. 
 
Det vil bl.a. indebære, at kæderne til skade for forbrugerne kan kræve, at medlem-
mer hæver deres priser til bestemte mindstepriser i en given periode – alene for se-
nere at kunne reklamere med et tilbud. Forbrugerne vil med andre ord kunne ople-
ve, at varernes pris hæves i en periode for derefter at blive sat på ”tilbud”. 
 
Dertil kommer, at det vil være umuligt at afgrænse, hvem der må lave sådanne afta-
ler, og hvem der ikke må. Der gælder ikke særlige formkrav mv. for at kunne kalde 
sig en frivillig kæde, og en tilladelse til at indgå sådanne aftaler vil derfor reelt be-
tyde, at man generelt tillader brug af bindende videresalgspriser. I øvrigt vil det ik-
ke være ønskeligt at indføre særlige formkrav (der skal være ganske restriktive, 
hvis man vil forhindre omgåelse), da kæderne og myndighederne dermed vil få sto-
re administrative problemer med at sikre, at man nu også opfylder formkravene. 
 
Spørgsmålet må kunne klares på en mindre indgribende facon, fx ved at førpriser 
og besparelser angives ved udtryk som ”spar xx kr. i forhold til vejledende pris”, 
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”spar xx kr. i forhold til vejledende kædepris”, ”spar op til” eller lignende. Det er 
usikkert, om sådanne løsninger er forenelige med markedsføringsloven, men fx an-
vendes udtrykket ”spar op til” allerede i dag af flere kæder, uden at dette har givet 
anledning til sager om overtrædelse af markedsføringsloven. 
 
Skulle der alligevel opstå problemer i relation til markedsføringsloven, må de kun-
ne løses inden for det markedsføringsretlige regi. 
 
 
5. Kæderne og deres styring 
 
Detailhandelen i Danmark er i høj grad præget af kæder. Faktisk står uafhængige 
forretninger kun for omkring 1/6 af detailomsætningen på det danske marked, mens 
butikker, der er medlem af frivillige kæder, står for ca. 1/3 af omsætningen, og bu-
tikker ejet af kapitalkæder har lidt under 1/2 af den samlede detailomsætning. 
 
Også i service- og håndværksfagene findes kæder, der samarbejder om indkøb og 
markedsføring mv., fx har kæder i ejendomsmæglerbranchen stor udbredelse. Men 
disse er ikke medtaget i undersøgelsen, der primært har koncentreret sig om detail-
handelskædernes konkurrencevilkår. 
 
5.1. Kædetyper 
I en kapitalkæde (også kaldet en ”egentlig kæde”) har butikkerne én og samme 
ejer, dvs. at der består et ansættelsesforhold mellem kædeledelsen og lederne af de 
enkelte butikker. 
 
En frivillig kæde er et samarbejde mellem selvstændige forretningsdrivende om fx 
indkøb, koncept, markedsføring mv., der som regel er baseret på en samarbejdsaf-
tale. I de rent horisontale, frivillige kæder er der ofte oprettet et kædeselskab, der i 
det daglige varetager kædedeltagernes interesser, og som kædedeltagerne har fælles 
bestemmende indflydelse på. 
 
I andre tilfælde er kæderne vertikalt styrede, fx grossiststyrede kæder og franchise-
kæder. I disse kæder er samarbejdsaftalen indgået mellem den enkelte kædedelta-
ger og grossisten eller ejeren af et givet forretningskoncept (franchisegiver). I så-
danne kæder har kædedeltagerne ikke nogen bestemmende indflydelse på grossi-
sten/kædeselskabet (franchisegiver). Denne kædeform er blevet mere og mere ud-
bredt gennem de seneste år. 
 
Endelig findes der en blandingsform, hvor selvstændige detailhandlere er tilknyttet 
en kapitalkæde, som regel på franchisebasis. Heller ikke i disse kæder har den en-
kelte kædedeltager nogen bestemmende indflydelse på kædeselskabet, og ud over 
at kædeselskabet selv ejer en række af kædens butikker, svarer strukturen til de ver-
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tikalt styrede kæder. Coop og Skousen er eksempler på sådanne ”blandingskæ-
der”30.  
 
Ud over de forskelle i kædernes betingelser, der måtte følge af konkurrenceregler-
ne, giver forskellene i organisationsform dem forskellige styrker og svagheder. Det 
drejer sig først og fremmest om, hvem der disponerer og træffer de afgørende be-
slutninger om kædens og kædebutikkernes drift. 
 
5.2. Styringen i kapitalkæder 
For kapitalkæderne er udgangspunktet central styring, dvs. at det er kædeledelsen, 
der træffer beslutning om oprettelse, placering og nedlæggelse af butikker samt be-
slutning om de enkelt butikkers drift, herunder hvilket sortiment der skal føres, 
hvor varerne skal købes, hvilke priser de skal sælges til osv.  
 
En kapitalkæde kan således uden videre udnytte de stordriftsfordele, der ligger i 
centralt styrede indkøb, markedsføringstiltag, personaleuddannelse, IT-udvikling 
mv. 
 
Ikke desto mindre har nogle kapitalkæder set en fordel i at give de enkelte butiks-
chefer et vist råderum til at træffe selvstændige beslutninger ud fra en vurdering af, 
at butikschefen har de bedste forudsætninger for at afgøre, hvordan butikken kan 
konkurrere i lokalområdet. Desuden kan det i sig selv optimere de enkelte butik-
kers konkurrenceevne at give butikschefen frihed under ansvar til at disponere i et 
vist omfang – et ansvar, der typisk kombineres med incitamenter som provi-
sionsløn, bonus eller lignende. 
 
Enkelte af de store kapitalkæder (inden for dagligvarer, optik og hårde hvidevarer) 
har således oplyst, at de i varierende omfang giver deres butikschefer mulighed for 
selv at fastsætte priser, fx for at imødegå lokal konkurrence eller for at få realiseret 
store varepartier. Kæderne opgør ikke nøjagtigt omfanget heraf. Nogle oplyser, at 
det har et omfang af et par procent, mens andre oplyser, at det udgør 10-20 pct. 
Hertil kommer, at forretningerne selv kan træffe beslutning om at give individuelle 
afslag i prisen. 
 
Herudover giver kæderne også butikscheferne en vis indflydelse på sortimentet, 
idet afvigelser fra kædens sortiment dog i nogle tilfælde kun må ske efter aftale 
med kædeledelsen eller under forudsætning af, at de afvigende varer købes hos le-
verandører, der er godkendt af kæden. 
 

                                                      
30 Coop har desuden peget på, at Coops kædesamarbejde med de selvstændige brugsfore-
ninger foregår ud fra et kostprisprincip, dvs. at der ikke er indlagt nogen grossistavance i 
samhandelsforholdet mellem Coop og brugsforeningerne. 
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5.3. Styringen i de frivillige kæder 
5.3.1. Traditionelle (horisontalt styrede) kæder 
For de traditionelle kæder, dvs. de frivillige, horisontalt styrede kæder, er udgangs-
punktet decentral styring, dvs. at det i princippet er de enkelte kædedeltagere, der 
disponerer og træffer beslutninger om egne butikkers og kædens drift. 
  
De frivillige kæders styrke er således i første omgang baseret på de fordele, der 
følger af, at de enkelte kædemedlemmer hver for sig søger at optimere butikkernes 
drift for at opnå størst muligt overskud. 
 
Herudover er formålet med at deltage i frivillige kædesamarbejder at opnå stor-
driftsfordelene ved samlede indkøb og fælles markedsføring mv. Når en detail-
handler vælger at deltage i et kædesamarbejde indebærer det typisk afgivelse af be-
slutningskompetence på en række områder. Det sker gennem gensidigt forpligtende 
aftaler om at føre et bestemt grundsortiment, at deltage i fælles reklameaktiviteter, 
at følge et aftalt kædekoncept (krav til butiksfacade, butiksindretning, produkt-
sammensætning, personalerekruttering og –uddannelse, service og eftersalgsservice 
mv.), at undlade deltagelse i konkurrerende kædesamarbejde osv. 
 
Den daglige drift af kæden varetages som regel af et selskab, som kædedeltagerne 
har oprettet med dette formål for øje. Det er således typisk kædeselskabets ansatte, 
der (i samråd med repræsentanter for kædemedlemmerne i særlige kædeudvalg) på 
vegne af medlemmerne indgår indkøbsaftaler og aftaler om tilbudskampagner med 
leverandørerne, og som forestår udsendelse af tilbudsaviser og andre fælles rekla-
meaktiviteter mv. Kædeselskaber, der leverer varer til medlemmerne, fastsætter 
som regel vejledende priser. 
 
Kædeselskabet (og kædeudvalgene) får på denne måde en styrende funktion, men – 
hvor der ikke er tale om at opfylde de krav, der er fastlagt som en forudsætning for 
at deltage i kæden – er det i sidste ende op til de enkelte kædedeltagere at bestem-
me, hvor meget de vil lade sig ”styre” af kædeselskabets dispositioner. 
 
Dette hænger sammen med, at de enkelte medlemmer selv bærer den økonomiske 
risiko for deres forretning. De vil derfor kun acceptere at afgive muligheden for 
egne dispositioner i det omfang, det med rimelig sandsynlighed forbedrer deres for-
retnings resultat. 
 
Som nævnt omfatter samarbejdet i de frivillige kæder næsten altid fælles indkøb, 
da det især er hér, stordriftsfordelene kan hentes. Detailhandlere, der vælger at del-
tage i et kædesamarbejde, vil derfor som udgangspunkt være motiverede for at 
samle deres indkøb inden for kædens rammer, selv om det ikke stilles som et 
egentligt krav for at deltage. 
 
For at kunne vurdere, i hvilket omfang deltagerne i frivillige kæder ”lader sig sty-
re” på indkøbssiden har Konkurrencestyrelsen undersøgt, hvor stor en del af deres 
indkøb der faktisk foretages via kædeselskabet eller hos leverandører, som kæde-
selskabet har indgået aftale med. 
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Undersøgelsen, der er baseret på svar fra 27 frivillige kæder, viser, at kædedelta-
gerne i gennemsnit lægger ca. 90 % af deres køb inden for rammerne af kædesam-
arbejdet. Hovedparten sker som køb direkte hos leverandører, som kædeselskabet 
har indgået gennemfaktureringsaftale med (ca. 50 %) eller har indgået rammeaftale 
med (ca. 16 %), mens ca. 24 % købes og leveres via kædeselskabet, jf. tabel 1. 
 
Tabel 1: Vareindkøb fordelt efter forskellige grader af kædeinvolvering 
Fordeling af indkøb Pct. 

Andel af varer som kædemedlemmerne får leveret direkte fra hovedleverandør 
(kædeselskab/grossist) 24  
Andel af varer som kædemedlemmerne får leveret direkte fra ekstern leverandør 
(producent/importør/anden grossist), men som gennemfaktureres via kædesel-
skab/grossist. 50  
Andel af varer i henhold til rammeaftaler eller lignende, hvor fakturering sker di-
rekte mellem kædemedlemmer og ekstern leverandør.  16 
Andre indkøb  10  
Samlet indkøb 100 

 
Selv om de frivillige kæder ikke (sådan som reglerne er i dag) kan bruge købsbin-
dinger som styringsinstrument, dvs. som forudsætning for at være medlem af kæ-
den, synes undersøgelsen at vise, at det samme mål kan nås via det incitament, som 
kædedeltagerne naturligt må have for at give kæden den bedst mulige forhand-
lingsposition over for leverandørerne. 
 
Konkurrencestyrelsen har desuden undersøgt beslutningsprocesserne i kædeselska-
berne. 
 
Som nævnt har kædedeltagerne som regel oprettet et selskab, der i samråd med 
kædeudvalgene varetager kædens daglige drift. 
 
Undersøgelsen viser, at kædeudvalg er et udbredt fænomen, der anvendes i langt de 
fleste frivillige kæder. Kædeudvalgenes hovedopgave er at være rådgivende især 
omkring fastlæggelsen af kædens strategier for sortiment, indkøb og markedsfø-
ring, men de kan også i varierende omfang deltage i de beslutninger, der træffes – 
fx om hvilke produkter der skal indgå i grundsortimentet, og hvilke produkter der 
skal med i kædens tilbudskampagner. 
 
Også inden for områder som uddannelse og IT-strategier, vil beslutningerne typisk 
blive truffet under medvirken af kædeudvalg. 
 
De enkelte kædemedlemmers indflydelse på de løbende dispositioner, der træffes i 
kædens regi, er således en indirekte indflydelse gennem de repræsentanter, som de 
vælger ind i kædeudvalgene. 
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Efter konkurrenceloven (og den gældende kædegruppefritagelse) er det ikke tilladt 
medlemmerne direkte, eller indirekte via kædeudvalgene, at deltage i fastsættelsen 
af vejledende priser (bortset fra maksimumpriser ved tilbudskampagner). 
 
Nogle kæder har fortolket dette som et generelt forbud mod, at kædemedlemmer 
serviceres med prisvejledning. Imidlertid kan kædeselskaberne (uden kædemed-
lemmernes medvirken) og andre leverandører relativt frit yde denne service. 
 
Konkurrencestyrelsen har derfor bedt kæderne svare på, i hvilket omfang leveran-
dørerne og/eller kædeselskaberne rent faktisk udmelder vejledende priser til med-
lemmerne af de frivillige kæder som led i de vertikale aftaler, de indgår om køb og 
videresalg af varer. 
 
Knapt halvdelen af kæderne har ikke kunnet – eller ønsket at – besvare spørgsmå-
let. Men for de øvrige kæder viser svarene, at prisvejledning sker i meget varieren-
de omfang. I nogle kæder modtager medlemmerne således vejledende priser på va-
rer, der svarer til mellem 60 % og 100 % af kædernes sortiment, mens andre mod-
tager prisvejledning i betydeligt mindre omfang, jf. figur 1. 
 
Tidligere erfaringer viser, at mange detailhandlere har en tendens til at følge de vej-
ledende priser, og selv om aftaler om bindende videresalgspriser er forbudt, vil sel-
ve tilkendegivelsen af de vejledende priser ofte have den effekt, som nogle kæder 
har efterlyst, nemlig et homogent prisniveau, som kunderne skal kunne genfinde i 
alle butikker inden for samme kæde. 
 
Figur 1: Tilkendegivelse af vejledende priser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.2. Vertikalt styrede kæder, herunder ”blandingskæder” 
I grossiststyrede kæder og andre vertikalt styrede kæder, fx franchisekæder og 
”blandingskæder” som fx Coop, er udgangspunktet en blanding af central og de-
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central styring, dvs. at kædemedlemmerne i princippet ingen indflydelse har på 
grossistens/kædeselskabets dispositioner, men de har fortsat et vist råderum til at 
disponere i kraft af deres status som selvstændige erhvervsdrivende, der driver de-
res forretninger for egen regning og risiko. 
 
Disse kæder er baseret på individuelle aftaler mellem den enkelte kædedeltager og 
grossisten/kædeselskabet, der typisk forpligter kædedeltagerne til at benytte et be-
stemt koncept vedrørende forretningskendetegn, indretning, sortiment, markedsfø-
ring, service, uddannelse mv. Er der tale om en franchiseaftale, vil overdragelsen af 
knowhow omkring koncept og anden kommerciel bistand som regel være forbun-
det med betaling af et royaltybeløb for retten til at bruge konceptet. 
 
Sådanne aftaler anses som vertikale aftaler mellem virksomheder på forskellige 
omsætningstrin, hvilket giver lidt større frihedsgrader til at indgå forpligtende afta-
ler om de betingelser, som kan stilles for køb, salg og videresalg af varerne, end til-
fældet er, når aftalen indgås horisontalt mellem kædemedlemmerne. 
 
Men som nævnt bevarer kædedeltagerne deres status som selvstændige med eget 
økonomisk ansvar for driften af deres forretninger, og der er derfor grænser for, 
hvor stram en styring de kan underkastes. Fx vil der ikke lovligt kunne aftales vil-
kår, der begrænser dem i at føre deres egen prispolitik eller i at annoncere for deres 
egen forretning. Desuden vil vurderingen af denne type kædeaftaler afhænge af, 
hvilken markedsandel og styrke grossisten og kæden har på det pågældende mar-
ked. 
 
 
6. Kædernes udvikling 
 
I 2004 rejste flere organisationer og kæder spørgsmålet, om de gældende konkur-
renceregler betød en manglende ligestilling mellem kapitalkæder og frivillige kæ-
der. 
 
Ændringen af konkurrencereglerne pr. 1. januar 1998 tilsigtede ellers en rimelig li-
gestilling. 
 
Med henblik på at få afdækket, om der kan måles en effekt af lovændringen på de 
forskellige kædetypers udvikling, har Konkurrencestyrelsen foretaget en analyse af, 
hvordan udviklingen har været for henholdsvis kapitalkæder og frivillige kæder si-
den 1997. 
 
6.1. Udvikling i markedsandele 
Ser man på omsætningen i den samlede detailhandel, ekskl. supermarkeder31, ud-
gjorde totalomsætningen i 2003 ca. 132 mia. kr. Det tilsvarende tal for 1997 var ca. 
103 mia. kr. 

                                                      
31 Supermarkeder omfatter i denne sammenhæng alle dagligvareforretninger, dvs. også 
brugser, discountforretninger, mv., men ikke kiosker. 
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Heraf udgjorde de frivillige kæders andel knapt 35 % imod godt 37 % i 1997, hvil-
ket svarer til et fald på 2-3 procentpoint. Til sammenligning udgjorde kapitalkæ-
dernes andel ca. 27 % i både 1997 og 2003, jf. nedenstående figur 1. 
 
Figur 1: Udviklingen i kædernes andel af den samlede omsætning i detailhandelen (ekskl. 
supermarkeder mv.)32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samme periode faldt de frivillige kæders andel af supermarkedernes omsætning 
tilsvarende ca. 2-3 procentpoint, fra godt 35 % i 1997 til ca. knapt 33 % i 2003, 
mens kapitalkædernes andel steg fra ca. 61 % til ca. 65 %, jf. figur 2. Den samlede 
supermarkedsomsætning udgjorde i 2003 ca. 120 mia. kr. og i 1997 ca. 86 mia. kr. 
 
Figur 2: Udviklingen i kædernes andel af den samlede omsætning i supermarkeder mv.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
32 Kilde: Stockmann, Kæder i dansk detailhandel, flere årgange.  
33 Se note 32. 
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De frivillige kæder står således for ca. en tredjedel af omsætningen i såvel super-
markeder som i de øvrige brancher under ét. Niveauet har ligget nogenlunde stabilt, 
men totalt set kan der dog konstateres en mindre nedgang i markedsandele i for-
hold til perioden før 1998. 
 
Kapitalkæderne har en stærk position, når det gælder supermarkeder, hvor de står 
for ca. 2/3 af omsætningen, og det er da også specielt på dette område, at de har 
formået at øge deres markedsandel (jf. figur 2), mens deres andel i de øvrige bran-
cher under ét er nogenlunde den samme som før 1998. 
 
Målt ud fra kædernes styrke på brancheniveau34 inden for udvalgsvarebrancherne 
viser Konkurrencestyrelsens analyse, at de frivillige kæder siden 1997 har vundet 
markedsandele i 16 udvalgsvarebrancher og tabt markedsandele i 11 brancher, 
mens kapitalkæderne har vundet markedsandele i 10 brancher, tabt andele i 6 bran-
cher og holdt en uændret andel i 11 brancher, jf. tabel 1-6 nedenfor. 
 
Tabel 1: Brancher, hvor de frivillige kæder har vundet markedsandele og kapitalkæderne 
har tabt markedsandele 

Frivillige kæder Kapitalkæder Branche 
1997 2003 1997 2003 

Computere 5 % 19 % 27 % 17 % 
Materialist/parfume 87 % 91 % 6 % 5 % 
Optikere 36 % 48 % 51 % 48 % 
Radio/TV 32 % 33 % 51 % 48 % 
 
Tabel 2: Brancher, hvor de frivillige kæder har vundet markedsandele og kapitalkæderne 
har uændrede markedsandele 

Frivillige kæder Kapitalkæder Branche 
1997 2003 1997 2003 

Bagere 8 % 36 % 3 % 3 % 
Cykler 27 % 46 % 5 % 5 % 
Dyrehandel 32 % 45 % 6 % 6 % 
Foto 38 % 50 % 13 % 13 % 
Guld og ure 20 % 22 % 10 % 10 % 
Hhv + el 49 % 56 % 24 % 24 % 
Kiosk 20 % 33 % 5 % 5 % 
Konfekture 3 % 12 % 24 % 24 % 
 

                                                      
34 Der er kun medtaget brancher, hvor begge kædetyper har været og/eller er aktive. 
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Tabel 3: Brancher, hvor både de frivillige kæder og kapitalkæderne har vundet 
markedsandele 

Frivillige kæder Kapitalkæder Branche 
1997 2003 1997 2003 

Boghandlere 64 % 72 % 15 % 17 % 
Køkken/bad 20 % 30 % 40 % 55 % 
Tæpper 28 % 34 % 34 % 37 % 
Vin/spiritus 25 % 33 % 2 % 9 % 
 
Tabel 4: Brancher, hvor både de frivillige kæder og kapitalkæderne har tabt markedsandele 

Frivillige kæder Kapitalkæder Branche 
1997 2003 1997 2003 

Boligtekstil 27 % 13 % 73 % 72 % 
Legetøj 12 % 6 % 81 % 47 % 
Tekstil 34 % 16 % 43 % 22 % 
 
Tabel 5: Brancher, hvor de frivillige kæder har tabt markedsandele og kapitalkæderne har 
uændrede markedsandele 

Frivillige kæder Kapitalkæder Branche 
1997 2003 1997 2003 

Isenkram 89 % 62 % 6 % 6 % 
Sko 70 % 51 % 15 % 15 % 
Videoudlejn. 21 % 0 % 33 % 33 % 
 
Tabel 6: Brancher, hvor de frivillige kæder har tabt markedsandele og kapitalkæderne har 
vundet markedsandele 

Frivillige kæder Kapitalkæder Branche 
1997 2003 1997 2003 

Biltilbehør 13 % 11 % 6 % 10 % 
Byggevarer 37 % 36 % 26 % 40 % 
Malervarer 63 % 56 % 25 % 26 % 
Møbler 46 % 32 % 21 % 34 % 
Sport 83 % 69 % 7 % 8 % 
 
Det er således reelt set kun inden for de brancher, der er oplistet i tabel 6, at de fri-
villige kæder kan siges at have ”tabt” til kapitalkæderne i den indbyrdes konkur-
rence. I de øvrige brancher har de frivillige kæder enten vundet markedsandele, el-
ler også har begge kædetyper tabt eller fastholdt markedsandele. 
 
Salg af udvalgsvarer fra supermarkeder indgår ikke i disse statistikker, og ser man 
nærmere på tallene, viser det sig desuden, at i de udvalgsvarebrancher, hvor frivil-
lige kæder (eller for den sags skyld kapitalkæderne) mister markedsandele i større 
stil (legetøj, tekstil, isenkram, sko og sportsartikler), er der meget, der tyder på, at 
det i højere grad er de store supermarkeder inden for dagligvarehandelen, der løber 
med gevinsten. 
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Umiddelbart er det vanskeligt at pege på specielle karakteristika for de brancher, 
hvor kapitalkæder hhv. frivillige kæder står stærkt, og det har heller ikke været mu-
ligt at finde indikatorer for, at fx brancher med svag konkurrence er præget af en 
bestemt kædetype. 
 
Ser man nærmere på årsagerne til udviklingen i de to kædeformer, tegner der sig et 
billede af, at kapitalkæderne i høj grad øger deres markedsandele gennem opkøb og 
nyetableringer, mens de frivillige kæders markedsandele primært synes at påvirkes 
af omsætningsforholdene hos de uafhængige butikker, herunder tilgang af sådanne 
uafhængige forretningsdrivende, der tilmelder sig et kædesamarbejde. Dette afspej-
les bl.a. i, at der er flyttet markedsandele fra uafhængige forretninger til de frivilli-
ge kæder inden for bageri, bøger, cykler, dyrehandel, foto, guld og ure, hårde hvi-
devarer, kioskvarer, konfekture, køkken/bad, tæpper og vin & spiritus. 
 
Samlet set må det konkluderes, at selv om de frivillige kæders markedsandele 
overordnet set har været lidt nedadgående i de forløbne år, har de klaret sig godt i 
konkurrencen med kapitalkæderne inden for udvalgsvarebrancherne, mens kapital-
kæderne primært har været i stand til at vinde terræn i dagligvarebranchen, dvs. på 
supermarkedernes område, der er karakteriseret ved at være et marked med relativt 
få, men store aktører. 
 
6.2. Udvikling i branchestrukturen 
Ser man på antallet af kæder, er der for både frivillige kæder og kapitalkæder sket 
en koncentration hen mod færre kæder. I 1997 var der således omkring 130 frivilli-
ge kæder og ca. 220 kapitalkæder, mens tallet i 2003 var faldet til ca. 100 frivillige 
kæder og ca. 180 kapitalkæder. 
 
Inden for supermarkeder er antallet af kapitalkædebutikker i perioden steget fra 
ca.1350 til ca. 1540 butikker, mens antallet af frivillige kædebutikker faldt fra ca. 
1800 til ca. 1570. 
 
Denne udvikling hænger sammen med udviklingen i markedsandele, hvor kapital-
kæderne netop inden for supermarkeder har vundet andele og står stærkt. Det skal 
ses i lyset af, at discountbutikker inden for de seneste år har vundet frem inden for 
dagligvarehandelen, hvilket bl.a. er sket på bekostning af de mindre nærbutikker, 
som især har været organiseret i de frivillige kæder. 
 
Inden for de udvalgsvarebrancher, der er nævnt under afsnit 6.1, har både kapital-
kæderne og de frivillige kæder haft en udvikling med et øget antal butikker fra 
1997 til 2003. For kapitalkædernes vedkommende er tallet steget fra ca. 2.680 til 
ca. 2.740 butikker, mens antallet af frivillige kædebutikker er steget fra ca. 5.750 til 
ca. 6.020. 
 
Strukturmæssigt er det således igen dagligvarehandelen i supermarkederne, der 
skiller sig ud til kapitalkædernes fordel, mens der ikke ses at være den store forskel 
i strukturudviklingen for de to kædetyper inden for udvalgsvarebrancherne. 
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6.3. Udvikling i indtjening og effektivitet 
Selv om udviklingen ikke udviser voldsomme ændringer i hverken kapitalkædernes 
eller de frivillige kæders andel af omsætningen siden 1997, har Konkurrencestyrel-
sen fundet det hensigtsmæssigt at undersøge, om det også gælder udviklingen i de 
to kædetypers indtjening og effektivitet. 
 
På baggrund af regnskabstal for alle kapitalkæder i 11 brancher, hvor både kapital-
kæder og frivillige kæder har en stor del af omsætningen, har Konkurrencestyrelsen 
undersøgt, hvordan resultaterne for bl.a. dækningsgradem er for kapitalkæderne på 
den ene side og de frivillige kæder og de selvstændige uden kædetilhørsforhold på 
den anden side. 
 
Selv om de forhåndenværende data ikke har været tilstrækkelige til at give et fuld-
stændigt entydigt resultat tegner der sig dog et billede af, at dækningsgraden i de 
frivillige kæder er steget i perioden fra 1997 til 2002, mens den i kapitalkæderne 
har været næsten uændret, jf. figur 3. 
 
Figur 3: Udviklingen i dækningsgraden for frivillige kæder (samt uafhængige butikker) og 
kapitalkæder i 11 brancher 35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
35 De 11 brancher, der danner baggrund for analysen, er supermarkeder, sko, møbler, bolig-
tekstil, hårde hvidevarer & el, radio/tv, byggemarkeder, malervarer, optik, foto, og sports-
udstyr. Dækningsgraden for kapitalkæderne er beregnet på baggrund af regnskabsoplysnin-
ger fra KOB. Ved hjælp af egne beregninger er dækningsgraden for hver kapitalkæde og 
hver enkelt branche fundet. Middelværdien af de 11 branchers kapitalkæder er afbildet i fi-
gur 3, samt middelværdien for brancherne. De frivillige kæder samt de uafhængige butikker 
uden for kædesamarbejder er fundet ved at beregne residualet.  
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Som nævnt er analysen behæftet med en vis usikkerhed. Det kan fx ikke helt afvi-
ses, at resultatet kan variere lidt, afhængigt af, hvilke brancher der måles på, da det 
med den anvendte metode kan spille en rolle, hvilken af de to kædetyper der har 
den største andel af omsætningen og den største kædekoncentration i branchen. 
Konkurrencestyrelsen har dog undersøgt om det skulle være tilfældet uden at nå til 
andet resultat. 
 
En forsigtig konklusion er derfor, at de frivillige kæder har klaret sig godt i forhold 
til kapitalkæderne. Den stigende dækningsgrad kan evt. tilskrives, at kæderne er 
blevet bedre til at udnytte deres indkøbsstyrke. 
 
 
7. Kædernes forhold andre steder i EU 
 
7.1. EU-afgørelser 
I dette kapitel omtales hvilke regler, der gælder i andre EU-lande omkring kæde-
samarbejde samt eventuel praksis. 
 
Kommissionen behandler horisontale aftaler mellem detailhandlere i henhold til 
EU´s retningslinier for horisontale aftaler (samt reglerne for vertikale aftaler, når 
der desuden er vertikale elementer i aftalerne). Der foreligger ikke en særlig prak-
sis for kæder i detailhandelen. 
 
De tilsyneladende ret få sager, der har været på dette område, behandles typisk på 
nationalt niveau. Men i dag vil de nationale myndigheder ofte skulle behandle så-
danne sager efter EU-reglerne. 
 
7.2. Holland 
Holland har en kædegruppefritagelse, der i praksis meget ligner den danske. ”Fri-
tagelser til samarbejdsaftaler i detailhandelen” af 12. december 1997 trådte i kraft 
1.1.1998 og udløber 1.1.2008. 
 
Der er tilladelse til maksimalpriser i forbindelse med reklameaktiviteter inden for 
et butikskoncept (kampagner). Tilladelsen gælder kun kampagner, der varer højst 8 
uger og omfatter et begrænset antal produkter (højst 5 % af det sortiment, som 
franchisegiver, grossist eller indkøbsforening fører).36  
 
Der kan desuden aftales købspligt på højst 60 % af en detailvirksomheds sortiment, 
dog højst for 10 år. Købsforpligtelsen kan kun indgås i forbindelse med finansielle 
forpligtelser, som detailhandleren indgår. Det kan fx være lån (eller forudgående 
finansiering af lagre eller inventar) eller aftaler om sikkerhedsstillelse til fordel for 
tredjemand. 
 

                                                      
36 I et enkelt tilfælde er i stedet for accepteret fastsættelse af vejledende priser. Det drejede 
sig om en kæde med en markedsandel under 10 pct., der ønskede at markedsføre nogle få 
produkter i perioder på højst 2 uger. 
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Detailhandlere, der er pålagt købspligt, må ikke gives dårligere pris- eller leve-
ringsbetingelser end aftagere, der ikke er pålagt købspligt. 
 
7.3 Sverige 
Sverige har betydelige kædedannelser inden for en række brancher, bl.a. dagligva-
rer, radio og TV, farvehandel, briller, sko og blomster. 
 
Samtidig med at Sverige indførte forbudslovgivning på konkurrenceområdet pr. 
1.7.1993 trådte en kædegruppefritagelse i kraft. Den blev i Sverige populært omtalt 
som ”ICA-undantaget”, opkaldt efter den detailhandelsgruppe, der især berørtes af 
den. 
 
Gruppefritagelsen blev begrundet med, at den ville give administrative lettelser for 
myndighederne og for kæderne. 
 
Den blev afskaffet pr. 31.12.2001 efter at der i EU var indført en vertikal gruppefri-
tagelse. Man fandt, at dette overflødiggjorde kædegruppefritagelsen (selvom denne 
også havde indeholdt horisontale aspekter). Der blev lagt vægt på, at de svenske 
regler så vidt muligt kom til at svare til EU´s. Det ville gøre det enklere for virk-
somhederne.  
 
Der havde også været kritik af kædegruppefritagelsen og dens udformning.37 Kri-
tikken gik bl.a. på, at beregningen af markedsandel skete på et andet grundlag end 
ellers i konkurrenceretten, og at nogle af bestemmelserne var i strid med EU-
reglerne. 
 
Afskaffelsen af kædegruppefritagelsen i Sverige gav ikke anledning til nogen vide-
re debat. ICA var dog meget urolige for konsekvenserne, og det blev overvejet at 
introducere ICA på børsen og gøre ICA-konstruktionen vertikal. Problemet løstes 
imidlertid, da hollandske Ahold opkøbte en andel af ICA. ICA har siden opfattet 
sig som vertikalt forbundet med detailforretningerne. Det er ICA, der står for til-
budskampagnerne i de svenske medlemsbutikker.  
 
Der har været tendens blandt de frivillige kæder i Sverige til mere vertikal styring, 
hvor der tidligere ofte var tale om en central funktion, der tog imod direktiver fra 
medlemmerne. Efter sigende skal der være tilfredshed hos kæderne med udviklin-
gen. 
 
Det skal tilføjes, at de svenske konkurrencemyndigheder ikke i de senere år har ta-
get stilling til væsentlige konkurrencesager om pris- og indkøbsbestemmelser på 
dette område – og virksomhederne har ikke rejst spørgsmål eller kritik.  
 
Konkurrencemyndighederne er således ikke stødt på horisontalt aftalte vilkår i kæ-
desamarbejderne, som gav anledning til konkurrenceproblemer. 

                                                      
37 Jf. ”Rättsutlåtande rörande gruppundantagen för kedjor i detaljhandeln” av Nils Wahl, 
Stockholms Universitet, Konkurrensverkets rapportserie 1997:1. 
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7.4. Norge 
Norge har frivillige kæder bl.a. inden for møbler, byggevarer, foto, optikere, sko, 
sportsartikler samt radio/TV/hårde hvidevarer/isenkram. De frivillige kæder har be-
tydelige markedsandele og møder kun en vis konkurrence fra kapitalkæder inden 
for foto, optikere og sportsartikler. Kæderne samarbejder både om fælles indkøb og 
fælles annoncering. 
 
Der gælder ikke særregulering for kædesamarbejde i detailhandelen, og der fore-
ligger ingen sager om kædesamarbejde under den nuværende lov. Loven svarer i 
vid udstrækning til EU-reglerne. 
 
7.5. Finland 
I Finland findes der indkøbs- og markedsføringssamarbejder i form frivillige kæder 
inden for især foto, optikere, hårde hvidevarer og elektriske produkter, sportsartik-
ler, møbler og sko – i de fleste tilfælde i konkurrence med kapitalkæder. 
 
Der gælder ikke særlige regler for kædesamarbejde, og der har ikke været sager 
under den nuværende konkurrencelov. Loven blev fuldt harmoniseret med EU-
reglerne pr. 1. maj 2004. 
 
7.6. Tyskland 
De tyske konkurrenceregler afviger på nogle punkter lidt fra EU´s. Fx er også til-
kendegivelse af vejledende priser forbudt, med mindre det drejer sig om vejledende 
priser på mærkevarer, og det klart tilkendegives, at prisen kun er vejledende. Også 
angivelse og håndhævelse af maksimumpriser er som udgangspunkt forbudt. Reg-
lerne er imidlertid under revision med henblik på harmonisering, efter at de natio-
nale konkurrencemyndigheder fra 1. maj 2004 skal anvende EU-reglerne i sager 
med samhandelspåvirkning. 
 
Frivillige kæder samarbejder også om fælles markedsføring i Tyskland, men det 
forudsættes, at hver af de selvstændige forretninger uafhængigt afgør om forretnin-
gen skal deltage i hver enkelt reklamekampagne eller ej. 
 
7.7. Frankrig 
Også i Frankrig kendes frivillige kæder, fx Intermarché, der samarbejder om fælles 
indkøb og fælles markedsføring. Der findes ingen særregler i lovgivningen for kæ-
derne. Horisontal prisfastsættelse er forbudt, og det er heller ikke tilladt, at et kæ-
dekontor udsender vejledende priser til medlemmerne 
 
Fra praksis kan nævnes, at den franske konkurrencemyndighed har grebet ind over 
for en kæde, der udsendte et katalog til butikkerne med anbefalede maksimalpriser. 
Årsagen til indgrebet var dog ikke udsendelsen af maksimalpriser, men at der reelt 
viste sig at være tale om bindende videresalgspriser. 
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7.8. Andre EU-lande 
Heller ikke fra andre lande foreligger der oplysninger om særlige konkurrencereg-
ler eller –praksis for detailhandelens kæder.  
 
Fx oplyses fra UK, at man kender begrebet frivillige kæder (”symbol groups”, fx 
Spar, og franchisekæder, fx burgerkæderne). Men der foreligger ikke særregler el-
ler praksis af relevans. 
 
I Spanien kendes også frivillige kæder, men der er ingen særregler, og der har ikke 
været sager på området. 


