
 

 
 

 

 

 

Indskærpelse om ikke at fastsætte bindende videresalgspriser 

 
1. Indledning 

Denne sag om […] udspringer af materiale, som blev indhentet i februar 
2012 i forbindelse med en kontrolundersøgelse, som Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen foretog hos […]. Materialet gav styrelsen en formod-
ning om, at der foregår prisstyring på et marked for detailsalg af kameraer 
og tilbehør hertil. 
 
På den baggrund foretog styrelsen den 17. september 2013 kontrolunder-
søgelser hos […] og en række øvrige kameraproducenter m.fl. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med kontrolunder-
søgelsen kommet i besiddelse af materiale, der kan give indtryk af, at der 
har fundet informationsudveksling sted mellem […] og […]/forhandlere 
om prissætning. 
 
Styrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt foretage sig yderligere i sagen.  
 
Imidlertid finder styrelsen anledning til at gøre […] opmærksom på føl-
gende: 
 
2. Konkurrencereglerne  

Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens § 6 
omfatter enhver form for aftale eller samordnet praksis mellem virksom-
heder, der har til formål eller til følge direkte eller indirekte at begrænse 
konkurrencen. Overtrædelse af § 6 kan straffes, jf. konkurrencelovens § 
23. 
 
Aftaler mellem virksomheder på forskellige omsætningstrin (såkaldte 
vertikale aftaler) om bindende videresalgspriser, dvs. aftaler der fastsæt-
ter en fast eller mindste videresalgspris eller et fast eller mindste prisni-
veau, er normalt ulovlige efter konkurrencelovens § 6. 
 
3. Indskærpelse 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det som udgangs-
punkt skal være op til den enkelte forhandler at fastsætte sine detailpriser 
over for sine kunder. 
 
Om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, vil forud-
sætte nærmere undersøgelser i sagen, herunder fastlæggelse af et evt. 
relevant marked samt den økonomiske og retlige sammenhæng, som ad-
færden befinder sig i. 

Dato: 4. maj 2018 
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4. Afgørelse   

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke foretaget nærmere undersø-
gelser i sagen og finder under henvisning til konkurrencelovens § 15, stk. 
1, 3. pkt., ikke på nuværende tidspunkt anledning hertil. 
 
Styrelsen har i den forbindelse vurderet, at de ressourcer, der vil skulle 
anvendes for at fastslå, om der foreligger en overtrædelse af konkurrence-
loven, på det foreliggende grundlag ikke vil stå i et rimeligt forhold til 
undersøgelsens forventede betydning for konkurrencen. Styrelsen vil til 
enhver tid kunne genoptage sagen, fx hvis styrelsen på baggrund af en 
klage eller på anden vis finder grundlag herfor. 
 
En afgørelse efter konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt., om at indstille 
sagsbehandlingen i en sag kan ikke påklages til Konkurrenceankenævnet, 
jf. konkurrencelovens § 19, stk. 3. 
 
Du eller […] er naturligvis velkommen til at kontakte mig, hvis der er 
spørgsmål til ovenstående. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Lotte Vibild Schønau 
Chefkonsulent 


