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ERHVERVSMINISTERIET 

Indskærpelse om ikke at koordinere konkurrenceparametre med 

konkurrenter 

1. Indledning 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte den 28. august 2017 en 

kontrolundersøgelse hos en række virksomheder inden for audio-indu

strien.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med kontrolundersø

gelsen kommet i besiddelse af materiale, der kan give indtryk af, at der har 

fundet informationsudveksling sted mellem konkurrerende producenter i 

regi af en interesseorganisation, om konkurrenceparametre som fx prissæt

ningen af den omkostning, der er forbundet med at levere visse typer af 

service, i forbindelse med interesseorganisationens udarbejdelse af et sam

let høringssvar i forbindelse med et udbud hos en offentlig indkøbsvirk

somhed. 

Styrelsen vil ikke på nuværende tidspunkt foretage sig yderligere i sagen. 

Imidlertid finder styrelsen anledning til at gøre medlemmerne af interesse

organisationen opmærksom på følgende:  

2. Konkurrencereglerne  

Det er forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler eller samordne prak

sis, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse kon

kurrencen, jf. konkurrencelovens § 6. Overtrædelse af konkurrencelovens 

§ 6 kan straffes, jf. konkurrencelovens § 23.  

Hvis konkurrerende virksomheder udveksler information om forhold, der 

vedrører konkurrenceparametre, fx i regi af en brancheforening, er der ri

siko for, at disse informationer påvirker medlemmerne, når de skal fast

lægge deres egne markedsstrategier.  Dette gælder ikke mindst oplysninger 

om væsentlige konkurrenceparametre som fx aktuelle eller forventede 

fremtidige omkostninger forbundet med virksomhedernes levering af ser

viceydelser mv. 

Oplysninger om omkostninger kan fortælle noget om rammerne for en 

virksomheds prispolitik. Udveksling af oplysninger om aktuelle eller for

ventede fremtidige omkostninger mellem medlemmerne af en interesseor

ganisation, kan derfor skabe en kunstig gennemsigtighed på markedet, der 

kan fjerne usikkerhedsmomenter med hensyn til medlemmernes påtænkte 

konkurrencemæssige adfærd, hvilket kan skade konkurrencen. Udveksling 

af sådanne oplysninger kan derfor være i strid med konkurrencelovens § 6. 
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Det afgørende for, hvorvidt udvekslingen er lovlig eller ej er, om den måde, 

hvorpå oplysningerne udveksles direkte eller indirekte, kan sige noget om 

konkurrenternes aktuelle eller fremtidige adfærd på markedet. Overord

nede drøftelser omkring et udbuds strukturelle opbygning kan være lov

lige, så længe drøftelserne ikke bidrager til at skabe større vished om kon

kurrenters aktuelle eller fremtidige adfærd på markedet.  

3. Indskærpelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det vil kunne udgøre 

en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, hvis konkurren

ter, fx i regi af en interesseorganisation, udveksler informationer med hin

anden om konkurrenceparametre, herunder delelementer i prisfastsættelsen 

som fx aktuelle eller forventede fremtidige omkostninger forbundet med 

visse typer af service.  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper yderligere, at det til en

hver tid skal være op til den enkelte producent at afgøre, hvilke omkost

ninger den vil opkræve hos sine kunder. 

4. Afgørelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder under henvisning til konkur

rencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt., ikke på nuværende tidspunkt anledning 

hertil at anvende de ressourcer, der vil skulle anvendes for at foretage en 

endelig vurdering af, om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelo

vens § 6, stk. 1, jf. stk. 3. Styrelsen vil dog til hver en tid kunne genoptage 

sagen, fx hvis styrelsen på baggrund af en klage eller på anden vis finder 

grundlag herfor. 

En beslutning efter konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt., om ikke at be

handle en sag kan ikke påklages til Konkurrenceankenævnet, jf. konkur

rencelovens § 19, stk. 3. 

Med venlig hilsen 

Cathrine Koch Olsen 

Fuldmægtig 
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