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Forord
Konkurrencerådet arbejder for virksom konkurrence til 

gavn for virksomheder og forbrugere i Danmark. Det 

fremgår af konkurrencelovens formålsparagraf. 

Effektiv konkurrence er en vigtig drivkraft for vækst og 

innovation og er en af de centrale årsager til, at velstanden 

er så høj i Danmark og andre vestlige lande. Effektiv kon

kurrence medfører, at både virksomheder og forbrugere 

møder lavere priser, højere kvalitet og får mere at vælge 

imellem, når de køber varer og tjenester. Samtidig kan 

mere effektiv konkurrence understøtte en balanceret 

indkomst- og formuefordeling. 

Store dele af verden har i de senere år været udfordret, 

først af Covid-19 og siden af følgevirkninger fra krigen i 

Ukraine. Det har medført mange vanskeligheder, også 

for danske virksomheder. Sammen med de øvrige kon

kurrencemyndigheder i EU har vi tilstræbt at vejlede 

konstruktivt i de tilfælde, hvor virksomhedssamarbejde 

har været nødvendigt, eksempelvis for at håndtere vare

knaphed. Samtidig har vi fortsat fokus på at gribe ind, 

hvis en krisesituation udnyttes til skade for forbrugere 

eller virksomheder. 

Overordnet ser konkurrencen ud til at være svækket 

siden begyndelsen af 00’erne. Det billede tegnede Det 

Danske Produktivitetsråd i sin seneste rapport, og det 

stemmer overens med vores egen vurdering af udviklingen. 

Markedskoncentrationen er steget, og virksomhedernes 

avancer er vokset. Det er typiske tegn på svækket kon

kurrence. 
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Der er således et generelt behov for at styrke konkur

rencen i Danmark. Det er blandt andet afgørende, at nye 

og innovative virksomheder har mulighed for at komme 

ind på markederne og konkurrere med de eksisterende. 

Et særligt opmærksomhedspunkt er vores regulering. 

Der er stadig mange brancher, der kan reguleres mere 

konkurrencevenligt, uden at det går ud over væsentlige 

samfundshensyn. Det kan blandt andet bidrage til lavere 

priser og dermed til at reducere inflationspresset, som 

aktuelt er meget højt.

Vi står også midt i en digital transformation, hvor  

tradi ti o  nelt analoge markeder bliver digitale, og nye 

forret nings modeller baseret på algoritmer og omfattende 

dataindsamling vinder indpas. Det kræver, at vi som  

konkurrencemyndighed følger med og har de rette  

kompetencer og redskaber til at gribe ind. 

Samtidig vil den grønne omstilling få en mere fremtrædende 

placering i vores arbejde. EU-Kommissionen arbejder i 

øjeblikket med at udvikle nye horisontale retningslinjer 

til virksomhederne i EU. Retningslinjerne vil blandt andet 

fokusere særskilt på mulighederne for virksomheds

samarbejde om klimavenlige løsninger, og de vil få di
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rekte betydning for vores arbejde med at håndhæve 

konkurrence reglerne, både de nationale og de traktat

fæstede EU-regler på området. 

Effektiv konkurrence om at levere klimavenlige løsnin

ger er under alle omstændigheder en stærk drivkraft i 

den grønne omstilling, blandt andet fordi effektiv kon

kurrence kan styrke innovationen og øge incitamentet 

til energieffektiv produktion. I Konkurrencerådet har vi 

fokus på konkurrencens vilkår under omstillingen, og 

om regulering eller andre forhold begrænser konkurren

cen unødigt til skade for en effektiv omstilling og for 

virksomheder og forbrugere i almindelighed. 

På de indre linjer er vi særligt optaget af at sikre en god 

implementering af den omfattende ændring af konkur

rencereglerne, som fik virkning i begyndelsen af 2021. 

Vi har blandt andet overtaget en stor del af anklage

myndighedens hidtidige opgaver i forbindelse med 

sagernes retslige efterspil. Konkurrencerådet har også 

fået andre nye ansvarsområder, som er tæt knyttet til 

konkurrence området. Det drejer sig om tilsynet med 

dele af betalings loven, hvor vi har truffet en række 

større afgørelser, samt tilsynet med de såkaldte plat

form-to-business-regler, der regulerer forholdet mellem 

de digitale platforme og de virksomheder, som bruger 

disse platforme. 

Vi ser frem til at løfte opgaverne i samarbejde med Kon

kurrence- og Forbrugerstyrelsens medarbejdere. Konkur

rencerådet føler sig godt betjent af styrelsen og noterer, at 

omorganiseringen med etablering af Center for Tech og en 

særlig fusionsenhed har været vellykket. Samtidig glæder 

vi os til fortsat at kunne nyde godt af Det Rådgivende Ud

valgs indsigt og store branchekendskab.

Det er første gang, Konkurrencerådet udgiver sin  

beretning. Det følger af § 14b i den nye konkurrencelov, 

at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal udarbejde en 

beretning om aktiviteterne i det forløbne år til erhvervsmi

nisteren. I rådet ser vi her en god anledning til at orientere 

om vores virke, og vi har valgt både at se tilbage og frem i 

tiden. Jeg håber, at I som læsere vil tage godt imod beret

ningen.

God læselyst

Christian Schultz  

Formand for Konkurrencerådet
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Fakta om råd og  
konkurrenceret
Konkurrencerådet
Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens administration af 

konkurrenceloven, en række bestemmelser i betalings

loven samt platform-to-business-forordningen. 

-

Sammen med Konkurrencerådet udgør Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen en uafhængig konkurrencemyndighed.

Konkurrencerådets medlemmer udpeges af erhvervs

ministeren på baggrund af deres personlige og faglige 

kvalifikationer. Rådet er sammensat, så det besidder ind

gående konkurrencemæssigt kendskab, ledelsesmæssig 

erfaring fra erhvervslivet samt særlig indsigt i forbruger

forhold. Rådet består af syv medlemmer, der er udnævnt 

for en fireårig periode. 

-

-

-

 

Det rådgivende udvalg
Konkurrencerådet har et rådgivende udvalg på op til ti 

medlemmer, som er nedsat af erhvervsministeren.  

Udvalget skal samlet have et alsidigt kendskab til private 

og offentlige virksomheder og juridiske, økonomiske, 

finansielle og forbrugermæssige forhold. 

Medlemmerne er udnævnt efter indstilling fra erhvervs- 

og interesseorganisationer for en periode på op til fire år.
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 Konkurrencerådet per 1. juli 2019:

Christian Schultz, formand

Professor i konkurrenceøkonomi

Caroline Heide-Jørgensen, næstformand

Professor i konkurrence- og markedsføringsret

Vibeke Krag 

Bestyrelsesmedlem, tidligere  

koncerndirektør i Codan

Torsten Ringberg 

Professor i forbrugeradfærd

Phillipp Schröder

Professor i international  

økonomi og industriøkonomi

Jan Erik-Svensson

Tidligere partner i Gorissen Federspiel

Pernille Wegener Jessen

Professor i statsstøtte og konkurrenceret



Konkurrence er 
drivkraft for vækst 
og velstand
Gevinsterne ved effektiv konkurrence er betydelige for 

både samfundet og den enkelte forbruger. Når virksom

heder konkurrerer om at tilbyde de skarpeste priser og 

den bedste kvalitet, så presses de til at være innovative 

og have en effektiv drift, og det vil være de mest produk

tive virksomheder, der vinder markedsandele. Det betyder, 

-

-

at samfundets ressourcer i form af eksempelvis kapital 

og arbejdskraft bruges mere effektivt.

 

Konkurrence er også med til at sikre gode vilkår for dan

ske eksportvirksomheder, blandt andet fordi konkurrence 

medfører lavere priser på de varer og tjenester, som virk

somhederne køber som inputs her i landet. Det under

støtter deres internationale konkurrenceevne.

-

-

-

 

Virksomheder, der sætter konkurrencen ud af spil ved at 

misbruge deres dominerende stilling eller ved at indgå 

konkurrencebegrænsende aftaler, kan forårsage betyde

lige skadevirkninger. Undersøgelser fra Danmark, EU og 

USA viser eksempelvis, at et kartel i gennemsnit hæver 

priserne med 10-50 procent for de forbrugere og virksom

heder, som købere deres produkter.

-

-

Stærkere  
incitamenter 
til forskning og 
innovation

Pres på ledelsen 
for at drive  

virksomheden 
mere effektivt

Mere produktive 
virksomheder 
vinder frem

KONKURRENCE

EFFEKTER: 

• Øget produktivitet

• Lavere priser/inflation 

• Højere kvalitet

• Bedre service

• Større udbud 

• Mere innovation

• Mere lige indkomstf ordeling

OECD anfører, at karteller rammer familier med lav  

indkomst relativt hårdt. Særligt når kartellerne omfatter 

basisvarer, fordi basisvarer udgør en relativt stor andel af 

denne gruppens privatforbrug.

 

For de britiske konkurrencemyndigheder har konsulent

firmaet London Economics anslået, at hver kartelsag, 

som myndighederne fører, afskrækker 28 andre karteller.

-

Konkurrencemyndighedens opgaver
Konkurrencerådet udgør sammen med Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen en uafhængig konkurrencemyndighed. 

 

Konkurrencerådet har til opgave at:

• fremme en sund konkurrencekultur i Danmark

• fastlægge de strategiske mål for Konkurrence- og For

brugerstyrelsens arbejde med håndhævelse og konkur

renceanalyser

• træffe afgørelser i sager af principiel eller særlig stor 

betydning efter konkurrenceloven, betalingsloven, in

terbankgebyrforordningen og platform-to-business-for

ordningen 

• beslutte, om en sag skal indbringes for domstolene 

med henblik på, at en virksomhed skal pålægges en 

bøde for at have overtrådt reglerne 

• godkende, at en sag afsluttes med vedtagelse af et 

bødeforlæg

• igangsætte og godkende konkurrenceanalyser. 

• fremlægge anbefalinger, der kan styrke konkurrencen 

og forbedre forbrugerforholdene, herunder anbefalinger 

-

-

-

-
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til, hvordan omfanget af unødigt konkurrencebegræn

sende regulering kan mindskes

• godkende Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens  

vejledninger efter konkurrenceloven, betalingsloven og 

platform-to-business-forordningen.

-

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har til opgave at:

• sekretariatsbetjene Konkurrencerådet

• efterforske, behandle og fremlægge sager for Konkur

rencerådet med henblik på afgørelse 

• træffe afgørelser i konkurrence- og betalingssager, som 

ikke skal forelægges Konkurrencerådet. Det gælder 

både formalitets- og materielle afgørelser.

• føre ankesager ved Konkurrenceankenævnet og dom

stolene om Konkurrencerådets materielle afgørelser

• føre sager ved domstolene om civile bøder for at over

træde konkurrenceloven 

• vejlede om konkurrencereglerne som uafhængig  

konkurrencemyndighed 

• vejlede om reglerne på dele af betalingsområdet. 

-

-

-

Det rådgivende udvalg har til opgave at rådgive  

Konkurrencerådet om:

• udarbejdelsen af vejledninger om konkurrenceloven og 

dens anvendelse

• behov for udarbejdelse af konkurrenceanalyser

• mulige tiltag til at forebygge overtrædelser af loven

• mulige konkrete konkurrenceproblemer på et marked.

Ankemuligheder 
Konkurrencemyndighedernes afgørelser kan ankes 

til enten Konkurrenceankenævnet eller domstolene. 

Konkurrence sager mod virksomheder føres i første  

instans ved Sø- og  

Handelsretten efter den 

civile retsplejes former. 

Sø- og Handelsrettens 

domme kan ankes til 

Landsretten. Anke kan 

dog ske til Højesteret 

som anden instans, hvis 

sagen er af principiel 

karakter. Konkurrence

sager mod fysiske  

personer sker efter de strafferetlige regler og behandles i 

byretten som første instans.

-

Håndhævelse af konkurrencereglerne
De centrale bestemmelser i konkurrencereglerne er:

• Forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler  

(Konkurrencelovens § 6 / TEUF artikel 101)

• Forbuddet mod misbrug af dominerende stilling  

(Konkurrencelovens § 11 / TEUF artikel 102)

• Fusionskontrolreglerne (Konkurrencelovens §§ 12 – 12 

h/Fusionskontrolforordningen). 

• Forbuddet imod offentlig støtte (§ 11a) 

Formålet med konkurrenceloven
”Loven har til formål at fremme en effektiv 

samfundsmæssig ressourceanvendelse 
gennem virksom konkurrence til gavn for 

virksomheder og forbrugere.”

Konkurrencelovens § 1

Prioritering 
Samfundsøkonomien består blandt andet af en lang 

række markeder for varer og tjenester. Konkurrencen kan 

forbedres i større eller mindre grad på de fleste af dem. 

Styrkes konkurrencen, så vil  

det gavne de forbrugere, som  

er til stede på markederne, 

og samfundsøkonomien 

som helhed. 

Konkurrencerådet og  

Konkurrence- og Forbruger

styrelsen har som uafhæn-

gig konkurrencemyndighed 

mulighed for at prioritere, 

hvilke sager der tages op, og hvilke analyser, der udar

bejdes. Fusionskontrollen er derimod lovpligtig, og der 

er lovbestemte tidsfrister for behandlingen af anmeldte 

fusioner.

-

-

Årligt undersøger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

cirka 230 mulige overtrædelser af konkurrenceloven. 

Almindeligvis vil fem til ti af dem have en så kompleks 

karakter, så de skal afgøres i Konkurrencerådet. Hertil 

kommer mere bevisklare sager, hvor virksomheder ønsker 

at vedtage bøder, som Konkurrencerådet også træffer 

afgørelse om. De seneste år er der desuden i gennemsnit 

behandlet over 50 fusioner årligt.

KONKURRENCERÅDETS ÅRSBERTNING 2021
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Ved prioriteringen lægges der især vægt på den forventede 

effekt af en afgørelse. Samtidig indgår det forventede 

ressourceforbrug i overvejelserne. Prioriteringen vil typisk 

indebære, at sager, som direkte eller indirekte får relativt 

store gavnlige effekter for forbrugere og virksomheder, 

bliver prioriteret. I mange sager er det således også virk

somheder, der lider skade af, at konkurrencereglerne 

overtrædes.

-

Sager, hvor der utvivlsomt er tale om en overtrædelse af 

konkurrenceloven, vil også blive prioriteret, og det samme 

gælder sager af principiel karakter og sager, som kan 

bidrage til at udvikle retspraksis. 

Internationalt samarbejde 
Konkurrence udspiller sig ofte på markeder, som krydser 

landegrænser. Det gælder også overtrædelser af konkur

renceloven. Det internationale samarbejde er derfor af 

stor betydning for håndhævelsen af konkurrencereglerne. 

-

De danske konkurrencemyndigheder samarbejder med 

EU’s konkurrencemyndighed og konkurrencemyndigheder 

i andre lande. Både i konkrete sager og i forhold til at sikre, 

at der er konsistens mellem de afgørelser, der træffes i 

Danmark og i andre EU-lande. Samarbejdet er således 

med til at understøtte et velfungerende indre marked 

med ensartet håndhævelse af de fælles regler.

Konkurrencemyndighedernes internationale arbejde 

omfatter:

• European Competition Network (ECN). Netværket 

består af Europa Kommissionen og de nationale kon

kurrencemyndigheder i EU. I ECN-regi er der en række 

arbejdsgrupper – både tværgående og branche  spe ci

fikke – der sikrer, at ECN-medlemmerne kan videndele 

og koordinere på forskellige niveauer.

• Nordisk samarbejde. Via et nordisk netværk og  

gennem en formaliseret aftale mellem Norge, Sverige, 

Finland, Island og Danmark samarbejder de nordiske 

konkurrence myndigheder for at styrke håndhævelsen 

og effektiviteten i myndighedernes arbejde. 

• OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde 

og Udvikling). OECD arbejder for at stimulere økono

misk fremgang og markedsøkonomi mellem de demo

kratisk regerede medlemslande. 

• International Competition Network (ICN). Det globale 

netværk består både af konkurrencemyndigheder og 

eksterne rådgivere i form af advokater og organisationer 

mv. og har til formål at fremme de bedste standarder 

og procedurer på konkurrenceområdet.

-

-

-

-
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  Kapitel 1 

Konkurrencerådets  
fokus i 2022
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Særligt 
prioriterede 
områder i 2022
Den digitale økonomi: Danske virksomheder og forbru

gere har stor glæde af de digitale teknologier, som skaber 

nye muligheder. Den hastige digitale udvikling og frem

væksten af nye forretningsmodeller og store platforme 

udfordrer dog også rammerne for effektiv konkurrence.

-

-

 

Konkurrencerådet vil i 2022 fortsat have fokus på hånd

hævelsen af konkurrencereglerne inden for den digitale 

økonomi. Det er blandt andet vigtigt, at store digitale 

platforme ikke misbruger deres dominerende stilling, og 

at algoritmer ikke bliver et skalkeskjul for kartellignende 

aftaler. Samtidig håndhæver Konkurrencerådet de såkald

te platform-to-business regler, der regulerer forholdet 

mellem digitale platforme og de virksomheder, der er til 

stede på dem.

-

-

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har etableret Center 

for Tech, som netop har til opgave at stå for håndhævelsen 

på det digitale område og opbygge viden om markeder i 

den digitale økonomi i samarbejde med styrelsens øvrige 

centre. Det omfatter også analyser af, hvordan tech-virk

somheder og deres tjenester påvirker konkurrence- og 

forbrugerforholdene i Danmark. Analyserne understøtter 

-

håndhævelsesarbejdet og kan bidrage til at styrke det 

faglige grundlag for anbefalinger om bedre regulering.

Den grønne omstilling: Det at være ”grøn” er i stigende 

grad en konkurrenceparameter for danske virksomheder. 

Øget konkurrence om at levere klimavenlige løsninger er 

samtidig en stærk drivkraft i grøn omstilling. Når kunderne 

efterspørger grønne løsninger, vil virksomhederne gøre 

sig umage med at udvikle nye og bedre grønne produkter, 

som kan give dem et forspring i forhold til deres konkur

renter. Konkurrencen øger også incitamentet til at gøre 

produktionen mere energieffektiv.

-

I 2022 analyseres markedet for opladning af elbiler. Hidtil 

har der været tale om et relativt lille marked, men det 

vokser blandt andet i en forventning om, at elbiler vinder 

større udbredelse. Et velfungerende marked for opladning  

kan understøtte, at de klimapolitiske målsætninger om 

flere elbiler indfries. Analysen vil indeholde forslag, som 

kan styrke konkurrencen på området.

Det er vigtigt, at der som led i den grønne omstilling ikke 

indføres regulering, som kan begrænse konkurrencen 

unødigt. Det vil Konkurrencerådet også have øje for i 2022. 

Den finansielle sektor: Effektiv konkurrence i den finan

sielle sektor har stor betydning for dansk erhvervsliv og 

danske forbrugere. 

-

Konkurrencerådet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen  

har gennem længere tid prioriteret det finansielle område. 

Det omfatter sager efter konkurrenceloven men også 

håndhævelse af regler i betalingsloven for eksempel om 

forbud mod urimelige priser. Der er også udarbejdet ana

lyser af blandt andet realkreditmarkedet, pensionssekto

ren og markedet for betalingsløsninger med anbefalinger 

om konkurrencefremmende tiltag og ændret regulering. 

-

-

Konkurrencerådet har desuden iværksat en analyse af 

konkurrencen på markedet for skadesforsikringer til  

private. En gennemsnitlig husstand bruger cirka 13.500 

kroner om året på forsikringer. Analysen vil undersøge om  

markedet er velfungerende, og hvordan priserne bliver 

fastsat i markedet, herunder om loyale kunder betaler 

mere end nyere kunder.

Sundheds- og farmaområdet: Konkurrencerådet vil 

fortsat prioritere markeder for private sundhedsydelser 

og farmaområdet.

I mart 2021 greb Konkurrencerådet ind i fusionen mellem 

Orifarm og Takeda, som er den største farma-fusion i 

Danmark i mange år. For at forhindre, at priserne på flere 

meget udbredte typer medicin skulle stige på grund af 

forringet konkurrence, afgav Orifarm tilsagn om blandt 

andet at frasælge en række produkter og rettigheder. 

 

I marts 2022 fremlagde Konkurrencerådet resultaterne af 

en analyse af apotekernes indtjening. Den viste høj for-
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rentning af egenkapitalen i apotekersektoren og relativ  

høj indkomst hos apoteksejere sammenlignet med virk

somhedsejere i lignende regulerede sektorer som for 

eksempel læger og tandlæger.

-

Analysen understøtter, at konkurrencen og markedet kan 

blive mere velfungerende. Konkurrencerådet planlægger 

derfor at følge op på analysen med anbefalinger senere 

på året.

Anbefalinger i tidligere analyser fra Konkurrencerådet: 

Konkurrencerådet følger løbende op på sine anbefalinger 

om ændret regulering med videre og tager stilling til, om 

der er behov for yderligere tiltag.

Rådet kan konstatere, at en del af anbefalingerne i tid

ligere offentliggjorte analyser er gennemført eller i gang 

med at blive gennemført.

-

 

Analyserne indeholder imidlertid også en række anbefa

linger på områder, hvor der ikke er sket så meget. Rådet 

har besluttet at gennemføre opfølgende aktiviteter inden 

for fire områder, hvor der tidligere er identificeret konkur

rencemæssige udfordringer. Det vedrører pensionsmar

kedet, advokatbranchen, konkurrencen om distribution af 

medicin samt analysen af automatiske regningsbetalinger.

-

-

-

 

Fusioner: Fusionskontrol er en central del af arbejdet 

med at sikre velfungerende konkurrence. Det skal blandt 

andet ses i lyset af, at markedskoncentrationen er steget 

mærkbart i Danmark siden årtusindeskiftet. 

 

Kontrollen skal sikre, at fusioner, der hæmmer konkur

rencen betydeligt forbydes, eller at virksomhederne 

giver tilsagn om for eksempel frasalg, som fjerner de 

konkurrence mæssige betænkeligheder. 

-

 

I 2021 satte antallet af fusionsanmeldelser rekord, og 

tendensen med mange fusioner synes at være fortsat ind  

i 2022. Det er en selvstændig målsætning at sikre, at 

uproblematiske fusioner hurtigt bliver godkendt. På Kon

kurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside findes en 

liste, som viser de fusionssager, der er under behandling.

-

 

Regulering, der begrænser konkurrencen unødigt: Der 

er fortsat mange muligheder for at indrette reguleringen 

i Danmark, så den i højere grad understøtter en effektiv 

konkurrence, samtidig med at de væsentlige samfunds

hensyn, som reguleringen ofte er begrundet i, tilgodeses. 

Det kan øge vækst og innovation og bidrage til en mere lige 

indkomstfordeling. Samtidig kan mere effektiv konkur

rence bidrage til at sænke inflationspresset i økonomien. 

-

-

Konkurrencerådet har gennem årene identificeret  

regulering inden for en lang række sektorområder, som 

begrænser konkurrencen mellem virksomheder. Det 

gælder særligt mere hjemmemarkedsorienterede erhverv 

som for eksempel det finanselle område og sundheds-, 

energi-, og transportområdet, jf figur 1.

Med politiske ønsker om at skabe forandringer følger ofte  

ny regulering. Ny regulering kan give rigtig god mening, 

men den skal indrettes, så konkurrencen ikke begrænses 

uhensigtsmæssigt. Derfor vil nye regler og bestemmelser 

også være et fokusområde for Konkurrence  rådet i 2022.

Processer i 
konkurrencesager
Civile bøder og bødevedtagelser: Konkurrencerådet 

udstedte i slutningen af 2021 for første gang civile bøde

forlæg for overtrædelse af konkurrencereglerne. Det var 

til deltagerne i det såkaldte diskotekskartel. 

-

 

Samlet er der ved denne beretnings udgivelse vedtaget 21  

bøder efter de nye regler for håndhævelse af konkurrence

reglerne (det såkaldte ECN+ direktiv), som trådte i kraft i 

marts 2021. 

-

 

Konkurrencerådet oplever en stor interesse fra virksom

hederne for at udnytte muligheden for at få afsluttet deres 

sager med udenretlige bødeforlæg, hvor der er mulighed 

for at opnå en samarbejdsrabat på bøden. 

-

 

De første erfaringer peger derfor på, at sager vedrørende 

virksomheder kan blive gennemført hurtigere som følge af,  

at der fremover ikke vil være to myndigheder involveret i 

sagen mod virksomheden. 
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Figur 1. Brancher, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har identificeret begrænsende regulering 

-

 

-

-

- 

-

-
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-
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Anm: Brancherne i figuren angiver de brancher, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen umiddelbart har kendskab til, at en eller flere love begrænser kon
kurrencen. Figuren er ikke udtømmende. Eksemplerne er hentet fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere markedsanalyser, samt fra andres arbejde, 
bl.a. Produktivitets kommissionens rapporter samt diverse politiske udspil, fx Konkurrencepolitisk udspil fra 2012 samt Vækstudpil fra 2014.

I det nye system skal Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

også føre sagerne mod virksomhederne ved domstolene, 

mens sager mod fysiske personer fortsat varetages af 

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i strafferets

plejens former. Der er endnu ikke erfaring med disse 

processer i sager efter de nye regler.

Konkurrencerådet har i 2022 prioriteret indsatsen med at 

vejlede om de nye regler. Samtidig lægger Konkurrence

rådet fortsat vægt på, at sagsbehandlingen har høj kvali

tet, herunder at sagsprocesserne er velfungerende, og at 

virksomhederne behandles ordentligt. Rådet inddrages 

tidligt i sagerne og har gennem interne processer adgang 

til virksomhedernes indvendinger og eventuelle kritik 

af styrelsens arbejde med sagerne. Det understøtter en 

konstruktiv og kritisk dialog mellem Konkurrencerådet og 

styrelsen. 

Sagsbehandlingstider: Hvert år behandler Konkurrence

og Forbrugerstyrelsen som nævnt omkring 230 sager om 

mulige overtrædelser af konkurrenceloven samt omkring 

et halvt hundrede fusionssager. Nogle er ukomplicerede 

og kan hurtigt afsluttes, mens andre kræver større øko

nomiske analyser og/eller komplicerede juridiske vurde

ringer, før der kan træffes en afgørelse.

Hvert halve år drøfter Konkurrencerådet styrelsens  

processer og sagsbehandlingstider. Der er opstillet mål for 

sagsbehandlingstiden på relevante områder, og styrelsen 

vil med en fast frekvens orientere parterne i sager om den 
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forventede sagsbehandlingstid. For fusionssager er der 

lovbestemte frister for sagsbehandlingstiden, men styrel

sen har fastsat sine egne mere ambitiøse mål. Styrelsen 

bestræber sig på at sikre, at der ikke i styrelsen er unødige 

pauser i arbejdet med de enkelte konkurrencesager, og at 

sager afsluttes hurtigt, når der er grundlag for det.

-

Styrelsens mål for sagsbehandlingstid på 

konkurrence sager er:

• Senest ti hverdage efter at styrelsen har modtaget et 

udkast til en anmeldelse af en fusion, vil styrelsen have 

stillet opklarende spørgsmål eller givet besked om, at 

der ikke er spørgsmål til anmeldelsen.

• Forenklede fusioner vil blive behandlet inden for  

15 hverdage.

• Klagesager, hvor det er oplagt, at der ikke er grundlag 

for nærmere undersøgelser, skal afsluttes senest 14 

dage efter, klagen/henvendelsen er modtaget.

• Indklagede virksomheder skal løbende informeres  

om sagens status. Det sker som minimum hver anden 

måned, indtil sagen er afsluttet.

Nye opgaver
 

Gennem de seneste år har Konkurrencerådet fået udvidet 

sine kompetencer. Konkurrencerådet har fået ansvar 

for at føre tilsyn med dele af betalingsloven og med 

platform-to-business-reglerne, som regulerer forholdet 

mellem digitale platforme og de virksomheder, der er til 

stede på dem. Hertil kommer, at Konkurrencerådet med 

ændringen af konkurrenceloven i foråret 2021 overtog 

opgaven med bødevedtagelser samt at indbringe sager 

mod virksomheder, som har overtrådt konkurrenceloven, 

for domstolene. 

De nye opgaver kræver særlig bevågenhed i 2022. Herud

over vil blandt andet fusionskontrol og den digitale øko

nomi kræve ekstra ressourcer. De nye opgaver inden for 

Konkurrencerådets ansvarsområde skal i 2022 varetages 

inden for en ressourceramme, som er omtrent uændret 

for konkurrenceområdet isoleret set.

-

-

Ændringen af konkurrenceloven i 2021 indebar blandt  

andet, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fremover 

selv skal føre de sager om pålæg af bøde for virksom

heders overtrædelse af konkurrencereglerne, som 

Stats advokaten for Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet (nu National enhed for Særlig Kriminalitet) 

tidligere havde ansvaret for. Denne opgave forudsætter 

et indgående kendskab til retssagsbehandling. Konkur

rencerådet har i den forbindelse noteret sig, at styrelsens 

muligheder for at sikre et sådant kendskab er begrænset. 

Dels af det vedtagne konsulentloft, som sætter en grænse 

for brugen af ekstern advokatbistand, og dels af at det 

ikke som offentlig myndighed er muligt at ansætte folk 

med den primære arbejdsopgave at føre retssager.

-

-
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  Kapitel 2  

Konkurrencerådets  
arbejde i 2021
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Konkurrencerådet har det overordnede ansvar for at 

håndhæve konkurrenceloven og en række bestemmelser, 

som regulerer betalingsområdet og forholdet mellem 

platforme og virksomheder. Herudover arbejder rådet for 

at fremme en sund konkurrencekultur blandt andet gen

nem analyser, artikler og vejledninger. I figuren nedenfor 

er Konkurrencerådets resultater for 2021 opsummeret.

-

Fusionskontrol
I 2021 afgjorde konkurrencemyndighederne 65 fusioner. 

Det er markant flere end de foregående år. Derudover 

blev to fusionsanmeldelser trukket tilbage, inden der blev 

truffet afgørelse.

Første større lægemiddelfusion i Danmark
Konkurrencerådet godkendte, at Orifarm Generics Hol

ding overtog rettighederne til 50 lægemidler og 43 kost

tilskud- og naturmedicinpræparater samt to fabrikker fra 

japanske Takeda Pharmaceuticals International. 

-

-

 

Før fusionen kunne godkendes, var det nødvendigt med 

ganske omfattende undersøgelser, blandt andet fordi fu

sionen berørte mange markeder. Undersøgelserne iden

tificerede konkurrenceproblemer på en række af disse 

markeder, som blev løst med tilsagn fra Orifarm.

-

-

Orifarm forpligtede sig således til at frasælge syv ge

neriske lægemidler, fem markedsføringstilladelser til 

parallelimporterede lægemidler samt håndkøbsproduktet 

”Klarigen”. Desuden afgav Orifarm tilsagn om, at 108 

lægemiddelpakninger fortsat ville være tilsluttet de pris

loftsaftaler, som Lægemiddelindustriforeningen har ind

gået med Sundhedsministeriet og Danske Regioner.

-

-

-

Indgreb i JP/Politikens overtagelse af 
avisdistributører
JP/Politikens Hus måtte forpligte sig til et tilsagn om 

fremtidige priser og vilkår for distribution af dagblade i 

Danmark, før Konkurrencerådet kunne godkende, at me

diehuset overtog enekontrollen med de to avisdistributø

rer Dansk Avis Omdeling (DAO) og Bladkompagniet. 

-

-

Allerede ved etableringen af DAO i 2007 blev der afgivet 

tilsagn, som beskytter dagblade udgivet af andre end 
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DAO’s ejere. De tilsagn vedrørte kun distributionen i  

Jylland. Fremover vil distribution på Sjælland og øerne 

også være beskyttet af tilsagn, som i sidste ende vil gavne 

avisabonnenterne.

Fusion af byggemarkeder med lokale  
effekter
Stark Danmark A/S overtog Jens Schultz A/S, som driver  

fire byggemarkeder på Sydfyn, Langeland og Ærø.  

Indledningsvis var Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

betænkelig ved fusionen, fordi den muligvis ville skade 

kunderne, men de nærmere undersøgelser viste, at Kon

kurrencerådet kunne godkende fusionen uden indgreb.

-

Undersøgelserne havde særlig fokus på de lokale effekter. 

Selv om fusionen ikke havde stor betydning på landsplan, 

kunne den således have stor betydning i det sydfynske. 

Blandt andet fordi en del byggematerialer købes lokalt. Der  

var dog flere forhold, som pegede imod, at fusionen kunne  

føre til højere priser eller ringere service, blandt andet mu

ligheden for at nye aktører kunne etablere sig i området.

-

Trygs rolle krævede nærmere undersøgelser 
i Codan-fusion
Som uafhængig konkurrencemyndighed kunne Konkur

rence- og Forbrugerstyrelsen uden indgreb godkende, 

at canadiske Intact Financial Corporation overtog ene

kontrollen med dele af RSA Insurance Groups forretning, 

som blandet andet omfattede Codan.

-

-

 Fusionen indebar, at forsikringskoncernen Tryg ville blive 

mindretalsaktionær i Codan. Tryg er en stor aktør på 

det danske marked for skadesforsikring og konkurrent 

til Codan. Styrelsen havde derfor særlig fokus på Trygs 

fremtidige indflydelse på Codan og Trygs ejerandels  

betydning for konkurrencen, men vurderede samlet set, 

at fusionen ikke ville hæmme konkurrencen betydeligt  

og derfor kunne godkendes.

Busfusion skabte stor aktør uden anledning 
til indgreb
Kapitalfonden Polaris Private Equity IV K/S overtog fire 

busselskaber, herunder det største, næststørste og fjerde

største inden for turistbuskørsel i Danmark. Det gjorde 

Polaris til den klart største aktør på markedet. 

-

Alligevel gav fusionen ikke Konkurrencerådet anledning 

til at gribe ind. Det skyldtes særlige forhold på markedet. 

Blandt andet at kunderne stadig har gode muligheder for 

at købe turistbuskørsel hos konkurrenter, at det er nemt 

for nye aktører at etablere sig på markedet, og at de fire 

opkøbte busselskaber ikke var tætte konkurrenter inden 

fusionen, da de for eksempel sjældent bød ind på samme 

opgave.

Afgørelser om 
overtrædelse af 
konkurrenceloven
Tilsagn om aftalevilkår fra Wolters Kluwer 
Danmark
Konkurrencerådet traf en afgørelse om aftalevilkårene 

hos softwareleverandøren Wolters Kluwer Danmark.  

Afgørelsen gør det lettere for andre leverandører at  

komme ind og konkurrere på markedet. 

Wolters Kluwer Danmark A/S havde i sine aftaler vilkår 

om uopsigelighed i op til tre år og fire måneder og/eller 

vilkår om, at rabatter var betinget af en flerårig aftale. 

Det vil være en overtrædelse af konkurrenceloven, hvis 

en virksomhed er dominerende og vilkårene er egnede til 

at holde konkurrenter ude af markedet. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens undersøgelser af 

Wolters Kluwers aftalevilkår og markedsforholdene gav 

Konkurrencerådet betænkeligheder om en overtrædelse  

af konkurrenceloven. På den baggrund godkendte  

Konkurrencerådet i december tilsagn fra Wolters Kluwer 

Danmark, som imødekom betænkelighederne, og som gør 

det nemmere for virksomhedens kunder at vælge andre 

leverandører. 
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Generelt skal virksomheder med en dominerende stilling 

være meget varsomme med at indgå lange, uopsigelige 

kontrakter, da det som udgangspunkt vil være i strid 

med konkurrenceloven. Det gælder også kontrakter med 

rabatter, som er betinget af, at kunderne indgår lange 

aftaler.

Afgørelser på 
betalingsområdet
To banker fik påbud om at overholde  
betalingsloven
Konkurrencerådet påbød Ringkjøbing Landbobank og 

Sydbank, at deres vilkår for adgangen til betalings

konto tjenester skulle bringes i overensstemmelse med 

betalings loven. Desuden afgjorde rådet, at begge banker 

ulovligt havde givet et betalingsinstitut afslag på en sådan 

adgang. Konkurrenceankenævnet har stadfæstet de i alt 

fire afgørelser.

-

Betalingsinstitutters adgang til bankernes betalingskonto

tjenester er vigtig for konkurrencen. Uden adgangen kan  

de ikke eksistere og konkurrere med blandt andet ban

kerne om for eksempel at levere betalingsydelser til net

butikker. 

-

-

-

Bankernes vilkår for adgang skal ifølge betalingsloven 

være ”objektive, ikke-diskriminerende og proportionale.” 

Ringkjøbing Landbobank har tidligere fået påbud om at 

bringe sine vilkår i overensstemmelse med loven. Konkur

rencerådet afgjorde i 2021, at de nye vilkår heller ikke  

levede op til bestemmelserne, og gav banken et nyt påbud.

-

Tiltag mod ulovlige gebyrer 
på mobilbetaling

Siden 2018 har det været forbudt at opkræve  

gebyrer for betalinger med de mest almindelige 

private kort udstedt i EU. Derimod må forretninger 

gerne opkræve gebyrer, hvis der betales med firma

kort eller kort udstedt uden for EU.

-

Forbrugere har imidlertid oplevet problemer med, at 

forretninger har opkrævet ulovlige gebyrer ved brug 

af mobile betalingsløsninger som for eksempel Apple  

Pay og Google Pay. Typisk skyldtes problemerne, at 

terminalen (forkert) registrerede, at kunden gennem

førte en betaling med kort udstedt uden for EU, og at 

forretningen derfor kunne opkræve et gebyr – selvom

kundens betalingskort reelt var udstedt i Danmark.

-

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har efter  

opfordring fra Erhvervsministeren taget initiativ til 

dialog med de relevante aktører. De har efterfølgende 

tilkende givet, at de ville - eller allerede havde 

iværksat tiltag, der skulle løse udfordringerne. Der 

er blandt andet holdt møder med kortselskaberne 

Mastercard og Visa, indløserne Nets og Bambora, 

Apple, brancheorganisationen Dansk Erhverv samt 

Forbrugerrådet Tænk.

- 

Det følger af betalingsloven, at det er forretningens 

ansvar at sikre, at kortgebyrerne opkræves korrekt. 

Tiltagene skal gøre det nemmere for forretningerne 

at overholde loven, når de tager imod betalinger fra 

mobile løsninger. Blandt andet vil aktørerne skærpe 

deres fokus på, at betalingssystemerne er opdate

rede.

-
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Banker kan godt have ens 
renter uden at overtræde 
konkurrencereglerne
 

De danske banker havde i foråret 2021 forholdsvis 

ens indlånsrenter og tærskler for, hvornår der skulle 

betales negativ rente. På den baggrund udtalte Kon

kurrencerådet, at de ens renter ikke betød, at kon

kurrencereglerne nødvendigvis er overtrådt. 

-

-

Det er naturligt, at bankernes renter helt eller del

vist følger Nationalbankens rentesatser – det gæl

der både udlånsrenter og indlånsrenter. Det bliver 

-

-

først en overtrædelse af konkurrenceloven, hvis 

bankerne aftaler eller samordner indbyrdes, hvilke 

renter de sætter, og det gælder uanset, om renterne 

er positive eller negative. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har de senere 

år gennemført flere undersøgelser af bankernes ren

tefastsættelse og pengeinstitutternes kommunikati

on herom uden at træffe afgørelse om overtrædelse 

af konkurrenceloven. Problemstillingen er således 

ikke ny og er fortsat et fokusområde, men det er 

vigtigt at notere, at ens renter kan skyldes andre 

forhold end ulovlige aftaler konkurrenter imellem.

-

-

Særlig fokus på den digitale 
økonomi 

Konkurrencerådet har besluttet at have særlig 
fokus på den digitale økonomi, da den spiller en 
vigtig rolle for virksomheder, forbrugere og sam
fundet som helhed.

-

I 2021 resulterede det i analyser og artikler med ny 
viden på området. Blandt andet blev der udgivet 
artikler om prisalgoritmer og markedsføring på 

digitale platforme. En større analyse af online 
reklamer i Danmark så dagens lys. Desuden in
deholdt Konkurrencerådets konference ”Konkur
rence og regulering” en parallelsession om det 
digitale område. 

-
-

Hertil kommer, at Konkurrence- og Forbruger 
styrelsen har arbejdet med en række sager om 
overtrædelser af konkurrence reglerne, der invol
verer virksomheder i den digitale økonomi.

-

-

Kendelser fra 
Konkurrence
anke nævnet samt  
domme

 - 

Deutz og Diesel Motor Nordic forhindrede 
salg af reservedele
Sø- og Handelsretten afgjorde, at den tyske motor

producent Deutz AG både har misbrugt sin dominerende 

stilling og indgået en konkurrencebegrænsende aftale 

med selskabets danske forhandler, Diesel Motor Nordic 

A/S. Adfærden indebar, at de to virksomheder ulovligt 

forhindrede salg af reservedele til brug for renovering af 

DSB’s IC3-tog. Dommen er anket. Konkurrencerådet traf 

afgørelse i sagen tilbage i 2013.

-

Nets tog urimeligt høje gebyrer
Østre Landsret har stadfæstet to afgørelser fra Konkur

rence- og Forbrugerstyrelsen om, at Nets har taget for høje 

gebyrer fra netbutikkerne, når forbrugerne har betalt med 

dankort. Gebyrerne var urimeligt høje og skulle derfor  

ned sættes væsentligt. Der er tale om overtrædelse af den  

daværende betalingstjenestelovs (i dag betalingsloven)  

for bud mod urimeligt høje priser. Konkurrence- og For

bruger  styrelsen traf oprindeligt afgørelserne tilbage i 2012 

og 2013. Dommen fra Østre Landsret er anket til Højesteret.

-

-
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HMN Naturgas koordinerede priser med 
konkurrenter
Østre Landsret har fastslået, at det var ulovligt, da HMN 

Naturgas sammen med to konkurrenter og en branche

forening indgik aftale om priser på service af naturgasfyr.

-

Den ulovlige aftale indebar blandt andet, at HMN Natur

gas’ priser på service af naturgasfyr skulle stige, så servi

cepartnere – der samtidig var konkurrenter til HMN - fik 

mulighed for at hæve deres priser på service af naturgas

fyr. To af de involverede virksomheder blev i 2022 idømt 

bøder på otte millioner kroner hver, mens fire ledende 

medarbejdere fik bøder på 50-100.000 kroner. Den ene 

af personbøderne er anket.

-

-

-

FK Distribution misbrugte sin dominerende 
stilling
Konkurrenceankenævnet har stadfæstet Konkurrencerå

dets afgørelse om, at den største distributør af adresselø

se forsendelser i Danmark, FK Distribution, har misbrugt 

sin dominerende stilling. Distributøren har haft en ad

færd, der kunne afskære konkurrenter fra det voksende 

marked for digital visning af tilbudsaviser i Danmark. 

Konkurrenceankenævnets kendelse er indbragt for Sø

og Handelsretten.

-

-

-

- 

Konkurrerende tøjforhandlere udvekslede 
informationer
Konkurrenceankenævnet har afgjort to sager om ulov

lig udveksling af informationer mellem på den ene side 

Hugo Boss og på den anden side henholdsvis Kaufmann 

og Ginsborg. I begge sager afgjorde ankenævnet, at virk

somhedernes udveksling af blandt andet priser var i strid 

med konkurrencereglerne. Konkurrenceankenævnets 

kendelser er indbragt for Sø- og Handelsretten.

-

-

To virksomheder koordinerede rabatter 
Sø- og Handelsretten har stadfæstet, at Clear Channel 

Danmark A/S og AFA JCDecaux A/S har overtrådt kon

kurrenceloven ved i en periode at have koordineret rabat

ter. Retten har dog kun stadfæstet, at virksomhederne 

har overtrådt konkurrenceloven i den periode, hvor der 

forelå skriftlige aftaler. Retten fandt det ikke bevist, at 

virksomhederne efterfølgende havde fortsat koordinerin

gen gennem en såkaldt ulovlig samordnet praksis. Dom

men er anket til landretten.

-

-

-

-

Bøder på 
konkurrence
området

-

 

En række diskoteker og deres fælles indkøbsselskab 

har ved bødeforlæg accepteret at betale i alt 20 kartel

bøder på mellem 28.000 og 278.000 kroner. Virksomhe

derne havde indgået aftaler om, at de enkelte diskoteker 

ikke måtte åbne filialer i hinandens byer/kommuner eller 

inden for en afstand af 20 km fra hinanden.

-

-

Bødeforlæggene er de første, som er udstedt efter de nye 

konkurrenceregler, som trådte i kraft i marts 2021.Der er 

tale om en meget grov overtrædelse af konkurrenceloven, 

hvor nogle af aftalerne har stået på i over 15 år. 

Bøderne er dog lave sammenlignet med bøder for lignende  

overtrædelser. Det skyldes, at bøderne ikke må overstige 

10 procent af nettoomsætningen i foregående år, det vil 

sige i 2020, hvor diskoteker måtte holde lukket det meste 

af året som følge af covid-19 og derfor havde meget lav 

netto omsætning. For alle diskotekerne kom bødeloftet på 

10 procent af nettoomsætningen således i spil. 

Sydkystens Automatik blev idømt en bøde ved byretten  

på 400.000 kroner, og en ledende medarbejder fra  

virksomheden har fået en bøde på 100.000 kroner for  
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at have delt markedet med en konkurrent. Konkurrenten 

fik tiltalefrafald efter at have henvendt sig som den første 

til myndighederne og siden samarbejdet om opklaringen 

af sagen.  

Cloud7 GmbH, der producerer hundeudstyr, accepterede 

bøde på 225.000 kroner for at diktere priser til forhandlere.

 

Fusion ApS, der producerer sportstøj, fik en bøde ved 

byretten på 500.000 kroner for at diktere priser til for

handlere. En ledende medarbejder blev desuden idømt 

en bøde på 50.000 kroner for sin medvirken til overtræ

delsen.

-

-

 
Nivå VVS-teknik fik en bøde ved byretten på 50.000 
kroner for at koordinere tilbud med en konkurrent.  

To personer blev også idømt bøder på hver 10.000 kroner 

for deres medvirken til overtrædelsen.

Ageras, der har en digital platform med ydelser inden for 

bogholderi, revision og regnskab, accepterede en bøde på  

1.275.000 kroner for at have anvendt en prisnormerings

mekanisme og minimumspriser.

-

Axel Kaufmann ApS, der driver tøjkæden Kaufmann, 

acceptererede en bøde på 3,7 millioner kroner for at have 

delt oplysninger om priser og tilbudskampagner med en 

konkurrent.

Konges Sløjd, der blandt andet producerer børnetøj og 

–interiør, accepterede en bøde på 1,8 millioner kroner for 

at håndhæve mindstepriser over for sine forhandlere. 

En ledende medarbejder accepterede en personlig bøde 

på 100.000 kroner.

Bøder på 
betalingsområdet 
Silvan A/S har vedtaget en bøde på 60.000 kroner for 

at have overtrådt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

påbud om at ophøre med at opkræve gebyrer for sine  

kunders betalinger med betalingskort. Silvan A/S har 

vedtaget en bøde på 60.000 kroner for at have overtrådt 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens påbud om at 
ophøre med at opkræve gebyrer for sine kunders  
betalinger med betalingskort. 

 
Omfattende ændring af kon
kur renceloven trådt i kraft

-

Den 4. marts 2021 trådte en omfattende ændring af 

konkurrenceloven i kraft. Lovændringen implemen

terer ”ECN+-direktivet”, som har til formål at styrke 

de nationale konkurrencemyndigheder i Europa.

-

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har med lov

ændringen fået ansvar for at indbringe sager mod 

-

virksomheder og virksomhedssammenslutninger for 

domstolene med henblik på udmåling af civile bøder. 

Den strafferetlige forfølgelse af konkurrencesager mod 

fysiske personer vil som hidtil blive varetaget af National 

enhed for Særlig Kriminalitet.

Lovændringen giver også Konkurrence- og Forbruger

styrelsen bedre muligheder for at efterforske eventuelle 

overtrædelser af konkurrencesager. Blandt andet kan 

styrelsen fremover afholde interviews samt efter retsken

-

-

delse og under visse betingelser gennemføre kontrol

undersøgelser i private hjem.

-

 

Desuden indeholder lovændringen en præcisering 

af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens uafhængig

hed på konkurrenceområdet samt bestemmelser om  

aktindsigt, gensidig bistand til konkurrencemyndig

heder i andre EU-lande og justerede regler om for

ældelse.

-

-

-
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Artikler og  
analyser
 

Fokus på den digitale økonomi
 
Prisalgoritmer og deres betydning for  

konkurrencen

I artiklen sættes der fokus på prisalgoritmer, som  

erhvervslivet anvender i stigende grad. Allerede i dag 

anvender flere danske e-handelsvirksomheder pris

algoritmer til at fastsætte prisen på deres produkter.

Prisalgoritmerne kan være et effektivt 

værktøj for virksom

heder til at fast

sætte priser, men  

algoritmerne kan 

også give 

anledning til bekymringer om for eksempel koordineret 

adfærd og prisaftaler, der kan svække konkurrencen og 

skade forbrugerne.

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

Artiklen er en del af en bredere afdækning af den digitale 

økonomi, som er et prioriteret område i konkurrencemyn

dighedernes analysearbejde.

Markedsføring på digitale platforme – vildledende 

eller vejledende?

Digitale platforme hjælper blandt andet forbrugerne med 

at afsøge markederne og finde frem til de bedste produk

ter til den bedste pris. Samtidig kan platformene skærpe 

konkurrencen mellem virksomhederne. 

I artiklen kortlægges udbredelsen af en række psykologi

ske virkemidler, som digitale platforme anvender i deres 

markedsføring. Nogle af disse virkemidler kan medføre 

såkaldte adfærdsbaserede markedsfejl, hvor forbrugerne 

ikke nødvendigvis træffer det valg, som passer bedst til 

deres reelle ønsker.

Kortlægningen viser, at alle platforme i høj grad anven

der psykologiske virkemidler. 

Google og Facebook sidder tungt på danske  

online reklamer

Google har verdens mest brugte søgemaskine men er 

også den største leverandør af den tekniske infra struktur, 

der gør det muligt at købe, sælge og vise reklamer online. 

Både Googles og Facebooks rolle i forhold til danske 

online reklamer kan skabe udfordringer for konkurrencen 

på et område, som er i kraftig vækst. 

Analysen viser blandt andet, at Google har opnået en unik 

position i hele forsyningskæden til online reklame, og at  

Google og Facebook har drevet den meget kraftige vækst 

i omsætningen på markedet for online reklamer i Danmark  

og i dag har meget store markedsandele. En væsentlig 

udfordring for konkurrencen kan være, at behovet for ad

gang til brugernes data kan gøre det svært for nye aktører 

at komme ind på markedet og konkurrere med Google og 

Facebook.

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen drøftede temaet med 

EU-Kommissionen, som i juni 2021 åbnede en sag mod 

Google vedrørende online reklamer og overtrædelse af 

konkurrencereglerne. Sagen handler specifikt om, hvor

vidt Google har favoriseret sine egne produkter inden for 

digital annoncering.
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Fokus på sundhedssektoren
 
Regulering lægger en dæmper på danske  

onlineapoteker 

I alle de nordiske lande efterspørger forbrugerne online

apoteker, men de er ikke særlig udbredt i Danmark. Online

apoteker har bedre betingelser i Norge  og Sverige, hvor 

reguleringen af apotekersektoren er mere konkurrence

venlig end i Danmark. Det viser en fælles analyse, som 

de nordiske konkurrencemyndigheder udgav i april 2021. 

I Danmark medvirker reguleringen til at svække konkur

rencen i sektoren, blandt andet ved at bremse udviklin

gen af onlinemarkedet. 

-

-

-

-

-

Landene omkring Danmark 

har på flere punkter en 

mere konkurrence venlig  

lovgivning, samtidig med 

at der er taget hensyn til 

sundhed og forsynings

sikkerhed. 

-

-

-

Efterfølgende har Konkurrencerådet i en analyse afdæk

ket, at apotekernes indtjening i Danmark er relativt høj, 

hvilket understøtter, at konkurrencen kunne være bedre. 

Analysen er offentliggjort i marts 2022 (jf. kapitel 1). 

Digital tandlægevælger på finansloven 2022

Der er afsat midler til en digital tandlægevælger på  

finansloven 2022.  Initiativet bygger på analyser og  

to adfærdsvidenskabelige eksperimenter, som  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen tidligere  

har gennemført.

Det ene eksperiment blev lavet i samarbejde med 

Skoletandplejen i Roskilde Kommune. Det viste, at 

den digitale tandlægevælger skaber markant større 

prisbevidsthed og flere aktive tandlægevalg blandt 

de 18-årige i kommunen.

Det andet eksperiment var et laboratorie-forsøg, hvor en  

gruppe forbrugere fik at vide, at de skulle forestille sig, de 

skulle flytte. De blev bedt om at foretage en fiktiv flytning 

ved hjælp af en kopi af borger.dk. Forsøget viste, at  

forbrugerne var positive overfor at bruge borger.dk til at  

orientere sig i tandlægemarkedet i forbindelse med flyt

ning.

Når forbrugerne aktivt tager stilling til, hvilken tandlæge 

de ønsker, så gavner det ikke blot dem selv. Det styrker 

også konkurrencen blandt tandlægerne på markedet.
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Fokus på finanssektoren

Pensionsselskabernes priser og afkast

Der er store prisforskelle på kapitalforvaltning hos pen

sionsselskaber. Det kan imidlertid ikke forventes, at de 

selskaber, som har dyr kapitalforvaltning også er dem, 

der giver pengene igen i form af tilsvarende højere afkast. 

Det viser undersøgelserne, som fremlægges i artiklen.

-

Forskellen i prisen på kapitalforvaltning afspejler sig i høj 

grad i selskabernes avancer. De selskaber, som tjener 

mest på kapitalforvaltningen, er således også dem, der 

ligger i den dyre ende.

Det fremgår desuden af  

artiklen, at selskabernes  

historiske afkast 

typisk ikke er en god 

indikator for fremtidig 

performance. 

-

-

-

-

-

Det betyder, at det næppe er muligt med nogen særlig 

sikkerhed at udpege selskaber, som vil få et relativt højt 

risikokorrigeret afkast fremadrettet. Det betyder, at de 

høje omkostninger og avancer først og fremmest kan for

ventes at medføre lavere udbetalt pension.

Artiklen bygger blandt andet på analyser og data fra 

rapporten ”Konkurrencen på markedet for pension”, fra 

2019, som indeholder en række anbefalinger til at forbed

re konkurrencen på pensionsmarkedet.

Pension: Skalafordelene der blev væk

Når pensionsformuen, som et pensionsselskab forvalter, 

øges, må det forventes, at der opstår fordele i form af 

lavere omkostninger ved investering af pensionsfor

muen (per investeret krone). Samlet har de danske 

pensionsselskaber imidlertid ikke høstet sådanne 

skalafordele igennem en årrække. Det fremgår af 

undersøgelsen, der fremlægges i artiklen.

Pensionsformuerne i de enkelte pensionsselska

ber er således vokset kraftigt i gennemsnit det 

seneste årti, uden at der samlet set er realiseret 

skala fordele i formueforvaltningen/investerin

gerne. 

Det kan føre til, at de danske pensionsopsparere ikke får 

gavn af lavere priser, som skalafordele ellers kan medføre, 

og kan også være udtryk for et begrænset konkurrence-

pres på denne del af forretningen.

Artiklen bygger på analyser og data fra rapporten  

”Konkurrencen på markedet for pension” fra 2019.
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Øvrige analyser og artikler

Potentiale for konkurrencegevinster om  

advokatydelser

Advokatbranchen spiller en vigtig rolle i retssamfundet  

og for økonomien, og advokater bidrager til at sikre  

væsentlige samfundshensyn som for eksempel borgernes 

retssikkerhed. Men konkurrencen er udfordret. Det viser 

Konkurrencerådets analyse ”Konkurrencen i advokat

branchen”, som udkom i begyndelsen af 2021.

-

 

I analysen præsenterede Konkurrencerådet 16 konkrete 

anbefalinger, som kan styrke konkurrencen samtidig 

med, at nødvendige samfundshensyn iagttages. Det er 

blandt andet et centralt hensyn, at der fortsat 

er tillid til advokaters uafhængig

hed.

-

 

Blandt de 16 anbefalinger er forslag 

til ændringer af retspleje loven 

og de advokatetiske regler, da de 

inde holder paragraffer 

og bestemmelser, 

der unødigt svæk

ker dynamikken i 

markedet. Anbefalingerne vil styrke gennem sigtigheden i 

markedet, og kan blandt andet med føre lavere priser for 

erhvervskunder og offentlige kunder.

-

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

 

-  

 

-

Anbefalingerne skal blandt andet mindske barriererne 

for nye aktører og for, at eksisterende virksomheder kan 

vokse. De skal reducere kundernes udfordringer med at 

navigere i markedet og finde den bedste juridiske rådgi

ver. Anbefalingerne vil desuden forbedre konkurrencen 

om advokatbistand til stat, kommuner og regioner. Ende

lig lægger anbefalingerne op til en væsentlig styrkelse af 

konkurrencen om konkursboer og bobestyrerboer. 

Ved at følge anbefalingerne vil der blive skabt grundlag for 

nye forretningsmodeller, som kan øge eksport og 

produktivitet i Danmark. 

Standarders økonomiske virkning på  

konkurrencen

Standarder kan fremme udvikling af nye og 

bedre produkter, men kan også medføre 

konkurrence begrænsende 

virkninger blandt andet i 

form af mindre priskon

kurrence. 

Det er ikke muligt 

generelt at konklu

dere, om standarder 

er godt eller skidt 

for konkurrencen. 

Standarders effekt på konkurrencen vil afhænge af deres 

funktion, markedets karakteristika, og om alle konkurren

ter med videre har passende adgang til den standardsæt

tende proces.  

Desuden kan det have betydning, om standarden er  

national eller international.

I artiklen beskrives disse forhold nærmere. Der fokuseres 

især på produktstandarder, som kan øge prisniveauet i 

markedet og medføre velfærdstab. Det kan for eksempel 

ske, når standarden ændrer den ”opfattede” kvalitet hos 

forbrugeren, uden at den faktiske kvalitet forbedres. For 

eksempel ved at give indtryk af, at produktet er klimaven

ligt, uden at det reelt er tilfældet (såkaldt greenwashing).

Økonomiske analyser i fusionsundersøgelser  

Artiklen handler om de økonomiske analyser og de 

kvantitative metoder, som indgår i konkurrencemyndig

hedernes behandling af en fusion. Artiklen belyser også, 

hvilke data der benyttes, og hvordan den enkelte metode  

udvælges i den enkelte sag.

Ved behandling af fusionssager søger Konkurrence

og Forbrugerstyrelsen at balancere på den ene side 

ressource forbruget til dataindsamling og -bearbejdning og 

på den anden side fordelene ved dybdegående analyser. 

I hver enkelt sag afhænger metodevalg blandt andet af 

tilgængeligheden af data, og hvor afgørende mere avance

rede dataanalyser er for vurderingen af fusionen.
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Konference:  
Velfungerende markeder - 
konkurrence og regulering

Konkurrencerådets afholdt 4. november 2021 en 

konference under overskriften ”Konkurrence og  

regulering”. Knap 300 deltagere fra både Danmark  

og udlandet deltog.

 

Konferencen bestod af en fælles del og tre parallel

sessioner: 

-

- Digitale platforme og regulering af konkurrencen

- Konkurrencen i advokatbranchen

- Konkurrencen på markedet for pension

 

Oplægsholderne var

- Margrethe Vestager, ledende næstformand i 

EU-Kommissionen 

- Lars Sørgaard, direktør i det norske Konkurranse

tilsynet 

- Dr Eliana Garces, Director in the Economic Policy  

group at Meta (tidligere Facebook) 

-

- Christian Schultz, professor i økonomi og  

formand for Konkurrencerådet

- Brian Adrian Wessel, erhvervs juridisk direktør i 

Erhvervsministeriet

- Páll Gunnar Pálsson, direktør i Samkeppniseftir

litið

- Jacob Schaumburg-Müller, vicedirektør i Konkur

rence- og Forbruger styrelsen

- Gaucho Rasmussen, Director of Enforcement 

and Investigations hos Ofcom

- Helen Phillips, Chair of the Legal Services Board

- Niels Enemærke, kontorchef i Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen

- Jesper Toelberg Bjerre, specialkonsulent i  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

- Remy Edseth, underdirektør i Finans

departementet i Norge.

-

-

-

 

Efterfølgende er oplæggene udgivet som podcast.  

De kan findes via kfst.dk: https://www.kfst.dk/

menu/presse/podcasts/

https://www.kfst.dk/menu/presse/podcasts/
https://www.kfst.dk/menu/presse/podcasts/
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Vejledninger

Kort guide til virksomheder om fælles bud 

Når virksomheder går sammen for at give et fælles bud 

på en opgave, så kan det gavne ordregiveren, hvis samar

bejdet for eksempel medfører flere bud på opgaven end 

ellers. Omvendt kan det skade konkurrencen og ordregi

veren, hvis samarbejdet begrænser antallet af potentielle 

tilbud. Virksomheder, som er faktiske eller potentielle 

konkurrenter om den udbudte opgave, kan efter konkur

rencereglerne give fælles bud, men det kræver blandt 

andet, at samarbejdet medfører reelle effektivitetsgevin

ster, som også gavner ordregiver.

-

-

-

-

Med guiden ”Hvad skal din virksomhed overveje ved 

fælles bud med andre virksomheder?” kan virksomheder 

hurtigt få et overblik over, hvad de bør afklare, hvis de 

overvejer at afgive fælles bud. 

Guiden er et supplement til den noget længere vejledning 

”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om 

konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”.

Såvel guiden som vejledningen er udarbejdet på baggrund 

af, at Højesteret i november 2019 afgjorde, at det såkaldte 

vejstribekonsortium var ulovligt.

Vejledning om samarbejde i frivillige kæder

Vejledningen giver virksomheder og rådgivere et overblik 

over de konkurrenceretlige regler, de skal være særligt 

opmærksomme på, hvis de indgår i et frivilligt kædesam

arbejde. Desuden indeholder den en række overordnede 

råd og anbefalinger til kædesamarbejder. 

-

Der kan være fordele ved et frivilligt kædesamarbejde for 

både de virksomheder, der deltager i det, og for forbruger

ne. Omvendt kan konkurrencebegrænsende aftaler, der 

er indgået i regi af kæderne, skade forbrugerne.

-

Da der er tale om frivilligt samarbejde mellem selvstæn

dige virksomheder, som typisk er konkurrenter, vil kæde

samarbejdet som udgangspunkt blive bedømt efter de 

konkurrenceretlige regler på samme vis som et andet 

samarbejde mellem konkurrenter.

-

-

Vejledning om oplysningspligt og beskyttelse mod 

selvinkriminering

Vejledningen beskriver, hvornår virksomheder og fysiske 

personer kan forpligtes til at svare på spørgsmål med 

videre fra konkurrencemyndighederne, samt hvilke mulig

heder de har for at klage. Vejledningen beskriver også, 

hvordan hensynet til en virksomheds ansatte, som kan 

risikere en efterfølgende straf for medvirken til virksom

hedens overtrædelse, vil blive varetaget, hvis virksomhe

den bliver pålagt en oplysningspligt. 

-

-

-

 

I sager efter konkurrenceloven har Konkurrence- og For

brugerstyrelsen mulighed for at kræve oplysninger af virk

somheder og af fysiske personer, når det er nødvendigt for 

at oplyse sagen. Styrelsen kan dog ikke forlange oplysnin

-

-

-

ger, hvis det er i strid med reglerne om selv inkriminering.

Som følge af implementeringen af ECN+-direktivet gælder 

to forskellige selvinkrimineringsprincipper: Et for virksom

heder, som følger af EU-praksis, og et for fysiske personer, 

som følger af retssikkerhedsloven.

-

Praktisk vejledning om fortrolige oplysninger

Vejledningen er målrettet virksomheder, der er parter i en 

konkurrencesag, og deres rådgivere. Det primære formål 

med vejledningen er at beskrive, hvordan en høring om 

fortrolige oplysninger foregår, og hvordan virksomhederne  

bedst afgiver deres høringssvar til styrelsen.

 

Derudover giver vejledningen en kort, overordnet beskri

velse af styrelsens vurdering af fortrolighed i forbindelse 

med partsaktindsigt og egenacces.

-

Vejledning om betalingslovens § 63 og hvidvaskloven

Vejledningen skal gøre det lettere for penge- og betalings

institutter at navigere efter både hvidvask- og betalings

loven. Det fremgår blandt andet af vejledningen, at de to 

regelsæt ikke er i konflikt med hinanden. Finanstilsynet 

og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet 

vejledningen i fællesskab.

-

-

Behovet for vejledning skal ses i lyset af, at penge

institutter har en lovbestemt pligt til at stille betalings

kontotjenester til rådighed for betalingsinstitutter, hvilket 

er vigtigt for konkurrencen.

-

-
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opgaver i tal
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Det fremgår af konkurrenceloven § 14b, at Konkurrence

og Forbrugerstyrelsen årligt skal udarbejde en beretning 

til erhvervsministeren om konkurrencemyndighedens 

aktiviteter i det forløbne år. Beretningen skal beskrive 

udpegning og afgang af medlemmer af Konkurrencerådet 

og styrelsens direktør, og den skal beskrive omfanget af 

tildelte ressourcer og ændring heri sammenlignet med 

tidligere år.

- 

I 2021 har der ikke været udpegning eller afgang af med

lemmer af Konkurrencerådet eller styrelsens direktør. 

-

Overblik over sager 
behandlet af  
Konkurrencerådet 
og Konkurrence- og  
Forbrugerstyrelsen
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er sammen med 

Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. 

Som konkurrencemyndighed behandler styrelsen årligt 

cirka 230 sager om overtrædelse af konkurrenceloven og 

cirka 50 anmeldelser af fusioner. 

De fleste fusionsanmeldelser behandles og afgøres af 

styrelsen, mens omkring to til fire større, mere komplekse  

fusioner årligt forelægges Konkurrencerådet. I disse sager  

vil der typisk være tale om, at virksomhederne skal 

foretage ændringer i fusionen for at få den godkendt. 

Hvis det ikke er muligt at finde en løsning, som gør, at 

fusionen ikke hæmmer konkurrencen betydeligt, skal 

Konkurrence rådet forbyde fusionen. Typisk bliver en  

fusionsansøgning dog trukket tilbage uden afgørelse, 

hvis der er udsigt til, at den skal forbydes.

Ud af de cirka 230 årlige sager om overtrædelse af  

konkurrenceloven bliver cirka 30 sager efterforsket af 

styrelsens kartelenhed. Disse sager vedrører typisk grove 

overtrædelser af konkurrenceloven, hvor der kan blive 

tale om bøde- eller fængselsstraf. Styrelsen har mulighed 

for at tage på kontrolundersøgelser hos personer og virk

somheder i sådanne sager for at indsamle beviser. Hvis 

ikke sagen lukkes, kan Konkurrencerådet udstede bøde

forlæg, eller sagen kan blive undersøgt yderligere, før den 

eventuelt fremlægges for Konkurrencerådet med henblik 

på afgørelse af, hvorvidt der er sket en overtrædelse af 

konkurrenceloven. 

-

-

I cirka 100 sagerne kan det hurtigt konstateres, at der 

ikke er tale om en overtrædelse af konkurrenceloven, 

eller at sagen kan løses med vejledning fra styrelsen. 

Styrelsen har et mål om, at disse sager afsluttes inden 

for ti hverdage. 

I de resterende cirka 100 sager er der behov for, at 

styrelsen nærmere undersøger, om der er tale om over

trædelser af konkurrenceloven. I gennemsnit går der 

fem måneder, før det kan afgøres, om en sådan sag skal 

lukkes eller ej. I den periode indsamles information, og 

det vurderes, hvilken type overtrædelse af loven, der kan 

være tale om. Cirka tre ud af fire sager afsluttes efter 

screeningen. Styrelsen har mulighed for at lukke sager, 

hvis det vurderes, at den ressourcemæssige indsats ikke 

står mål med sagernes effekt på konkurrencen på mar

kedet. 

-

-

Der er 20 – 30 sager om året, som prioriteres med hen

blik på at forberede en afgørelse til Konkurrencerådet. 

Styrelsen anvender en stor del af sine ressourcer på 

disse sager. Konkurrencerådet kan i disse sager udstede 

påbud til virksomheder om at ændre adfærd, ligesom 

afgørelserne kan føre til bøder til de involverede virksom

heder og personer. I grove kartelsager kan personer også 

få fængselsstraf. 

-

-

Virksomhederne kan indbringe disse afgørelser for 

Konkurrenceankenævnet eller for domstolene. Det er 

styrelsen, som fører sager om virksomheder ved Konkur

renceankenævnet og domstolene. Sager om straf til  

personer anmeldes derimod til politiet.

-
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Afgørelser i  
konkurrence- og 
fusionssager
Konkurrencerådet traf i 2021 beslutning eller afgørelse i 

ni sager om overtrædelser af konkurrenceloven og i fire 

fusionssager, jf. figur 1. Det inkluderer syv sager, der ville 

have været oversendt direkte til National enhed for Særlig 

Kriminalitet (NSK) efter reglerne fra før marts 2021. Ud 

over de fire afgørelser fra Konkurrencerådet traf styrelsen 

afgørelse om 61 fusionsanmeldelser i 2021, hvilket er det 

højeste antal, siden fusionsreglerne trådte i kraft i 2010, 

og cirka dobbelt så mange som året før. Endelig blev to 

fusionsanmeldelser trukket tilbage inden afgørelse.

I sager om overtrædelser af konkurrencereglerne kan 

Konkurrencerådet indstille, at de involverede virksom

heder skal betale en bøde. I nogle sager kan virksom

hederne vælge at acceptere bøden (givet at visse øvrige 

betingelser er opfyldt), mens sagerne ellers kan ankes til 

Konkurrenceankenævnet eller domstolene. 

-

-

I 2021 fik et relativt stort antal virksomheder en bøde for at  

overtræde konkurrencereglerne, jf. figur 2. Konkurrence

rådet udstedte blandt andet 20 bødeforlæg i ”diskoteks

kartellet”, hvor en række diskoteker havde aftalt ikke

at åbne filialer i hinandens byer. I alt blev der givet 27 

bøder for cirka 9,5 millioner kroner til virksomheder.  

Herudover fik fem personer bøde for grove overtrædelser 

af konkurrencereglerne for i alt 0,27 millioner kroner. 

-

-

Figur 1. Udvikling i antallet af afgørelser og  

beslutninger på konkurrenceområdet, 2007-2021
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Note: Den stiplede linje indikerer et databrud. Tallet for de grove og klare overtrædelser anmeldt direkte til SØIK i 2021 er et estimat og tilpasset systemet 
før ECN+, således at det er sammenligneligt med tidligere år. Fusioner behandlet af styrelsen fremgår kun fra 2010 og frem. Endvidere er der forbehold for 
muligt databrud i 2017, da fusionsdata er indsamlet ex post. 

∎Rådsafgørelser i fusioner

∎Rådsafgørelser om overtræ-
delse af konkurrenceloven, 
ikke anmeldt til SØIK

∎Rådsafgørelser om overtræ-
delse af konkurrenceloven 
besluttet anmeldt til SØIK

∎Grove og klare overtrædelser 
anmeldt direkte til SØIK

∎Fusioner afgjort af styrelsen 
(Højre akse)
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Figur 2. Antal bøder til personer og virksomheder for 

grove overtrædelser af konkurrencereglerne

30

2021

Note: Den stiplede linje indikerer et databrud som følge af ECN+, hvor 
blandt andet kompetencen for bødevedtagelsen er hos Konkurrencerådet. 

Sagsbehandlingstid
 

Konkurrencerådet lægger stor vægt på høj kvalitet i sags

behandlingen, herunder at sagsbehandlingen foregår 

effektivt og så hurtigt som muligt inden for de rammer, 

som styrelsen har. 

-

Der er stor forskel på, hvor lang tid det tager at behandle  

en sag. Sagernes juridiske og økonomiske kompleksitet er 

forskellig. Der er forskel på behovet for indsamling af data 

og behovet for økonomiske analyser. Der kan også være 

elementer i sagerne, hvor virksomhederne ikke har inte

resse i at samarbejde med styrelsen. 

-

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som mål, at der 

inden for 10 hverdage er taget stilling til, om en sag umid

delbart kan afvises, for eksempel henvises til en anden 

myndighed eller håndteres ved vejledning. I gennemsnit 

behandler styrelsen sagerne inden for godt fem hverdage, 

jf. figur 3. 

-

Figur 3. Sagsbehandlingstid for sager som er egnet  

til afvisning

Hverdage

2021

Note: Den grønne linje angiver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mål 
for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for denne type sager. 

De sager, hvor Konkurrencerådet træffer afgørelse, er 

ofte større og mere komplekse. Det tager i gennemsnit 

cirka 24 måneder, fra styrelsen begynder behandling af 

en sag, til Konkurrencerådet træffer afgørelse i den. 

I forbindelse med ændringen af konkurrenceloven, som 

trådte i kraft 4. marts 2021, er der ændret væsentlig i 

styrelsens opgaver og processer. Tidligere varetog Stats

advokaten for Særlig International og Økonomisk Krimi

nalitet (SØIK, nu National enhed for Særlig Kriminalitet 

(NSK)) alle bødesager mod både virksomheder og fysiske 

personer. Efter ændringen i konkurrenceloven skal  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen selv behandle sager 

om bøder til virksomheder. NSK anvendte cirka 15 måne

der i gennemsnit fra anmeldelse til sigtelse. 

-

-

-

Tidligere kunne sager således i gennemsnit tage cirka 40  

måneder at behandle i Konkurrence- og Forbrugerstyrel

sen og hos NSK. Med ændringen af konkurrenceloven 

forventes sagsbehandlingstiden i sager mod virksomheder 

alt andet lige at kunne nedbringes, når kun én myndighed 

skal behandle sagen. Sager om straf af fysiske personer for  

medvirkensansvar sker fortsat i strafferetsplejens former 

hos NSK og kan først gennemføres, når sagen mod en 

virksomhed er afgjort. 

-

I forhold til fusionssager har styrelsen som mål, at  

fusioner, som er anmeldt efter de forenklede regler og 

kan behandles efter de forenklede regler, afsluttes inden 

15 hverdage. Dette mål opfyldes, jf. figur 4.
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Figur 4. Sagsbehandlingstid for forenklede anmeldte 

og behandlede fusioner

2021

Hverdage

Note: Den grønne linje angiver styrelsens mål for den gennemsnitlige 
sagsbehandlingstid for forenklede anmeldt og behandlede fusionssager. 

 

De fire fusionssager, som er afgjort af Konkurrencerådet 

i 2021, har i gennemsnit taget 60 hverdage at behandle, 

efter styrelsen har modtaget de nødvendige oplysninger. 

For alle fusionssager, herunder dem, som skal forelægges 

Konkurrencerådet, er der lovbestemte frister, som styrel

sen skal overholde. 

-

Ankestatistik
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har siden 2013 ført 

ankestatistik over de afgørelser, som Konkurrencerådet 

har truffet.

 

I perioden januar 2013 til medio juni 2022 har Konkurren

cerådet i alt truffet 69 afgørelser efter konkurrenceloven. 

Heraf er de 17 anket til højere instanser. Ni af dem er stad

fæstet, to ophævet, mens seks verserer endnu, jf. figur 5.

-

 -

 

Figur 5. Ankestatistik for Konkurrencerådets afgørelser

69  

relser fr

rrencerå

Alle afgørelser truffet af Konkurrencerådet efter konkurrenceloven i 
perioden januar 2013 til 17. juni 2022. Dog indgår afgørelser truffet efter 
konkurrencelovens § 2 stk. 5 ikke.

Konkurrencerådets afgørelser efter konkurrenceloven kan  

som udgangspunkt efterprøves ved højere instanser – det 

vil sige Konkurrenceankenævnet og/eller domstolene.  

I nogle tilfælde kan de ankes hele vejen til Højesteret.

Ressourcer anvendt 
på konkurrence-
området
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtager ikke en 

særskilt bevilling til sine aktiviteter som konkurrence

myndighed. Det skal ses i lyset af, at styrelsen også vare

tager andre opgaver. Der er derfor foretaget en skøns

mæssig opgørelse af, hvor mange ressourcer styrelsen 

anvender på sine opgaver som konkurrencemyndighed på 

baggrund af tidsregistrerede årsværk. 

-

   -

 -

I 2021 blev der anvendt cirka 83 millioner kroner af styrel

sens bevilling til opgaver som konkurrencemyndighed, 

jf. tabel 1. Beløbet omfatter også udgifter til husleje med 

videre, såkaldt overhead. Hertil kommer udgifter til eks

tern advokatbistand til at føre retssager om overtrædelser 

af konkurrenceloven.

-

-
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Tabel 1. Ressourcer 2019 til 2021 i mio. kr. 

( 2022 pris- og lønniveau )

Mio. kr. i 2022 pris- og lønniveau 2019 2020 2021

Omkostninger vedr. Konkurrencerådet inkl. advokatbistand 90,3 87,6 85,8

Advokatbistandsomkostninger 3,5 4,3 2,5

Note 1: Omkostningerne for konkurrenceområdet ekskl. offentlig konkurrence er fordelt til Konkurrencerådets opgaver efter forholdsmæssigt tidsforbrug.

Konkurrencerådets prioritering af det digitale område 

har i årerne 2019-22 være understøttet af en bevilling til 

disse aktiviteter. Bevillingen har været afgørende for, at 

Konkurrencerådet kunne håndhæve konkurrencen på 

det digitale område effektivt. En del af denne bevilling er 

anvendt til at håndhæve konkurrencereglerne i forhold 

til digitale platforme og opnå viden om, hvordan digitale 

forretningsmodeller og algoritmer påvirker konkurrencen. 

Det har blandt andet medført en række afgørelser, som 

har været med til at fastlægge praksis. Desuden er der 

gennemført en række analyser blandt andet af konkur

renceforholdene på markedet for online annoncering, 

søgemaskiner med videre.

-
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