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ERHVERVSMINISTERIET

Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om planlagte udsalg 

1. Indledning 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte en kontrolundersøgelse 

hos en detailforhandler af herretøj. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med kontrolundersø

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

forhandlere af herretøj muligvis har udvekslet informationer med en kon

kurrerende virksomhed, der både er leverandør og forhandler af bl.a. her

retøj i engros- og detailleddet, om, hvilket varesortiment der vil indgå i 

planlagte udsalg. 

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

Imidlertid finder styrelsen anledning til at gøre detailforhandlerne op

mærksom på følgende:  

2. Konkurrencereglerne 

Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler og/eller samordnet praksis, 

der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkur

rencen, jf. konkurrencelovens § 6. Overtrædelse af konkurrencelovens § 6 

kan straffes, jf. konkurrencelovens § 23. 

Dette forbud medfører, at erhvervsdrivende uafhængigt skal tage stilling 

til den politik, de vil føre på markedet. Det udelukker derfor enhver direkte 

eller indirekte kontakt mellem erhvervsdrivende, der er egnet til at have 

indflydelse på de erhvervsdrivendes adfærd på markedet – fx ved at man 

over for en eksisterende eller potentiel konkurrent afslører den adfærd, som 

man har bestemt sig for at udvise, eller som man overvejer at udvise – når 

sådan kontakt har til formål eller til følge, at der opstår konkurrencevilkår, 

som ikke svarer til markedets normale vilkår.  
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Udveksling af oplysninger om hvilket varesortiment, der vil indgå i plan

lagte udsalg, kan, direkte eller indirekte, sige noget om konkurrenternes 

adfærd på markedet. Udvekslingen af oplysningerne kan derfor skabe en 

kunstig gennemsigtighed på markedet, der kan fjerne usikkerhedsmomen

ter med hensyn til de erhvervsdrivendes påtænkte konkurrencemæssige ad

færd, hvilket kan skade konkurrencen. Udveksling af sådanne oplysninger 

kan derfor være i strid med konkurrencelovens § 6. 

3. Indskærpelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det vil kunne udgøre 

en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvis der mellem konkur

renter udveksles konkurrencefølsomme oplysninger om, fx hvilket vare

sortiment, der vil indgå i planlagte udsalg.  

4. Afgørelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder under henvisning til konkur

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

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

vurdering af, om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6. 

Styrelsen vil dog til enhver tid kunne genoptage sagen, hvis styrelsen fin-

der 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 

Maja Møller Kreibke  

Fuldmægtig 
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Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om planlagte udsalg  

1. Indledning 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med en kontrolunder

søgelse kommet i besiddelse af materiale, der kan give indtryk af, at en 

virksomhed, der både er leverandør og forhandler af bl.a. herretøj i engros-

og detailleddet, muligvis har udvekslet informationer med konkurrerende 

detailforhandlere af herretøj, om, hvilket varesortiment der vil indgå i plan

lagte udsalg. 

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

Imidlertid finder styrelsen anledning til at gøre virksomheden opmærksom 

på følgende:  

2. Konkurrencereglerne  

Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler og/eller samordnet praksis, 

der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkur

rencen, jf. konkurrencelovens § 6. Overtrædelse af konkurrencelovens § 6 

kan straffes, jf. konkurrencelovens § 23. 

Dette forbud medfører, at erhvervsdrivende uafhængigt skal tage stilling 

til den politik, de vil føre på markedet. Det udelukker derfor enhver direkte 

eller indirekte kontakt mellem erhvervsdrivende, der er egnet til at have 

indflydelse på de erhvervsdrivendes adfærd på markedet – fx ved at man 

over for en eksisterende eller potentiel konkurrent afslører den adfærd, som 

man har bestemt sig for at udvise, eller som man overvejer at udvise – når 

sådan kontakt har til formål eller til følge, at der opstår konkurrencevilkår, 

som ikke svarer til markedets normale vilkår.  

Udveksling af oplysninger om hvilket varesortiment, der vil indgå i plan

lagte udsalg, kan, direkte eller indirekte, sige noget om konkurrenternes 

adfærd på markedet. Udvekslingen af oplysningerne kan derfor skabe en 
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kunstig gennemsigtighed på markedet, der kan fjerne usikkerhedsmomen

ter med hensyn til de erhvervsdrivendes påtænkte konkurrencemæssige ad

færd, hvilket kan skade konkurrencen. Udveksling af sådanne oplysninger 

kan derfor være i strid med konkurrencelovens § 6. 

3. Indskærpelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det vil kunne udgøre 

en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvis der mellem konkur

renter udveksles konkurrencefølsomme oplysninger om, fx hvilket vare

sortiment, der vil indgå i planlagte udsalg.  

4. Afgørelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder under henvisning til konkur

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

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

vurdering af, om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, 

stk. 1, jf. stk. 3. Styrelsen vil dog til enhver tid kunne genoptage sagen, 

hvis styrelsen 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 

Maja Møller Kreibke  

Fuldmægtig 
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ERHVERVSMINISTERIET 

Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om planlagte udsalg 

1. Indledning 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte en kontrolundersøgelse 

hos en detailforhandler af herretøj. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med kontrolundersø

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

forhandleren af herretøj muligvis har udvekslet informationer med en kon

kurrerende virksomhed, der både er leverandør og forhandler af bl.a. her

retøj i engros- og detailleddet, om, hvilket varesortiment der vil indgå i 

planlagte udsalg. 

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

Imidlertid finder styrelsen anledning til at gøre detailforhandleren op

mærksom på følgende:  

2. Konkurrencereglerne  

Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler og/eller samordnet praksis, 

der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkur

rencen, jf. konkurrencelovens § 6. Overtrædelse af konkurrencelovens § 6 

kan straffes, jf. konkurrencelovens § 23. 

Dette forbud medfører, at erhvervsdrivende uafhængigt skal tage stilling 

til den politik, de vil føre på markedet. Det udelukker derfor enhver direkte 

eller indirekte kontakt mellem erhvervsdrivende, der er egnet til at have 

indflydelse på de erhvervsdrivendes adfærd på markedet – fx ved at man 

over for en eksisterende eller potentiel konkurrent afslører den adfærd, som 

man har bestemt sig for at udvise, eller som man overvejer at udvise – når 

sådan kontakt har til formål eller til følge, at der opstår konkurrencevilkår, 

som ikke svarer til markedets normale vilkår.  
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Udveksling af oplysninger om hvilket varesortiment, der vil indgå i plan

lagte udsalg, kan, direkte eller indirekte, sige noget om konkurrenternes 

adfærd på markedet. Udvekslingen af oplysningerne kan derfor skabe en 

kunstig gennemsigtighed på markedet, der kan fjerne usikkerhedsmomen

ter med hensyn til de erhvervsdrivendes påtænkte konkurrencemæssige ad

færd, hvilket kan skade konkurrencen. Udveksling af sådanne oplysninger 

kan derfor være i strid med konkurrencelovens § 6. 

3. Indskærpelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det vil kunne udgøre 

en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvis der mellem konkur

renter udveksles konkurrencefølsomme oplysninger om, fx hvilket vare

sortiment, der vil indgå i planlagte udsalg.  

4. Afgørelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder under henvisning til konkur

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

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

vurdering af, om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6. 

Styrelsen vil dog til enhver tid kunne genoptage sagen, hvis styrelsen fin

der 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 

Maja Møller Kreibke  

Fuldmægtig 
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Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om planlagte udsalg  

1. Indledning 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med en kontrolunder

søgelse kommet i besiddelse af materiale, der kan give indtryk af, at en 

virksomhed, der både er leverandør og forhandler af bl.a. herretøj i engros

og detailleddet, muligvis har udvekslet informationer med en konkurre

rende forhandler af herretøj, om, hvilket varesortiment der vil indgå i plan

lagte udsalg. 

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

Imidlertid finder styrelsen anledning til at gøre virksomheden opmærksom 

på følgende: 

2. Konkurrencereglerne  

Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler og/eller samordnet praksis, 

der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkur

rencen, jf. konkurrencelovens § 6. Overtrædelse af konkurrencelovens § 6 

kan straffes, jf. konkurrencelovens § 23. 

Dette forbud medfører, at erhvervsdrivende uafhængigt skal tage stilling 

til den politik, de vil føre på markedet. Det udelukker derfor enhver direkte 

eller indirekte kontakt mellem erhvervsdrivende, der er egnet til at have 

indflydelse på de erhvervsdrivendes adfærd på markedet – fx ved at man 

over for en eksisterende eller potentiel konkurrent afslører den adfærd, som 

man har bestemt sig for at udvise, eller som man overvejer at udvise – når 

sådan kontakt har til formål eller til følge, at der opstår konkurrencevilkår, 

som ikke svarer til markedets normale vilkår.  

Udveksling af oplysninger om hvilket varesortiment, der vil indgå i plan

lagte udsalg, kan, direkte eller indirekte, sige noget om konkurrenternes 

adfærd på markedet. Udvekslingen af oplysningerne kan derfor skabe en 
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kunstig gennemsigtighed på markedet, der kan fjerne usikkerhedsmomen

ter med hensyn til de erhvervsdrivendes påtænkte konkurrencemæssige ad

færd, hvilket kan skade konkurrencen. Udveksling af sådanne oplysninger 

kan derfor være i strid med konkurrencelovens § 6. 

3. Indskærpelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det vil kunne udgøre 

en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvis der mellem konkur

renter udveksles konkurrencefølsomme oplysninger om, fx hvilket vare

sortiment, der vil indgå i planlagte udsalg.  

4. Afgørelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder under henvisning til konkur

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

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

vurdering af, om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6. 

Styrelsen vil dog til enhver tid kunne genoptage sagen, hvis styrelsen fin

der 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 

Maja Møller Kreibke  

Fuldmægtig 
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Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om planlagte udsalg 

1. Indledning 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennemførte en kontrolundersøgelse 

hos en detailforhandler af herretøj. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med kontrolundersø

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

forhandlere af herretøj muligvis har udvekslet informationer med en kon

kurrerende virksomhed, der både er leverandør og forhandler af bl.a. her

retøj i engros- og detailleddet, om planlagte udsalg. 

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

Imidlertid finder styrelsen anledning til at gøre detailforhandlerne op

mærksom på følgende:  

2. Konkurrencereglerne  

Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler og/eller samordnet praksis, 

der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkur

rencen, jf. konkurrencelovens § 6. Overtrædelse af konkurrencelovens § 6 

kan straffes, jf. konkurrencelovens § 23. 

Dette forbud medfører, at erhvervsdrivende uafhængigt skal tage stilling 

til den politik, de vil føre på markedet. Det udelukker derfor enhver direkte 

eller indirekte kontakt mellem erhvervsdrivende, der er egnet til at have 

indflydelse på de erhvervsdrivendes adfærd på markedet – fx ved at man 

over for en eksisterende eller potentiel konkurrent afslører den adfærd, som 

man har bestemt sig for at udvise, eller som man overvejer at udvise – når 

sådan kontakt har til formål eller til følge, at der opstår konkurrencevilkår, 

som ikke svarer til markedets normale vilkår.  
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Udveksling af oplysninger om deltagelse i udsalg samt hvilket varesorti

ment, der vil indgå i planlagte udsalg, kan, direkte eller indirekte, sige no

get om konkurrenternes adfærd på markedet. Udvekslingen af oplysnin

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

fjerne usikkerhedsmomenter med hensyn til de erhvervsdrivendes på

tænkte konkurrencemæssige adfærd, hvilket kan skade konkurrencen. Ud

veksling af sådanne oplysninger kan derfor være i strid med konkurrence

lovens § 6. 

3. Indskærpelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det vil kunne udgøre 

en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvis der mellem konkur

renter udveksles konkurrencefølsomme oplysninger om, fx deltagelse i ud

salg samt hvilket varesortiment, der vil indgå i planlagte udsalg. 

4. Afgørelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder under henvisning til konkur

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

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

vurdering af, om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, 

stk. 1, jf. stk. 3. Styrelsen vil dog til enhver tid kunne genoptage sagen, 

hvis styrelsen 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 

Maja Møller Kreibke  

Fuldmægtig 



-

-

-

-

-

Dato: 23. oktober 2019 

Sag: DIPS-19/03565 

Sagsbehandler: /MMK  

KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN 

Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

Tlf. 4171 5000 

Fax 4171 5100 

CVR-nr. 10 29 48 19 

EAN-nr. 5798000018006 

kfst@kfst.dk

www.kfst.dk

ERHVERVSMINISTERIET 

Indskærpelse om ikke at udveksle informationer om planlagte udsalg  

1. Indledning 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i forbindelse med en kontrolunder

søgelse kommet i besiddelse af materiale, der kan give indtryk af, at en 

virksomhed, der både er leverandør og forhandler af bl.a. herretøj i engros-

og detailleddet, muligvis har udvekslet informationer med konkurrerende 

detailforhandlere af herretøj om planlagte udsalg. 

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

Imidlertid finder styrelsen anledning til at gøre virksomheden opmærksom 

på følgende:  

2. Konkurrencereglerne  

Det er forbudt for virksomheder at indgå aftaler og/eller samordnet praksis, 

der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkur

rencen, jf. konkurrencelovens § 6. Overtrædelse af konkurrencelovens § 6 

kan straffes, jf. konkurrencelovens § 23. 

Dette forbud medfører, at erhvervsdrivende uafhængigt skal tage stilling 

til den politik, de vil føre på markedet. Det udelukker derfor enhver direkte 

eller indirekte kontakt mellem erhvervsdrivende, der er egnet til at have 

indflydelse på de erhvervsdrivendes adfærd på markedet – fx ved at man 

over for en eksisterende eller potentiel konkurrent afslører den adfærd, som 

man har bestemt sig for at udvise, eller som man overvejer at udvise – når 

sådan kontakt har til formål eller til følge, at der opstår konkurrencevilkår, 

som ikke svarer til markedets normale vilkår.  

Udveksling af oplysninger om deltagelse i udsalg samt hvilket varesorti

ment, der vil indgå i planlagte udsalg, kan, direkte eller indirekte, sige no

get om konkurrenternes adfærd på markedet. Udvekslingen af oplysnin

gerne kan derfor skabe en kunstig gennemsigtighed på markedet, der kan 
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fjerne usikkerhedsmomenter med hensyn til de erhvervsdrivendes på

tænkte konkurrencemæssige adfærd, hvilket kan skade konkurrencen. Ud

veksling af sådanne oplysninger kan derfor være i strid med konkurrence

lovens § 6. 

3. Indskærpelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det vil kunne udgøre 

en overtrædelse af konkurrencelovens § 6, stk. 1, hvis der mellem konkur

renter udveksles konkurrencefølsomme oplysninger om, fx deltagelse i ud

salg samt hvilket varesortiment, der vil indgå i planlagte udsalg.  

4. Afgørelse  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen finder under henvisning til konkur

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

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

vurdering af, om der foreligger en overtrædelse af konkurrencelovens § 6. 

Styrelsen vil dog til enhver tid kunne genoptage sagen, hvis styrelsen fin

der 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 

Maja Møller Kreibke  

Fuldmægtig 
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