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Forord 

Af Christian Bergqvist og Peter Stig Jakobsen 

 

Til publikationen har vi i fællesskab udvalgt tre af de bedste juridiske kandidat-

afhandlinger indleveret ved Det Juridiske Fakultet/Københavns Universitet og 

Copenhagen Business School i 2020. Der er tale om juridiske afhandlinger, som 

ikke alene er velbedømte med karakteren 12, men også vedrører relevante og 

aktuelle konkurrenceretlige problemstillinger. 

 

Vi håber, at læserne finder publikationen – og de specialestuderendes bidrag – 

nyttig og anvendelig i det daglige arbejde med konkurrenceretten i Danmark. 

 

Publikationen er ligeledes tilgængelig på www.bechbruun.com. 

 

Alle afhandlinger er til denne publikation af forfatterne forkortet i forhold til 

længde og metodiske overvejelser. Det er vigtigt at bemærke, at publikationen 

er af generel karakter og alene udtrykker forfatternes holdninger. Publikationen 

kan ikke erstatte egentlig juridisk rådgivning. Ved konkrete juridiske spørgsmål 

anbefaler vi at søge advokatbistand. 

 

Christian Bergqvist, lektor, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet 

Peter Stig Jakobsen, partner, Bech-Bruun 

  

http://www.bechbruun.com/
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Syndikerede lån 

af David Mejer Jensen og Frederik Jakobsen (2020) 

 

Syndikering af banklån spiller en kritisk rolle på kreditmarkedet, hvor det er med 

til at give virksomheder adgang til kapital i et omfang, som ingen enkeltstående 

banker egenhændigt kan eller ønsker at stille til rådighed.  

Om end det grundlæggende formål er legitimt, forudsætter syndikeringen samti-

dig et samarbejde mellem banker, der i øvrigt udgør hinandens nærmeste konkur-

renter. Med det følger en række konkurrenceretlige risici, som vil blive undersøgt 

i denne afhandling. 

Afsnit 2 beskriver de praktiske og finansieringsretlige aspekter af en syndikeret 

lånetransaktion. Der er tale om en heterogen proces, som kan tage mange forskel-

lige former på tværs af landegrænser og lånesegmenter. Afhandlingen fokuserer 

på garanterede lån og best effort-lån, der begge er kendetegnet ved, at der dannes 

en arrangørbankgruppe, som forestår den videre syndikering af lånet. 

Afsnit 3 behandler spørgsmålet om, hvornår deltagerne i et banktilbudskonsor-

tium skal betragtes som konkurrenter til en konkret transaktion. Nærmere bestemt 

undersøges det, hvornår en bank i konkurrenceretlig henseende vil anses for at 

være i stand til selvstændigt at afgive tilsagn på det fulde lånebeløb. Der spores 

her en tilgang blandt konkurrencemyndighederne, der tillægger bankernes kom-

mercielle overvejelser en meget begrænset betydning. 

Afsnit 4 undersøger lovligheden af banksyndikatets afgivelse af fælles bud. Det 

er et forhold, som særligt har påkaldt sig opmærksomhed efter Højesterets afgø-

relse i Vejmarkeringssagen, der anlægger en særdeles restriktiv praksis over for 

tilbudskonsortier. 

Afsnit 5 vurderer den informationsudveksling, der foretages som led i en syndi-

keret lånetransaktion. Afhandlingen finder, at bankerne særligt bør være 
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påpasselige i tiden op til arrangørbankgruppen dannes, når de hver især sonderer 

markedets interesse i lånet.  

Afsnit 6 omhandler individuelle långiveres tilknytning af accessoriske ydelser til 

selve lånet, hvilket kun helt undtagelsesvis findes at give anledning til problemer. 

Afhandlingen afsluttes med nogle overvejelser om, hvorvidt syndikerede lån i 

fremtiden vil give anledning til en konkurrencesag samt en konklusion.  
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Kapitel 1: Indledning 

Gæld er en hyppigt anvendt finansieringskilde for virksomheder. Det syndikerede 

lånemarked spiller en central rolle i finansieringen af projekter, der kræver adgang 

til store mængder kapital. Ved at fordele risikoen for et lån ud på flere banker får 

låntager mulighed for at rejse kapital i et omfang, som ingen banker selvstændigt 

ville kunne eller ønske at stille til rådighed. Samtidig giver det mindre banker ad-

gang til at tage del i transaktioner, som ellers ville være forbeholdt de større mar-

kedsaktører. Syndikerede lån er derfor af stor betydning for kreditmarkedet. 

Finansieringsformen er dog ikke uden betænkeligheder. Syndikering af et lån for-

udsætter samarbejde mellem banker, der samtidig udgør hinandens nærmeste kon-

kurrenter. Som konkurrenter bør bankerne som udgangspunkt agere selvstændigt 

og uafhængigt af hinanden. Grundlæggende forudsætter en velfungerende mar-

kedsøkonomi en høj grad af konkurrence,1 og her er den finansielle sektor ingen 

undtagelse.2  

Det er dræbende for konkurrencen, hvis långivere bevidst vælger at samarbejde 

for at undgå den risiko, der er forbundet med konkurrence. Følgeligt vil det være 

skadeligt for låntagere, og henset til syndikerede låns vigtige rolle på kreditmar-

kedet, samfundsøkonomien generelt.  

EU-Kommissionen er opmærksom på problemstillingen, og i 2017 indledte den 

en undersøgelse af konkurrenceforholdene på seks af de største nationale marke-

der for syndikerede lån i Europa. Undersøgelsen har resulteret i en rapport,3  

 

 
1 Art. 3, stk. 3 i TEU. 
2 Der har tidligere været en antagelse om, at dele af den finansielle sektor var delvist undtaget fra konkurrencereglerne, fordi 

hensynet til stabilitet på de finansielle markedet vejede tungere. Dette argument blev tydeligt afvist af Domstolen i sag 

172/80, Züchner, pr. 6-9. Se ligeledes Kommissionens afgørelse i sag COMP/36.571/D-1, Lombard Club, pkt. 395-396. 
3 Kommissionens rapport “EU loan syndication and its impact on competition in credit markets – Final Report”, 2019, 

forfattet af Dawkins, Ross; Drury, Deborah; Bretz, Oliver; Leppard, Marie; Bardell, Helen (herefter benævnt “Kommissio-

nens markedsundersøgelse om syndikerede lån”. Rapporten undersøger markedet i Frankrig, Tyskland, Nederlandene, Po-

len, Spanien og Storbritannien. 
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der med fokus på tre segmenter af lånemarkedet,4 beskriver de potentielle konkur-

renceproblemer, som syndikerede lån byder på.  

Problematikken er heller ikke gået ubemærket hen i dansk erhvervsliv.5 Det skyl-

des særligt nyere Højesteretspraksis vedrørende samarbejde mellem konkurrenter 

gennem tilbudskonsortier. I den såkaldte Vejmarkeringssag6 fandt Højesteret, at 

to konkurrerende vejmarkeringsvirksomheder havde indgået en ulovlig konkur-

rencebegrænsende aftale ved i fællesskab at have afgivet tilbud på et udbud fra 

Vejdirektoratet.  

Afgørelsen i Vejmarkeringssagen samt EU-Kommissionens rapport giver banker 

anledning til at overveje, i hvilket omfang og under hvilke vilkår de fortsat kan 

indgå samarbejder om at yde de kæmpelån, som nogle låntagere efterspørger, 

uden at handle i strid med konkurrencereglerne. Det er dette spørgsmål, der vil 

udgøre omdrejningspunktet for afhandlingen. Den følgende gennemgang vil slå 

ned på de områder, hvor der vurderes at være størst risiko for, at bankernes sam-

arbejde kan være til skade for konkurrencen.   

Vurderingen af om et banksyndikat er i strid med forbuddet mod konkurrencebe-

grænsende aftaler, foretages herefter i fire trin. Først undersøges, om de delta-

gende banker er konkurrenter. Hvis det er tilfældet, undersøges dernæst om aftalen 

har et konkurrencebegrænsende formål i strid med art. 101, stk. 1 i TEUF, dvs. 

om aftalen (i) er i stand til at begrænse konkurrencen, og (ii) ikke umiddelbart 

forfølger et legitimt formål, der drager tvivl om den formodede konkurrencebe-

grænsning.7 Hvor et sådant formål forkastes, undersøges det, om aftalen har kon-

kurrencebegrænsende virkninger. Konstateres det, at aftalen udgør en konkurren-

cebegrænsning, skal det slutteligt undersøges, om aftalen medfører effektivitets-

gevinster, der gør, at den kan fritages i medfør af art. 101, stk. 3 i TEUF.  

 
4 Studiet fokuserer på lånemarkedet for henholdsvis projektfinansiering, infrastrukturfinansiering og lånefinansierede opkøb 

(engelsk: Leveraged Buy-Outs). 
5 Børsens artikel ”Vejstribedom giver ny usikkerhed om kæmpelån” publiceret den 6. januar 2020. 
6 Højesterets dom af 27. november 2019 i Vejmarkeringssagen. 
7 Betydningen af et legitimt formål ved kategoriseringen af en formålsovertrædelse har været omdiskuteret. Det skyldes bl.a. 

EU-praksis, der har antydet, at eventuelle konkurrencefremmende elementer ved en aftale udelukkende skal tages i betragt-

ning under et effektivitetsforsvar i medfør af art. 101, stk. 1 i TEUF, jf. fx sag T-112/99, Métropole Télévision, pr. 75-77 og 

sag C-382/12 P, MasterCard, pr. 231. Efter nyere Domstolsafgørelser og Generaladvokatforslag ses der ikke længere at 

være tvivl om, at konkurrencefremmende virkninger i et vist omfang også indgår i vurderingen af, hvorvidt en aftale har til 

formål at begrænse konkurrencen, jf. sag C-307/18, Generics (UK) m.fl., pr. 103 og generaladvokat Bobeks forslag til afgø-

relse i sag C-228/18, Budapest Bank, betragtning 81. 
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Kapitel 2: Syndikerede lån 

2.1 Hvad er et syndikeret lån? 

Når et lån bliver ydet af én enkelt bank til én låntager, foreligger der et bilateralt 

lån.8 Som et alternativ til at optage (flere) bilaterale lån, kan låntager i stedet vælge 

at optage et syndikeret lån. Herved forstås, at flere långivere under samme aftale-

vilkår går sammen om at yde ét lån til én låntager.9 Et syndikeret lån er af lovgiver 

tidligere defineret som dels ” […] større lån til virksomheder med et stort antal 

långivere […]”, og dels ” […] gældsforhold, hvor der ved etableringen af gælds-

forholdet er flere kreditorer, eller hvor det er hensigten, at der skal være flere 

kreditorer.”10 Det långiverfællesskab, som opstår ved et syndikeret lån, benævnes 

som oftest banksyndikat.11 

Hver enkelt långiver har en aftale om at yde en nærmere specificeret del af lånet 

til låntager, men af praktiske årsager er låneaftalen nedfældet i ét enkelt doku-

ment.12 Der er således tale om en række individuelle lån indgået med forskellige 

kreditorer, der er ydet i henhold til en fælles rammeaftale med enslydende kom-

mercielle vilkår. Fordi de kommercielle vilkår er ens, fremstår det syndikerede lån 

som et enkelt lån i forholdet til låntageren.13 Processen for en syndikeret lånetrans-

aktion kan antage mange forskellige former. Der kan overordnet sondres mellem 

tre forskellige former for syndikerede lån: Garanterede lån, best effort-lån og klub-

lån.14 

 
8 Kure, Henrik, ”Finansieringsret”, s. 272. 
9 Kure, Henrik, ”Finansieringsret”, s. 272, Agasha, Mugasha, “The Law of Multi-Bank Financing”, s. 5, Hørby Jensen, 

Camilla, ”Bankjura”, s. 352 f., samt Tamasauskas, Andreas, “Erhvervslivets lånoptagelse”, s. 269. 
10 Folketingstidende 2013-2014, tillæg A, L 46 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipa-

pirhandel m.v., lov om finansiel stabilitet og lov om tingslysning, s. 23 og 55. 
11 Andreas, “Erhvervslivets lånoptagelse”, s. 269. 
12 Agasha, Mugasha, “The Law of Multi-Bank Financing”,, s. 5. 
13 Kure, Henrik, ”Finansieringsret”, s. 274, anderledes formuleret af Agasha, Mugasha, “The Law of Multi-Bank Financing”, 

s. 5. 
14 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 21f. Sondringen foretages her på baggrund af de distributi-

onsmetoder, som benyttes i forbindelse med den videre syndikering.  
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Ved et garanteret lån forpligter långiver (benævnt arrangørbank) sig selv til at yde 

hele eller dele af lånet. Herefter videresælger långiver en del af eller hele lånet til 

interesserede investorer (selve syndikeringen). Selvom syndikeringen mislykkes, 

er långiver forpligtet til at yde den del af lånet, som der er afgivet garantitilsagn 

for. Långiver bærer således i denne situationen risikoen for syndikeringsproces-

sen. For at sprede kreditrisikoen ses det derfor ofte, at der dannes en arrangør-

banksgruppe, hvor hver deltager kun afgiver garantitilsagn for en del af lånet.15 

Ved et best effort-lån afgiver långiver (benævnt arrangørbank) ikke garantitilsagn 

på lånet, men forpligter sig blot til at yde en del af det samlede lån samtidig med, 

at han forpligter sig til at gøre sit bedste for at finde andre långivere, som kan yde 

den resterende del af lånet. Ved et best effort-lån er det således låntager, som bærer 

risikoen for syndikeringsprocessen.16 

Ved et klublån tager låntager selv kontakt til den gruppe af banker, som låntager 

gerne vil indhente tilbud på lånet fra. Bankerne aftager typisk det fulde lån uden 

intentioner om efterfølgende at videresælge det ved en (yderligere) syndikering. 

Der dannes således ikke en arrangørbankgruppe, da låntager selv arrangerer syn-

dikeringen.17    

Afhandlingen vil i det følgende afgrænse sig til at behandle garanterede lån og 

best effort-lån, da disse former for syndikerede lån vurderes at byde på de vigtigste 

konkurrenceretlige problemstillinger. 

2.2 Hvorfor syndikeres lån? 

Banksyndikater forekommer ofte, hvor låntagers finansieringsbehov har en sådan 

størrelse,18 at en enkelt långiver ikke kan eller ikke vil yde lånet alene.19 De situa-

tioner, hvor en enkelt långiver ikke kan yde lånet alene kan bl.a. skyldes regulato-

riske forhold,20 mens de situationer, hvor en enkelt långiver ikke vil yde lånet alene, 

kan skyldes kommercielle forhold, fx almindelige risikobetragtninger. 

 
15 Tamasauskas, Andreas, “Erhvervslivets lånoptagelse”, s. 272 og Kure, Henrik, ”Finansieringsret”, s. 274. 
16 LMA Notice on the application of competition law to syndicated loan arrangements, s. 5. 
17 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 21. 
18 Gennemsnitsværdien af en syndikeret lånetransaktion er omkring 7 mia. kr., ifølge Kommissionens markedsundersøgelse 

om syndikerede lån, s. 69. 
19 Tamasauskas, Andreas, “Erhvervslivets lånoptagelse”, s. 269. 
20 Her kan særligt nævnes Kapitalkravsforordningens regler om store eksponeringer og kapitalgrundlag. Disse regulatoriske 

forhold er gennemgået i afsnit 3.3.1. 
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I denne situation kan en låntager, der ønsker fremmedfinansiering, vælge mellem 

at optage i) flere bilaterale lån, ii) et syndikeret lån eller iii) udstede erhvervsobli-

gation. 

Fra låntagers perspektiv vil optagelsen af et syndikeret lån, frem for flere bilaterale 

lån, typisk være en hurtigere og mere fleksibel løsning. Fordi et syndikeret lån 

giver adgang til adskillige långivere, men alligevel affattes på enslydende kom-

mercielle vilkår, kræver det mindre dokumentation, tid og ressourcer at forhandle 

og efterfølgende håndhæve.21 Det reducerer med andre ord låntagers transaktions-

omkostninger. Fra låntagers perspektiv har syndikering af lån en markedsudvi-

dende effekt. I et banksyndikat vil arrangørbankgruppen afgive garantitilsagn for 

hele eller en stor del af lånet. Det giver mulighed for, at en bredere gruppe af 

långivere efterfølgende kan tage del i lånet ved syndikeringen på det sekundære 

marked.22 

Som et alternativ til et syndikeret lån, kan en låntager vælge at udstede og udbyde 

erhvervsobligationer.23 Udstedelse af erhvervsobligationer kræver efter omstæn-

dighederne udarbejdelse af et prospekt, og vil derfor som udgangspunkt være en 

langsommere proces, der er forbundet med højere administrationsomkostninger 

og mindre fleksibilitet for långiver.24  

2.3 Hvordan gennemføres en syndikeret lånetransaktion?25 

Garanterede lån og best effort-lån gennemføres i brede træk efter samme frem-

gangsmåde.26 Processen kan inddeles i tre overordnede faser; en præ-mandatfase, 

en post-mandatfase og en post-kontraktfase.27 

 
21 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 74. Dokumentation og efterfølgende håndhævelse vil nor-

malt forestås af låntagers agentbank, der til gengæld herfor opkræver et administrationsgebyr. 
22 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 74f. 
23 Udtrykket erhvervsobligation er en samlebetegnelse for værdipapirer med det fællestræk, at hvert værdipapir er udtryk for 

et lån fra obligationsejeren til erhvervsvirksomheden. Hver obligation udgør ét af flere gældsbreve med fælles tekst, der er 

udstedt i en sammenhørende emission, jf. Kure, Henrik, ”Finansieringsret”, s. 371.  
24 Valdez, Stephen; Molyneux, Philip, “Introduction to global financial markets”, s. 182. Om obligationsudstedelsen kræver 

udarbejdelse af et prospekt, er reguleret i Prospektforordningen. Spørgsmålet afhænger grundlæggende af, om der er tale om 

et privat udbud, et udbud til kvalificerede investor eller et offentligt udbud, jf. art. 3 i Prospektforordningen. 
25 Processen er udførligt beskrevet i Campbell, Mark m.fl. “Syndicated Lending: Practice and Documentation”, s. 249. I 

dette afsnit er processen beskrevet helt overfladisk med intention om at fremhæve de forhold, der har betydning for den 

konkurrenceretlige vurdering af transaktionen. 
26 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 22. 
27 Tamasauskas, Andreas, “Erhvervslivets lånoptagelse”, s. 278 samt Campbell, Mark m.fl. “Syndicated Lending: Practice 

and Documentation”, s. 249. 
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I præ-mandatfasen opfordrer låntager bankerne til at afgive tilbud på lånet. Dette 

foregår gennem en request for proposal (”RFP”),28 hvor låntager med varierende 

detaljeringsgrad kommer med et udspil til lånevilkårene. Interesserede banker af-

giver herefter tilbud på arrangørbankmandatet i form af et term sheet. Umiddelbart 

inden afgivelsen af dette bud, vil banken have opnået intern kreditgodkendelse.29 

På baggrund af de indkomne tilbud vil låntager sammensætte et eller flere bank-

tilbudskonsortier, hvis deltagere i fællesskab skal udarbejde et endeligt tilbud på 

lånet.30 Udarbejdelsen af det endelige tilbud sker efter forhandlinger med lånta-

ger.31 Hvis låntager er utilfreds med, hvordan forhandlingerne med banktilbuds-

konsortiet fremskrider, kan han altid vælge at opsplitte gruppen og indhente nye 

tilbud. 

Det vindende banktilbudskonsortium udpeges som arrangørbank(gruppe) og skal 

forestå syndikeringen af lånet.32 Ved garanterede lån indebærer rollen også at give 

garantitilsagn på lånet.33  

Før tilbudsafgivelsen vil bankerne have foretaget markedssonderinger, hvor de på 

et generelt plan undersøger det sekundære markeds appetit på lånet. Undersøgel-

sen er vigtig for prisfastsættelsen af lånet, da arrangørbankerne, som beskrevet, 

syndikerer lånet med henblik på efterfølgende at videresælge dele af det.34  

Låntager kan vælge at antage en agentbank til at tilrettelægge transaktionen. 

Agentbanker er typisk erfarne banker, der kan hjælpe låntager med at strukturere 

lånet samt at udarbejde og forhandle lånevilkår med arrangørbankerne.35  

Post-mandatfasen indtræder, når term sheet er godkendt af låntager og arrangør-

bankgruppen dermed udpeges.36  

 
28 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 32. 
29 Campbell, Mark m.fl. “Syndicated Lending: Practice and Documentation”, s. 265. 
30 Låntager kan også eksplicit i RFP’en opfordre interesserede långiver til selv at danne banktilbudskonsortier for at byde på 

rollen som arrangørbank. Denne løsning forekommer dog sjældent i praksis, jf. Kommissionens markedsundersøgelse om 

syndikerede lån, s. 32. 
31 Forhandlingerne kan være ressourcetunge, og den samlede RFP-proces kan derfor tage fra en måned op til et år, jf. Camp-

bell, Mark m.fl. “Syndicated Lending: Practice and Documentation”, s. 242. 
32 Valdez, Stephen; Molyneux, Philip, “Introduction to global financial markets”, s. 97. 
33 Se forklaringen i afsnit2.1. 
34 Se nærmere herom i afsnit2.1. 
35 Valdez, Stephen; Molyneux, Philip, “Introduction to global financial markets”, s. 97 samt Kommissionens markedsun-

dersøgelse om syndikerede lån, s. 22. 
36 Campbell, Mark m.fl. “Syndicated Lending: Practice and Documentation”, s. 275. 
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Her forbereder arrangørbankgruppen syndikeringen ved at udarbejde et informa-

tion memorandum37 og markedsføre og sælge lånet til potentielle investorer.38 Post-

mandatfasen afsluttes ved, at et endeligt banksyndikat sammensættes og låneafta-

len underskrives. 

I post-kontraktfasen er lånet operationelt. Banksyndikatets rolle er således at ind-

betale lånesummen til låntager, mens låntagers primære forpligtelse er at afbetale 

lånet i overensstemmelse med lånevilkårene. Hvis låntager ikke er i stand til at 

overholde lånevilkårene, kan der indtræde behov for refinansiering af lånet. 

2.4 Hvilke konkurrenceproblemer byder syndikerede lån på? 

Syndikering af et lån forudsætter samarbejde mellem konkurrerende banker. Sam-

arbejdet tjener et anerkendelsesværdigt formål ved at tilvejebringe likviditet i 

transaktioner, der ellers ville være vanskelige og/eller omkostningstunge at finde 

finansiering til. Samtidig fordeler det kreditrisikoen i banksektoren, hvilket bidra-

ger til individuel og systemisk finansiel stabilitet. 

Vurderingen af, om syndikering af et lån er konkurrencebegrænsende, forudsætter 

en afvejning af disse hensyn mod hensynet til effektiv konkurrence. Her kan der 

identificeres fire overordnede skadesteorier, som gør sig gældende for lånesyndi-

kering: 

i) Dannelsen af et banktilbudskonsortium med henblik på afgivelse af 

fælles bud på rollen som arrangørbank skader konkurrencen ved at 

reducere det samlede antal af bud, som låntager kan vælge mellem. 

ii) Arrangørbankerne foretager konkurrenceskadelig informationsud-

veksling ved markedssonderinger og løbende som led i tilrettelæg-

gelsen og udførelsen af syndikering af lånet.  

iii) Deltagerne i banksyndikatet betinger ydelsen af det syndikerede lån 

af, at låntager tilkøber accessoriske ydelser. 

 
37 Information memorandum er en beskrivelse af låntagers låntagers virksomhedsområde, ledelse, fremtidsudsigter, budget-

ter for den nærmeste fremtid m.v. og har til formål at oplyse markedet om låntagers risikoprofil. 
38 Hvis der deltager flere banker i arrangørbankgruppen, vil der blive udpeget en book runner, som har til opgave at sam-

mensætte banksyndikatet. 
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iv) Dannelsen af et banksyndikat giver deltagerne mulighed for at fore-

tage konkurrenceskadelig markedsafskærmning af tredjemand. 

De tre første skadesteorier vil blive behandlet enkeltvis i afsnit 4-6, mens mulig-

heden for markedsafskærmning vil blive vurderet løbende i navnlig afsnit 4 og 6. 
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Kapitel 3: Konkurrenter 

3.1 Indledning 

For at vurdere, om en aftale om syndikering af en lånetransaktion udgør en kon-

kurrencebegrænsning, er det nødvendigt at undersøge, om de deltagende banker 

befinder sig i et konkurrenceforhold. Hvis deltagerne i banktilbudskonsortiet 

og/eller banksyndikatet ikke er at anse som konkurrenter, vil en aftale mellem dem 

i sagens natur ikke begrænse konkurrencen. 

Hvornår virksomheder anses som konkurrenter afhænger af, hvilken skadesteori 

en given aftale undersøges under.   

Når lovligheden af bankernes afgivelse af fælles tilbud ved dannelse af et banktil-

budskonsortium og/eller et banksyndikat vurderes, skal det undersøges, om de 

deltagende banker kan anses som konkurrenter i forhold til den konkrete låne-

transaktion. 

Ved informationsudveksling mellem banker som led i en lånetransaktion skal det 

yderligere undersøges, om bankerne kan anses som konkurrenter i bred forstand, 

idet at de fra tid til anden konkurrerer i samme omsætningsled. Det skyldes, at 

informationsudvekslingen vil kunne føre til afsløring af konkurrencefølsomme 

oplysninger, som kan have indvirkning på bankernes konkurrencemæssige adfærd 

fremadrettet.    

3.2 Aktuel og potentiel konkurrence 

Det følger af Kommissionens retningslinjer for horisontale samarbejdsaftaler, at 

art. 101, stk. 1 i TEUF beskytter både den aktuelle og potentielle konkurrence.39 

Beskyttelsen af den potentielle konkurrence skal forhindre ekskluderende adfærd, 

der kan være til skade for markedsstrukturen som sådan. 

 
39 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 10 og 20, der henviser til sag C-7/95 P, UK Tractor, 

pr. 77. 



Syndikerede lån 

 

20 

 

Det afgørende kriterie for, at en virksomhed kan anses som en potentiel konkur-

rent, er virksomhedens evne til at indtræde på markedet. En virksomhed har evnen 

til at indtræde på markedet, såfremt indtræden udgør en holdbar økonomisk stra-

tegi.40 Som yderligere, men subordinære, fortolkningsbidrag kan der ses på virk-

somhedens intentioner om at indtræde på markedet, og om de relevante virksom-

heder opfatter hinanden som konkurrenter.41 

3.3 Konkurrenter ved fælles bud 

Hvis to virksomheder byder sammen på en opgave, som de hver især kunne løse 

individuelt, reduceres det samlede antal bud. Dette vil som udgangspunkt blive 

anset som egnet til at begrænse konkurrencen.42 

Virksomheder anses som konkurrenter til en opgave, hvis de hver især havde re-

elle og konkrete muligheder for at byde individuelt på opgaven. Konsortiedan-

nelse skal således have været en objektiv nødvendighed for, at parterne kunne 

deltage i opgaven.  

Yderligere vil parterne kunne betragtes som konkurrenter, hvis konsortiet inde-

holder flere deltagere end nødvendigt.43  

Sammenfattende foreligger der en potentiel konkurrencebegrænsning, hvor et fæl-

les bud medfører, at det samlede antal af afgivne bud reduceres.44  

Modsætningsvis følger det af Kommissionens retningslinjer for horisontale sam-

arbejdsaftaler, at det ikke kan anses som en konkurrencebegrænsning, hvis flere 

virksomheder i samme omsætningsled inden for en branche afgiver fælles bud på 

en given opgave, hvor ingen af virksomhederne kunne løse opgaven alene.45 

I medfør af ovenstående skal det undersøges, hvornår det kan siges at være objek-

tivt nødvendigt at afgive et fælles bud. 

 

 
40 Sag T-461/07, Visa Europe og Visa International Service mod Kommissionen, pr. 167. 
41 Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-307/18, Generics (UK) Ltd m.fl, pr. 59-60. 
42 Konkurrencestyrelsens udkast til konsortievejledning (2020), s. 6. 
43 Konkurrencestyrelsens udkast til konsortievejledning (2020), s. 26. 
44 Ritter, Cyril, “Joint Tendering Under EU Competition Law”, s. 7. 
45 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 237. Tilsvarende fremgår af forarbejderne til kon-

kurrencelovens § 6 i Folketingstidende 1996-1997, tillæg A, L 172 forslag til Konkurrencelov som fremsat, side 3659 samt 

Konkurrencestyrelsens udkast til konsortievejledning (2020), s. 6f. 
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3.3.1 Regulatoriske begrænsninger – lovpligtig risikospredning 

En virksomhed vil ikke blive anset som en potentiel konkurrent, hvis den på 

grund af underliggende regulatoriske begrænsninger er forhindret i at byde på 

aftalen. I så tilfælde vil reguleringen på forhånd have udelukket enhver konkur-

rence, og art. 101 i TEUF finder derfor ikke anvendelse.46 Hvor lovgivning der-

imod blot tilskynder til eller fremmer virksomhedernes incitament til at samar-

bejde, vil forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler fortsat finde anven-

delse.47 

Sagen E.ON Ruhrgas mod Kommissionen48 illustrerer dette. Med henblik på at 

importere russisk gas til Tyskland og Frankrig, havde to energiselskaber, E.ON 

og GDF Suez, i fællesskab bygget en gasrørledning. Samarbejdet indeholdt en 

markedsdelingsaftale, i medfør af hvilken parterne respekterede at afstå fra at 

levere gas til kunder inden for hinandens nationale markeder.49 

GDF havde på tidspunktet for aftalen et lovbestemt monopol på import og leve-

ring af gas i Frankrig. I visse områder af Tyskland havde E.ON Ruhrgas et fak-

tisk monopol på tilsvarende ydelser, idet aftaler om tildeling af enekoncessioner 

til gasleverandører i medfør af tysk konkurrencelovgivning var undtaget fra for-

buddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.50  

På begge markeder gjaldt altså regulatoriske forhold, der udelukkede enhver po-

tentiel konkurrence. Retten anså derfor ikke virksomhederne som konkurrenter, 

og den indgåede markedsdelingsaftale faldt således uden for forbuddet i art. 101, 

stk. 1 i TEUF.51      

3.3.1.1. Regulatoriske begrænsninger i relation til syndikerede lån 

Europæiske bankers udlånsaktiviteter er i medfør af Kapitalkravsforordningen un-

derlagt en række regler, der sætter grænser for størrelsen af bankernes udlånsakti-

viteter. Af særlig relevans er regler om kapitalgrundlagskrav og regler om store 

eksponeringer. 

 
46 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 22 og den deri nævnte retspraksis. Se også derhen 

af Lundbecks anbringende i sag T-472/13, Lundbeck mod Kommissionen, pr. 115. 
47 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 22. 
48 Sag T-360/09, E.ON Ruhrgas og E.ON mod Kommissionen. 
49 Sag T-360/09, E.ON Ruhrgas og E.ON mod Kommissionen, pr. 22-26. 
50 Sag T-360/09, E.ON Ruhrgas og E.ON mod Kommissionen, pr. 98-102. 
51 Sag T-360/09, E.ON Ruhrgas og E.ON mod Kommissionen, pr. 125. De regulatoriske forhold gjorde sig kun gældende 

indtil 2000 (Frankrig) og fra 1980-1998 (Tyskland). Parterne blev i henhold til aftalen anset som konkurrenter for den del af 

aftalens løbetid, der overskred perioden. 
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Med henblik på at sikre et robust banksystem er der regulatorisk fastsat en række 

krav til bankers balancesammensætning, der samlet betegnes kapitalgrundlags-

krav. Kapitalkravene indebærer overordnet, at en vis andel af bankers udlånsakti-

viteter skal finansieres med egenkapital og lånekapital af særlig kvalitet frem for 

gæld.  

Konkret gælder et minimumskapitalkrav på 8 pct. af bankens risikovægtede akti-

ver.52 Hvis en bank ikke opfylder kravet, vil det medføre et påbud fra den nationale 

kompetente myndighed,53 der i sidste ende kan inddrage bankens tilladelse til at 

drive virksomhed. Desuden gælder en kapitalbevaringsbuffer på 2,5 pct.54 og i ti-

der med højkonjunktur yderligere en kontracyclisk kapitalbuffer på op til 2,5 pct.55 

Bankerne kan lovligt lade deres aktiver overskride disse grænser, men vil i så fald 

være afskåret fra at udbetale udbytte og bonusser, indtil egenkapitalen igen er 

bragt i orden.56  

Store eksponeringer er defineret som et engagement med én kunde (eller en 

gruppe af indbyrdes forbundne kunder), der overstiger 10 pct. af bankens samlede 

kapitalgrundlag.57 En banks engagement med én kunde må i ingen tilfælde over-

stige 25 pct. af bankens kapitalgrundlag.58  

Hvis bankens store eksponeringer overstiger disse grænser, skal det indberettes til 

den nationale kompetente myndighed, der undtagelsesvis kan indrømme banken 

en begrænset tidsfrist til at overholde grænsen.59 Sanktionen ved manglende over-

holdelse i øvrigt er et påbud og i sidste ende inddragelse af tilladelsen til at drive 

bankvirksomhed. 

Reglerne om minimumskrav til kapitalgrundlaget samt om store engagementer 

udgør således ”absolutte” regulatoriske begrænsninger, i den forstand at bankerne 

er juridisk forpligtet til at overholde dem. Overholdelse af 

 
52 Art. 92, stk. 1, litra c) i Kapitalkravsforordningen. Ved kapitalkravsopgørelser for banker tildeles hvert aktiv til dels en 

vægt, der afspejler dets risikoprofil. Jo mere risikobetonede bankens aktiver er, desto mere kapital skal banken hensætte for 

at opfylde sine kapitalkrav. 
53 Finanstilsynet i Danmark. 
54 Jf. § 125 a, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. 
55 Jf. § 125 a, stk. 4 i lov om finansiel virksomhed. Som reaktion på COVID-19 har Erhvervsministeren pr. 12. marts 2020 

frigivet hele bufferen. 
56 Art. 129 i Kapitalkravsdirektivet. 
57 Art. 392 i Kapitalkravsforordningen. 
58 Art. 395, stk. 1 i Kapitalkravsforordningen. Er kunden en finansiel institution, må beløbet ikke overstige det højeste af 

følgende to størrelser; 25 pct. af bankens kapitalgrundlag eller 150 mio. EUR. 
59 Art. 396, stk. 1 i Kapitalkravsforordningen. 
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kapitalbevaringsbufferen og den kontracykliske kapitalbuffer60 er snarere en kom-

merciel vurdering, idet overskridelse blot er sanktioneret ved restriktioner i udbe-

taling af udbytte og bonusser. 

Hvis ingen af de deltagende banker i et banksyndikat egenhændigt vil være i stand 

til at udlåne det fulde beløb, som den syndikerede lånetransaktion vedrører, uden 

at overskride minimumskapitalkravsgrundlaget og/eller reglerne om store ekspo-

neringer, vil de som udgangspunkt ikke skulle betragtes som konkurrenter i rela-

tion til opgaven. Her vil den underliggende regulering på forhånd have udelukket 

konkurrencen. Aftalen om dannelse af et banksyndikat begrænser derfor ikke no-

gen konkurrence, der ville have eksisteret i fraværet af aftalen. Der foreligger der-

med ikke en konkurrencebegrænsning.61  

Det vil i denne situation i stedet være nødvendigt at overveje, om der kan siges at 

gælde en pligt til at foretage kapacitetsudvidelser, som kan ændre på vurderingen, 

jf. det næstfølgende afsnit 3.3.3. 

Overskridelse af den kombinerede kapitalbevaringsbuffer vil modsat ikke blive 

anset som en regulatorisk begrænsning, der på forhånd udelukker konkurrencen. 

Det er en kommerciel vurdering fra bankens side, hvorvidt den ønsker at over-

skride kapitalbevaringsbufferen, mod at udbetaling af udbytte og bonus bliver un-

derlagt restriktioner. Kommercielle forhold tillægges som udgangspunkt ikke be-

tydning i vurderingen af, om virksomheder er konkurrenter, jf. det følgende afsnit. 

Deltagere i et banksyndikat som selv ville kunne have aftaget det fulde lån, vil 

derfor skulle betragtes som konkurrenter, selvom banken derved vil overskride 

dens kombinerede kapitalbevaringsbuffer. 

3.3.2 Kommercielle begrænsninger – ønske om risikospredning 

Virksomheder vil ofte have et ønske om at fordele risiko på forskellige projekter, 

for ikke at ”lægge alle æg i samme kurv”. Den kommercielle risiko forbundet med 

ekstraordinært store og/eller risikofyldte opgaver kan afskære virksomheder fra at 

afgive et individuelt bud, selvom de måske formelt har tilstrækkelig kapacitet til 

at løfte opgaven. 

 
60 Tilsammen benævnt ”kombineret kapitalbevaringsbuffer”, jf. § 5, nr. 35 i lov om finansiel virksomhed. 
61 Sag 56/65, Société Technique Minière mod Maschinenbau Ulm, s. 216. 
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Der er en række problemer ved at lade kommercielt begrundede ønsker om risi-

kospredning være et afgørende moment i vurderingen af, hvornår virksomheder 

er konkurrenter. 

Der er tale om en subjektiv standard i den forstand, at spørgsmålet fokuserer på 

virksomhedens intention om at indtræde på markedet, snarere end på virksomhe-

dens evne hertil. Det fremgår af såvel dansk som EU-retspraksis, at bedømmelsen 

af, om to virksomheder er konkurrenter, skal ske på objektivt grundlag ud fra deres 

evne til at møde de krav, som opgaven stiller.62 At bedømmelsen foregår på et 

objektivt grundlag synes velbegrundet, da objektive kriterier er nemmest at admi-

nistrere i praksis. Hvis der lægges afgørende vægt på aftaleparternes forklaringer 

om subjektive forhold, vil de kunne efterrationalisere potentielt konkurrencebe-

grænsende samarbejdsaftaler med, at de ikke havde intentioner om at byde indi-

viduelt, og derfor ikke kan betragtes som konkurrenter.63 

Konkurrencestyrelsen har i sin konsortievejledning tilkendegivet den opfattelse, 

at kommerciel risiko må håndteres gennem en forøget risikopræmie, hvilket i sig 

selv vil udgøre et konkurrenceparameter. At det fælles bud har reduceret parternes 

risiko og dermed gjort det samlede tilbud billigere og/eller mere attraktivt er derfor 

i princippet irrelevant ved vurderingen af, om virksomheder kan anses som kon-

kurrenter. 

Argumentet kan i stedet tages i betragtning ved vurderingen af, hvorvidt en aftale 

har et konkurrencebegrænsende formål, eller under analysen af konkurrencefrem-

mende fordele, der efter omstændighederne kan fritage en på overfladen konkur-

rencebegrænsende aftale, jf. art. 101, stk. 3 i TEUF.64 

Risikoen ved at påtage sig en konkret opgave vil således som klart udgangspunkt 

ikke kunne bevirke, at virksomhederne ikke skal betragtes som konkurrenter. 65  

En snæver undtagelse til dette udgangspunkt er samarbejdsaftaler vedrørende me-

get komplicerede og risikable projekter, der indebærer væsentlige udviklingsom-

kostninger. Kommissionen har i enkelte tidligere afgørelse anerkendt, at den øko-

nomiske risiko forbundet med visse projekter kan være så stor, at de deltagende 

virksomheder objektivt set ikke er i stand til selvstændigt at udføre opgaven – selv 

 
62 Generaladvokatens forslag til afgørelse i sag C-307/18, Generics (UK) Ltd m.fl., pr. 59-60 og Højesterets dom af 27. 

november 2019 i Vejmarkeringssagen, s. 8. Se endvidere afsnit 3.2.   
63 Se Ritter, Cyril, “Joint Tendering Under EU Competition Law”, s. 7f. 
64 Se fx sag C-382/12 P, MasterCard m.fl. mod Kommissionen, pr. 230-231.  
65 Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2018), s. 30. 
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hvis virksomhederne indbyggede en høj risikopræmie i prisen på opgaven.66 I disse 

særlige situationer vil virksomhederne ikke skulle betragtes som konkurrenter.67 

 

3.3.2.1 Risikospredning i relation til syndikerede lån 

Banker opererer med interne politikker for kreditrisiko, dvs. risiko for tab som 

følge af, at låntagere misligholder deres betalingsforpligtelser. Som et led i præ-

mandatfasen vil alle bydende banker skulle opnå intern kreditgodkendelse, umid-

delbart inden et konkret bud afgives.68 

Syndikerede lån vedrører som hovedregel ekstraordinært store beløb. Der vil der-

for være mange situationer, hvor ingen af deltagerne i et banktilbudskonsortium 

eller banksyndikat vil kunne opnå kreditgodkendelse til egenhændigt at aftage 

hele lånet. For disse banker vil det formentlig fremstå som en objektiv nødvendig-

hed, at der bliver etableret et samarbejde mellem flere banker, før de kan deltage 

i opgaven. 

Konkurrencestyrelsen har imidlertid, som beskrevet ovenfor, anlagt en ganske 

bred fortolkning af begrebet ”konkurrent” i relation til konsortieaftaler. Begrebet 

skal forstås objektivt, og virksomhedernes kommercielle interesser spiller som ud-

gangspunkt ingen rolle i vurderingen, hvis blot det er fastslået, at det udgør en 

holdbar økonomisk strategi at løse opgaven alene. Konkurrencestyrelsen anfører 

eksplicit i sin vejledning, at det ikke er afgørende, om virksomheden har konkrete 

intentioner om at indtræde på markedet, men derimod om den har evnerne hertil.69 

Hensynet til risikospredning kan således udelukkende inddrages i sager vedrø-

rende samarbejder, hvor virksomheder står over for store udviklingsomkostnin-

ger, hvilket ikke er tilfældet ved syndikerede lån. Det er derfor mest nærliggende 

at konkludere, at bankerne må varetage risikoen gennem en øget risikopræmie – 

såfremt de altså kan yde lånet, og stadig befinde sig under de grænser for risiko-

spredning, som EU-lovgivningen har fastsat.70  

Bankernes interesse i at udjævne kreditrisikoen, og den dertilhørende lavere risi-

kopræmie, vil derfor i stedet skulle indgå som et konkurrencefremmende element, 

 
66 Kommissionens beslutning i sag IV/32.688, Konsortium ECR 900, s. 33, del II(2)(a) og Kommissionens beslutning i sag 

IV/34.768, International Private Satellite Partners, pkt. 55(b). 
67 Se Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2020), s. 25ff. 
68 Campbell, Mark m.fl. “Syndicated Lending: Practice and Documentation”, s. 265.  
69 Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2020), s. 13. 
70 Beskrevet i afsnit 3.3.1. 
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der kan forkaste et konkurrencebegrænsende formål, jf. art. 101, stk. 1 i TEUF, 

samt indgå i et effektivitetsforsvar, jf. art. 101, stk. 3 i TEUF. Derudover vil ban-

kernes mulighed for at opnå intern kreditgodkendelse skulle indgå i den kontra-

faktiske analyse under vurderingen af, om aftalen har til følge at begrænse kon-

kurrencen, jf. art. 101, stk. 1 i TEUF.  

3.3.3 Pligt til kapacitetsudvidelse 

Virksomheder anses, som beskrevet ovenfor, som konkurrenter, når mindst én af 

dem har den fornødne kapacitet til at gennemføre den udbudte opgave. Vurderin-

gen heraf tager udgangspunkt i de ressourcer, som virksomheden har adgang til. 

Kapacitet, som virksomheden allerede har disponeret over i den periode, som op-

gaven løber på, indgår ikke i vurderingen.71 

Hvor en virksomhed som udgangspunkt ikke har kapacitet til at løse opgaven, men 

ville være i stand til det ved at foretage kapacitetsudvidelser, opstår spørgsmålet, 

om denne virksomhed kan anses som en potentiel konkurrent. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen72 tager stilling til dette 

spørgsmål. I sagen havde LFK Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S dan-

net et konsortium for sammen at byde på et udbud fra Vejdirektoratet angående 

vejmarkering. Ingen af virksomhederne var ifølge deres egne kapacitetsberegnin-

ger i stand til individuelt at løfte den samlede opgave. 

Konkurrencerådet var i sin afgørelse kommet frem til, at virksomhederne hver 

især havde kapacitet til at byde på den samlede opgave. Selv hvis virksomhederne 

ikke allerede havde den tilstrækkelige kapacitet, mente Konkurrencerådet, at virk-

somhederne sandsynligt ville kunne udvide deres kapacitet ved at ansætte flere 

personer og udvide deres maskinpark. Virksomhederne blev derfor anset som 

konkurrenter i forhold til et samlet bud på opgaven. 

Sø- og Handelsretten ophævede Konkurrencerådets afgørelse herom. Sø- og Han-

delsretten anførte, at det er konkurrencemyndighederne, der skal godtgøre, at af-

taleparternes kapacitetsberegninger ikke er retvisende. Bevisbyrden blev ikke an-

set som løftet, hvilket blev begrundet med, at Konkurrencerådets synspunkt var 

bygget på ”hypotetiske antagelser om muligheden for at antage yderligere 

 
71 Levinsen, Kirsten m.fl. ”Konkurrenceloven med kommentarer”, s. 345. 
72 Sø- og Handelsrettens dom af 27. august 2018 i Vejmarkeringssagen. 
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mandskab og tilkøbe yderligere maskiner, og der er ingen dokumentation for, at 

dette kunne lade sig gøre eller var forretningsmæssigt forsvarligt.”73 

Af afgørelsen fra Sø- og Handelsretten følger, at det som minimum påhviler kon-

kurrencemyndigheden at bevise, at en kapacitetsudvidelse er både mulig og for-

retningsmæssigt forsvarlig. Denne bevisbyrde vil formentlig i praksis kunne løf-

tes, hvis konkurrencemyndigheden, fx på baggrund af tidligere erfaringer, kan 

godtgøre, at det er realistisk, at virksomheden ville have foretaget de nødvendige 

kapacitetsudvidelser for at byde på opgaven. Hvis historien viser, at den pågæl-

dende virksomhed undertiden foretager kapacitetsudvidelser for at byde på lig-

nende opgaver, vil det tale for at anse virksomheden som en potentiel konkurrent.74 

3.3.3.1 Pligt til kapacitetsudvidelse i relation til syndikerede lån 

Kapacitetsberegninger er simple, når hovedydelsen er lån, idet kapaciteten ude-

lukkende vil skulle opgøres på baggrund af økonomisk kapacitet. 

Det kan navnlig i forhold til overholdelse af kapitalgrundlagskravene overvejes, 

om der påhviler bankerne en forpligtelse til at foretage kapacitetsudvidelser, så de 

egenhændigt kan aftage det fulde lån.  

Hvis en banks deltagelse i en syndikeret lånetransaktion bevirker, at de lovmæs-

sige kreditgrænser overstiges, vil banken kunne tilpasse sig på to måder: Enten 

ved at forøge kapitalgrundlaget eller ved at reducere de risikovægtede ekspone-

ringer. Kapitalgrundlaget kan øges ved at udstede nye aktier og/eller tilbageholde 

udbyttebetalinger, mens de risikovægtede eksponeringer kan reduceres ved at fra-

sælge afgivne lån.75 

Spørgsmålet er derfor, om de ovennævnte muligheder for kapacitetsudvidelser 

kan medføre, at de deltagende banker i et banksyndikat skal anses om konkurren-

ter til den fulde lånetransaktion. 

Med udgangspunkt i Vejmarkeringssagen, vil det afgørende spørgsmål være, om 

det er muligt og forretningsmæssigt forsvarligt for banken enten at forøge kapital-

grundlaget eller reducere de risikovægtede eksponeringer for at kunne byde på det 

fulde lån uden at overskride de lovmæssige kreditgrænser. 

 
73 Sø- og Handelsrettens dom af 27. august 2018 i Vejmarkeringssagen, s. 357. Det bemærkes, at spørgsmålet ikke blev 

behandlet ved Højesterets dom af 27. november 2019 i Vejmarkeringssagen. 
74 Se Ritter, Cyril, “Joint Tendering Under EU Competition Law”, s. 8. 
75 Danmarks Nationalbank, ”Kapitalkrav til banker – myter og facts”, s. 3. 
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Der kan ikke gives et generelt svar, da det altid må forudsætte en konkret vurde-

ring af den pågældende banks kapitalomkostninger sammenholdt med det dæk-

ningsbidrag, som banken vil opnå på låneaftalen.  

Vurderingen af, om en tilpasning af kapitalgrundlaget kan anses som forretnings-

mæssigt forsvarligt, må overordnet tage udgangspunkt i to forhold. Enten om ban-

ken ved en kapitalforhøjelse kan få en for de nuværende aktionærer tilfredsstil-

lende forrentning på den tilførte kapital. Alternativt om banken ved en reduktion 

af eksponeringer kan opnå en større gevinst på den nye lånetransaktion end på de 

allerede afgivne lån, som banken må frasælge.  

Det afgørende er, om det isoleret set vil være forretningsmæssigt forsvarligt at yde 

lånet. Og således ikke om det vil være mere attraktivt at yde hele lånet egenhæn-

digt, end kun at tage en del af lånet gennem deltagelse i et syndikat. 

Hvis ovenstående vurdering viser, at det er realistisk, at en bank ville have kunnet 

tilpasse dens kapitalgrundlag for at have den nødvendige kapacitet til at aftage det 

fulde lån, vil banken skulle anses som en konkurrent.  

3.4 Konkurrenter ved informationsudveksling 

Som beskrevet, vil der kunne finde konkurrencestridig informationsudveksling 

sted, uanset om syndikatdeltagerne skal betragtes som konkurrenter i forhold til 

den konkrete opgave eller ej. Det skyldes, at de kommercielt sensitive informati-

oner, som bankerne modtager om hinanden under syndikatets løbetid, vil kunne 

påvirke deres konkurrencemæssige adfærd ved fremtidige transaktioner.76 

Det vil derfor blot skulle påvises, at bankerne generelt befinder sig i et konkurren-

ceforhold med hinanden. Det vil være tilfældet, hvis det på baggrund af en mar-

kedsafgrænsning kan konkluderes, at bankerne er aktive på samme marked.77  

Konkret i forhold til en syndikeret lånetransaktion vil selve dannelsen af syndika-

tet udgøre et prima facie bevis på, at deltagerne befinder sig i et horisontalt kon-

kurrenceforhold, idet deltagerne banktilbudskonsortiet imellem og 

 
76 Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2020), s. 45. 
77 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, s. 222f. 
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banksyndikatet imellem yder dele af samme ydelse.78 Det samme gør sig gældende 

for de virksomheder, der under markedssonderingen i præ-mandatfasen bliver 

kontaktet af arrangørbanken med henblik på at fastsætte prisen for lånet.  

3.5 Delkonklusion 

Deltagerne i et banksyndikat vil blive betragtet som konkurrenter i forhold til den 

pågældende opgave, hvis de individuelt evner at løfte hele opgaven. Det samme 

er tilfældet, hvor banksyndikatet indeholder et højere antal deltagere end nødven-

digt, og det samlede antal af tilbud dermed begrænses.  

Bankernes udlånsaktiviteter er for det første regulatorisk begrænset af kapital-

grundlagskravene.  

Bankerne er juridisk forpligtet til at overholde minimumskapitalkravet og reglerne 

om store eksponeringer. Hvis en bank ikke selvstændigt er i stand til at aftage det 

fulde lånebeløb uden at overstige disse kreditgrænser, vil den lovligt kunne indgå 

i et samarbejde om opgaven. 

Det modsatte gælder reglerne om kapitalbevaringsbufferen og den kontracykliske 

buffer; overskrider bankernes aktiver disse grænser, vil sanktionen blot være et 

forbud mod udbetaling af udbytte og bonus. Der er dermed tale om en kommerciel 

overvejelse, som ikke spiller ind i vurderingen af, om bankerne kan anses som 

konkurrenter. 

Ved vurderingen af bankens evne til at aftage det fulde lånebeløb uden at overstige 

kreditgrænserne, skal der tages hensyn til, hvorvidt det er realistisk, at banken un-

der et kontrafaktisk scenarie, hvor syndikeringsaftalen ikke eksisterede, ville have 

foretaget en kapacitetsudvidelse for at løfte opgaven egenhændigt. En sådan ka-

pacitetsudvidelse anses kun som realistisk, når det vil være forretningsmæssigt 

velbegrundet at foretage den. Heri ligger, at bankens dækningsbidrag på opgaven 

vil overstige dens kapitalomkostninger.  

 
78 Denne betragtning er i overensstemmelse med retsstillingen vedrørende såkaldte ”reverse settlements” inden for medici-

nalsektoren. Et ”reverse settlement” er en aftale mellem indehaveren af patentet til et lægemiddel og producenter af generiske 

lægemidler, hvorefter ophavsmanden i tidsperioden omkring patentets udløb betaler producenterne for at udsætte deres ind-

træden på markedet Her anses de forlig, der indgås mellem ophavsmanden til et lægemiddel og generikaproducenter som 

umiddelbart bevis for, at de to parter befinder sig i et konkurrenceforhold. Se sag C-307/18, Generics (UK) m.fl., pr. 52. 
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Hvis det først er bevist, at to samarbejdende banker hver især havde evnen til at 

påtage sig hele opgaven, vil deres kommercielle vilje til at påtage sig risikoen ikke 

blive tillagt betydning ved vurderingen af, om de er konkurrenter. Dette gælder, 

selvom bankerne ikke ville kunne opnå intern kreditgodkendelse til egenhændigt 

at løfte opgaven. Det skyldes Konkurrencestyrelsens anskuelse om, at forøget ri-

siko må håndteres gennem en højere risikopræmie, hvilket i sig selv udgør et kon-

kurrenceparameter.  

Hvor deltagerne i et banksyndikat ikke kan betragtes som konkurrenter i forhold 

til den opgave, syndikatet skal udføre, vil de stadig kunne være konkurrenter i 

forhold til fremtidige opgaver. Det er derfor vigtigt at sikre, at den informations-

udveksling, der foretages i regi af konsortiet, ikke får afsmittende virkning på an-

dre kontrakter og opgaver. 
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Kapitel 4:                                           

Banktilbudskonsortiets fælles bud 

4.1 Indledning 

I præ-mandatfasen vil en række banker konkurrere om rollen som arrangørbank 

for den videre syndikering af lånet. En central funktion for arrangørbanken er af-

givelsen af garantitilsagn for lånet, hvilket sikrer låntager, at denne får sit finan-

sieringsbehov dækket, uanset hvordan den efterfølgende syndikering forløber.  

Henset til størrelsen på det syndikerede lån, vil der sjældent være én bank, som 

egenhændigt kan afgive garantitilsagn for hele lånet. Derfor ses det ofte, at lånta-

ger i stedet sammensætter et såkaldt banktilbudskonsortium, der bliver opfordret 

til at afgive et fælles tilbud på rollen som arrangørbank(gruppe). Det forudsætter, 

at bankerne i fællesskab bliver enige om de kommercielle forhold omkring lånet, 

så bankerne kan præsentere ét sæt enslydende lånevilkår for låntager. 

I det følgende kapitel vil det blive undersøgt, hvordan et banktilbudskonsortiums 

afgivelse af fælles bud i forbindelse med et syndikeret lån skal behandles konkur-

renceretligt.  

Lovligheden af syndikerede lånetransaktioner er ikke tidligere belyst ved hverken 

danske afgørelser eller Domstolsafgørelser. Rammen for analysen vil i stedet ud-

gøres ved en indledningsvis gennemgang af den foreliggende praksis vedrørende 

almindelige tilbudskonsortier. Herefter vil det blive vurderet, hvorvidt de særlige 

faktiske og retlige omstændigheder, der gør sig gældende for syndikerede lån, fø-

rer til, at vurderingen af banktilbudskonsortier på nogle punkter adskiller sig fra 

vurderingen af almindelige tilbudskonsortier. 

4.2 Hvordan behandles fælles bud afgivet af konkurrenter? 

Hvis det i forbindelse med afgivelse af et fælles tilbud viser sig, at deltagerne i 

budfællesskabet er at betragte som konkurrenter i forhold til den pågældende 
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opgave,79 vil det skulle vurderes, om det fælles bud har til formål eller følge at 

begrænse konkurrencen.80 

Når to virksomheder, der kunne have budt individuelt, vælger at afgive fælles bud, 

vil det i sagens natur reducere det samlede antal af bud, som ordregiver kan vælge 

mellem. EU-Kommissionen har generelt om koordinering af bud i forbindelse 

med licitationer udtalt følgende om skadespotentialet i afgørelsen European Sugar 

Industry:  

”In a system of tendering, competition is of the essence. If the tenders sub-

mitted by those taking part are not the result of individual economic calcu-

lation, but of knowledge of the tenders by other participants or of concer-

tation with them, competition is prevented, or at least distorted and re-

stricted.”81 

Konkurrencen reduceres altså ved, at den usikkerhed om konkurrenters ageren, 

som skulle presse virksomheder til at yde deres bedste, forsvinder parterne imel-

lem.82 Den manglende konkurrence vil kunne lede til højere pris eller dårligere 

kvalitet.83 

Et fælles bud vil have til formål at begrænse konkurrencen, når det reducerer det 

samlede antal af tilbud, og en analyse af aftalens retlige og økonomiske kontekst 

ikke viser, at det fælles bud forfølger et legitimt formål, der gør samarbejdets kon-

kurrencemæssige virkninger på markedet tvetydige. 

Hvis samarbejdet ikke kan tillægges et konkurrencebegrænsende formål, påhviler 

det i stedet konkurrencemyndigheden igennem en kontrafaktisk analyse at demon-

strere aftalens negative virkninger. Heri ligger, at aftalen er egnet til at begrænse 

konkurrencen, samt at en sådan begrænsning er både mærkbar og sandsynlig, hen-

set til parternes markedsstyrke og markedets karakter.84 

Parterne vil herefter have mulighed for at gøre et effektivitetsforsvar gældende. 

De vil så skulle påvise, at aftalen medfører effektivitetsgevinster, som opfylder 

betingelserne i art. 101, stk. 3 i TEUF, og gør aftalens konkurrencemæssige 

 
79 Se afsnit 3.3. 
80 Levinsen, Kirsten m.fl. ”Konkurrenceloven med kommentarer”, s. 343. 
81 IV/26.918, European Sugar Industry, s. 42. Se yderligere Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, s. 321. 
82 Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2018), s. 5. 
83 Ritter, Cyril, “Joint Tendering Under EU Competition Law”s. 11, og Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2020), 

s. 6. 
84 De generelle retningslinjer, pkt. 18. 
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nettovirkning positiv.85 De pågældende fordele skal være direkte forbundet med, 

at parterne har valgt at byde sammen fremfor hver for sig. Det kan fx tænkes, at 

parterne via samarbejdet har opnået omkostningsbesparelser, der gør tilbuddet bil-

ligere, eller at de ved at forene de to budgiveres specialkompetencer har kunnet 

tilbyde et bedre samlet produkt.86 

Højesteret har i Vejmarkeringssagen taget stilling til spørgsmålet om, hvordan 

dannelsen af et tilbudskonsortium skal vurderes konkurrenceretligt, når deltagerne 

i konsortiet er konkurrenter. Sagen vil i det følgende afsnit blive gennemgået, 

hvorefter lovligheden af et banktilbudskonsortium vil blive diskuteret med ud-

gangspunkt i de retningslinjer for konsortiedannelse, som kan udledes af Højeste-

rets afgørelse. 

4.3 Vejmarkeringssagen 

4.3.1 Sagens baggrund 

I Vejmarkeringssagen havde Eurostar Danmark og GVCO (tilsammen ”parterne”) 

indgået en konsortieaftale med henblik på at afgive et fælles tilbud på et udbud fra 

Vejdirektoratet vedrørende vejmarkeringsopgaver. Udbuddet vedrørte i alt tre di-

strikter i Danmark. Det stod tilbudsgiverne frit for, om de ønskede at byde på alle 

tre entrepriser eller kun på enkelte delentrepriser.   

Eurostar og GVCO havde hver for sig kapacitet til at byde på enkeltdistrikter, men 

de vurderede ikke, at de havde kapacitet til individuelt at afgive et samlet bud på 

alle tre distrikter. I stedet valgte de at danne et konsortium, som kunne byde på 

alle tre distrikter og tilbyde en samlerabat. Udførelsen af de enkelte etaper var på 

forhånd fordelt mellem parterne efter udfaldet af udbuddet. 

4.3.2 Højesterets afgørelse 

I Højesterets afgørelse i sagen,87 blev parterne anset som konkurrenter, fordi de 

ubestridt hver især havde været i stand til at afgive bud på i hvert fald én af delop-

gaverne. 

I forhold til formålsvurderingen tillagde Højesteret det afgørende betydning, at de 

respektive vejmarkeringsopgaver på forhånd var fordelt mellem parterne. 

 
85 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, s. 244. 
86 Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2018), s. 27. 
87 Højesterets dom af 27. november 2019 i Vejmarkeringssagen. 



Syndikerede lån 

 

34 

 

Højesteret konstaterede på den baggrund, at aftalen ikke havde karakter af et pro-

duktionssamarbejde, og at den ikke i øvrigt lagde op til et samarbejde mellem 

parterne i forbindelse med afsætningen af vejmarkeringsopgaven.  

I dette fravær af fællesskab om opgaveløsningen fandt Højesteret, at aftalens ind-

hold reelt angik afsætning af parternes individuelle tjenesteydelser gennem fælles 

bud og fælles prisfastsættelse. Idet der ikke var godtgjort særlige karakteristika 

ved markedet for vejmarkering, som kunne begrunde andet, konkluderede Høje-

steret derfor, at konsortiedannelsen havde til formål at begrænse konkurrencen.88 

Højesteret fandt ikke, at det kunne tillægges betydning for formålsvurderingen, at 

parternes subjektive hensigt med konsortieaftalen havde været at afgive et mere 

konkurrencedygtigt bud. Ligeledes ændrede det ikke på formålsvurderingen, at 

samarbejdet foregik i åbenhed. 

4.3.3 Bemærkninger til Vejmarkeringssagen 

Højesterets formålsvurdering af konsortieaftaler i Vejmarkeringssagen tager ud-

gangspunkt i Kommissionens retningslinjer for horisontale samarbejdsaftaler. 

Konsortieaftaler mellem konkurrenter anses som en form for fælles afsætning af 

ydelser, der som udgangspunkt vil have til formål at begrænse konkurrencen.89 

Dette udgangspunkt gælder ikke for fælles produktionsaftaler, der opfylder visse 

betingelser,90 hvilket imidlertid ikke var tilfældet for vejmarkeringskonsortiet. 

Højesteret fandt det på den baggrund godtgjort, at konsortieaftalen rummede et 

tilstrækkeligt potentiale af konkurrenceskadelige virkninger til at udgøre en for-

målsovertrædelse. Derfor afviste Højesteret som et led i formålsvurderingen at 

tage stilling til argumentet om, at parterne som følge af konsortieaftalen havde 

været i stand til at afgive et mere konkurrencedygtigt bud til fordel for tilbudsgi-

ver. 

Parterne havde ellers gjort gældende, at en korsortieaftale ofte er konkurrence-

fremmende, og derfor ikke kan anses som en formålsovertrædelse. Konkret an-

førte de, at Vejdirektoratet ønskede at tildele de samlede opgaver ved hvert udbud 

til én entreprenør, fordi Vejdirektoratet derved kunne opnå besparelse som følge 

af de med en en-leverandør-strategi medfølgende stordriftsfordele. Dette 

 
88 Højesterets dom af 27. november 2019 i Vejmarkeringssagen, s. 10. 
89 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 160-161 og 234. 
90 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 160. 
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anbringende var understøttet af en rapport, som Vejdirektoratet havde indhentet 

fra McKinsey, der havde identificeret en en-leverandør-strategi som fordelagtig. 

Vejdirektoratet havde på baggrund af denne rapport skiftet fra enkeltudbud til 

samlede totaludbud, og følgelig i de foregående udbud valgt at tildele hele ordren 

til én tilbudsgiver.  

Aftalen gav yderligere parterne incitament til at trække på hinandens ressourcer, 

hvilket mindskede deres risiko. Denne fordel kom Vejdirektoratet til gode, da den 

ledte til en lavere risikopræmie på tilbuddet. Sammenfattende anførte parterne 

derfor, at konsortieaftalen havde gjort dem i stand til at afgive et mere konkurren-

cedygtigt bud og derfor ikke skulle betragtes som en formålsovertrædelse.91 

Vejmarkeringssagen kan tages til udtryk for, at Højesterets er af den opfattelse, at 

der skal foretages en stringent opdeling mellem analysen af en aftales konkurren-

cebegrænsende formål under artikel 101, stk. 1 i TEUF og dens konkurrencefrem-

mende elementer, som først kommer i spil ved en vurdering under artikel 101, stk. 

3 i TEUF. 

Der kan på den baggrund spores en mulig diskrepans i formålsvurderingen af 

konsortieaftaler mellem Højesteretspraksis, hvor effektivitetsgevinster udeluk-

kende kan inddrages ved vurderingen under art. 101, stk. 3 i TEUF, og Dom-

stolspraksis, hvor effektivitetsgevinster indgår som et element, der kan forkaste 

en aftales konkurrencebegrænsende formål. 

4.4 Har banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud til formål at 

begrænse konkurrencen? 

Konkurrenceprocessen om udpegelse som arrangørbank i præ-mandatfasen af en 

syndikeret lånetransaktion begyndes typisk ved, at låntager anmoder en række 

banker om at komme med et tilbud på lånet.92 Ved garanterede lån, hvor arrangør-

bankerne forpligter sig til at yde en del af lånet, vil det som udgangspunkt være 

nødvendigt at danne et konsortium bestående af flere banker. Det skyldes, at ingen 

bank kan eller ønsker at håndtere risikoen individuelt. 

 
91 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i Vejmarkeringssagen, s. 9. 
92 Se herom afsnit2.3. 
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Låntager/agentbanken93 vil normalt bede bankerne om at afgive individuelle bud 

og på baggrund af de indkomne bud selv sammensætte et banktilbudskonsortium 

eller flere konkurrerende banktilbudskonsortier.94 Efter omstændighederne vil lån-

tager i stedet eksplicit bede bankerne om at danne banktilbudskonsortier, hvori 

parterne fra start samarbejder om at afgive et tilbud på lånet og på mandatet som 

arrangørbank. Denne mulighed er imidlertid sjældent benyttet i praksis, og det 

klare udgangspunkt er således, at det er låntager, der selv sammensætter banktil-

budskonsortiet.95  

På baggrund af en række forhold, herunder lånets størrelse, afviklingsperiode og 

låntagers kreditvurdering, fastsætter banktilbudskonsortiet i fællesskab de kom-

mercielle og finansielle vilkår for lånet før det endelige tilbud afgives.96 Fastsæt-

telsen af disse vilkår indebærer enighed om forhold så som prisen på lånet, i hvilke 

forhold det samlede lån skal fordeles blandt deltagerne og individuelle hold-levels, 

hvilket kan forstås som den mængde af lånet, som bankerne forpligter sig til at 

beholde på deres balance.  

Banktilbudskonsortiets fælles bud udgør således i princippet en aftale, der om-

handler fastsættelse af priser, ligesom det var tilfældet for tilbudskonsortiet i Vej-

markeringssagen. Skadesteorien er i denne situation, at parterne som følge af af-

talen reducerer eller helt fjerner det interne konkurrencepres aftaleparterne imel-

lem, hvilket normalt vil medføre dyrere eller dårligere tilbud.97  

Retten tog i Lombard Club98 stilling til en sag vedrørende otte østrigske banker, 

der i fællesskab fastsatte renter på indlån, udlån og diverse administrationsgeby-

rer. Målet med samarbejdet var at sørge for, at samtlige banker førte en fælles 

prispolitik, der udelukkede enhver priskonkurrence imellem dem. Retten konklu-

derede, i overensstemmelse med Kommissionens afgørelse, at der var tale om et 

rendyrket kartel, som var uforeneligt med art. 101 i TEUF.99 

På baggrund af ovenstående betragtninger, samt Rettens afgørelse i Lombard Club 

og Højesterets afgørelse i Vejmarkeringssagen, kan et banktilbudskonsortiums 

 
93 Låntager kan, som forklaret i afsnit 2.3, antage en agentbanken til at hjælpe med tilrettelæggelsen af arrangørbankproce-

duren. ”Låntager” vil i det følgende blive brugt synonymt for låntager og agentbank. 
94 Se afsnit2.3. 
95 Se Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 32. 
96 Campbell, Mark m.fl. “Syndicated Lending: Practice and Documentation”, s. 259 og afsnit2.3. 
97 Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2020), s. 6 og Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, s. 270. 
98 Forenede sager T-259/02 til T-264/02 og T-271/02, Lombard Club. 
99 Forenede sager T-259/02 til T-264/02 og T-271/02, Lombard Club, pr. 19. 
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fastsættelse af lånevilkårene i forbindelse med afgivelse af fælles bud på overfla-

den anses som en formålsovertrædelse.  

Som fastslået i Vejmarkeringssagen skal en aftale altid vurderes ud fra den retlige 

og økonomiske kontekst, som den indgår i. Der gælder en række særlige forhold, 

som adskiller banktilbudskonsortier fra et kartel og et almindeligt tilbudskonsor-

tium. Disse forhold vil blive behandlet i det følgende underafsnit. 

4.4.1 Nødvendig uniformering af kommercielle vilkår  

For det første er den fælles prisfastsættelse begrundet i det forhold, at det er afgø-

rende for realiseringen af det underliggende samarbejde om gennemførelse af en 

syndikeret lånetransaktion, at der sker en uniformering af de kommercielle vilkår, 

herunder prisen, deltagerne imellem.  

Det er i praksis anerkendt, at aftaler om uniformering af prisvilkår ikke har til 

formål at begrænse konkurrencen, når uniformeringen er nødvendig for oprethol-

delsen af en i øvrigt lovlig aftale. Eksempler ses på betalingskortmarkedet, hvor 

uniformeringen af interne bankgebyrer for betalingstransaktioner enten er behand-

let som følgeovertrædelse eller helt fritaget for forbuddet mod konkurrencebe-

grænsende aftaler. 

I MasterCard100 havde bankerne i MasterCard-sammenslutningen (som er dannet 

af konkurrerende banker) i fællesskab fastsat det gebyr, som bankerne skulle 

kræve for at overføre et beløb fra en bankkundes saldo til en andens. Dette såkaldte 

multilaterale interbankgebyr var ikke bindende, men fandt anvendelse i alle trans-

aktioner mellem banker, der ikke havde indgået en bilateral aftale om interbank-

gebyr. Det multilaterale interbankgebyr blev brugt ved stort set alle transnationale 

bankoverførsler samt størstedelen af nationale bankoverførsler. 

Selvom det multilaterale interbankgebyr udgjorde en fælles prisfastsættelse mel-

lem deltagerne i MasterCard-sammenslutningen, blev det ikke anset som en for-

målsovertrædelse, fordi uniformering af interbankgebyret var nødvendigt for at 

undgå, at samtlige banker i samarbejdet skulle indgå bilaterale aftaler.101  

Konkurrencestyrelsen har taget stilling til et tilsvarende problem i en sag, der ved-

rørte fastsættelse af maksimale interbankgebyrer for brug af Dankort. Aftalen 

 
100 Sag C-382/12 P, MasterCard m.fl. mod Kommissionen. 
101 Se Kommissionens afgørelse i sag COMP/34.579, MasterCard, sag COMP/36.518, EuroCommerce og sag 

COMP/38.580, Commercial Cards, pr. 401-407. 
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fandtes konkurrencebegrænsende, jf. art. 101, stk. 1, men Konkurrencestyrelsen 

vurderede, at aftalen indebar væsentlige fordele for formidlingen af betalinger, 

herunder at gøre det muligt for kunder at hæve på deres Dankort over hele landet. 

Konkurrencestyrelsen kom derfor frem til, at aftalen kunne fritages i medfør af 

art. 101, stk. 3.102 

En af hovedårsagerne til at virksomheder med store finansieringsbehov vælger at 

rejse kapital ved et syndikeret lån frem for flere bilaterale lån, er de lavere trans-

aktionsomkostninger, som er forbundet med lån ydet på enslydende aftalevilkår 

nedfældet i ét enkelt dokument.103 For låntager betyder det færre omkostninger af-

holdt i forbindelse med forhandlingen af kontrakten, ligesom det for agentbanken 

gør det nemmere at sikre, at låntager såvel som långivere overholder deres for-

pligtelser i post-kontraktfasen.104  

Disse helt afgørende fordele ved at syndikere et lån forudsætter en uniformering 

af lånevilkårene. Det taler imod at anse et banktilbudskonsortiums prisfastsættelse 

i forbindelse med afgivelse af fælles bud som en formålsovertrædelse. 

4.4.2 Øget risikoafdækning leder til et bedre og billigere tilbud 

Syndikering af et lån formindsker hver individuel långivers eksponerings- og kre-

ditrisiko over for låntager. Långivers prissætning af et lån afhænger bl.a. af risi-

koen forbundet hermed, og den øgede risikoafdækning afspejler sig derfor i låne-

vilkårene i form af en lavere pris på lånet. Selvom en bank er i stand til at påtage 

sig risikoen ved selvstændigt at yde det samlede lån, er det sandsynligt, at den 

øgede risiko ved lånet medfører, at den samlede ydelse bliver dyrere.105  

På låntagers side giver det ligeledes en bedre risikoafdækning, at lånet ydes af 

flere banker i fællesskab, idet opfyldelsen af det aftalte lån derved ikke er af-

hængig af én enkelt banks soliditet. 

Det fælles bud kan således lede til et billigere lån og en fra låntagers perspektiv 

bedre ydelse. Det står i modsætning til almindelige tilbudskonsortiers afgivelse af 

fælles bud, der forventes at lede til højere priser og/eller dårligere ydelser, når 

deltagerne er konkurrenter.106  

 
102 Konkurrencerådets afgørelse af 31. januar 2001, ”Fritagelse til aftale om interbankgebyrer i betalingsformidlingen”. 
103 EU loan syndication and its impact om competition in credit markets, s. 74. 
104 Se afsnit 2.2. 
105 Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2020), s. 37-38. 
106 Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2020), s. 6. 
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I hvilken grad disse konkurrencefremmende fordele vil blive inddraget som en del 

af formålsanalysen ved vurderingen af et banktilbudskonsortiums lovlighed, er 

omtvistet. Højesterets afgørelse i Vejmarkeringssagen peger mod, at dette er et 

forhold, der først vil kunne tages stilling til som led i et fritagelsesforsvar i medfør 

af art. 101, stk. 3 i TEUF. Modsat kan det klart udledes af EU-Domstolens praksis, 

at det vil være relevant at tage hensyn til disse positive virkninger i klassificerin-

gen af aftalen som en formålsovertrædelse.107 

4.4.3 Udvidelse af markedet 

Hvor banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud på den ene side kan reducere 

det samlede antal af bud, kan det omvendt også være med til at udvide markedet 

sammenlignet med en finansiering bestående af flere bilaterale lån.  

Banktilbudskonsortiets medlemmer vil hovedsageligt bestå af store banker, der 

tilsammen kan garantere for selv ekstraordinært store lån. Bankerne kommer i den 

forbindelse til at fungere som market makers, der i forbindelse med den efterføl-

gende syndikering, dvs. videresalg af lånet på det sekundære marked, åbner mar-

kedet op for en lang række mindre banker, der ikke ville være kommet i betragt-

ning som långivere ved bilaterale lån.108 

Det kan derfor ikke entydigt siges, at banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles 

bud reducerer den samlede konkurrence for lånetransaktionen. 

4.4.4 Konsortiet formes på låntagers initiativ 

Som nævnt formes banktilbudskonsortier som udgangspunkt på låntagers initia-

tiv. Låntager vil i den forbindelse typisk sætte begrænsninger for hvor mange ban-

ker, der kan deltage i hvert konsortium, og i øvrigt fastlægge rammer for samar-

bejdet, som sikrer en konkurrencepræget budproces.109 Det står i modsætning til 

almindelige tilbudskonsortier, hvor det er tilbudsgiverne, som selv tager initiativ 

til og organiserer vilkårene for samarbejdet som led i konsortiedannelsen. Her har 

ordregiver ikke samme mulighed for at præge konkurrenceprocessen. 

I relation til forsikringssamarbejde – såkaldt coassurance – er Konkurrencestyrel-

sen kommet med tilkendegivelser, der lægger op til, at konsortier formet på initi-

ativ af ordregiver skal vurderes ud fra en anderledes analyseramme end konsortier 

 
107 Se diskussionen i afsnit 4.3.3. 
108 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 74. 
109 Bretz, Oliver m.fl., “Competition Law and Syndicated Loans - A Framework”, s. 2. 
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formet på initiativ af tilbudsgiverne.110 Konkurrencestyrelsen lagde vægt på, at der 

ved coassurance ikke er nogen direkte eller indirekte kontakt blandt de forsik-

ringsselskaber, som deltager i samarbejdet. I stedet pågår alene bilaterale drøftel-

ser mellem forsikringstageren, repræsenteret ved en forsikringsmægler, og forsik-

ringsselskaberne.111 

En tilsvarende konstellation kan findes ved syndikerede lån i en arrangørbankpro-

cedure, når låntager på baggrund af de indkomne tilbud sammensætter det bank-

tilbudskonsortium, som byder på arrangørbankmandatet. Når konsortiet først er 

dannet, vil bankerne imidlertid skulle mødes for at diskutere og blive enige om et 

endeligt term-sheet. Der vil i den forbindelse kunne ske materielle ændringer af 

lånevilkårene, før det endelige fælles bud bliver forelagt låntager.112 Konkurrence-

styrelsens overvejelser om coassurance kan derfor ikke overføres én-til-en til den 

konkurrenceretlige vurdering af banktilbudskonsortiers afgivelse af fælles bud i 

præ-mandatfasen. 

4.4.5 Låntager har en dominerende rolle i forhandlingerne 

Konkurrencen om arrangørbankmandatet indledes med, at en detaljeret opfor-

dring til tilbud (RFP)113 udarbejdet af låntager.114 Under RFP-processen bliver de 

væsentligste betingelse for lånet (bl.a. bankernes administrationsgebyr, margin, 

dokumentation, lånets løbetid og eventuelle market flex-bestemmelser) forhandlet 

bilateralt mellem låntager/sponsor og individuelle banker. I sin mest vidtrækkende 

form vil låntager udarbejde en RFP, der er så detaljeret, at de eneste tilbagevæ-

rende forhold, som de konkurrerende banker skal tage stilling til, er de centrale 

økonomiske elementer som administrationsgebyr og margin.115 

Udsendelsen af RFP foregår, som nævnt i afsnit 2.3 ovenfor, før banktilbudskon-

sortiet er dannet og låntager bruger således processen til at sikre sig de mest at-

traktive lånevilkår. Samtidig udvælges de banker, som inviteres til at deltage i 

banktilbudskonsortiet på baggrund heraf.116 På RFP-stadiet konkurrerer samtlige 

 
110 Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse om coassurance mellem forsikringsudbydere, s. 3. Se også Bergqvist, Chri-

stian, ”Konkurrenceretten”, s. 460f. 
111 Processen er beskrevet i Konkurrencestyrelsens vejledende udtalelse om coassurance mellem forsikringsudbydere. 
112 Bretz, Oliver, ”Competition law and syndicated loans: identifying the regulatory risks”, s. 234. 
113 RFP forkorter “request for proposal”. 
114 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 32. 
115 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 33. 
116 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 33. 
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banker således stadig individuelt, og bankerne vil typisk end ikke kende identite-

ten på de andre banker, der deltager i konkurrencen.117 

Som det kan ses, har låntager mulighed for at skabe en særdeles konkurrencepræ-

get proces i fasen op til dannelsen af banktilbudskonsortiet. Den konkurrence, som 

deltagerne gennem konsortiedannelsen fjerner hinanden imellem, kan siges i ste-

det at udspille sig på et tidligere stadie i syndikeringsprocessen. Samtidig har lån-

tager mulighed for at opsplitte banktilbudskonsortiet og genoptage konkurrencen 

om arrangørbankmandatet, hvis låntager ikke føler, at det modtagne tilbud er for-

delagtigt.118   

En fornuftig tilrettelagt RFP-proces kan dermed afhjælpe den fremhævede ska-

desteori ved konkurrenters afgivelse af fælles bud, som går på, at det interne kon-

kurrencepres reduceres eller helt elimineres.119 

4.4.6 Delkonklusion 

Med Højesterets afgørelse i Vejmarkeringssagen er det fastslået, at et tilbudskon-

sortium indgået mellem konkurrenter kan have til formål at begrænse konkurren-

cen, når aftalens indhold angår afsætning af deltagernes individuelle ydelser gen-

nem fælles bud og fælles prisfastsættelse. Inden for den finansielle sektor har EU-

Domstolen ligeledes i Lombard Club fastslået, at konkurrerende bankers fælles 

prisfastsættelse udgør en ulovlig kartelaftale, når der ikke ligger andet formål bag 

aftalen, end at udelukke priskonkurrence bankerne imellem. 

Når konkurrencen om arrangørbankmandatet har udspillet sig, vil der blive dannet 

et banktilbudskonsortium. Deltagerne vil heri i fællesskab fastsætte kommercielle 

vilkår, herunder prisen, for det syndikerede lån. Denne prisfastsættelse kan på 

overfladen anses som en aftale, der har til formål at begrænse konkurrencen. 

En undersøgelse af aftalens indhold, formål og markedsmæssige sammenhæng 

viser det imidlertid, at der gælder en række forhold, der kan være med til at forka-

ste denne konklusion. 

Banktilbudskonsortiets dannelse og afgivelse af fælles bud er på tre måder en nød-

vendig forudsætning for at realisere en række væsentlige fordele for låntager 

 
117 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån lån, s. 158 samt Campbell, Mark m.fl. “Syndicated Lending: 

Practice and Documentation”, s. 255. 
118 Bretz, Oliver m.fl., “Competition Law and Syndicated Loans - A Framework”, s. 6. 
119 Som beskrevet i afsnit 4.4. 
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sammenlignet med øvrige former for fremmedfinansiering. For det første er uni-

formering af låneaftalens kommercielle vilkår afgørende for at reducere låntagers 

transaktionsomkostninger i forbindelse med kontraktforhandlingen og den efter-

følgende håndhævelse heraf. For det andet kommer bankernes risikofordeling 

også låntager til gode i form af en lavere risikopræmie. For det tredje er banktil-

budskonsortiet ved at garantere lånet med til at udvide markedet for mindre ban-

ker. Det er på grund af disse tre forhold plausibelt, at banktilbudskonsortiets afgi-

velse af fælles bud i realiteten kan føre til den billigste løsning for låntager.  

Derudover formes banktilbudskonsortiet, i modsætning til et almindeligt tilbuds-

konsortium, som udgangspunkt på låntagers initiativ. Låntager har i den forbin-

delse mulighed for at sikre en konkurrencepræget proces i perioden op til arran-

gørbankmandatet er givet. Idet deltagerne i banktilbudskonsortiet udvælges på 

baggrund af dette indledende forløb, vil der have udspillet sig en konkurrence 

bankerne imellem, før de afgiver det endelige fælles bud. Konsortiedannelsen gi-

ver dermed ikke deltagerne mulighed for at eliminere den konkurrence, som pres-

ser dem til at afgive det bedst mulige bud.   

Banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud indeholder dermed såvel potentielt 

konkurrencebegrænsende som konkurrencefremmende elementer. Disse forhold 

gør, at banktilbudskonsortiets konkurrencemæssige virkninger på markedet må 

beskrives som tvetydige. Det vil derfor ikke være retvisende at beskrive aftalen 

som en overtrædelse, der har til formål at begrænse konkurrencen.  

Det kræver i stedet en nærmere undersøgelse af aftalens virkninger for at fastslå, 

hvorvidt der er tale om konkurrenceskadelig adfærd i strid med art. 101 i TEUF. 

4.5 Har banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud til følge at     

begrænse konkurrencen? 

Analysen af en følgeovertrædelse indledes ved at opstille en eller flere skadeste-

ori(er) for den pågældende adfærd. Den valgte skadesteori forsøges herefter kva-

lificeret gennem en markedsstrukturanalyse.120 I denne markedsstrukturanalyse 

indgår forhold som aftaleparternes markedsstyrke121 og koncentrationen på 

 
120 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, s. 242.  
121 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 28 og 39. 
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markedet,122 konkurrenceforholdet mellem aftaleparterne,123 substitutionsmulighe-

der,124 aftagers forhandlingsstyrke125 og potentiel konkurrence, herunder adgangs-

barrierer.126   

Adfærdens konkurrencefremmende formål indgår ikke i vurderingen af, om afta-

len har konkurrencebegrænsende virkninger i strid med art. 101, stk. 1 i TEUF. 

Følgevurderingen indeholder således ikke en konkurrencemæssig nettoafvejning. 

Afvejningen af de konkurrencebegrænsende og konkurrencefremmende elemen-

ter foretages i stedet inden for rammerne af art. 101, stk. 3 i TEUF.127 

I de følgende afsnit vil der først blive opstillet skadesteorier. Derefter vil de rele-

vante kriterier for markedsstrukturanalysen blive gennemgået og sammenholdt 

med de observationer, som Kommissionen gør sig i rapporten om markedet for 

syndikerede lån. Da der er tale om et særdeles komplekst, dynamisk og heterogent 

marked, vil analysen af markedsforholdene kun blive foretaget på et helt overord-

net og generelt plan.  

4.5.1 Skadesteori 

Den første skadesteori er, som beskrevet under afsnit 4.2, at banktilbudskonsor-

tiets afgivelse af fælles bud reducerer det samlede antal tilbud, som låntager 

modtager. Samtidig vil konsortiedannelsen lette eller helt fjerne konkurrence-

presset mellem deltagerne. Det kan have konkurrenceskadelige virkninger ved 

at føre til prisstigninger på lånet til skade for låntager.128 

Opfyldelsen af denne skadesteori kræver, at aftaleparterne er konkurrenter, dvs. 

at flere af deltagerne i banktilbudskonsortiet ville kunne løse opgaven individu-

elt uden at overstige kapitalkravsgrundlaget eller at banktilbudskonsortiet kunne 

sammensættes med at lavere antal deltagere.129 Hvor bankerne i konkurrence-

retlig forstand er at anse som konkurrenter, vil der yderligere skulle foretages en 

kontrafaktisk analyse af konkurrencesituationen i fravær af aftalen. Her skal det 

sandsynliggøres, at bankerne ikke som følge af interne 

 
122 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 45. 
123 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 32 og 34. 
124 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 34. 
125 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 45. 
126 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 45. 
127 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 20. 
128 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 34. 
129 Se afsnit 3.3. 
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kreditgodkendelsespolitikker ville have været forhindret i at afgive et selvstæn-

digt bud på aftalen eller deltage i et mindre konsortium.130   

Kun hvor disse forudsætninger er opfyldt, vil banktilbudskonsortiets afgivelse 

af fælles bud reducere det samlede antal tilbud på låntagers opgave. 

Den anden skadesteori er, at dannelsen af et banktilbudskonsortiet og den efter-

følgende udpegelse som arrangørbankgruppe kan føre til konkurrenceskadelig 

markedsafskærmning. Risikoen er, at konsortiedannelsen giver aftaleparterne en 

markedsstyrke, som de kan bruge til at begrænse øvrige bankers adgang til mar-

kedet.131  

Det kan fx være tilfældet i refinansieringssituationer eller i relation til øvrige 

finansielle ydelser under lånets løbetid, hvor sådanne ydelser ikke konkurrence-

udsættes uden for arrangørbankgruppen. Det kan være et resultat af sammen-

kobling af ydelser,132 eller blot at arrangørbankgruppens brede kompetencer og 

nære forhold til låntager fører til, at låntager selv vælger at tildele opgaverne 

direkte til medlemmerne. Markedsafskærmningen vil i så fald ikke være en nød-

vendig del af banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud, men i stedet en af-

ledt konsekvens heraf. 

4.5.2 Koncentrationen på markedet og aktuel konkurrence 

Det er mere sandsynligt, at en aftale vil få konkurrencebegrænsende virkninger på 

markedet, hvis aftaleparterne hver for sig eller tilsammen har en vis markeds-

styrke,133 da det kan øge deres mulighed for at foretage konkurrenceskadelig ad-

færd, fx ved at hæve priserne til et højere niveau.134 Aftaleparternes markedsstyrke 

afhænger af, hvor konkurrencepræget markedet er. Det er derfor nødvendigt at se 

på antallet af øvrige aktører, der er til stede på markedet, samt markedets tendens 

til konsolidering.135  

I en syndikeret lånetransaktion vil antallet af långivere, der deltager i konkurren-

cen om rollen som arrangørbank, derfor skulle tages i betragtning. På baggrund af 

en analyse af de individuelle långiveres markedsandele har Kommissionen 

 
130 Se afsnit 3.3.2. 
131 De generelle retningslinjer, pkt. 26. 
132 Se afsnit 6 i det hele. 
133 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 28. 
134 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 39. 
135 Sag T-461/07, Visa Europe og Visa International Service mod Kommissionen, pr. 142. 
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generelt ikke fundet indikationer på, at arrangørbankmarkedet kan betegnes som 

stærkt koncentreret. Det er anslået, at der på vesteuropæiske markeder befinder 

sig mindst 12-15 banker, der kan påtage sig rollen som arrangørbank i selv de 

største transaktioner.136 

Markedsundersøgelsen finder dog, at selvom arrangørbanker generelt opererer 

globalt, så er der en tendens blandt låntagere til at inkludere långivere fra samme 

nationalitet i arrangørbankgruppen. Derudover vil udbuddet af arrangørbanker ge-

nerelt være mindre i transaktioner, som gennemføres i andre valuta end 

EUR/USD.137 Begge forhold kan bidrage til at begrænse antallet af aktuelle kon-

kurrenter i transaktioner, hvor långiver er dansk. 

4.5.3 Adgangsbarrierer og potentiel konkurrence 

Analysen af de aktuelle markedsforhold skal suppleres af en undersøgelse af sand-

synligheden for, at der kommer nye virksomheder ind på markedet. Eksistensen 

af potentielle konkurrenter kan være med til at lægge et konkurrencepres på etab-

lerede virksomheder.138 Når det er tilstrækkeligt let at komme ind på markedet, 

forventes det normalt ikke, at en horisontal samarbejdsaftale vil få konkurrence-

begrænsende virkninger.139 Den potentielle konkurrence vil bl.a. afhænge af, om 

der er væsentlige adgangsbarrierer, der besværliggør indtræden på markedet.140 

Kommissionens markedsundersøgelse viser, at selvom et meget højt antal af lån-

givere deltager i banksyndikater, er det langt fra dem alle, der vil være i stand til 

at deltage i konkurrencen om arrangørbankmandatet.141 Det skyldes, at syndike-

rede lånetransaktioner som udgangspunkt omhandler beløb, som kun ekstraordi-

nært store banker vil kunne være med til at afgive et tilstrækkeligt garantitilsagn 

på. 

Markedsundersøgelsen finder dog også, at et af de vigtigste konkurrencepara-

metre for låntager ofte er, hvor store beløb arrangørbankerne kan afgive garanti-

tilsagn på. Derimod bliver forhold som tidligere erfaring med lignende transakti-

oner mindre vigtige, og erfaring kommer således ikke til at udgøre en signifikant 

adgangsbarriere. Dette forhold understøttes også af, at låntager eller dennes 

 
136 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 140. 
137 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 8. 
138 Kommissionens vejledning om prioritering af håndhævelsen af art. 102, pkt. 16. 
139 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 47. 
140 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 45. 
141 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 140. 



Syndikerede lån 

 

46 

 

sponsorbank ofte selv besidder den fornødne ekspertise til at styre dele af syndi-

keringsprocessen.142 Det er med til at åbne arrangørbankmarkedet op for nye mar-

kedsaktører fra hele verden.143 

4.5.4 Konkurrenceforholdet mellem parterne 

Hvis to parter, der normalt udøver et betydeligt konkurrencepres på hinanden, 

vælger at indgå et samarbejde, der letter dette konkurrencepres, vil det kunne 

udgøre en markant konkurrencebegrænsning. Det er derfor relevant at under-

søge, om aftaleparterne normalt er nære konkurrenter.144 Undersøgelsen vil om-

handle forhold som bankernes indbyrdes budhistorik og tidligere deltagelse i 

banktilbudskonsortier inden for samme markeder. 

4.5.5 Låntagers forhandlingsstyrke og mulighed for at vælge andre banker 

Låntagers forhandlingsstyrke kan virke som et forhold, der begrænser banktil-

budskonsortiets mulighed for at udnytte sin markedsstyrke.145 Forhandlings-

styrke er ikke kun et spørgsmål om låntagers størrelse, men også i hvilken grad 

låntager har mulighed for at indhente alternative tilbud på ydelser fra andre ban-

ker.146 

EU-Kommissionens markedsundersøgelse finder, at låntager (eller eventuelt den-

nes sponsor) typisk er højt kvalificerede og evner at styre beslutningsprocessen 

for en syndikeret lånetransaktion.147 Dette er fx udpræget i segmentet for lånefi-

nansierede virksomhedsopkøb, hvor låntager/sponsor ofte på baggrund af erfaring 

fra forudgående lignende transaktioner har en klar idé om ønsket lånestruktur- og 

vilkår.148 

Under forhandlingerne om lånevilkår med banktilbudskonsortiet vil låntager 

samtidig også have mulighed for at opsplitte det valgte banktilbudskonsortium 

og i stedet sammensætte et nyt. Denne mulighed kan låntager gøre brug af, hvis 

lånevilkårene ikke ser ud til at blive tilfredsstillende. 

 
142 Se afsnit 4.4.5. 
143 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 140, hvor det nævnes, at fx japanske banker nu deltager 

aktivt på arrangørbankmarkedet inden for projektfinansiering og infrastrukturfinansiering. 
144 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 34. 
145 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, pkt. 45. 
146 Whish, Richard; Bailey, David, “Competition law”, s. 45. 
147 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 22. 
148 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 36. 
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At låntager både har en stor forhandlingsstyrke og god mulighed for at skifte ud 

i deltagerne i banktilbudskonsortiet undervejs, er begge forhold, der taler imod, 

at banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud vil få konkurrencebegrænsende 

følger. 

4.5.6 Delkonklusion  

Et banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud kan have konkurrencebegræn-

sende virkninger, hvis det letter konkurrencepresset mellem deltagerne og redu-

cerer det samlede antal tilbud, som låntager modtager. Konsortiedannelsen vil li-

geledes kunne skade konkurrencen, hvis den giver deltagerne en markedsstyrke, 

som kan bruges til at afskærme øvrige bankers markedsadgang. 

Om disse virkninger vil indtræde, skal vurderes gennem en kontrafaktisk analyse, 

der med udgangspunkt i en undersøgelse af markedsstrukturen ser på, hvorvidt 

den aktuelle eller potentielle konkurrence begrænses som følge af aftalen. 

Kommissionens markedsundersøgelse peger generelt på, at der er en rimelig grad 

af konkurrence på arrangørbankmarkedet. Det modvirker risikoen for, at et bank-

tilbudskonsortium opnår tilstrækkelig markedsstyrke til at kunne foretage konkur-

renceskadelig adfærd, som fx at hæve priserne til skade for låntager. Ligeledes vil 

låntager ofte besidde en forhandlingsstyrke, der i sig selv kan begrænse banktil-

budskonsortiets markedsstyrke.  

Fordi deltagerne i banktilbudskonsortiet normalt sammensættes af låntager – og 

ikke at långiverne selv efter forudgående aftale – er det usandsynligt, at en gruppe 

af banker vil kunne foretage konkurrenceskadelig markedsafskærmning af tredje-

mand i forhold arrangørbankmandatet. Der er dog fortsat en risiko for, at dannel-

sen af arrangørbankgruppen giver deltagerne en markedsstyrke, som vil kunne 

lede til markedsafskærmning i relation til fremtidige ydelser, som ikke er direkte 

forbundet til det syndikerede lån. Dette spørgsmål vil blive behandlet videre i af-

snit 6 om tilknytning af accessoriske ydelser. 

Den største risiko for konkurrencebegrænsende virkninger vil indtræde i transak-

tioner, der foregår på mindre nationale markeder, og som gennemføres i andre 

valuta end EUR/USD. Samtidig kan størrelsen på transaktionen spille en rolle, 

idet antallet af konkurrenter til rollen som arrangørbank reduceres, jo højere ga-

rantitilsagn, der skal stilles. Slutteligt vil konkurrencen kunne begrænses, hvor 
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bankernes budhistorik viser, at flere af deltagerne i banktilbudskonsortiet er at 

anse som nære konkurrenter. 

4.6 Kan banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud fritages? 

Som beskrevet i afsnit 4.4.1, afsnit 4.4.2 og afsnit 4.4.3 ovenfor skaber banktil-

budskonsortiets afgivelse af fælles bud væsentlige effektivitetsgevinster ved at i) 

reducere transaktionsomkostningerne ved indgåelsen og håndhævelsen af den 

syndikerede låneaftale, ii) fordele kreditrisikoen ved lånet mellem flere banker, 

hvilket afspejler sig i en lavere risikopræmie på lånet, og iii) udvide markedet, så 

flere mindre banker kan deltage i transaktionen, selvom de ikke egenhændigt ville 

være i stand til at afgive garantitilsagn på lånet, og derved øge den samlede kon-

kurrence om lånet.  

For at opfylde art. 101, stk. 3 i TEUF, vil de nævnte fordele derudover skulle 

tilfalde låntager i form af en lavere samlet pris på lånet; der må ikke medtages 

klausuler i lånevilkårene, som ikke er nødvendige for at realisere fordelene; og 

dannelsen af banktilbudskonsortiet må ikke give de deltagende banker mulighed 

for at eliminere alt konkurrencen på markedet.  

Såfremt banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud reelt resulterer i en lavere 

pris på lånet, vil det opveje den primære skadesteori: At samarbejdet letter kon-

kurrencepresset deltagerne i mellem, og derved giver mulighed for at hæve prisen 

på lånet til skade for låntager. 

4.7 Konklusion – hvordan skal banktilbudskonsortiets afgivelse af 

fælles bud behandles konkurrenceretligt? 

Hvis deltagerne i et banktilbudskonsortium er at betragte som konkurrenter i for-

hold til den pågældende lånetransaktion, vil deltagernes afgivelse af fælles bud 

potentielt være egnet til at begrænse konkurrence i strid med art. 101, stk. 1 i 

TEUF. 

Højesteret har med afgørelsen i Vejmarkeringssagen fastslået, at et almindeligt 

tilbudskonsortium kan have til formål at begrænse konkurrencen. Det er tilfældet, 

når det angår afsætning af deltagernes individuelle ydelser gennem fælles bud og 
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fælles prisfastsættelse, og parterne ikke er i stand til at påvise, at der gælder særlige 

markedsforhold, som kan begrunde en anderledes vurdering. 

Banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud indebærer, at deltagerne i fælles-

skab skal blive enige om en enslydende pris på lånet, som de kan præsentere for 

låntager i forbindelse med forhandlingen af lånevilkårene. Også andre kommerci-

elle forhold, der udgør centrale konkurrenceparametre, vil banktilbudskonsortiet 

skulle opnå enighed om. 

Med udgangspunkt i Vejmarkeringssagen kan banktilbudskonsortiets fastsættelse 

af lånevilkårene i forbindelse med afgivelse af fælles bud derfor umiddelbart anses 

som en formålsovertrædelse. 

En nærmere undersøgelse af de faktiske og retlige forhold afslører imidlertid, at 

aftalen forfølger en række legitime forhold, der alle kan være med til at reducere 

låntagers omkostninger ved finansieringen. Samtidig indtager låntager en domi-

nerende rolle i forhandlingerne, som giver denne mulighed for at sikre en konkur-

rencepræget proces hele forløbet igennem. 

På baggrund af disse forhold, konkluderes det, at det ikke vil være retvisende af 

betegne banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud som en formålsovertræ-

delse, fordi det ikke er sandsynligt, at aftalen efter sin natur vil være tilstrækkeligt 

skadelig for konkurrencen på markedet. 

I stedet må der foretages en nærmere analyse af aftalens konkrete virkninger på 

markedet. Her skal det gennem en kontrafaktisk vurdering undersøges, om aftalen 

letter konkurrencepresset deltagerne imellem, og dermed gør lånet dyrere for lån-

tager, eller om den giver deltagerne en markedsstyrke, som kan føre til konkur-

renceskadelig markedsafskærmning af tredjemand. Vurderingen tager udgangs-

punkt i en anderledes af markedets struktur. 

Markedsstrukturanalysen peger mod, at arrangørbankmarkedet generelt kan be-

skrives som konkurrencepræget, og at låntager har en erfaring og forhandlings-

styrke, som kan forhindre banktilbudskonsortiets mulighed for at udnytte sin mar-

kedsstyrke til at foretage konkurrenceskadelig adfærd. Samtidig skaber banktil-

budskonsortiets afgivelse af fælles bud en række effektivitetsgevinster, som lån-

tager drager fordel af. 
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Det konkluderes derfor, at banktilbudskonsortiets afgivelse af fælles bud sandsyn-

ligvis enten vil falde helt uden for forbuddet i art. 101, stk. 1 i TEUF eller kunne 

fritages i medfør af art. 101, stk. 3 i TEUF. 
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Kapitel 5: Informationsudveksling 

5.1 Indledning 

Informationsudveksling ved syndikering af en låneaftale sker som led i et legitimt 

samarbejde, og den er således ikke åbenbart ulovlig. Spørgsmålet er derfor, hvor-

når informationsudvekslingen går fra at være et nødvendigt led i et hensigtsmæs-

sigt samarbejde til en (utilsigtet) koordinering af priser og adfærd.149 

5.2 Informationsudveksling under en syndikeret lånetransaktion 

I en arrangørbankprocedure, hvor et eller flere banktilbudskonsortier konkurrerer 

om rollen som arrangørbank, vil der kunne udveksles information mellem aktuelle 

eller potentielle konkurrenter, hvilket kan være konkurrenceskadeligt. Informati-

onsudvekslingen sker overordnet på to niveauer.  

For det første mellem de potentielle arrangørbanker og de potentielle deltagere i 

det efterfølgende banksyndikat. Denne informationsudveksling vil typisk ske gen-

nem såkaldte markedssonderinger,150 hvor arrangørbankerne forsøger at opnå vi-

den om det sekundære markeds appetit på lånet.  

For det andet vil der kunne udveksles information internt blandt de arrangerende 

banker; i præ-mandatfasen blandt deltagerne i banktilbudskonsortiet (den kom-

mende arrangørbankgruppe), mens de fortsat konkurrerer om rollen som arran-

gørbank, og i post-mandatfasen internt i arrangørbankgruppen som led i den vi-

dere syndikering.  

 

 

 
149 Bergqvist, Christian, ”Et par omsætningstal kommer på bordet – og gør samtalen meget mere interessant”, s. 17. 
150 Beskrevet i det følgende afsnit. 
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5.3 Bankernes markedssonderinger 

5.3.1 Indledning 

Prisen på et lån fastsættes grundlæggende af tre elementer; rente, margin og pro-

vision.151 For et syndikeret lån betragtes markedsprisen som den pris, arrangør-

bankgruppen vil kunne videresælge lånet til ved syndikering til det sekundære 

marked. 

Det kan være vanskeligt at finde frem til markedsprisen. Den pris, som potentielle 

investorer vil betale for lånet, afhænger af mange forhold, så som formålet med 

lånet, størrelsen på lånet, løbetid, forfaldstid, værdien af de finansielle covenants 

og låntagers kreditværdighed. Derudover afhænger det af investorenes egne for-

hold, fx deres balancesammensætning.152  

De arrangerende banker vil derfor basere deres prisfastsættelser på en vurdering 

af markedsforholdene og den information, som er tilgængelig herom. Indsamling 

af data fra det sekundære lånemarked foregår gennem markedssonderinger.153 

Markedssonderingerne er kommunikation af oplysninger fra den kommende ar-

rangørbank(gruppe) til en eller flere andre långivere, der afgives for at vurdere 

långivernes interesse i den konkrete syndikering såvel som interessen vedrørende 

prisen og de vilkår, der knytter sig hertil. 

5.3.2 Vurdering af informationsudveksling under art. 101, stk. 1 i TEUF 

Informationsudveksling som led i et samarbejde er alene i strid med art. 101, stk. 

1 i TEUF, hvis den finder sted mellem konkurrenter.154 Da bankerne generelt må 

antages at være aktive på samme marked, befinder de sig i et konkurrenceforhold 

og skal følgelig anses som konkurrenter.155 

Informationsudveksling mellem konkurrenter omfattes af art. 101, stk. 1 i TEUF, 

hvis den medfører eller indgår i en konkurrencebegrænsende aftale, samordnet 

praksis m.v. Begrebet samordnet praksis stiller ikke krav om, at parterne udarbej-

der en egentlig plan, da begrebet skal forstås ud fra den grundtanke, der ligger bag 

 
151 Provisionerne kan deles op i engangsprovisioner, der betales i forbindelse med etablering af lånet, og tilsagnsprovision, 

der betales for, at långiver stiller rådet til rådighed. 
152 Campbell, Mark m.fl. “Syndicated Lending: Practice and Documentation”, s. 259. 
153 Campbell, Mark m.fl. “Syndicated Lending: Practice and Documentation”, s. 260. 
154 Bergqvist, Christian, ”Et par omsætningstal kommer på bordet – og gør samtalen meget mere interessant”, s. 18. 
155 Syndikeringssamarbejdet kan i sig selv anses som bevis for, at parterne befinder sig på samme marked. 
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EU-konkurrencerettens bestemmelser, hvorefter enhver virksomhed uafhængigt 

skal tage stilling til blandt andet de vilkår, som virksomheden vil tilbyde dets kun-

der.156 

Kravet om uafhængighed udelukker ifølge Domstolens praksis157 enhver direkte 

eller indirekte kontakt mellem virksomheder, der er egnet til at påvirke en kon-

kurrents adfærd, lige som enhver direkte eller indirekte afsløring af den adfærd, 

som virksomheden har tænkt sig at udvise eller overvejer at udvise, er udelukket. 

Det vil i det følgende blive undersøgt, om bankernes markedssonderinger har til 

formål eller følge at begrænse konkurrencen.  

5.3.3 Hvornår har informationsudveksling til formål at begrænse             

konkurrencen? 

Informationsudveksling mellem konkurrenter har til formål at begrænse konkur-

rencen, ” […] når de kan fjerne usikkerhedsmomenter med hensyn til de berørte 

virksomheders påtænkte adfærd.”158 Formålsvurderingen ved informationsud-

veksling tager derfor i første række sigte på at vurdere i) arten, ii) detaljeringsgra-

den og iii) aktualiteten af de udvekslede informationer.159 

Hvad angår arten af de udvekslede oplysninger er det særligt sandsynligt, at ud-

veksling af information om en virksomheds planlagte fremtidige160 adfærd vedrø-

rende priser eller mængder161 kan føre til hemmelig samordning, der har til formål 

at begrænse konkurrencen.162 Prisinformationer er et bredt begreb, der omfatter fa-

ste priser, vejledende priser, rabatter, maksimalpriser, minimumspriser, prisstig-

ninger, prisnedsættelser samt tidspunkter for prisændringer, ligesom delelementer 

i prisfastsættelsen kan omfattes.163 

 
156 Sag C-7/95 P, UK Tractor, pr. 86, sag C-238/05, Asnef-Equifax, pr. 52, sag C-8/08, T-Mobile, pr. 32, og sag C-286/13 P, 

Dole Foods, pr. 119. 
157 Sag C-7/95 P, UK Tractor, pr. 87, sag C-238/05, Asnef-Equifax, pr. 52, sag C-8/08, T-Mobile, pr. 33, og sag C-286/13 P, 

Dole Foods, pr. 120. 
158 Sag C-8/08, T-Mobile, pr. 43 og C-286/13 P, Dole Foods, pr. 122. 
159 Levinsen, Kirsten m.fl. ”Konkurrenceloven med kommentarer”, s. 286. 
160 Forenede sager T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95 til T-39/95, T-42/95 til T-46/95, T-48/95, T-50/95 

til T-65/95, T-68/95 til T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 og T-104/95, Cimenteries m.fl. mod Kommissionen, pr. 1849. 
161 Oplysninger om planlagte fremtidige mængder kan eksempelvis omfatte fremtidige planer om afsætning, markedsandele, 

geografiske områder og salg til særlige kundekategorier, jf. Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, 

punkt 73, note 3. 
162 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, punkt 73. 
163 Levinsen, Kirsten m.fl. ”Konkurrenceloven med kommentarer”, s. 287. 
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Hvad angår detaljeringsgraden af de udvekslede oplysninger, skal der ved vurde-

ringen sondres mellem aggregerede henholdsvis individualiserede oplysninger. 

Hvad angår aktualiteten af de udvekslede oplysninger har udveksling af oplysnin-

ger om fremtidige forhold større potentiale til at begrænse konkurrencen, end ud-

veksling af aktuelle eller tidligere forhold.164 

5.3.3.1 Asnef Equifax165 – informationsudveksling med legitimt formål 

Den konkurrenceretlige vurdering af informationsudveksling under art. 101, stk. 

1 i TEUF skal tage hensyn til den retlige og økonomiske kontekst for aftalen. Hvis 

kontekstanalysen afslører et legitimt formål med informationsudvekslingen, der 

sår tvivl om aftalens konkurrencemæssige nettoeffekt, vil adfærden kun kunne er-

klæres ulovlig efter en konkret analyse af dens markedsmæssige virkninger. 

Afgørelsen i Asnef-Equifax er et eksempel på informationsudveksling, der for-

fulgte et legitimt formål, og således ikke havde et konkurrencebegrænsende for-

mål. 

Sagen omhandlede en række spanske pengeinstitutter, der i fællesskab havde op-

rettet et kreditevalueringsregister. Registret indeholdt kreditoplysninger om pen-

geinstitutternes kunder, herunder deres identitet, økonomiske aktivitet og særlige 

situationer, så som insolvens eller manglende afdrag på gæld. 

Klager gjorde gældende, at registret begrænsede konkurrencen, idet informations-

udvekslingen omhandlede forretningshemmeligheder, der gjorde det lettere for 

pengeinstitutterne at samordne deres adfærd over for potentielle låntagere.166 

Domstolen anerkendte de potentielle skadevirkninger, men anførte samtidig, at 

den øgede mængde af tilgængelige oplysninger var med til at reducere informati-

onsasymmetrien mellem låntagere og långivere.  

Oplysningerne gjorde pengeinstitutterne i stand til at udskille det kundesegment, 

for hvem sandsynligheden for misligholdelse var størst. Hvis dette ikke var mu-

ligt, anførte Domstolen, ville pengeinstitutterne i stedet blive nødt til at indregne 

forhøjede udgifter ved beregningen af kreditomkostninger for samtlige låntagere, 

 
164 Forenede sager T-25/95, T-26/95, T-30/95, T-31/95, T-32/95, T-34/95 til T-39/95, T-42/95 til T-46/95, T-48/95, T-50/95 

til T-65/95, T-68/95 til T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 og T-104/95, Cimenteries m.fl. mod Kommissionen, pr. 1849. 
165 Sag C-238/05, Asnef-Equifax. 
166 Sag C-238/05, Asnef-Equifax, pr. 27. 
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herunder dem, der var mindst tilbøjelige til at misligholde deres lånevilkår. Samlet 

set var registret derved med til at føre til et forbedret kreditudbud.167 

På baggrund af disse effektivitetsgevinster afviste Domstolen, at kreditregistreret 

havde et konkurrencebegrænsende formål.168  

Afgørelsen viser dermed, at såfremt informationsudveksling forfølger et legitimt 

formål, vil det ikke automatisk udgøre en formålsovertrædelse, selvom karakteren 

af de udvekslede oplysninger er egnet til at begrænse konkurrencen. 

5.3.4 Har bankernes markedssonderinger til formål at begrænse              

konkurrencen? 

 

5.3.4.1 Markedssonderingernes mulighed for at begrænse konkurrencen 

Ved markedssonderinger udveksler långiverne information om deres interesse i 

transaktionen, prisniveauet for deltagelse heri, lånestrukturen m.v. 169 Hvad angår 

prisniveauet vil det omfatte de forskellige elementer af prisen, herunder renten, 

marginen og provisionerne.170 Markedssonderingerne kan enten være generiske 

(engelsk: generic market soundings) eller transaktionsbestemte (engelsk: deal-

specific soundings).171 

Ved markedssonderingerne sker der således udveksling af oplysninger om både 

långiveres konkrete pris for lånetilsagnet samt delelementer af prisfastsættelsen. 

Arten af de udvekslede oplysninger taler således for, at informationsudvekslingen 

kan have til formål at begrænse konkurrencen. Dette vil særligt være tilfældet, 

hvis långiverne foretager transaktionsbestemte markedssonderinger, da långi-

verne herved vil dele information om den konkrete transaktion,172 og långiverne 

kan herved lettere få indsigt i hinandens prisfastsættelse m.v. i forhold til den kon-

krete transaktion. 

Herudover vedrører de udvekslede prisoplysninger en konkret långiver, hvorfor 

oplysningerne ligeledes er individualiserede, hvilket taler for, at informationsud-

vekslingen kan have til formål at begrænse konkurrencen. 

 
167 Sag C-238/05, Asnef-Equifax, pr. 47 og 55. 
168 Sag C-238/05, Asnef-Equifax, pr. 48. 
169 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 153. 
170 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 63-64. 
171 Se hertil blandt andet Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 63-64. 
172 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 63-64. 
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Ydermere vedrører informationsudvekslingen om det syndikerede lån en blanding 

mellem aktuelle og fremtidige prisfastsættelser, da långivernes tilkendegivelser 

ved markedssonderingen vedrører deres prisfastsættelse m.v. her og nu, hvilket 

kan indikere, hvordan de vil prisfastsætte en lignende transaktion inden for nær 

fremtid. Udveksling af oplysninger om fremtidige forhold kan i højere grad tjene 

som middel til en samordnet praksis, der har til formål at begrænse konkurrencen. 

Oplysningernes aktualitet taler således for, at informationsudvekslingen kan have 

til formål at begrænse konkurrencen. 

På baggrund af ovenstående betragtninger vil informationsudveksling som led i 

en markedssondering kunne være medvirkende til at mindske den strategiske usik-

kerhed, som eksisterer i långivernes branche, og er dermed egnet til at begrænse 

konkurrencen. Det bør her bemærkes, at udveksling af strategiske oplysninger 

mellem konkurrenter som udgangspunkt udgør en aftale, der har til formål at be-

grænse konkurrencen. 

5.3.4.2 Markedssonderingernes formål 

Markedssonderingerne har grundlæggende til formål at vurdere villigheden i mar-

kedet til at deltage i syndikeringen af låneaftalen, så arrangørbanken kan prissætte 

syndikeringen af låneaftalen til markedspris. En korrekt prisfastsættelse kan anta-

ges at forbedre udbudsprocessen, da en korrekt prisfastsættelse medfører flere til-

bud om at deltage i syndikeringen, hvorimod en forkert prisfastsættelse, hvor lånet 

eksempelvis er prissat for lavt, medfører færre bud. 

5.3.4.3 Kontekstanalyse af markedssonderingerne 

Før det kan konstateres, om den informationsudveksling, der finder sted i forbin-

delse med syndikering af en låneaftale, udgør en formålsovertrædelse, skal der 

foretages en analyse af den økonomiske og retlige sammenhæng, hvori den gæl-

der. Ved denne vurdering skal der tages stilling til de faktiske omstændigheder, 

der ligger til grund for aftalen, og den specifikke sammenhæng, hvori den skal 

fungere.173  

Det er altså nødvendigt at undersøge markedssonderingen i den sammenhæng, 

som den indgår i. Her er det vigtigt at holde sig for øje, at syndikering af et lån 

foregår i to faser; den primære syndikering, som involverer låntager og arrangør-

bankerne, og den efterfølgende syndikering, hvor arrangørbankerne videresælger 

lånet til andre investorer på det sekundære marked. 

 
173 Sag C-8/08, T-Mobile, pr. 28. 
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Grundlæggende syndikeres en låneaftale kun, hvis lånet har en sådan størrelse, at 

enten regulatoriske eller kommercielle forhold gør, at lånet ikke kan ydes af én 

enkelt långiver. 174 Ved et garanteret lån vil hver långiver afgive tilsagn for en del 

af lånet og holde beløbet på sin balance. Långiver bærer dermed risikoen for, at 

den efterfølgende syndikering lykkes. Ved et best effort-lån påtager långiver sig 

ikke selv risikoen for lånet, men forpligter sig blot til at forsøge at videresælge det 

til andre investorer.175 

I begge tilfælde vil långivers tilbud til låntager være direkte afhængigt af på hvilke 

vilkår, långiver kan forvente at videresælge lånet til andre investorer ved den ef-

terfølgende syndikering på det sekundære marked. Långiver er derfor nødt til at 

foretage en markedssondering for at få en idé om, hvor meget af lånet der vil 

kunne videresælges og til hvilken pris. Markedssonderinger gør det muligt for 

långiver at fastsætte en pris, der er så tæt på markedsprisen som muligt.  

Dette er i høj grad i låntagers interesse. Ved et garanteret lån reducerer det långi-

vers risiko ved at afgive garantitilsagn, hvilket vil kunne komme låntager til gode 

i form af lavere engangsprovisioner.176 I best effort-lån, hvor låntager bærer risi-

koen for syndikeringsprocessen, vil markedssonderingen skabe klarhed for lånta-

ger over på hvilke vilkår, denne vil kunne opnå finansiering, lige som markeds-

sonderingerne vil skabe klarhed over, hvor stor risiko der er for at modtage for få 

bud til at rejse den ønskede finansiering.  

En korrekt prisfastsættelse er herudover medvirkende til, at lånet kan sælges i den 

efterfølgende syndikering på det sekundære marked. Markedssonderingerne ud-

vider med andre ord markedet. En for lav prisfastsættelse vil kunne lukke marke-

det ned for salg på det sekundære marked, hvilket ved et best effort-lån kan få den 

konsekvens, at låntager ikke kan rejse den ønskede finansiering. Markedssonde-

ringernes direkte sammenhæng med en korrekt prisfastsættelse, og den deraf føl-

gende åbning af markedet for aktører på det sekundære marked, udgør således en 

konkurrencefremmende økonomisk begrundelse.177 

5.3.4.4 Delkonklusion på formålsvurdering af markedssonderinger 

Med afgørelsen i Asnef-Equifax er det fastslået, at såfremt en informationsudveks-

ling mellem konkurrenter forfølger et legitimt formål, vil det ikke automatisk 

 
174 Se nærmere herom afsnit 2.3.  
175 Bretz, Oliver, “Competition law and syndicated loans: identifying the regulatory risks”, s. 231f. 
176 Engangsprovisionen er i denne kontekst det beløb, som långiverne kræver for at afgive garantitilsagn for lånet. 
177 Se i øvrigt afsnit 4.4.3 om udvidelse af markedet ved fælles bud ovenfor. 
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udgøre en formålsovertrædelse, selvom karakteren af de udvekslede oplysninger 

er egnet til at begrænse konkurrencen.  

Der er størst risiko for, at udveksling af oplysninger om strategiske forhold vil 

kunne have til formål at begrænse konkurrencen. Når banker eller andre långivere 

i forbindelse med prisfastsættelsen udveksler oplysninger, vil det omhandle stra-

tegiske oplysninger i form af oplysninger om pris, kapacitet, m.v., og oplysnin-

gerne vil være aktuelle eller fremtidige. Den informationsudveksling, som finder 

sted, kan på baggrund heraf på overfladen anskues som en aftale, der har til formål 

at begrænse konkurrencen. 

En undersøgelse af aftalens indhold, formål og markedsmæssige sammenhæng 

viser dog, at der er en række faktiske forhold, der kan medvirke til, at denne kon-

klusion ikke kan opretholdes. 

Markedssonderingerne er bl.a. en nødvendig forudsætning for at realisere omkost-

ningsbesparelser for låntager i form af lavere engangsprovisioner. Ved både et 

garanteret lån og ved et best effort-lån vil långivers tilbud til låntager være direkte 

afhængigt af på hvilke vilkår, långiver kan forvente at videresælge lånet til andre 

investorer på det sekundære marked. Långiver er derfor nødt til at foretage en 

markedssondering for at kunne få en idé om, hvor meget af lånet der vil kunne 

videresælges og til hvilken pris. 

Markedssonderingernes direkte sammenhæng med en korrekt prisfastsættelse 

medfører herudover, at det sekundære marked åbnes op, hvorved flere investorer 

vil finde deltagelse i banksyndikatet attraktivt.  

Informationsudvekslingen indeholder således såvel potentielt konkurrencebe-

grænsende som konkurrencefremmende elementer. Dette medfører, at markeds-

sonderingerne har en mulig konkurrencefremmende økonomisk begrundelse, og 

markedssonderingernes konkurrencemæssige virkninger på markedet må derfor 

beskrives som tvetydige. 

5.3.5 Har bankernes markedssonderinger til følge at begrænse                 

konkurrencen? 

En følgeovertrædelse foreligger, når konkurrencen faktisk er blevet hindret, ind-

skrænket eller mærkbart fordrejet. Vurderingen tager udgangspunkt i en kontra-

faktisk analyse af konkurrencen, som den ville have udspillet sig i fraværet af 
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aftalen.178 Der skal i den forbindelse tages hensyn til både den aktuelle og potenti-

elle konkurrence, der ville have været tale om, hvis aftalen ikke eksisterede.179 

Analysen af en følgeovertrædelse ved informationsudveksling indledes ved at op-

stille en eller flere skadesteori(er) for den pågældende adfærd. Den valgte skades-

teori forsøges herefter kvalificeret gennem en markedsstrukturanalyse.180  

5.3.5.1 Skadesteori 

Skadesteorien er, at informationsudvekslingen mellem konkurrenterne kan mind-

ske den strategiske usikkerhed på markedet, hvorved parterne kan blive bibragt en 

fælles forståelse af, hvordan den fremtidige konkurrence bør udspille sig. Ban-

kerne kan herved samordne deres praksis, hvilket kan have konkurrencebegræn-

sende følger fx højere priser eller dårlige vilkår for låntager. 

5.3.5.2 Markedskarakteristika og de involveredes markedsstyrke 

Ved vurderingen af, om informationsudvekslingen har til følge at begrænse kon-

kurrencen skal der bl.a. lægges vægt på markedskarakteristika,181 da det generelt 

er lettere for virksomheder at foretage samordning på markeder, der er tilstrække-

ligt gennemsigtige, koncentrerede, ukomplicerede, stabile og symmetriske.182  

Som nævnt tidligere er markedet for varetagelse af rollen som arrangørbank ikke 

stærkt koncentreret, da der på de vesteuropæiske markeder befinder sig mindst 

12-15 banker, der kan påtage sig rollen som arrangørbank i selv de største trans-

aktioner.183 Hertil kommer, at de fleste af de aktører, der kan varetage rollen som 

arrangørbank, opererer på globalt plan og ikke kan antages at være dominerende.184 

Som beskrevet ovenfor i afsnit 4.5.5 er låntager i præ-mandatfasen i en stærk for-

handlingsposition, da låntager dels er højt kvalificeret og evner at styre beslut-

ningsprocessen for en syndikeret lånetransaktion,185 dels da låntager under for-

handlingerne har mulighed for at opsplitte banktilbudskonsortiet og i stedet sam-

mensætte et nyt. Begge disse forhold taler for, at informationsudvekslingen kan 

finde sted uden at lette hemmelig samordning mellem markedsdeltagerne.  

 
178 Sag 56/65, Société Technique Minière mod Maschinenbau Ulm, s. 216 og Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, s. 

241.                                                                                                                                                                                                                                                                                    
179 Sag C-7/95 P, UK Tractor, pr. 76. 
180 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, s. 242.  
181 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, punkt 77-85. 
182 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, punkt 77. 
183 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 140. 
184 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 8. 
185 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 22. 
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5.3.5.3 Oplysningernes karakter 

Der skal som nævnt tidligere lægges vægt på oplysningernes karakter, alder og 

tilgængelighed, herunder om oplysningerne er strategiske såsom priser og mæng-

der, om oplysningerne vedrører tidligere, aktuelle eller fremtidige forhold samt 

om oplysningerne er offentligt tilgængelige eller ej. Herudover skal der tages hen-

syn til, om oplysninger er egnede til at skabe en uniformering af parternes adfærd 

og vilkår.186 

De oplysninger, der udveksles, må antages at være strategiske oplysninger, for-

stået som oplysninger, der mindsker den strategiske usikkerhed på markedet. Her-

udover er der tale om oplysninger, der vedrører aktuelle og fremtidige forhold, og 

som ikke er tilgængelige for konkurrenterne. 

5.3.5.4 Informationsudvekslingens hyppighed 

Der skal ved følgevurderingen af informationsudvekslingen lægges vægt på in-

formationsudvekslingens hyppighed, da informationsudveksling, som finder sted 

ofte, lettere kan skabe en forståelse af markedet og dermed medvirke til en hem-

melig samordning.187 I T-Mobile188 udtalte Domstolen, at selv enkeltstående infor-

mationsudvekslingen vil kunne være i strid med art. 101, stk. 1 i TEUF. 

En markedssondering i forbindelse med syndikeringen af en låneaftale foretages 

som udgangspunkt kun én gang, hvor arrangørbanken i præ-mandatfasen tager 

kontakt til långivere på det sekundære marked for at vurdere disses appetit på lå-

net. Der er dermed ikke tale om hyppige informationsudvekslinger, der strækker 

sig over en længere periode, hvilket taler for, at markedssonderingerne ikke letter 

muligheden for hemmelig samordning og dermed ikke har konkurrencebegræn-

sende virkninger. Her skal Domstolens udtalelse i T-Mobile dog erindres, hvoref-

ter enkeltstående informationsudvekslinger kan have konkurrencebegrænsende 

virkninger.  

5.3.5.5 Doktrinen om kommerciel nødvendighed 

I Network sharing Germany189 anerkendte Kommissionen, at tekniske oplysninger, 

som var konkurrencefølsomme, kunne deles mellem konkurrenter, hvis udveks-

lingen af oplysningerne var nødvendigt for at muliggøre et i øvrigt lovligt 

 
186 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, s. 425. 
187 Kommissionens retningslinjer om horisontale samarbejdsaftaler, punkt 91. 
188 Sag C-8/08, T-Mobile, pr. 59. 
189 Sag COMP/38.369, Network sharing Germany. 
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samarbejde mellem parterne.190 Dette er i litteraturen taget som udtryk for, at der 

eksisterer en doktrin om kommerciel nødvendighed,191 der finder anvendelse ved 

informationsudveksling. Før doktrinen kan påberåbes må informationsudvekslin-

gen både være objektivt nødvendig for gennemførslen af samarbejdet og propor-

tional.192 

Markedssonderinger er med til at sikre en korrekt prisfastsættelse af lånet. En 

mangel på de informationer, som indhentes ved markedssonderingerne, kan såle-

des antages at medføre, at syndikeringen af låneaftalen kun kan gennemføres på 

væsentligt mere risikobetonede vilkår for arrangørbankerne, hvilket kan medføre 

betydeligt højere omkostninger for låntager og lukke det sekundære marked af.193 

Disse forhold taler for at anse markedssonderingerne som omfattet af doktrinen 

om kommerciel nødvendighed. 

5.3.5.6 Delkonklusion på følgevurdering 

Långivernes markedssonderinger kan få konkurrencebegrænsende virkninger, så-

fremt udvekslingen af oplysninger mindsker den strategiske usikkerhed på mar-

kedet ved, at långiverne får kendskab til deres konkurrenters markedsstrategier, 

og herved kan samordne deres praksis.  

De oplysninger, som udveksles ved bankernes markedssonderinger, omhandler 

aktuelle og fremtidige priser, mængder m.v. og konstituerer således strategiske 

oplysninger, da disse kan mindske den strategiske usikkerhed på markedet. Lån-

tagers forhandlingsstyrke og arrangørbankernes markedsstyrke taler dog for, at 

informationsudvekslingen kan finde sted uden at lette den hemmelige samordning 

på markedet.  

Hyppige informationsudvekslinger vil i højere grad end enkeltstående udvekslin-

ger kunne have konkurrencebegrænsende virkninger. Markedssonderinger foreta-

ges som udgangspunkt alene én gang, men i overensstemmelse med T-Mobile kan 

selv enkeltstående informationsudvekslinger have konkurrencebegrænsende virk-

ninger.  

Doktrinen om kommerciel nødvendighed kan tale for, at informationsudvekslin-

gen kan finde sted, da oplysningerne sætter de bydende långivere i stand til at 

 
190 Sag COMP/38.369, Network sharing Germany, pr. 103. 
191 Bergqvist, Christian, ”Et par omsætningstal kommer på bordet - og gør samtalen meget mere interessant”, s. 23.  
192 Doktrinen har sit udgangspunkt i Kommissionens praksis vedrørende accessoriske begrænsninger inden for fusionskon-

trollen, som ses i Kommissionens meddelelse om accessoriske begrænsninger. 
193 Dette forhold er beskrevet i afsnit 5.3.4.3. 
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prissætte syndikeringen af låneaftalen korrekt. En mangel på disse informationer 

kan således antages at medføre en højere prisfastsættelse, som ultimativt vil føre 

til højere omkostninger ved gennemførelsen af syndikeringen af låneaftalen. Dok-

trinens anvendelse forudsætter dog, at de informationer, som udveksles ved mar-

kedssonderingerne, er snævert forbundet med selve syndikeringen af låneaftalen, 

ligesom oplysningerne skal være nødvendige herfor. 

5.3.6 Kan markedssonderingerne fritages efter art. 101, stk. 3 i TEUF? 

Ved et effektivitetsforsvar vil parterne kunne gøre gældende, at markedssonderin-

gerne medfører effektivitetsgevinster i form af en korrekt prisfastsættelse af lånet 

som, i) reducerer engangsprovisionerne for låntager, og ii) udvider markedet, så 

flere mindre banker kan deltage i transaktionen.  

5.4 Informationsudveksling internt i (den kommende)                     

arrangørbankgruppe 

Informationsudvekslingen mellem medlemmerne af banktilbudskonsortiet/arran-

gørbankgruppen er en naturlig og efter omstændighederne nødvendig del af syn-

dikeringsprocessen under den løbende afvikling af det syndikerede lån. Medlem-

merne vil herigennem opnå indsigt i hinandens virksomheder, og der er dermed 

grundlag for konkurrenceskadelig adfærd mellem parterne. 

5.4.1 Præ-mandatfasen – informationsudveksling ved                               

banktilbudskonsortiets fælles bud 

Når arrangørbankgruppen skal udpeges, kan låntager enten selv danne et eller flere 

banktilbudskonsortier eller anmode interesserede banker om selv at gøre det. På 

baggrund af disse banktilbudskonsortiers tilbud udvælger låntager i sidste ende en 

arrangørbankgruppe.194  

Hvor en gruppe af banker på baggrund af låntagers anmodning går sammen for at 

afgive et samlet bud på opgaven, bliver bankerne nødt til at udveksle informatio-

ner om deres syn på pris, kapacitet, hold-levels og lignende. Låntager kan her have 

udpeget en lead bank til at forestå dannelsen af konsortiet, og i så fald vil denne 

modtage information fra potentielle medlemmer af konsortiet.195  

 
194 Beskrevet i afsnit 2.3.  
195 Bretz, Oliver m.fl., “Competition Law and Syndicated Loans - A Framework”, s. 4. 
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Selvom låntager har opfordret til konsortiedannelse, er det imidlertid vigtigt at 

være opmærksom på, at de individuelle banker på dette stadie stadig konkurrerer 

om del i rollen som arrangørbank. Hvis de er for vidtgående i deres informations-

udveksling, risikerer de at fjerne usikkerheden om de konkurrerende bud. Ban-

kerne får dermed mulighed for at samordne deres tilbud, hvilket vil ødelægge den 

konkurrenceprægede proces om arrangørbankmandatet.196  

Forudsat at medlemmerne af den (kommende) arrangørbankgruppe begrænser ud-

vekslingen af information til det, der er strengt nødvendigt for at kunne afgive et 

bud på varetagelsen af rollen som arrangørbank, og i forbindelse med udvekslin-

gen af information handler inden for rammerne af låntagers instruks, kan det an-

tages, at informationsudvekslingen ikke har til formål at begrænse konkurren-

cen.197 Er oplysningerne således snævert forbundet med syndikeringen af låneafta-

len og nødvendige herfor, vil doktrinen om kommerciel nødvendighed198 tale for, 

at informationsudvekslingen ej heller har konkurrenceskadelige virkninger.  

Udveksler medlemmerne af konsortiet derimod informationer, som ikke er nød-

vendige og direkte relaterede til syndikeringen af lånet, kan det på den anden side 

antages, at dette vil begrænse konkurrencen, da en sådan informationsudveksling 

vil mindske den strategiske usikkerhed på det relevante marked og herved gøre 

det lettere for virksomheder at ensrette deres adfærd ved fremtidige långivnin-

ger.199  

Hvilke oplysninger, det er nødvendigt at udveksle, afhænger af en konkret vurde-

ring. Hvis bankerne fx har erfaring med lignende transaktioner, kan det være, at 

de med rimelig sikkerhed kan forudsige ca. hvor mange øvrige banker, der vil 

deltage, og til nogenlunde hvilken pris. Her vil det ikke være nødvendigt at ud-

veksle informationer. Ligeledes vil bankerne med fordel kunne benytte den infor-

mation om markedets generelle interesse i lånet, som de har indhentet i forbindelse 

med markedssonderingerne, frem for at indhente konkret information fra de øv-

rige potentielle arrangørbanker.200 

Et andet pejlemærke er, hvorvidt låntager har afgivet samtykke til den pågældende 

informationsudveksling. Hvor det er tilfældet, anses det som et prima facie bevis 

 
196 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 153. 
197 Bretz, Oliver m.fl., “Competition Law and Syndicated Loans - A Framework”, s. 4. 
198 Doktrinen om kommerciel nødvendighed er behandlet ovenfor under punkt 6.3.5.5. 
199 Sag C-8/08, T-Mobile, pr. 35 og C-286/13 P, Dole Foods pr. 122. 
200 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 154. 
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på, at informationen er nødvendig, og at der derfor ikke ligger et konkurrencebe-

grænsende formål bag indhentningen. Dermed er det dog ikke udelukket, at infor-

mationen vil kunne misbruges og få konkurrencebegrænsende virkninger.201 

5.4.2 Post-mandatfasen – informationsudveksling ved                                   

arrangørbankgruppens syndikering 

I post-mandatfasen er der sket endelig udpegelse af en arrangørbankgruppe, og 

det er først i denne fase, at arrangørbankerne bliver bragt sammen på baggrund af 

låntagers mandat.202 Arrangørbankerne skal sammen udarbejde både information 

memorandum, udkast til låneaftale og helt grundlæggende forestå den konkrete 

syndikering.203 Heri ligger der selvsagt, at arrangørbankerne er nødsaget til at mø-

des for at diskutere den videre syndikering og herved udveksle information. Så-

fremt arrangørbankerne holder sig til at diskutere transaktionsrelevante emner og 

alene udveksle transaktionsrelevant materiale, bør informationsudvekslingen 

falde uden for anvendelsesområdet af art. 101, stk. 1 i TEUF.204 Da oplysningerne 

i denne situation kan anses som snævert forbundne med gennemførelsen af det 

syndikerede lån og nødvendige herfor, taler doktrinen om kommerciel nødvendig-

hed tilsvarende for, at informationsudvekslingen ikke har konkurrenceskadelige 

virkninger.205 

Arrangørbankerne bør være meget påpasselige med ikke at udveksle information, 

som ikke er påkrævet i forhold til at gennemføre syndikeringen lånet. Det vil 

kunne være medvirkende til, at arrangørbankerne får kendskab til intern og kon-

kurrencesensitiv information, som arrangørbankerne kan anvende til at koordinere 

deres tilbud ved fremtidige transaktioner.206 En sådan afsmittende virkning kan ud-

gøre en konkurrencebegrænsning i strid med art. 101, stk. 1 i TEUF. 

5.4.3 Delkonklusion 

På et generelt plan kan det siges, at de konkurrenceretlige betænkeligheder ved 

informationsudvekslingen internt i arrangørbankgruppen er størst i begyndelsen 

af syndikeringsprocessen. Indtil arrangørbankmandatet er tildelt, vil deltagerne i 

banktilbudskonsortiet fortsat være at betragte som konkurrenter. De skal derfor 

 
201 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 154. 
202 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 158. 
203 Beskrevet i afsnit 2.3 ovenfor. 
204 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 169. 
205 Doktrinen om kommerciel nødvendighed er behandlet ovenfor under punkt 5.3.5.5. 
206 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 169-170. 
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være påpasselige med ikke at udveksle information, som ender med at gøre kon-

kurrencen mellem dem illusorisk. Det er således i præ-mandatfasen, at der er størst 

sandsynlighed for, at udveksling af information mellem deltagerne i banktilbuds-

konsortiet vil krænke art. 101, stk. 1 i TEUF.207  

I post-mandatfasen, hvor arrangørbankgruppen i fællesskab samarbejder om den 

videre syndikering på det sekundære marked, er risikoen mindre, da bankerne ikke 

længere er konkurrenter til den pågældende transaktion. Her skal bankerne dog 

sørge for kun at udveksle den information, som er nødvendigt for at kunne udføre 

det pågældende samarbejde. Sikrer medlemmerne af arrangørbankgruppen sig 

dette, vil doktrinen om kommerciel nødvendighed208 tale for, at informationsud-

veksling ikke er ulovlig. Informationsudveksling, der går videre end det nødven-

dige, vil være ulovlig. Det skyldes, at sådan udveksling af konkurrencefølsomme 

oplysninger, vil kunne blive et middel til konkurrencebegrænsende samarbejde i 

fremtidige transaktioner.209 

5.5 Konklusion 

Der er størst risiko for, at udveksling af oplysninger om strategiske forhold vil 

kunne have til formål at begrænse konkurrencen. Når banker eller andre långivere 

i forbindelse med markedssonderingerne i præ-mandatfasen udveksler oplysnin-

ger, vil det omhandle strategiske oplysninger. På denne baggrund kan markeds-

sonderingerne på overfladen anskues som en aftale, der har til formål at begrænse 

konkurrencen.  

En undersøgelse af aftalens indhold, formål og markedsmæssige sammenhæng 

viser dog, at der er en række faktiske forhold, der kan medvirke til, at denne kon-

klusion ikke kan opretholdes. 

Markedssonderingerne er bl.a. en nødvendig forudsætning for at realisere omkost-

ningsbesparelser for låntager sammenlignet med øvrige former for fremmedfinan-

siering. Ved både et garanteret lån og ved et best effort-lån vil långivers tilbud til 

låntager være direkte afhængigt af på hvilke vilkår, långiver kan forvente at vide-

resælge lånet til andre investorer på det sekundære marked. Markedssonderinger-

nes direkte sammenhæng med en korrekt prisfastsættelse medfører herudover, at 

 
207 Bretz, Oliver m.fl., “Competition Law and Syndicated Loans - A Framework”, s. 6. 
208 Doktrinen om kommerciel nødvendighed er behandlet under afsnit 5.3.5.5. 
209 Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2020), s. 45. 
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markedet for den sekundære syndikering åbnes op for andre långivere, hvilket 

kommer låntager til gode.  

Ovenstående medfører, at markedssonderingerne har en mulig konkurrencefrem-

mende økonomisk begrundelse, og markedssonderingernes konkurrencemæssige 

virkninger på markedet må derfor beskrives som tvetydige. Markedssonderin-

gerne kan derfor ikke klassificeres som en aftale, der har til formål at begrænse 

konkurrencen.  

Långivernes markedssonderinger kan få konkurrencebegrænsende virkninger, så-

fremt udvekslingen af oplysninger mindsker den strategiske usikkerhed på mar-

kedet ved, at långiverne får kendskab til deres konkurrenters markedsstrategier, 

og herved kan samordne deres praksis.  

Om de konkurrenceskadelige virkninger vil indtræde, skal vurderes gennem en 

kontrafaktisk analyse, hvor det undersøges, om den aktuelle eller potentielle kon-

kurrence begrænses af markedssonderingerne. De oplysninger, som udveksles 

ved bankernes markedssonderinger, omhandler aktuelle og fremtidige priser, 

mængder m.v. og konstituerer således strategiske oplysninger, da disse mindsker 

den strategiske usikkerhed på markedet. Der er størst risiko for, at konkurrence-

begrænsende virkninger vil indtræde, hvis långiverne foretager transaktionsbe-

stemte markedssonderinger, og herved deler information vedrørende det konkrete 

lån. 

Forudsat at oplysningerne er snævert forbundet med og nødvendige for syndike-

ringen af låneaftalen, kan doktrinen om kommerciel nødvendighed tale for, at in-

formationsudvekslingen ikke krænker art. 101, stk. 1 i TEUF. Dette skyldes, at 

oplysningerne sætter de bydende långivere i stand til at prissætte syndikeringen af 

låneaftalen korrekt. En mangel på disse informationer kan medføre en højere pris-

fastsættelse, som ultimativt vil føre til højere omkostninger ved gennemførelsen 

af syndikeringen af låneaftalen. 

Hvad angår informationsudvekslingen internt i arrangørbankgruppen konkluderes 

det, at de konkurrenceretlige betænkeligheder ved informationsudvekslingen er 

størst i begyndelsen af syndikeringsprocessen, herunder særligt i præ-mandatfa-

sen. Medlemmerne af arrangørbank gruppen er konkurrenter indtil arrangørbank-

mandatet er tildelt, hvorfor de skal være påpasselige med ikke at udveksle infor-

mation, som ender med at gøre konkurrencen mellem dem illusorisk. Det er såle-

des i præ-mandatfasen, at der er størst sandsynlighed for, at udveksling af 



David Mejer Jensen og Frederik Jakobsen 

 

67 

 

information mellem deltagerne i banktilbudskonsortiet vil krænke art. 101, stk. 1 

i TEUF.210  

I post-mandatfasen samarbejder arrangørbankgruppen om syndikering af låneaf-

talen på det sekundære marked. Her er risikoen for konkurrenceskadelig informa-

tionsudveksling risikoen mindre, da bankerne ikke længere er konkurrenter til den 

pågældende transaktion. Bankerne skal dog sikre sig alene at udveksle informa-

tion, som er forbundet med og nødvendig for at kunne udføre det pågældende 

samarbejde. Sikrer medlemmerne af arrangørbankgruppen sig dette vil doktrinen 

om kommerciel nødvendighed211 tale for, at informationsudveksling ikke er ulov-

lig. Informationsudveksling, der går videre end det nødvendige, vil være ulovlig. 

Det skyldes, at sådan udveksling af konkurrencefølsomme oplysninger, vil kunne 

blive et middel til konkurrencebegrænsende samarbejde i fremtidige transaktio-

ner.212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
210 Bretz, Oliver m.fl., “Competition Law and Syndicated Loans - A Framework”, s. 6. 
211 Doktrinen om kommerciel nødvendighed er behandlet under afsnit 5.3.5.5. 
212 Konkurrencestyrelsens konsortievejledning (2020), s. 45. 
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Kapitel 6: Tilknytning af                      

accessoriske ydelser (tying) 

6.1 Indledning 

Tying,213 der udgør en type kombinationsklausul, består i, at en eller flere virksom-

heder stiller som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten214 tilkøber 

tillægsydelser (biprodukt), som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke 

har forbindelse med aftalens genstand (hovedprodukt).215 

Tying vil være ulovligt, hvis det medfører en afskærmning af faktiske eller poten-

tielle konkurrenter på markedet for biproduktet og det har konkurrenceskadelige 

virkninger for låntager, 216 fx fordi biproduktet bliver solgt på mindre fordelagtige 

vilkår, end låntager ville kunne have opnået ved at handle med en tredjepart.  

Ved syndikeringen af et lån er hovedproduktet ydelsen af selve lånet og syndike-

ringen heraf, mens eventuelle andre ydelser, som en individuel långiver eller del-

tagerne i banktilbudskonsortiet stiller til rådighed, kan være biprodukter. Ved re-

finansiering er det selve refinansieringen, der er hovedproduktet. Biprodukter kan 

helt grundlæggende inddeles i dem, i) som er direkte relaterede til og nødvendige 

for, at låneaftalen kan syndikeres eller refinansieres, og dem ii) som ikke er. 

6.2 Vurdering af tying efter art. 101 i TEUF 

6.2.1 Separate produkter 

Undersøgelsen af en kombinationsklausul indledes således med at vurdere, om 

produkterne skal betragtes som separate eller ej.  

 
213 Også benævnt ”kombinationsklausuler” i Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger, pkt. 214. 
214 I denne kontekst vil medkontrahenten skulle forstås som låntager. 
215 Levinsen, Kirsten m.fl. ”Konkurrenceloven med kommentarer”, side 375. 
216 Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger, punkt 216 og Kommissionens art. 102 vejledning, pkt. 49. 
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Det følger af Microsoft,217 at spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om separate pro-

dukter, skal afgøres under hensyn til, hvad forbrugerne efterspørger.218 Hvis der er 

et tilstrækkeligt antal kunder, der ville have købt det primære produkt uden også 

at købe det sekundære produkt hos samme leverandør til at muliggøre stand alone-

produktion af både det primære og sekundære produkt, er der tale om separate 

produkter.219 

Det beror på en konkret vurdering af forbrugernes efterspørgsel efter de produk-

ter/ydelser, som långiverne vil sammenkoble til syndikeringen af låneaftalen eller 

refinansieringen heraf. Et umiddelbart bevis for, at en given ydelse er et særskilt 

produkt, er at låntagere, når de har muligheden, køber produktet særskilt fra ban-

ker uden for banksyndikatet. Et yderligere (indirekte) bevis vil være, hvis der er 

andre virksomheder på markedet, som specialiserer sig i salg af det sekundære 

produkt.220 

6.2.2 (Mærkbar) konkurrencebegrænsning 

Hvis der er tale om to separate produkter, kan tying få konkurrenceskadelige af-

skærmningsvirkninger på enten det primære eller det sekundære marked eller på 

begge markeder samtidig.221 Hvorvidt markedsafskærmningseffekten vil være til-

strækkeligt betydelig, til at udgøre en mærkbar konkurrencebegrænsning, afgøres 

grundlæggende af (i) leverandørens position på det primære marked, (ii) leveran-

dørens konkurrenters position på det primære marked, samt (iii) køberens egen 

forhandlingsstyrke.222 

I relation til indgåelsen af et syndikeret lån, vil leverandøren i første omgang skulle 

forstås som de banker, som låntager efter udsendelse af tilbudsopfordring (RFP) 

vælger at forhandle om arrangørbankmandatet med (enten individuelt eller som 

banktilbudskonsortium). Leverandørens konkurrenter vil være de øvrige banker, 

som har afgivet svar på låntagers RFP. Køberen vil være låntager. 

Hvis de banker, der forhandler om arrangørbankmandatet, har en betragtelig mar-

kedsstyrke, vil de have større mulighed for at påtvinge køberen tilkøb af 

 
217 Sag T-201/04, Microsoft. Se i øvrigt Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger, punkt 215, note 3, som 

henviser direkte til sag T-201/04, Microsoft. 
218 Sag T-201/04, Microsoft, pr. 917. 
219 Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger, pkt. 215 og sag T-201/04, Microsoft, pr. 917. 
220 Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger, pkt. 215. 
221 Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger, punkt 215. 
222 Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger, pkt. 219-221. 
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tillægsydelser. Hvor der derimod er tilstrækkeligt mange og stærke konkurrenter, 

som låntager i stedet kan udpege som arrangørbank, kan koblingssalg ikke for-

ventes at have konkurrenceskadelige virkninger, fordi låntager i så fald har til-

strækkeligt mange muligheder for at indhente alternative tilbud på den syndike-

rede lånetransaktion, som ikke indeholder tilkoblede biprodukter.223 

Låntagers forhandlingsstyrke er også et relevant forhold, fordi en stor låntager 

nemmere vil kunne afslå at acceptere tilknyttede ydelser, som låntager ikke selv 

drager fordel af.224 

Som et yderligere vurderingskriterie kan der ses på, om ydelsen er direkte relateret 

til og nødvendig for gennemførelsen af syndikeringen. Hvor det er tilfældet, er der 

en lavere sandsynlighed for, at tilkobling af produktet vil få konkurrenceskadelige 

virkninger for låntager.225 

Kommissionens markedsundersøgelse har fundet, at risikoafdækningsydelser (en-

gelsk: hedging services), der fx kan bestå af renteswaps226 eller valutaterminskon-

trakter,227 er direkte relateret til og nødvendige for gennemførelsen syndikeringen 

af en låneaftale.228 Det er begrundet i, at disse hedging-services er med til at af-

dække låntagers risiko ved optagelse og lånet, og derved er med til at sikre, at 

låntager kan tilbagebetale det. Låntager vil derfor som udgangspunkt selv anmode 

om risikoafdækningsydelser som en del af lånet. Hvor det ikke er tilfældet, vil 

långiverne normalt stille det som en betingelse for ydelse af lånet, at låntager ind-

går sådanne risikoafdækningsydelser.229 

 

 

 
223 Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger, pkt. 219-220. 
224 Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger, pkt. 221. 
225 Bretz, Oliver m.fl., “Competition Law and Syndicated Loans - A Framework”, s. 6f. 
226 Et renteswap er en aftale mellem to parter om udveksling af rentebetalinger i given periode. I syndikerede lån kan rente-

swaps fx benyttes af en låntager, som ønsker at udskifte en flydende rente med en fast rente for at afdække sin eksponering 

over for renteudsving.  
227 En valutaterminskontrakt er en aftale, der giver rettighedshaveren mulighed for at købe eller sælge valuta på en given 

fremtidig dato til en på forhånd aftalt pris. I syndikerede lån kan en valutaterminskontrakt benyttes af låntager til at afdække 

sin eksponering over for kurssvingninger, hvor lånet er optaget helt eller delvist i fremmed valuta. 
228 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 183. 
229 Kommissionens markedsundersøgelse har i modsat retning fundet, at cash management services, yderligere finansiering- 

og rådgivningsydelser og investment research er biprodukter, som ikke har nogen direkte relevans for det syndikerede lån. 

Det begrundes med, at et syndikeret lån kan gennemføres uden disse biprodukter, og at der samtidig ses at være et selvstæn-

digt marked for biprodukterne. 
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6.2.2.1 Præ-mandatfasen  

I præ-mandatfasen konkurrerer de enkelte långivere enten individuelt eller kol-

lektivt i form af et banktilbudskonsortium om at varetage rollen som arrangør-

bank. Udpegelsesprocessen er konkurrencepræget, og foranlediges ved, at lånta-

ger udsender en RFP, som de interesserede banker i første omgang individuelt 

afgiver tilbud på baggrund af. Idet samtlige banker som udgangspunkt konkurre-

rer i præ-mandatfasen, vil denne proces som beskrevet i afsnit 4.4.5 ofte være 

ganske konkurrencepræget.  

Selvom nogle af bankerne vælger at tilknytte tillægsydelser til deres tilbud, bør 

der således være tilstrækkeligt med valgmuligheder til, at låntager uden problemer 

kan afslå tillægsydelsen. Denne betragtning vil særligt gælde for stærke låntagere, 

der besidder en stor forhandlingsstyrke.230 

I en situation som præ-mandatfasen, hvor der er mange långivere, vurderes det 

således, at det er usandsynligt, at potentielle arrangørbankers individuelle tilkob-

ling af biprodukter i præ-mandatfasen, vil udgøre en mærkbar konkurrencebe-

grænsning i strid med art. 101, stk. 1, litra e) i TEUF. Dette vil især være tilfældet 

for fx risikoafdækningsydelser, som er direkte nødvendige og relateret til lånesyn-

dikeringen. 

6.2.2.2 Post-kontraktfasen og refinansiering 

Ved refinansiering sondres overordnet mellem frivillig og ufrivillig refinansie-

ring. En frivillig refinansiering kan fx finde sted, hvor låntager vurderer, at mar-

kedsforholdene har ændret sig på en sådan måde, at låntager ved en refinansiering 

kan forhandle sig til bedre vilkår. En ufrivillig refinansiering kan fx finde sted, 

hvor låntager befinder sig i finansielle vanskeligheder og dermed er på vej mod 

rekonstruktion eller konkurs.  

Vurderingen af långivernes position på markedet for hovedproduktet og lånta-

gers forhandlingsposition er forskellige alt efter, om refinansieringen sker fri-

villigt eller ufrivilligt. 

Ved en frivillig refinansiering er låntager ikke i finansielle vanskeligheder, og 

låntagers behov for refinansiering er ikke akut. Låntager kan derfor frit afslå 

banksyndikatets tilbud om refinansiering og i stedet indhente tilbud fra andre 

långivere. I visse tilfælde vil den frivillige refinansiering forløbe som en ganske 

 
230 Se afsnit 4.5.5. 
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almindelig syndikeringsproces,231 hvorfor processen vil være konkurrencepræ-

get og involvere adskillige långivere som beskrevet ovenfor i afsnit 2.3. I en 

frivillig refinansieringssituation er det som udgangspunkt ikke alene banksyn-

dikatets medlemmer, som forhandler med låntager om refinansieringen,232 og 

Kommissionens markedsundersøgelse har bekræftet, at udefrakommende långi-

vere deltager i forhandlingerne om refinansiering.233 Låntager har således reelle 

substitutionsmuligheder, hvilket begrænser banksyndikatets markedsstyrke. 

Ved en ufrivillig refinansiering vil låntager på den anden side være i finansielle 

vanskeligheder og efter omstændighederne på vej mod rekonstruktion eller kon-

kurs. Herudover vil låntagers behov for refinansiering typisk være akut, hvorfor 

der ikke vil være tilstrækkeligt tid til at iværksætte en ny syndikeringsproces.  

Dette medfører, at de muligheder, som låntager har for at refinansiere sig er be-

grænsende.234 Låntagers egen forhandlingsstyrke er svækket, fordi låntager vil ri-

sikere at misligholde sin gæld, hvis den ikke bliver refinansieret.  

Samtidig er banksyndikatets markedsstyrke væsentligt forøget. Kommissionens 

markedsundersøgelse anfører, at banksyndikatets medlemmer i mange tilfælde re-

elt vil være låntagers eneste mulighed for at få refinansieret den syndikerede låne-

aftale.235 I en sådan situation vil banksyndikatet på baggrund af låntagers mang-

lende substitutionsmuligheder besidde en stærk position på markedet og være i en 

meget stærk forhandlingsposition.236 

I en ufrivillig refinansieringssituation er det derfor muligt, at en aftale om tying af 

biprodukter, som ikke er direkte relaterede til og nødvendige for refinansieringen, 

kan få konkurrenceskadelige virkninger for låntager i strid med art. 101, stk. 1, 

litra e) i TEUF. 

 

 
231 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 193. 
232 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 217-218, hvor det bekræftes, at udefrakommende långivere 

deltager i forhandlingerne om refinansiering. 
233 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 217-218. 
234 Disse faktorer kan være medvirkende til, at det relevante marked for refinansieringen afgrænses snævert, hvorfor bank-

syndikatet kan være kollektivt dominerende. 
235 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 14. 
236 Se hertil Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 193 ff., hvor det antydes, at det ikke kan udelukkes, 

at banksyndikatet i en situation, hvor låntager er i finansielle vanskeligheder, kan anses for at være kollektivt dominerende 

(i art. 102’s forstand), hvilket bl.a. skyldes, at banksyndikatet efter omstændighederne kan handle uafhængigt af dets kon-

kurrenter og af låntager. 
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6.2.2.3 Fritagelse efter art. 101, stk. 3 i TEUF 

Det følger af Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger,237 at ver-

tikale aftaler om tying kan fritages efter Gruppefritagelsesforordningen for verti-

kale aftaler, når hverken leverandørens markedsandel på såvel markedet for ho-

vedproduktet som markedet for biproduktet eller køberens markedsandel på de 

relevante markeder i det forudgående led overstiger 30 pct. Det er en betingelse, 

at aftalen om tying ikke indeholder alvorlige restriktioner omfattet af Gruppefri-

tagelsesforordningens artikel 4.  

6.2.2.4 Konklusion 

Tying kan begrænse konkurrencen, hvor der ikke er tilstrækkeligt mange og 

stærke konkurrenter til banksyndikatet, og låntager dermed ikke har mulighed for 

at erhverve hovedproduktet uden samtidig at tilkøbe et uønsket biprodukt. Vurde-

ringen af styrkeforholdet mellem långiver og låntager vil afhænge af, om aftalen 

om tying indgås i præ-mandatfasen eller i tilfælde af refinansiering i post-kon-

traktfasen. 

I præ-mandatfasen og i en frivillig refinansiering har de individuelle långivere 

ikke en stor markedsstyrke, og låntager har mange substitutionsmuligheder. Det 

er derfor usandsynligt, at en sammenkobling af et biprodukt vil udgøre en mærk-

bar konkurrencebegrænsning i strid med art. 101, stk. 1, litra e) i TEUF. 

I en ufrivillig refinansiering er låntagers mulighed for at refinansiere lånet begræn-

sede, og banksyndikatets medlemmer kan være låntagers eneste mulighed for re-

finansiering. Det medfører, at banksyndikatets markedsstyrke er væsentligt for-

øget, og låntager forhandlingsposition tilsvarende svækket.  

 

 

 

 

 

 
237 Kommissionens retningslinjer for vertikale begrænsninger, punkt 218. 
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Kapitel 7: Giver syndikerede lån           

anledning til en konkurrencesag? 

Henset til de klækkelige bøder og den strafferetlige ansvarspådragelse,238 der er 

forbundet med overtrædelser af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, 

har deltagere i et banksyndikat en stor interesse i at opnå klarhed over, om de bør 

frygte et konkurrenceretligt efterspil. Her har Højesterets afgørelse i Vejmarke-

ringssagen kun været med til at puste til ilden.239 

Konkurrencestyrelsen vælger sine sager under hensyntagen til en hensigtsmæssig 

ressourceanvendelse.240 Det betyder, at den generelt vil prioritere at rejse de sager, 

der vurderes at have størst betydning for konkurrencen og for forbrugerne. I rela-

tion til konsortieaftaler har Konkurrencestyrelsen indtil videre konsekvent valgt at 

gribe ind over for samarbejder, som den har vurderet, har haft til formål at be-

grænse konkurrencen. Sagerne har været kendetegnet ved, at der åbenbart ikke 

har været et effektivitetsforsvar for samarbejdet, og at det typisk har været mellem 

nære konkurrenter med store samlede markedsandele.241 

En lignende tendens kan spores i Kommissionens praksis i den forstand, at hoved-

bestanddelen af sager rejst under art. 101 i TEUF har vedrørt formålsovertrædel-

ser.242 Særligt har fokus været på kartelsager vedrørende produkter og ydelser, som 

kommer den almene forbruger til gode.243  

Syndikerede lån falder ikke naturligt ind under disse aftalekategorier. Der er gode 

grunde til, at banker kan vælge at samarbejde om lån, og dette samarbejde kan 

 
238 Indgåelsen af en kartelaftale er sanktioneret med fængselsstraf indtil 1 år og 6 måneder, jf. konkurrencelovens § 23, stk. 

3, og under særligt skærpende omstændigheder indtil 6 år, jf. straffelovens § 299 c. 
239 Aktualiteten er beskrevet i dagspressen, se fx https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/vejstribedom-giver-ny-usikker-

hed-om-kaempelaan-5ugsq. 
240 Konkurrencestyrelsen prærogativ til selv at afgøre, hvilke sager den ønsker at rejse, følger af konkurrencelovens § 15, 

stk. 1, nr. 3. 
241 Konkurrencestyrelsens prioriteter af sager omhandlende konsortiesamarbejder fremgår af Konkurrencestyrelsens kon-

sortievejledning (2020), s. 7f.  
242 Ibanez Colomo, Pablo, ”The Shaping of EU Competition Law”, s. 278. 
243 Kalintri, Andriani; Ibanez Colomo, Pablo, “The Evolution of EU Antitrust Policy: 1966-2017”, s. 51. 

https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/vejstribedom-giver-ny-usikkerhed-om-kaempelaan-5ugsq
https://borsen.dk/nyheder/virksomheder/vejstribedom-giver-ny-usikkerhed-om-kaempelaan-5ugsq
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give låntager mulighed for at rejse enten mere kapital og/eller på bedre vilkår end 

gennem andre finansieringsformer. 

Det er dog ikke ensbetydende med, at syndikerede lån har immunitet over for en 

konkurrenceretlig granskning. Om end hovedformålet er legitimt, så kan det nære 

samarbejde mellem konkurrerende virksomheder være med til at facilitere kon-

kurrenceskadelig adfærd. Det vil dog snarere være et følgeprodukt af syndike-

ringsaftalen, end det vil være en nødvendighed for gennemførelsen. 

Værd at bemærke er, at Kommissionen i de senere år har vist stor interesse for 

finansielle tjenesteydelser: Sektorundersøgelser er gennemført inden for hen-

holdsvis detailbanksektoren244 og erhvervsforsikringer245, kæmpebøder er uddelt til 

karteller vedrørende finansielle aktiver,246 og ikke mindst er der ført adskillige sa-

ger inden for betalingskortmarkedet, hvor Kommissionen har valgt den langt mere 

omkostningstunge procedure forbundet med at underkaste aftalerne en følgevur-

dering.247  

Kommissionens beslutning om at få udarbejdet en rapport om konkurrencen på 

markedet for syndikerede lån viser, at det er et område, som har Kommissionens 

og flere Medlemsstaters bevågenhed. Beslutningen skyldes formentlig mest af alt 

det forhold, at syndikerede lån spiller en kritisk rolle på kreditmarkedet; det skal 

dermed ikke nødvendigvis ses som et klar indikation for, at der er noget galt med 

konkurrencen.248     

 
244 Sektorundersøgelse i detailbanksektoren (2007). 
245 Sektorundersøgelse om erhvervsforsikring (2007). 
246 Se fx rentekartellet i sag AT.39861, JPY LIBOR og spotkursrisikokartellet i sag AT.40135, FOREX. Kommissionen har 

endvidere afsendt Statement of Objections i sag AT.40324, der vedrører et kartel for europæiske statsobligationer. 
247 Sag C-67/13 P, Groupement des Cartes Bancaires mod Kommissionen, sag C-382/12, MasterCard m.fl. mod Kom-

missionen, og sag T-461/07, Visa Europe og Visa International Service mod Kommissionen. 
248 Kommissionens markedsundersøgelse om syndikerede lån, s. 5. 
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Kapitel 8: Konklusion 

Det er ikke ligefremt at vurdere anvendelsen af konkurrencereglerne på syndike-

rede lån. Den første udfordring ligger i, at der ikke findes én fast fremgangsmåde 

for gennemførelsen af en syndikeret lånetransaktion. Den faktiske virkelighed, 

som reglerne skal anvendes på, varierer således fra sag til sag. Den anden udfor-

dring er, at syndikerede lån grundlæggende indeholder både konkurrencefrem-

mende og konkurrencebegrænsende elementer. Det er derfor nødvendigt at stille 

skarpt på de enkelte faser af det syndikerede lån for at identificere de delelementer, 

som rummer det største potentiale for at skade konkurrencen. 

Før det kan vurderes, om en syndikeret lånetransaktion er egnet til at begrænse 

konkurrencen, er det nødvendigt at undersøge, om de deltagende banker er kon-

kurrenter. Det vil være tilfældet, hvis deltagerne hver især har evnen til selvstæn-

digt at aftage hele lånet. 

Bankernes udlånsaktiviteter er begrænset af regulatoriske kreditgrænser i form af 

krav om, at bankerne skal opretholde et vist kapitalgrundlag. Hvis en bank ikke 

kan aftage det fulde lån uden at overstige disse kreditgrænser, vil den ikke have 

evnen til selvstændigt at løse opgaven. Det skal her inddrages i vurderingen, om 

det vil være forretningsmæssigt forsvarligt for banken at tilpasse sit kapitalgrund-

lag for at opnå den nødvendige kapacitet til at aftage hele lånet. Hvis det er tilfæl-

det, vil banken have evnen til selvstændigt at yde eller garantere lånet. 

En banks kommercielle villighed til at påtage sig lånet spiller derimod principielt 

ikke ind i vurderingen af, om banken har evnen til at løfte opgaven selvstændigt. 

To banker vil derfor kunne blive anset som konkurrenter til arrangørbankmandatet 

på trods af, at de ikke vil have mulighed for at opnå intern kreditgodkendelse til 

at påtage sig risikoen ved at yde eller garantere hele lånet hver for sig. 

Ved banktilbudskonsortiets fælles bud på arrangørbankmandatet vil deltagerne i 

fællesskab skulle fastsætte de kommercielle vilkår for lånet, herunder prisen og 

hold-levels. Med Højesteretsafgørelsen i Vejmarkeringssagen, er det slået fast, at 

et tilbudskonsortium kan have til formål at begrænse konkurrencen, når deltagerne 
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benytter det til at eliminere konkurrencen mellem hinanden for i stedet at afsætte 

deres individuelle ydelser igennem fælles bud og fælles prisfastsættelse. Banktil-

budskonsortiets afgivelse af fælles bud vil således efter aftalens indhold kunne 

have til formål at begrænse konkurrencen. 

En undersøgelse af den markedsmæssige kontekst viser, at låntager indtager en 

rolle i forhandlingerne, der sikrer en konkurrencepræget proces helt op til afgivel-

sen af det endelige tilbud. I realiteten kan banktilbudskonsortiets afgivelse af fæl-

les bud være omkostningsbesparende for låntager ved at reducere transaktionsom-

kostninger og risikopræmier. Det vil således ikke være retvisende at betragte det 

som en formålsovertrædelse. 

Informationsudveksling som led i bankernes markedssonderinger er medvirkende 

til en korrekt prisfastsættelse af lånet, hvorved aftalen i realiteten kan være med-

virkende til, at låntager realiserer omkostningsbesparelser. Herudover åbner den 

korrekte prisfastsættelse markedet for den sekundære syndikering op. Informati-

onsudvekslingen tjener dermed et legitimt formål, selvom karakteren af de ud-

vekslede oplysninger ofte vil være konkurrencesensitive. 

De konkurrenceretlige betænkeligheder ved den løbende informationsudveksling 

under gennemførelsen af lånetransaktionen er størst i begyndelsen af syndike-

ringsprocessen, da deltagerne i banktilbudskonsortiet fortsat er at betragte som 

konkurrenter. Det er derfor i præ-mandatfasen, at der er størst sandsynlighed for, 

at udveksling af information mellem deltagerne i banktilbudskonsortiet vil krænke 

art. 101, stk. 1 i TEUF. I post-mandatfasen er der videre rammer for at udveksle 

information, der ikke går ud over, hvad der er nødvendigt for at gennemføre trans-

aktionen. 

Individuelle långiveres tilknytning af accessoriske ydelser til syndikeringen af en 

låneaftale vil næppe udgøre en mærkbar konkurrencebegrænsning i præ-mandat-

fasen og under en frivillig refinansiering, hvor låntager typisk har adgang til en 

bred kreds af interesserede långivere.  

I en ufrivillig refinansiering er låntagers mulighed for at refinansiere lånet begræn-

sede, og banksyndikatets medlemmer kan være låntagers eneste mulighed for re-

finansiering. Dette medfører, at banksyndikatets markedsstyrke er væsentligt for-

øget. I en ufrivillig refinansieringssituation er det derfor muligt, at en aftale om 

tying af biprodukter, som ikke er direkte relaterede til og nødvendige for 
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refinansieringen, kan få konkurrenceskadelige virkninger for låntager i strid med 

art. 101, stk. 1, litra e) i TEUF. 

På baggrund af ovenstående betragtninger kan det sammenfattende siges, at det 

bør og vil være muligt at syndikere låneaftaler uden at overtræde forbuddet mod 

konkurrencebegrænsende aftaler i art. 101, stk. 1 i TEUF. Så længe långiverne 

generelt holder sig inden for de samarbejdsrammer, som låntager udstikker, findes 

det ikke sandsynligt, at syndikerede lånetransaktioner vil give anledning til en 

fremtidig konkurrencesag. Konkurrencemyndighederne prioriterer generelt at 

føre sager vedrørende foranstaltninger, der ikke umiddelbart kan gøres et effekti-

vitetsforsvar gældende over for. Der er, som beskrevet, mange legitime og kon-

kurrencefremmende årsager til at banker syndikerer lån. 
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Algoritmisk stiltiende koordinering 

Af Amalie Toft Bentsen og Sarah Kaa (2020) 

Med udgangspunkt i scenariet Predictable Agent, hvor parallelle prisalgoritmer 

anvendes af virksomhederne til at fastsætte priser, påvises det, hvordan algorit-

misk stiltiende koordinering påvirker det digitale marked og forbrugervelfærden. 

Prisalgoritmer ændrer på markedsstrukturen for markedet, hvorfor dette påvirker 

virksomhedernes prisstrategier. Algoritmerne får lettere ved at oprette og opret-

holde stiltiende koordinering uden direkte kommunikation mellem virksomhe-

derne. Dette får konsekvenserne for forbrugerne da priserne ender med at være 

under monopolpriserne men over konkurrencepriserne. Det bliver videre søgt af-

klaret, hvorledes algoritmisk stiltiende koordinering er reguleret under TEUF art. 

101. Det adresseres at denne adfærd er placeret i en gråzone, hvor den ikke anses 

for at være reguleret under TEUF art. 101, stk.1, såfremt der ikke har været kon-

takt, eller en viljesmæssig overensstemmelse. I denne forbindelse bliver informa-

tionsudveksling sammenlignet med Predictable Agent scenariet, idet informati-

onsudvekslingskarakteristikaene udgør de samme forhold som ses ved prisalgo-

ritmernes parallelle adfærd. Den negative påvirkning af forbrugervelfærden, som 

følge af den konkurrencebegrænsende adfærd, bliver således behandlet i et nor-

mativt perspektiv. I forbindelse med undersøgelsen af, hvilke muligheder der er 

for at regulere prisalgoritmerne, som en del af et forbud mod stiltiende koordine-

ring, bør konkurrencemyndighederne derfor sætte klare betingelser for lovlighe-

den af en bestemt adfærd. Den vigtigste indikator bør være, at forholdene på mar-

kedet ikke længere er et udtryk for konkurrencemæssige markedsforhold, hvorfor 

stiltiende koordinering vurderes at skulle gøres ulovligt, hvis adfærden har kon-

kurrencebegrænsende virkninger. 
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Kapitel 1: Introduktion  
 

1.1 Indledning 

Den øgede automatisering og hastige udvikling inden for teknologi har ændret den 

måde vi interagerer, kommunikerer og handler på.1 Verden er gået fra handel på 

fysiske markedspladser, mens goder nu bliver købt og solgt på det digitale mar-

ked. Efterhånden som teknologien skrider frem, og omkostningerne ved lagring 

og analyse af data falder, investerer virksomheder i at udvikle “smarte” og “selv-

lærende” maskiner, til at hjælpe med prissætningsbeslutninger, planlægning, han-

del og logistik.2 Konkurrence som vi kender det, den usynlige hånd, bliver i mange 

industrier erstattet af en digitaliseret hånd. Den digitaliserede hånd er, i modsæt-

ning til den usynlige hånd, menneskeskabt, og kan derfor være genstand for ma-

nipulation.3  

Med den nuværende brug af computere og med forventede teknologiske frem-

skridt, vil flere brancher anvende sofistikerede prisalgoritmer til prisfastsættelse.4 

Fordelene som prisalgoritmer tilbyder, især hvad angår forbedret automatisering 

og effektivitet, både for virksomheder og deres kunder, kan næppe bestrides. Al-

goritmer øger transparensen på markedet, hvilket kan have konkurrencefrem-

mende effekter, blandt andet i relation til udvikling af nye produkter samt innova-

tionen forbundet hermed. Desuden har algoritmer potentialet til at reducere om-

kostningerne ved produktion, hvilket forbedrer udnyttelsen af ressourcer.5 Der kan 

dog stilles spørgsmålstegn ved, i hvilken udstrækning menneskelig beslutningsta-

gen vil blive understøttet (og måske endda erstattet) af maskiner, og implikatio-

nerne af denne automatisering på konkurrencen.6 Algoritmer er i stand til at be-

handle en stor mængde data, og på grund af denne kapacitet til at behandle data i 

 
1 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2015). Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit Competition. University 

of Illinois Law Review, Vol. 2017., s. 1778.  
2 Ibid., s. 1776. 
3 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press., s. 209 
4 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2015). Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit Competition. University 

of Illinois Law Review, Vol. 2017., s. 1778. 
5 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4), pkt. 22. 
6 Ibid.  
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stor skala og træffe beslutninger på grundlag heraf, har indsamlingen af data om 

forbrugere og konkurrenter fået ny betydning. Algoritmerne gør det muligt at 

overvåge konkurrenter, ændringer i markedet mv. samt at inkludere disse oplys-

ninger i prisfastsættelsen. Derfor opstår spørgsmålet om, hvordan algoritmer æn-

drer det konkurrenceprægede landskab ved at tilbyde virksomheder muligheder 

for at opnå samordnede resultater på nye måder, som ikke nødvendigvis kræver, 

at der opnås en aftale i sædvanlig konkurrenceretlig forstand, eller som ikke en-

gang kræver menneskelig interaktion.7  

Blandt de væsentligste bekymringer, der er rejst i relation til prisalgoritmer, er 

prissætningsalgoritmer, der hjælper konkurrenter med at undgå afsløring af deres 

ulovlige prisaftaler, eller algoritmer, der – med eller uden hjælp fra mennesker – 

indgår i stiltiende koordinering. Ved stiltiende koordinering (også kendt som ”pa-

rallel adfærd”) er der ikke nødvendigvis en ulovlig aftale i konkurrenceretlig for-

stand, og der vil ej heller være kontakt eller kommunikation mellem konkurren-

terne. Hver konkurrent handler i stedet ensidigt som reaktion på rivalernes opfør-

sel for at hæve prisen over konkurrenceniveauet.8 Den parallelle adfærd viser sig 

ved, at virksomhederne automatiserer deres beslutningsproces, så priserne reage-

rer samtidigt på ændringer i markedsforholdene, hvilket replikerer et scenarie med 

bevidst parallel adfærd.9 

Et sted, hvor brugen af prisalgoritmer er særlig kendt, er på de store e-detailhan-

delssider, herunder blandt andre Amazon. På Amazon bruges algoritmer til at ind-

samle markedsdata med henblik på konstant at justere priserne på de millioner af 

produkter, som sælges på hjemmesiden. Virksomhedernes prisfastsættelse er så-

ledes i stigende grad blevet afhængig af softwareprogrammer, hvori den sidste nye 

udvikling af kunstig intelligens er inkorporeret.10 Et kendt eksempel på anvendel-

sen af prisalgoritmer, udsprang på baggrund af en utilsigtet virkning af prisalgo-

ritmerne, dette skete netop på e-handelssiden Amazon. En lærebog blev således 

udbudt til en markedspris på ca. $23 mio., da to konkurrerende prisalgoritmer 

 
7 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4). 
8 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2018). Sustainable and Unchallenged Algorithmic Tacit Collusion. Oxford Legal Studies 

Research Paper No 16/2019., s. 218. 
9 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4), pkt. 66. 
10 Calvano, E., Calzolari, G., Denicolò, V., & Pastorello, S. (2018). Algorithmic Pricing What Implications for Competition 

Policy? Review of Industrial Organization, 55(1), 155-171., s. 156. 
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fastsatte prisen.11 Desuagtet denne hændelse, angives det, at algoritmerne på Ama-

zon ”aggressivt ændrer priser, og nogle gange tilpasser dem mere end en gang 

om dagen som reaktion på andre detailhandlere”.12 Prisalgoritmerne på Amazon 

justerer priserne og reagerer straks på ændringer i markedsforholdene, herunder 

konkurrenternes priser, hvilket blandt andet illustreres af det faktum, at produk-

terne på Amazon kan variere meget i pris fra den ene dag til den anden.13 

Ariel Ezrachi og Maurice E. Stucke har i deres bog Virtual Competition: The Pro-

mise and Perils of the Algorithm-driven Economy fra 2016 opstillet fire scenarier, 

hvor algoritmer benyttes til at facilitere aftalt spil. Et af de scenarier, der skaber 

debat, er scenariet Predictable Agent, hvor mennesker programmerer deres pris-

algoritmer for at overvåge og reagere på konkurrenternes prisfastsættelse, og hvor 

de ved, at et sandsynligt resultat vil være bevidst parallel adfærd og højere priser, 

uden at konkurrenterne behøver at kommunikere med hinanden eller på anden 

måde indgå en ulovlig aftale.14 Dette scenarie rejser væsentlige politiske spørgs-

mål, da det antyder, at prisalgoritmer i fremtiden kan give højere priser uden at 

udløse konkurrenceretlig intervention. Endvidere kan en sådan algoritmisk stilti-

ende koordinering opstå på markeder, hvor denne tidligere hos mennesker ville 

have været ustabil.15  

Henset til den usikkerhed, der eksisterer omkring reguleringen af den type brug af 

prisalgoritmer, vil Predictable Agent scenariet være udgangspunktet for analysen. 

Blot fordi stiltiende koordinering og bevidst parallelisme ikke er ulovligt i medfør 

af forbuddet i TEUF art. 101, stk. 1, betyder det ikke, at en sådan adfærd er øn-

skelig for markedet og forbrugerne. Den øgede transparens, prisalgoritmerne ska-

ber på markedet, gør opretholdelsen af stiltiende koordinering som ligevægt over 

tid nemmere for virksomhederne, hvilket traditionelt set allerede har været en ud-

fordring ved menneskelig interaktion, blandt andet grundet usikkerhed og 

 
11 Le Chen, Alan Mislove, Christo Wilson (2016). An Empirical Analysis of Algorithmic Pricing on Amazon Marketplace. 

Conference paper: the 25th International Conference., s. 1339. 
12 Besinger, Greg (2014). Boomerang Commerce, a Real-Time Pricing Startup, Raises $8.5 Million. Wall Street Journal 
13 Ifølge CamelCamelCamel.com (en hjemmeside som tracker Amazons priser) varierede prisen på en frozen yogurt- og 

sorbetmaskine mellem $27.97 og $59.99. CamelCamelCamel.com, Amazon Price History for Conair Cuisinart ICE-21 1.5 

Quart Frozen Yogurt-Ice Cream Maker (White) (2015). Ezrachi & Stucke (2016), s. 13. 
14 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press., s. 65. 
15 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2018). Sustainable and Unchallenged Algorithmic Tacit Collusion. Oxford Legal Studies 

Research Paper No 16/2019., s. 221. 
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menneskelige fejl.16 Der foreligger således en disharmoni mellem de juridiske og 

de økonomiske aspekter af emnet. 

 

 
16 Motta, Massimo (2004). Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press., s. 141. 
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Kapitel 2: Algoritmer 

2.1 Introduktion til algoritmer 

”An algorithm is an unambiguous, precise, list of simple operations applied me-

chanically and systematically to a set of tokens or objects (e.g., configurations of 

chess pieces, numbers, cake ingredients, etc.). The initial state of the tokens is the 

input; the final state is the output.”17 

Ovenstående beskrivelse af en algoritme18, er blot en af mange måder at forstå det 

forholdsvise abstrakte begreb på. Det forstås således intuitivt, at en algoritme er 

en række af regler, der skal udføres i en nøjagtig rækkefølge for at udføre en be-

stemt opgave.19 Uformelt kan man se på en algoritme som en beregningsteknisk 

procedure, der tager nogle værdier, eller flere sæt af værdier ind som input og 

producerer nogle værdier, eller flere sæt af værdier som output.20 En algoritme kan 

også være et værktøj, der anvendes ved et allerede kendt input/output forhold, som 

ønskes beskrevet. I begrebet algoritme udtrykkes det ikke eksplicit, at det vedrører 

computerberegnede sekventielle sekvenser, men der vil i dette projekt tages ud-

gangspunkt i digitale algoritmer, det vil sige computerberegnede (refereres herfra 

som algoritme).  

2.1.1 Kunstig intelligens og maskinlæring 

Kunstig intelligens (forkortes AI for artificial intelligence) henviser til den brede 

gren af datalogi, der studerer og designer intelligente agenter, der skal være i stand 

til at udføre opgaver med betydeligt besvær.21 Den grundlæggende forståelse for 

hvad AI er, skal altså findes i handlingen. Den seneste udvikling inden for kunstig 

 
17 Wilson, R. A. and F. C. Keil (1999). The MIT Encyclopedia of the Cognitive Sciences. MIT Press. 
18 Det danske ord algoritme kommer af engelsk algorithm, fra latinske algorismus, fra arabaisk er eponymet direkte afledt 

af al-Khwarizmi (navnet på en persisk astronom og matematiker). 
19 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 8. 
20 Cormen, Thomas H. (2009). Introduction to Algorithms. Third Edition. 3rd ed., Mit Press., s. 5. 
21 Swarup, P. (2012). Artificial Intelligence. International Journal of Computing and Corporate Research, Vol. 2, No. 4, s. 1-

2. 
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intelligens og maskinlæring har bragt algoritmer til et nyt niveau, hvilket gør det 

muligt for computere at løse komplekse problemer, foretage forudsigelser og tage 

beslutninger mere effektivt end mennesker, og ofte opnå ønskelige politiske mål 

for samfundet.22  

Maskinlæring er et underområde inden for AI, der designer intelligente maskiner 

gennem brugen af algoritmer, og som lærer fra data og erfaringer.23 Maskinlæring 

giver computere evnen til at lære uden at blive programmeret eksplicit.24  

2.1.2 Prisalgoritmer 

I den empiriske artikel An Empirical Analysis of Algorithmic Pricing on Amazon 

Marketplace25, blev en metode udviklet på baggrund af indsamlet empiri, til at 

afsløre algoritmisk prisfastsættelse. Metoden er anvendt empirisk til at se på ad-

færden og egenskaber ved forekomst af sælgere, der anvendte algoritmisk pris-

fastsættelse på Amazon. Der ses helt specifikt på dynamisk prisfastsættelse, det 

vil sige algoritmer, der kan tilpasse priser til egne omkostninger, kapacitet eller 

efterspørgselssituation, men også til konkurrenternes priser, som kan overvåges 

ved hjælp af en algoritme. I artiklen blev der indsamlet 4 måneders data for alle 

sælgere af de 1.641 bedst sælgende produkter på Amazon. Ved anvendelse af den 

udviklede metode, fandt man at over 500 sælgere anvendte algoritmisk prisfast-

sættelse. Yderligere fandt man frem til, at nogle af prisalgoritmesælgerne ændrer 

prisen ti gange og nogle hundrede gange om dagen. I artiklen konkluderes det, 

hvordan algoritmers prisfastsættelse på onlinemarkedet har en enorm kraft. Sæl-

geren, der anvender prisalgoritmer på Amazon, får mere feedback og vinder Buy-

boxen26 hyppigere, hvilket sandsynligvis antyder højere salgsvolumen og dermed 

mere omsætning end ikke-algoritmiske sælgere.27 Dog ser man i artiklen også en 

del udfordringer, der opstår i forbindelse med anvendelse af algoritmerne til pris-

fastsættelse på Amazon. Det kan være udfordrende for ikke-algoritmiske sælgere 

 
22 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 9. 
23 Ibid., pkt. 11. 
24 Samuel, A.L. (1953). Computing bit by bit or digital computers made easy. Proceedings of the IRE, 10(41):1223– 1230. 
25 Le Chen, Alan Mislove, Christo Wilson (2016). An Empirical Analysis of Algorithmic Pricing on Amazon Marketplace. 

Conference paper: the 25th International Conference. 
26 Buy-Box henviser til den hvide boks til højre på Amazon-produktdetaljer-siden, hvor kunder kan tilføje varer til køb i 

deres indkøbsvogn. Ikke alle sælgere er berettiget til at vinde Buy Box. Takket være hård konkurrence og Amazons kunde-

behandlede tilgang, er det kun virksomheder med fremragende sælgermetrik, der har en chance for at vinde en del af denne 

værdifulde ejendom. 
27 Der er i øjeblikket en formel undersøgelse af Europa-Kommissionen for at vurdere, om Amazons brug af følsomme data 

fra uafhængige detailhandlere, der sælger på markedspladsen, er i strid med EU's konkurrenceregler. Det skal således un-

dersøges om Amazon anvender en forretningspraksis der kan elimere konkurrencefordelene.  
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at konkurrere med algoritmiske sælgere. Buy Box algoritmen øger forskellen mel-

lem algoritmiske og ikke-algoritmiske sælgere, og skaber en winner-takes-all 

markedsplads. Derudover vil en sådan automatisering åbne døren for forsætlige 

og utilsigtede markedsforvridninger.  

2.1.3 Prisalgoritmer som scenarie 

I Ariel Ezrachi og Maurice E. Stuckes bog Virtual Competition: The Promise and 

Perils of the Algorithm-Driven Economy28 fremhæves forskellige scenarier, hvor 

koordinering mellem algoritmer kan være tilstede og medføre potentiel skade på 

konkurrencen.29 The Predictable Agent er et komplekst scenarie. Her sker et skifte 

fra situationer, hvor virksomhederne eksplicit indgår i en konkurrencebegræn-

sende aftale, til en verden hvor prisalgoritmer agerer som de forudsigende agenter, 

og kontinuerligt overvåger og sætter prisen i forhold til konkurrenternes priser og 

data. Hver enkelt virksomhed implementerer deres egen prisalgoritme og sætter 

en individuel prisstrategi. Prisalgoritmen vil være programmeret til at være profit-

maksimerende, og til at overvåge og reagere på konkurrenternes prisnedsættelser, 

samt prisstigninger og følge disse, når det er forsvarligt.30 I dette scenarie er der 

tale om ensidige prisalgoritmer, hvor de konkurrerende virksomheder ikke på for-

hånd har fastlagt en konkurrencebegrænsende aftale. Her er det bevidst parallel 

adfærd der er i fokus, både på det menneskelige niveau og på maskine-niveau.31 

Bevidst parallel adfærd betyder, at dem, der sammensætter og programmerer al-

goritmerne, uafhængigt af hinanden, det vil sige uden eksplicit aftale, ved at en 

dominerende strategi vil være at følge konkurrentens prisstigninger.32 Derudover 

vil de også vide, at hvis en anden virksomhed har en tilsvarende prisalgoritme, så 

vil slutprisen muligvis befinde sig over konkurrenceprisen. Algoritmerne er altså 

sat op til at udforske markedet og undersøge sandsynligheden for at oprette gen-

sidighed, uden at driste sig ud i ulovlig samordnet praksis eller ulovlige aftaler.33  

Prisalgoritmen i scenariet sætter priserne dynamisk, hvilket indebærer, at virk-

somhederne, der benytter prisalgoritmen, ikke har tid til at vurdere, om den valgte 

 
28 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press. 
29 Oxera (2017). When algorithms set prices: winners and losers. Oxera discussion paper of 19 June 2017., s. 16. 
30 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press., s. 61. 
31 Ibid., s. 65. 
32 Ibid., s. 65. 
33 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press., s. 65. 
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pris kan implementeres.34 Algoritmerne virker i realtid, og når algoritmen er im-

plementeret, sætter den dermed priserne selvstændigt i forhold til, hvad den anser 

for værende profitmaksimerende. Dette kalder Ezrachi og Stuck for Tacit collu-

sion on steroids.  

OECD har illustreret parallelle prisalgoritmers adfærd på følgende måde på mar-

kedet:  

 

Figur 2. Illustration af parallelle algoritmer.35 

Den parallelle prisalgoritme sætter priserne afhængigt af, hvad den anden prisal-

goritme vælger at sætte prisen til. Således har virksomhederne, hver deres algo-

ritme til at prisfastsætte individuelle priser. Virksomhed 1 er i dette tilfælde lede-

ren, og Virksomhed 2 er følgeren. Udgangspunktet er at Virksomhed 1 sætter 

 
34 Ibid., s. 62. 
35 Oversat version af figur fra OECD med forfatterens egen tilvirkning. OECD. Algorithms and collusion – background note 

by the secretariat. DAF/COMP(2017/4), s. 28. 
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prisen �̅� = p1 som er den beregnede optimale pris. Prisalgoritmen hos Virksomhed 

2 tager dernæst udgangspunkt i p1, der er sat af Virksomhed 1, for at undgå en 

priskrig sættes prisen for Virksomhed 2 til p2 = p1. Hermed skabes der en gensidig 

afhængighed af prisstrategien for Virksomhed 1. Der startes ikke en priskrig, hvis 

priserne, der er sat af de andre virksomheder på markedet, fortsat forbliver �̅�. Pri-

serne sættes dynamisk, hvilket indebærer at prisalgoritmen virker i realtid, og den 

sætter således prisen selvstændigt.36 Denne form for prissætning vil danne grund-

lag for de følgende analyser.  

2.1.4 Prisalgoritmer på detailmarkedet  

Afhandlingen vil tage udgangspunkt i prisalgoritmer, der befinder sig på detail-

markedet, herunder e-handelsmarkedet. Detailmarkedet er kendetegnet ved, at der 

bliver solgt direkte til en privat forbruger. Distributionskanalerne for en detail-

handler kan både være i fysiske butikker og på internettet. Fælles for kanalerne er, 

at den almene private forbruger har adgang hertil. Detailmarkedet vil yderligere 

begrænse sig til kun at være detailhandel på internetmarkeder også kendetegnet 

som e-handelsmarkedet. Det er begrundet i tilgængeligheden af data, der findes 

på internettet. Priserne vil være frit tilgængelige på dette marked, og både forbru-

ger, detailhandler og offentligheden har mulighed for at tilgå priserne forholdsvis 

nemt.  

I en sektorundersøgelse vedrørende e-commerce fra Kommissionen til Rådet og 

Europa-Parlamentet svarede 1051 detailhandlere på et spørgeskema37 i forbindelse 

med en sektor undersøgelse. Her svarede 53% af de adspurgte detailhandlere, at 

de sporer konkurrenters onlinepriser, hvoraf 67% anvendte automatiske software-

programmer til netop dette formål. Heraf var det især de store virksomheder, der 

anvendte software til at spore priser, og således justere deres egne priser til kon-

kurrenternes priser. EU er derudover en af de største e-handelsmarkeder i verden, 

her er andelen af personer, der har bestilt varer eller tjenester over internettet steget 

fra 30% i 2007 til 55% i 2016.38  

 
36 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press., s. 62. 
37 Udsendt mellem juni 2015 og marts 2016. 
38 Rapport fra kommissionen til Rådet og Europa-parlamentet, Endelig rapport om undersøgelsen af e-handelssektoren, Bru-

xelles, den 10.5.2017, COM(2017) 229 final., s. 2. 
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DEL I – ØKONOMISK ANALYSE 

Kapitel 3:                                               

Stiltiende koordinering uden algoritmer 

3.1 Hvad er aftalt spil og stiltiende koordinering  

Indenfor økonomi er samordning en situation, hvor virksomhedernes priser er hø-

jere end et konkurrencedygtigt benchmark.39 Begrebet ”aftalt spil” refererer i øko-

nomisk litteratur til enhver form for koordination eller aftale mellem konkurre-

rende virksomheder, med formålet om at hæve profit til et højere niveau, end ved 

den konkurrencedygtige ligevægt, hvilket resulterer i et dødvægtstab. Aftalt spil 

er således en samlet profitmaksimeringsstrategi mellem konkurrerende virksom-

heder, hvilket muligvis kan skade forbrugere. I litteraturen skelnes mellem to for-

mer for aftalt spil; eksplicit aftalt spil og stiltiende koordinering. Eksplicit aftalt 

spil refererer til, når virksomheder tager del i direkte kommunikation vedrørende 

deres koordinerede adfærd, hvad angår pris, produktion, allokation af forbrugere, 

mv.40 En sådan adfærd kan både være skriftlig og mundtlig, og kan resultere fra en 

direkte aftale om at sætte en optimal pris eller mængde.41 Stiltiende koordinering 

viser sig derimod, når virksomheder koordinerer deres adfærd uden eksplicit at 

kommunikere, men hvor konkurrenterne samtidig er i stand til at opretholde en 

form for konkurrencebegrænsende koordination.42. 

En samordnet ligevægt er ikke let at opnå og derefter opretholde – både når der er 

tale om eksplicit aftalt spil og stiltiende koordinering. Det er begrundet i, at hver 

virksomhed vil have incitament til at afvige fra samarbejdet, hvis det vil øge 

 
39 Motta, Massimo (2004). Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press., s. 138. 
40 Viscusi, W. Kip, et al. (2018). Economics of Regulation and Antitrust. 5. ed., The MIT Press., s. 121. 
41 Ivaldi, M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright and J. Tirole (2003). The Economics of Tacit Collusion. Final Report for DG 

Competition, European Commission., s. 4. 
42 Viscusi, W. Kip, et al. (2018). Economics of Regulation and Antitrust. 5. ed., The MIT Press, s. 121. 
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profitten for den afvigende virksomhed. Hvis virksomhederne bliver enige om en 

pris, vil hver virksomhed have incitament til at sætte prisen marginalt lavere for 

at få den samlede efterspørgsel fra forbrugerne, da det vil antages at forbrugerne 

vælger det produkt med den laveste pris.43 Fra dette kan udledes tre elementer, som 

skal være tilstede før at aftalt spil og stiltiende koordinering kan opstå. Det følger, 

at for at kunne opretholde en samordnet ligevægt over tid, skal konkurrenterne 

etablere en struktur til at regulere deres interaktion, så de 1) kan blive enige om en 

”fælles politik/strategi”, 2) kan overvåge overholdelsen af denne fælles politik, og 

3) kan håndhæve den fælles politik ved at straffe eventuelle afvigelser.44  

3.2 Markedskarakteristika, som er med til at facilitere stiltiende       

koordinering 

Analysen af prissamarbejde i industriøkonomi er baseret på den såkaldte incita-

mentsbegrænsning for prissamarbejde, hvor hver virksomhed sammenligner 1) 

den øjeblikkelige gevinst, det giver at afvige fra samarbejdet, med 2) profitten den 

tjener i fremtiden, når konkurrenterne reagerer på afvigelsen. Kun hvis først-

nævnte er lavere end sidstnævnte, vil firmaet vælge den samordnede strategi. Ge-

nerelt kan det siges, at jo lavere en fortjeneste en virksomhed får ved at afvige, des 

lavere vil den forventede profit være, når afvigelsen bliver straffet af konkurren-

terne, og des højere vægter virksomheden fremtidig profit.45 

Stiltiende koordinering er bæredygtig, hvis, og kun hvis, virksomheder lægger til-

strækkelig vægt på fremtidig fortjeneste, det vil sige hvis deres diskonteringsfak-

tor ikke er for lille. En virksomheds vægtning af fremtidig profit betegnes ved 

symbolet delta, 𝛿. Diskonteringsfaktoren, bruges til at regne nutidsværdien af en 

virksomheds fremtidige profit. Hvis virksomheden vægter fremtidig profit lavt, 

vil diskonteringsfaktoren, være lav, og nutidsværdien af den fremtidige profit bli-

ver også lav. En virksomheds diskonteringsfaktor vil altid være 0 < 𝛿 < 1.46 

Ifølge Ivaldi et al. (2003) er 𝛿* den kritiske tærskelværdi for, hvornår koordinering 

kan ske. Virksomheder er i stand til at opretholde samarbejde, når vægten de 

 
43 Motta, Massimo (2004). Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press., s. 139. 
44 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 33. 
45 Motta, Massimo (2004). Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press., s. 142. 
46 Ivaldi, M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright and J. Tirole (2003). The Economics of Tacit Collusion. Final Report for DG 

Competition, European Commission., s. 8. 
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lægger på fremtidig profit, målt ved deres diskonteringsfaktor, er over denne be-

stemte tærskel. Den kritiske værdi opsummerer således de relevante brancheegen-

skaber, der skal til for, at samarbejde kan opretholdes. Hvis diskonteringsfaktoren 

i stedet ligger under denne tærskel, er intet samarbejde bæredygtigt; konkurrence 

inducerer virksomheder til at prissætte til deres marginale omkostninger i hver 

periode. Samarbejde er lettere at opretholde, når denne tærskelværdi er lav, og 

sværere når den er høj.47 

For at måle indflydelsen af markedskarakteristika på sandsynligheden for samar-

bejde, kan vi se på, hvordan disse egenskaber vil påvirke den kritiske tærskel. Det 

vil blive vurderet, hvordan disse faktorer påvirker forekomsten af stiltiende koor-

dinering på markedet, hvordan stiltiende koordinering kan opretholdes samt mu-

ligheden for at gengælde adfærden i tilfælde af konkurrenternes afvigende adfærd.  

3.2.1 Markedstransparens samt transaktionernes hastighed og frekvens 

Påvisning af afvigelser fra koordineringen er en vigtig ingrediens for, at stiltiende 

koordinering kan opretholdes. Stigler (1964) hævdede, at den samordnede adfærd 

ellers ville bryde sammen på grund af hemmelige prisnedsættelser. Hvis faktiske 

priser ikke kan observeres, vil en samordnet ligevægt være vanskelig at opret-

holde, men det vil stadig kunne opstå som ligevægt.48 Jo mere transparent marke-

det er, des nemmere bliver det for virksomheder at monitorere konkurrenterne. 

Øget transparens kan således, under visse markedsvilkår, være med til at fremme 

konkurrencebegrænsende adfærd.49 

Der er ligeledes bedre muligheder for stiltiende koordinering, når de samme virk-

somheder interagerer gentagne gange. Virksomheder kan ikke indgå i stiltiende 

koordinering, hvis de ikke forventer at skulle konkurrere i fremtiden. Tilsvarende 

er det usandsynligt, at stiltiende koordinering kan opretholdes, når virksomhe-

derne kun interagerer sjældent, da de kortsigtede gevinster ved at underbyde den 

koordinerede pris, kun kan "straffes" langt ud i fremtiden. Virksomhederne vil 

således have lettere ved at opretholde en koordineret ligevægt, når de interagerer 

hyppigere, da virksomhederne hurtigere kan reagere på en afvigelse fra den 

 
47 Ivaldi, M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright and J. Tirole (2003). The Economics of Tacit Collusion. Final Report for DG 

Competition, European Commission, s. 10 
48 Motta, Massimo (2004). Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press., s. 150 
49 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press., s. 57 
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koordinerede ligevægt.50 For at illustrere dette, antages det, at der er et simpelt 

duopol på markedet og virksomhederne konkurrerer i hver periode. T angiver an-

tallet af venteperioder. Virksomhederne konkurrerer således i perioderne 1, T+1, 

2T+1, osv. Jo oftere virksomhederne interagerer, jo mindre bliver “venteperio-

derne”. Stiltiende koordinering kan opretholdes ved dette duopol, hvis: 

𝛿 ≥ 𝛿∗(𝑇) ≡
1

21/𝑇
 

 

Som anført i ligningen stiger den kritiske tærskelværdi med T. Når venteperio-

derne stiger, vil T øges, og det vil medføre en stigning i tærskelværdien, 𝛿*. En 

højere tærskelværdi 𝛿*, betyder, at det bliver sværere at opretholde stiltiende ko-

ordinering. Når virksomhederne interagerer mindre, og der derfor bliver flere ven-

teperioder, er omkostningerne ved fremtidig gengældelse mindre, og det er derfor 

vanskeligt at opretholde stiltiende koordinering.51 

3.2.2 Adgangsbarrierer 

Stiltiende koordinering er vanskeligt at opretholde, når der er lave adgangsbarrie-

rer. Her vil ethvert forsøg på at opretholde konkurrencedygtige priser udløse ad-

gang fra en udenforstående virksomhed, hvilket vil erodere koordineringens ren-

tabilitet. Udsigterne til fremtidig adgang fra andre virksomheder har desuden en 

tendens til at reducere mulighederne for gengældelse af en afvigende adfærd, da 

virksomheder har mindre at tabe ved fremtidig gengældelse, hvis der alligevel 

indtræder andre virksomheder på markedet. Virksomhederne fristes således mere 

til at underbyde de andre virksomheder, og muligheden for at koordinering kan 

opretholdes falder, når sandsynligheden for adgang til markedet øges. Ved duopol 

er stiltiende koordinering bæredygtigt, hvis: 

 

𝛿 ≥ 𝛿∗(𝜇) ≡
1

2 − 𝜇
 

 

Hvor μ er et udtryk for sandsynligheden for indtræden af andre virksomheder på 

markedet, og er et positivt tal mellem 0 og 1. Hvis sandsynligheden for indtræden, 

μ, stiger, vil den kritiske tærskel, 𝛿*, også stige. Derfor kan stiltiende koordinering 

 
50 Ivaldi, M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright and J. Tirole (2003). The Economics of Tacit Collusion. Final Report for DG 

Competition, European Commission., s. 19. 
51 Ivaldi, M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright and J. Tirole (2003). The Economics of Tacit Collusion. Final Report for DG 

Competition, European Commission., s. 20. 
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ikke opretholdes i mangel af adgangsbarrierer, og det er vanskeligere at opret-

holde, jo lavere adgangsbarriererne er.52 

3.2.3 Antallet af virksomheder 

Jo større antal virksomheder, der befinder sig på markedet, des sværere vil det 

være at opretholde stiltiende koordinering, blandt andet fordi det vil være sværere 

at identificere et focal point for samarbejdet. Virksomhederne får derudover en 

mindre del af kagen, når der er flere af dem på markedet. Gevinsten ved at afvige 

vil blive større, da en virksomhed, ved at underbyde konkurrenterne, kan stjæle 

markedsandele fra alle konkurrenter. Den langsigtede profit ved at indgå i koor-

dinering er desuden lavere, når virksomhederne hver har en mindre andel af mar-

kedet. Det kan illustreres, at stiltiende koordinering kan opretholdes, hvis: 

𝛿 ≥ 𝛿∗(𝑛) ≡ 1 −
1

𝑛
 

 

Hvor n er antallet af konkurrenter. Når n stiger, vil den kritiske tærskel, 𝛿*, stige, 

og den stiltiende koordinering vil blive sværere at opretholde.53 

3.3 Påvirkningen af stiltiende koordinering uden prisalgoritmer 

Ved analysen af markedet tages udgangspunkt i et duopol, hvor de to virksomhe-

der på markedet antages at være symmetriske, hvorfor virksomhederne har de 

samme marginale omkostninger, som er konstante.54 Det forudsættes, at ingen af 

virksomhederne, har en omkostningsfordel over den anden virksomhed. Fordi de 

to virksomheder har de samme marginale omkostninger og dermed er symmetri-

ske, vil virksomhederne have de samme reaktionsfunktioner.55 Virksomhedernes 

produkter antages videre at være homogene, hvilket indebærer, at virksomheder-

nes produkter er perfekt substituerbare for forbrugeren. Markedet bliver derfor 

bedst beskrevet af Bertrand-modellen.  

 
52 Ibid., s. 18. 
53 Ivaldi, M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright and J. Tirole (2003). The Economics of Tacit Collusion. Final Report for DG 

Competition, European Commission, s. 12-14. 
54 Cabral, Luis M. B., and Massachusetts Institute of Technology. (2017). Introduction to Industrial Organization. 2. ed., 

The MIT Press., s. 102. 
55 Reaktionsfunktionen, som også er kaldet “best-response” er en funktion, der giver en pris for virksomhed 2, hver gang 

virksomhed 1 sætter en pris. Se Cabral (2017), s. 103. 
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I Bertrand-konkurrence antages det, at prisen ved eksistensen af mere end en virk-

somhed på markedet, vil ende på de marginale omkostninger. Dette sker, da for-

skelle i de to virksomheders priser vil føre til, at virksomheden med den laveste 

pris får hele efterspørgslen, og virksomhederne har derfor incitament til hele tiden 

at sætte en lidt lavere pris end konkurrenten. Hvis virksomhederne sætter den 

samme pris, vil de hver få halvdelen af markedet. Når ligevægtsprisen er nået, vil 

ingen af virksomhederne have incitament til at ændre deres pris, da en stigning i 

pris vil medføre et tab af forbrugere til konkurrenten. Det medfører, at virksom-

hederne vil konkurrere prisen ned til en konkurrencedygtig pris.56 Stiltiende koor-

dinering bryder imidlertid denne ligevægt. Der er i den økonomiske litteratur enig-

hed om, at monopoladfærd kan opstå spontant på stærkt koncentrerede markeder, 

der opfylder nogle andre kriterier, blandt andet udpræget transparens. Dette er of-

tere karakteriseret som et ”oligopol-problem”.57 

Den måde hvorpå virksomhederne agerer på markedet, vil blive illustreret i en 

Prisoner’s Dilemma-model. Det antages, at virksomhederne kan vælge at samar-

bejde eller at afvige fra den stiltiende koordinering. Strategien ”samarbejd” svarer 

til at sætte en høj pris, mens strategien ”afvig” svarer til at sætte en lav pris.  

De individuelle payoffs illustreres med tal for overskuelighedens skyld. Spilma-

trixen ser således ud: 

Virksomhed 1\Virksomhed 2 Samarbejd Afvig 

Samarbejd 2,2 0,3 

Afvig 3,0 1,1 

Matrix 2. Prisoner’s Dilemma i relation til kartellignende adfærd med fiktive værdier. 58 

 
56 Cabral, Luis M. B., and Massachusetts Institute of Technology. (2017). Introduction to Industrial Organization. 2. ed., 

The MIT Press., s. 102. 
57 Blair, R., Sokol, D., Green, E., Marshall, R., & Marx, L. (2014). Tacit Collusion in Oligopoly. The Oxford Handbook of 

International Antitrust Economics, Volume 2 (p. The Oxford Handbook of International Antitrust Economics, Volume 2, 

Chapter 019). Oxford University Press., s. 2. 
58 Inspireret af Prisoner’s Dilemma figur i Cabral (2017), s. 50, figur 4.1. 



Amalie Toft Bentsen og Sarah Kaa 

 

95 

 

Virksomhederne vil få det højeste samlede payoff ved begge to at sætte priserne 

efter strategien ”samarbejd”. Hvis begge virksomheder afviger, vil de hver få et 

payoff på 1, og de deler dermed den samlede markedsefterspørgsel. Hvis virksom-

hed 1 vælger at samarbejde, og virksomhed 2 vælger at afvige, vil virksomhed 2 

få hele efterspørgslen på 3 i den periode, mens virksomhed 1 ikke får noget af 

efterspørgslen. Nashligevægten i ovenstående spilmatrix er (afvig, afvig), da det 

for begge virksomheder er en stærkt dominerende strategi at afvige fra koordine-

ringen. Den lave pris vil være prisen lig fuldkommen konkurrence, da Bertrand-

Paradokset medfører at prisen ved fri konkurrence altid ender med P = MC i fri 

Bertrand konkurrence.59  

Virksomhedernes formål med at indgå i stiltiende koordinering må være, at for-

søge at opnå en højere profit, således at profitten bliver højere end ved fri Bert-

rand-konkurrence. Dermed vil virksomhederne forsøge at opnå det samlede 

payoff på 4, under strategierne ”samarbejd”. Det er en forudsætning for, at virk-

somhederne kan opretholde strategierne ”samarbejd”, at virksomhederne har mu-

lighed for at straffe eventuelle afvigelser fra samarbejdet.60 Hertil vil strategien 

grim trigger blive introduceret, hvilket er en strategi, som inkorporerer høj straf 

ved afvigelser. Hver virksomhed starter med at sætte en høj pris i første periode, 

og dermed samarbejde. I alle de efterfølgende perioder, vil virksomhederne sætte 

en lav pris, hvis en af virksomhederne har sat en lav pris i en af de forrige perioder, 

og ellers vil de sætte en høj pris.61 Sagt med andre ord; hvis en af virksomhederne 

opdager, at en anden virksomhed har afveget fra samarbejdet, vil den gengælde 

afvigelsen og sætte en lav pris i alle efterfølgende perioder. Denne strategi er en 

subgame perfekt Nashligevægt, hvis nutidsværdien af at fortsætte samarbejdet, er 

større end nutidsværdien af at afvige.62 Hvis begge virksomheder spiller deres li-

gevægtsstrategier, vil de begge samarbejde og tage en høj pris i den første periode. 

Når begge virksomheder samarbejder, vil de begge modtage et payoff på 2. Derfor 

vil nutidsværdien af profit, 𝜋, for virksomhed 1 være:  

𝜋 =
2

1 − 𝛿
 

 
59 Cabral, Luis M. B., and Massachusetts Institute of Technology. (2017). Introduction to Industrial Organization. 2. ed., 

The MIT Press., s. 102. 
60 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 33. 
61 Baird, Douglas G., Gertner, Robert H., Picker, Randal C. (1998). Game Theory and the Law. Harvard University Press., 

s. 169. 
62 Ibid., s. 170. 
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Hvis det antages, at virksomhederne begge har sat en høj pris i den forrige periode, 

vil virksomhederne modtage et payoff på 2 i hver periode i al fremtid, og nutids-

værdien af at fortsætte samarbejdet vil være: 

𝜋 = 2 + 2𝛿 + 2𝛿2 + 2𝛿3 + ⋯ 2𝛿𝑛 

Hvis det derimod antages, at virksomhed 1 vil afvige fra strategien og beslutter 

sig for at sætte en lav pris i en periode, vil den afvigende virksomhed, virksomhed 

1, modtage 3 i payoff i den første periode, og derefter et payoff på 1 i alle efter-

følgende perioder, da virksomhed 2 vil gengælde afvigelsen. Nutidsværdien ved 

at afvige fra samarbejdet er derfor:  

𝜋 = 3 + 1𝛿 + 1𝛿2 + 1𝛿3 + ⋯ 1𝛿𝑛 

At vælge at samarbejde og sætte en høj pris er derfor mere profitabelt end at afvige 

og sætte en lav pris hvis:  

2 + 2𝛿 + 2𝛿2 + 2𝛿3 + ⋯ 2𝛿𝑛 > 3 + 1𝛿 + 1𝛿2 + 1𝛿3 + ⋯ 1𝛿𝑛 

Dette medfører, at  

𝛿 >
1

2
 

 

Af ovenstående kan det udledes, at det er bedre for virksomhederne at samarbejde 

end at afvige, så længe virksomhedernes diskonteringsfaktor, 𝛿, er højere end ½. 

Jo højere 𝛿 er, des mindre incitament har virksomhederne til at afvige.63 Spillet er 

symmetrisk og begge virksomheder vil således kunne opretholde stiltiende koor-

dinering, så længe deres diskonteringsfaktor, 𝛿, er højere end ½. 

I grim trigger strategien vil virksomhederne straffe den virksomhed, som har af-

veget fra samarbejdet ved at sætte en lav pris i alle efterfølgende perioder. Hvis 

virksomhederne har diskonteringsfaktorer, 𝛿, der er over ½ vil det ikke være pro-

fitoptimerende at afvige fra samarbejdet. En virksomhed vil således kun have 

 
63 Baird, Douglas G., Gertner, Robert H., Picker, Randal C. (1998). Game Theory and the Law. Harvard University Press., 

s. 169. 
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incitament til at afvige fra samarbejdet, hvis afvigelsen ikke bliver opdaget, eller 

ikke bliver straffet af den anden virksomhed.64 

Ved en høj grad at markedstransparens vil det være lettere at overvåge konkurren-

ten.65 Virksomhederne på et marked uden algoritmer, vil overvåge hinanden ma-

nuelt. Dette indebærer, at der skal være én til at overvåge konkurrentens priser, 

sådan at der kan reageres på en eventuel afvigelse. Desuden fortæller frekvensen, 

hvormed interaktion sker, noget om hvor let det er at opretholde samarbejdet.66 

Ved en høj interaktionsfrekvens vil virksomhederne hurtigt kunne ændre prisen 

som et modsvar på en afvigelse, hvorimod det ved en lav interaktionsfrekvens vil 

gå langsommere. I en offline verden observeres priser personligt67, hvilet er be-

sværligt, dyrt, ikke helt effektivt og finder ikke sted i "realtid”.68 På et marked uden 

algoritmer vil priserne således skulle opdateres manuelt, og frekvensen vil derfor 

ikke være så høj.  

På et marked, hvor markedstransparensen og interaktionsfrekvensen ikke er høj, 

vil virksomheder derfor have incitament til at afvige fra samarbejdet, hvis det an-

tages, at afvigelsen enten ikke bliver opdaget, eller ikke bliver gengældt. Det vur-

deres derfor, at når virksomhederne ikke anvender prisalgoritmer, og transparen-

sen, hyppigheden og hastigheden ikke er så høj, vil der til tider være mulighed for 

at afvige fra den koordinerede strategi uden at afvigelsen opdages i tide. 

Som det er vurderet i afsnit 3.2.1, vil en lav transparens og lav hyppighed medføre, 

at den kritiske tærskelværdi, 𝛿*, vil være højere. Dette indebærer, at virksomhe-

dernes diskonteringsfaktor, 𝛿, skal være højere for, at stiltiende koordinering kan 

opretholdes, end hvis der var mere transparens på markedet, og virksomhederne 

interagerede hyppigere. Hvis diskonteringsfaktoren er højere end ½, vil stiltiende 

koordinering kunne opretholdes, da den kritiske tærskelværdi i grim trigger spiller 

blev udregnet til at være ½. Når en virksomhed har afveget fra den koordinerede 

strategi, vil den anden virksomhed, ifølge grim trigger strategien, straffe afvigel-

sen ved at sætte en lav pris i alle efterfølgende perioder. Da det imidlertid ikke 

 
64 Ibid., s. 174. 
65 Se afsnit 3.2.1. 
66 Se afsnit 3.2.1. 
67 Eksempelvis ved at købe prissporingsdata fra specialiserede leverandører eller ved at tale med kunder, der rapporterer 

bedre tilbud, som de ser andre steder. 
68 OECD, Algorithms and collusion – note from the European Union [2017], DAF/COMP/WD(2017)12., pkt. 8. 
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realistisk set er profitoptimerende at blive ved med at straffe den afvigende virk-

somhed, hvis begge virksomheders diskonteringsfaktorer er højere end ½, vil virk-

somhederne dog genoptage samarbejdet efter et vist antal perioder.69 Derfor vil der 

være perioder, hvor virksomhederne samarbejder, og perioder hvor virksomhe-

derne afviger, når der ikke er implementeret prisalgoritmer på markedet. 

3.4 Effekterne på velfærden 

I de perioder, hvor virksomhederne samarbejder, vil producentoverskuddet være 

højere, og forbrugeroverskuddet være lavere end i de perioder, hvor virksomhe-

derne afviger fra samarbejdet og sætter lave priser. Omvendt er der et højere for-

brugeroverskud i de perioder, hvor virksomhederne konkurrerer og ikke indgår i 

stiltiende koordinering. Den lave pris vil være prisen lig fuldkommen konkur-

rence, da Bertrand-Paradokset medfører at prisen ved fri Bertrand-konkurrence 

altid ender med p = MC, i fravær af priskoordinering.70 Der vil ikke være noget 

dødvægtstab, og virksomhederne og forbrugerne deler overskuddet. Forbruger-

overskuddet illustreres af det grønne skraverede felt i figuren, mens producent-

overskuddet illustreres af det lilla skraverede felt. I perioder hvor virksomhederne 

samarbejder, vil virksomhederne sætte prisen, p*, hvilket er en højere pris end 

under fri Bertrand-konkurrence, hvor prisen er p = MC. Desuden falder mængden, 

som virksomhederne udbyder på markedet i denne ligevægt, q*. Forbrugerover-

skuddet falder, mens producentoverskuddet øges. I de perioder hvor virksomhe-

derne samarbejder og sætter en høj pris, vil det resultere i et dødvægtstab, som 

repræsenterer det tab af velfærd, som virksomhederne ofrer ved at sætte en pris, 

der er højere end prisen ved fri Bertrand-konkurrence.71  

 

 

 

 
69 Baird, Douglas G., Gertner, Robert H., Picker, Randal C. (1998). Game Theory and the Law. Harvard University Press., 

s. 173. 
70 Cabral, Luis M. B., and Massachusetts Institute of Technology. (2017). Introduction to Industrial Organization. 2. ed., 

The MIT Press., s. 102. 
71 Viscusi, W. Kip, et al. (2018). Economics of Regulation and Antitrust. 5. ed., The MIT Press., s. 82. 
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Med andre ord er stiltiende koordinering en fælles profitmaksimeringsstrategi, 

indført af konkurrerende virksomheder, som kan skade forbrugerne.72 

 

Figur 3. Illustration af resultaterne af stiltiende koordinering vs. oligopolistisk Bertrand-kon-

kurrence.73 

 
72 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 33. 
73 Inspireret af figur i Viscusi, W. Kip, et al. (2018). Economics of Regulation and Antitrust. 5. ed., The MIT Press., s. 81 
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Kapitel 4: Prisalgoritmers påvirkning  

på et oligpolitisk marked  

4.1 Prisalgoritmers effekt på strukturen på markedet (Structure) 

I det følgende afsnit vil markedsstrukturen ved tilstedeværelsen af parallelle pris-

algoritmer i Predictable Agent scenariet, der foretager stiltiende koordinering, 

blive analyseret. Herunder vil det blive vurderet, hvordan prisalgoritmer påvirker 

de forskellige variabler, der findes ved oligopolistisk konkurrence. Under SCP-

paradigmet fortæller Structure noget om, hvordan markedet fejler i forbindelse 

med at følge perfekt oligopolistisk konkurrence. Markedsstrukturen vil blive holdt 

op imod markedsstrukturen ved stiltiende koordinering, foretaget af menneskelige 

prisfastsættere (som blev vurderet i afsnit 3.3) for at vurdere hvordan stiltiende 

koordinering, ved brug af prisalgoritmer, varierer fra stiltiende koordinering på et 

marked, hvor der ikke eksisterer algoritmer. 

4.1.1 Transparens 

På udbudssiden, hvor virksomhederne befinder sig, hjælper prisalgoritmerne i 

Predictable Agent scenariet med at øge gennemsigtigheden.74 Jo mere gennemsig-

tighed der er på markedet, desto nemmere bliver det for virksomheder at monito-

rere konkurrenterne.75 Med implementeringen af parallelle prisalgoritmer i en virk-

somhed, vil en central komponent i virksomhedens forretningsmodel blive at ind-

samle data i realtid. Dette vil blive analyseret og konverteret til handling, og inde-

bærer fastsættelse af priser i henhold til den indsamlede data.76 Det skaber incita-

ment for virksomhederne til at udvikle automatiserede metoder til at indsamle og 

lagre data i computersystemer, som er klar til at blive anvendt uden menneskelig 

indblanding.  

 
74 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 22. 
75 Jones, Alison, and Sufrin, Brenda (2016). EU Competition Law: Text, Cases, and Materials. 6. ed., Oxford University 

Press., s. 655 
76 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 44. 
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Så snart nogle få spillere på markedet investerer i teknologien for at få en konkur-

rencemæssig fordel, vil de resterende virksomheder på markedet have incitament 

til at gøre det samme, idet der ellers er risiko for at blive drevet ud at markedet 

som følge af first-mover-virksomhedens konkurrencefordele.77 Resultatet heraf 

bliver en industri, hvor alle virksomheder konstant indsamler information i realtid 

om konkurrenters adfærd, forbrugeres valg og ændringer i markedet. Således ska-

bes et transparent miljø, hvor det er let for virksomhederne at monitorere hinan-

dens adfærd og derved opdage, hvis en konkurrent skulle afvige fra samarbejdet. 

Markedet uden prisalgoritmer blev i afsnit 3.3 vurderet til ikke at have en høj grad 

af transparens. Derfor vil tærskelværdien være forholdsvis høj. Tærskelværdien 

vil dog være betydelig lavere ved anvendelse af prisalgoritmerne i Predictable 

Agent scenariet, og alt andet lige vil transparensen, der skabes på markedet, gøre 

det lettere at opretholde stiltiende koordinering. 

4.1.2 Hastighed og frekvens 

Hastigheden, hvormed der sker interaktion mellem virksomhederne, vil tillige 

blive øget markant ved implementeringen af de parallelle prisalgoritmer i Predic-

table Agent scenariet. Prisalgoritmerne har således revolutioneret hastigheden, 

hvormed virksomheder kan træffe forretningsbeslutninger.78 Når prisfastsættelses-

processen faciliteres af prisalgoritmer, kan algoritmerne tilgå og tilpasse priser in-

den for millisekunder, selv for bestemte personer, på bestemte tidspunkter og på 

tusindvis af produkter.79 Ved hjælp af prisalgoritmer, kan priser opdateres i realtid, 

hvilket giver mulighed for øjeblikkelig gengældelse af afvigelser fra den parallelle 

adfærd.80 Dette står i kontrast til et offline forretningsmiljø, hvor prisjusteringer 

kan være omkostningsfulde, og hvor disse kan tage længere tid at implementere. 

Risikoen for, at en virksomhed forveksler en periode med lav efterspørgsel med 

”snyd” fra konkurrenten, mindskes betydeligt.81 Den dataindsamling prisalgorit-

men foretager, gør således opsporing af ”snydere” billigere og mere nøjagtig, end 

hvis det samme skulle gøres ved menneskelig opsporing. 

 
77 Ibid., pkt. 45. 
78 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 47. 
79 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press., s. 62. 
80 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 47. 
81 Mehra, Salil K. (2016). Antitrust and the Robo-Seller: Competition in the Time of Algorithms. Minnesota law review., s. 

1349-1351. 
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I tilfælde hvor der ikke er implementeret prisalgoritmer på markedet, antages det, 

at en vis usikkerhed påvirker markedet; ellers vil enhver afvigelse blive opdaget 

af de rivaler, der ville opleve en reduktion i deres markedsandel.82 Prisalgoritmen 

løser dette problem ved at reducere den strategiske usikkerhed.83 Individuelle pri-

ser vil blive lettere at observere sammen med andre oplysninger, hvilket vil gøre 

markedet mere transparent og vil føre til, at den stiltiende koordinering bliver mere 

stabil. Som det er beskrevet i afsnit 3.2.1, har interaktionsfrekvensen en indvirk-

ning på tærskelværdien for, hvornår virksomhederne kan opretholde stiltiende ko-

ordinering. Denne sammenhæng er blevet udtrykt således: 

𝛿 ≥ 𝛿∗(𝑇) ≡
1

21/𝑇
 

 

Hvor T er et udtryk for venteperioderne. Interaktion fortolkes her som hvor lang 

tid der går, før en virksomhed kan ændre sin pris, som en reaktion på en eventuel 

afvigelse. Når T bliver mindre, kan prisen ændres med kortere mellemrum, og jo 

lavere T bliver, des lavere bliver tærskelværdien, 𝛿∗, også, hvilket betyder, at stil-

tiende koordinering kan opretholdes i større omfang. Brug af prisalgoritmerne i 

Predictable Agent scenariet medvirker således til, at T falder, idet det tidsrum der 

går mellem at en afvigelse opdages til en gengældelse kan ske, falder betydeligt. 

Den øgede interaktionsfrekvens, som prisalgoritmerne skaber, medfører derfor, at 

det er betydeligt lettere at opretholde stiltiende koordinering.84 

4.1.3 Adgangsbarrierer samt antallet af virksomheder 

Påvirkningen af algoritmer, på sandsynligheden for adgang til et marked, er ikke 

entydig. På den ene side kan den stigende tilgængelighed af onlinedata, der følger 

med brugen af prisalgoritmer, give oplysninger om markedet til potentielle delta-

gere og skabe mere sikkerhed, hvilket kan reducere omkostningerne ved adgangen 

til markedet.85 På den anden side kan algoritmer bruges til at identificere eventuelle 

markedstrusler meget hurtigt, for eksempel gennem et fænomen kaldet ”now-

 
82 Ivaldi, M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright and J. Tirole (2003). The Economics of Tacit Collusion. Final Report for DG 

Competition, European Commission., s. 22. 
83 OECD (2017), Algorithmic Collusion: Problems and Counter-Measures - Note by A. Ezrachi & M. E. Stucke. Roundtable 

on Algorithms and Collusion DAF/COMP/WD(2017)25., s. 9. 
84 Ivaldi, M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright and J. Tirole (2003). The Economics of Tacit Collusion. Final Report for DG 

Competition, European Commission., s 20. 
85 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 42 
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casting”, hvilket gør det muligt for etablerede virksomheder forudgående at op-

købe eventuelle konkurrenter eller at reagere meget aggressivt på markedsindtræ-

den.86  

Et væsentligt aspekt i forbindelse med prisalgoritmer er, at implementeringen af 

disse gør antallet af virksomheder på markedet, til en mindre relevant faktor for 

stiltiende koordinering. På traditionelle markeder er både eksplicit og stiltiende 

koordinering lettere at opretholde, når der er færre konkurrenter på markedet, da 

det herved er lettere at overvåge konkurrenterne og implementere effektive af-

straffelsesmetoder.87 

4.1.4 Opsummering 

Ovenstående analyse viser, at prisalgoritmer besidder egenskaberne til at facilitere 

stærkere former for stiltiende koordinering. Nedenstående tabel opsummerer virk-

ningerne af prisalgoritmer på faktorerne relevante for konkurrencebegrænsende 

adfærd. 

Markedskarakteristika 

Potentiel effekt på stabiliteten 

af stiltiende koordinering ved 

en stigning af karakteristika-

ene. 

Prisalgoritmers indflydelse 

på karakteristikaene, og der-

med sandsynligheden for stil-

tiende koordinering. 

Transparens Øges (afsnit 3.2.1) Positiv (afsnit 4.1.1) 

Hastighed og frekvens Øges (afsnit 3.2.1) Positiv (afsnit 4.1.2) 

Adgangsbarrierer Øges (afsnit 3.2.2) Positiv/Negativ (afsnit 4.1.3) 

Antal af virksomheder Aftager (afsnit 3.2.3) Positiv/Negativ (afsnit 4.1.3) 

Tabel 1. Markedskarakteristikaenes effekt på stabiliteten af stiltiende koordinering, samt pris-

algoritmernes indflydelse på karakteristikaene. 

 
86 Ibid. pkt. 42. 
87 Ivaldi, M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright and J. Tirole (2003). The Economics of Tacit Collusion. Final Report for DG 

Competition, European Commission., s. 12-14. 
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Det ses, at algoritmer har en væsentlig indflydelse på de relevante markedskarak-

teristika, som har en indvirkning på mulighederne for at opretholde stiltiende ko-

ordinering, og dermed også på konkurrencen. Transparensen på markedet øges, 

hvilket tillader virksomhederne at monitorere konkurrenterne effektivt og giver 

større mulighed for at komme til en gensidig forståelse af, at den fælles pris skal 

forøges. Desuden tillader algoritmer, at parallel adfærd kan finde sted mellem et 

større antal virksomheder. Algoritmer gør det muligt, hurtigere og mere effektivt, 

at straffe afvigelser fra den parallelle adfærd, hvilket mindsker risikoen for pris-

krig og dermed konkurrencen på markedet. Prisalgoritmers effekt på adgangsbar-

riererne på markedet er imidlertid ikke entydig. Stabiliteten af den parallelle ad-

færd øges endvidere af det faktum, at algoritmer ikke udviser menneskelige træk 

såsom frygt, og da nødvendigheden af tillid ikke er den samme ved brugen af 

algoritmer, mindskes risikoen for priskrig. Dette reducerer konkurrencen på mar-

kedet. 

4.2 Prisalgoritmers indflydelse på virksomhedernes prisadfærd  

(Conduct) 

Ovenstående analyse af markedsstrukturen (Structure) med tilstedeværelsen af 

prisalgoritmer har givet anledning til at undersøge, hvorledes disse påvirker virk-

somhedernes prisfastsættelse (Conduct). Det følger, at for at kunne opretholde en 

samordnet ligevægt over tid, skal konkurrenterne etablere en struktur til at regu-

lere deres interaktion, så de 1) kan blive enige om en ”fælles politik”, 2) kan over-

våge overholdelsen af denne fælles politik, og 3) kan håndhæve den fælles politik 

ved at straffe eventuelle afvigelser.88 Disse tre betingelser for opretholdelsen af 

stiltiende koordinering over tid, vil blive analyseret i det følgende med fokus på, 

hvilken effekt prisalgoritmer har på virksomhedernes prisadfærd i disse faser, med 

udgangspunkt i de effekter prisalgoritmer er vurderet til at have på strukturen på 

markedet. 

4.2.1 Prisalgoritmens adfærd i implementeringsfasen af stiltiende              

koordinering 

Dette afsnit vil være baseret på allerede kendte økonomiske markedsmekanismer, 

der gør det muligt at implementere stiltiende koordinering, herunder parallel 

 
88 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 33. 
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adfærd sammenholdt med de egenskaber, der er kendte for prisalgoritmer. Et af-

gørende spørgsmål er, hvordan virksomheder uden eksplicit kommunikation, ud-

vikler en gensidig forståelse om koordinerede strategier for at øge virksomheder-

nes profit. Udgangspunktet for analysen vil være, at redegøre for virksomhedernes 

strategier, når gennemsigtigheden på markedet øges. Der bliver argumenteret for, 

at dette sker ved implementeringen af prisalgoritmer i Predictable Agent scenariet, 

meget mere effektivt end ved menneskelig prisfastsættelse. Ved at skifte prisbe-

slutninger til computeralgoritmer øger konkurrenterne gennemsigtigheden, redu-

cerer strategisk usikkerhed, og derved stabiliseres markedet.89 Prisalgoritmerne 

øger som illustreret i afsnit 4.1.2 desuden hastigheden, hvormed interaktionen 

mellem konkurrenterne sker, samt hvormed virksomhederne kan justere deres pri-

ser. 

I en empirisk analyse af ligevægtsudvælgelse inden for benzinindustrien, foretaget 

af David P. Byrne og Nicolas de Roos, blev det fundet, at virksomhederne indgik 

i et stiltiende koordinering ud fra et såkaldt focal point, som faciliterer priskoordi-

nation og udveksling af profitmargin på hele markedet.90 Et focal point vil være en 

”naturlig“ samordnet ligevægt, som virksomhederne på markedet alle genkender, 

eller som rationelle spillere vil have tendens til at adoptere.91 

Spørgsmålet er, om implementering af prisalgoritmer i Predictable Agent scena-

riet vil fremme evnen til at finde sammen i stiltiende koordinering, eksempelvis 

via et focal point. Der er ingen evidens for at dette er sket, men i en artikel af 

Calvano et al., er det i et eksperiment bevist, at algoritmerne via trial & error 

kunne finde frem til stiltiende koordinering.92 Algoritmerne i eksperimentet koor-

dinerede på priser, der lå under monopolniveauet, men over Bertrand-ligevægten. 

Derudover efterlod de ingen spor, de kommunikerede ikke med hinanden, og de 

var heller ikke blevet designet eller instrueret til at koordinere.93  

 
89 OECD. Algorithmic Collusion: Problems and Counter-Measures - Note by A. Ezrachi & M. E. Stucke. Roundtable on 

Algorithms and Collusion DAF/COMP/WD(2017)25., s. 9 
90 Byrne, David P. & Nicolas de Roos (2019). Learning to Coordinate: A Study in Retail Gasoline. American Economic 

Review 2019, 109(2): 591–619, s. 592. 
91 Autorité de la concurrence og Bundeskartellamt (2019). Algorithms and Competition, s. 20 
92 Calvano, E., Calzolari, G., Denicolò, V., & Pastorello, S. (2018). Algorithmic Pricing What Implications for Competition 

Policy? Review of Industrial Organization, 55(1), 155-171., s. 35. 
93 Ibid., s. 35. 
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Den måde hvorpå prisalgoritmerne i Predictable Agent scenariet fungerer, inde-

bærer derfor, at det er lettere at nå til en samordnet ligevægt. En algoritme vil i 

dette tilfælde kunne forstå langt mere komplekse ’signaler’ fra andre prisalgorit-

mer, end mennesket nødvendigvis ville kunne. Den menneskelige prisfastsætter 

vil fokusere på sin individuelle efterspørgsel, og det kan dermed (afhængigt af 

markedet) være svært at tolke konkurrenterne og kundernes adfærd. Anvendelsen 

af prisalgoritmer vil lette igangsættelsen af stiltiende koordinering, og hjælpe med 

at analysere andre spilleres adfærd gennem evnen til at håndtere høj kompleksi-

tet.94 

Implementeringen af prisalgoritmerne vurderes at få en helt ny betydning, når det 

kommer til at facilitere stiltiende koordinering og herunder parallel adfærd. De 

gennemgåede empiriske analyser viser hvordan øget markedstransparens, og pris-

fastsætterenes mulighed for at kunne overvåge konkurrenters priser og hurtigt ju-

stere dem, har betydning for, at stiltiende koordinering kan opstå.  

4.2.2 Prisalgoritmens adfærd i monitorerings- og gengældelsesfasen 

Når den første kontakt er opnået, og prisalgoritmerne er nået frem til en ligevægts-

pris, skal den pris, som ifølge prisalgoritmerne er den optimale, opretholdes såle-

des at virksomhederne opnår mest muligt profit. Når virksomhederne bliver in-

volveret i stiltiende koordinering, kræver det, at konkurrenternes adfærd overvå-

ges, sådan at det kan opdages, hvis der er en konkurrent, der afviger fra adfærden.95 

Desuden, når en afvigelse fra den koordinerede adfærd er observeret, skal den 

virksomhed, der har overholdt ”aftalen” om at samarbejde, gøre virkelighed af sin 

trussel om at gengælde afvigelsen. Hvis virksomheden ikke er i stand til hurtigt 

og effektivt at gengælde eller straffe en afvigelse, vil koordinationen være sværere 

at opretholde.96 Dette gør sig gældende, fordi det forudsættes, at der skal være en 

troværdig trussel om gengældelse for afvigende adfærd, hvis en samordnet lige-

vægt skal opretholdes over tid. Dette bygger på princippet om, at samarbejde som 

en ligevægt kun kan opretholdes, hvis virksomhederne vurderer høj fremtidig pro-

fit som værende vigtigere end en engangsprofit nu og her.97 

 
94 Ibid., s. 21. 
95 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press., s. 76. 
96 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4)., pkt. 33. 
97 Ivaldi, M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright and J. Tirole (2003). The Economics of Tacit Collusion. Final Report for DG 

Competition, European Commission., s. 8. 
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Prisalgoritmerne i Predictable Agent scenariet følger en strategi, der indebærer, at 

prisalgoritmen tilpasser sig konkurrentens pris. Det vil sige, at når virksomhed 1 

sætter sin pris, vil virksomheden først indsamle oplysninger om, hvorvidt virk-

somhed 2 har valgt at sætte sin pris i overensstemmelse med den optimale pris, 

som virksomhed 1 satte i den første periode. Hvis virksomhed 2 har valgt at afvige 

fra strategien om at samarbejde i periode 1, vil virksomhed 1 starte en priskrig i 

periode 2, som illustreret i figur 2 i afsnit 2.1.3. 

Som det tidligere er beskrevet, kan prisalgoritmerne i Predictable Agent scenariet 

registrere en prisændring med det samme. Algoritmen kan ændre sin pris hurtigt, 

og dermed vil den være i stand til at straffe afvigende adfærd øjeblikkeligt efter, 

at afvigelsen er sket.98 Dette indebærer, at den virksomhed, som afviger fra koor-

dineringen, ikke vil modtage hele efterspørgslen, som det var tilfældet på marke-

det uden algoritmer, jf. afsnit 3.3. Her modtog den afvigende virksomhed hele 

efterspørgslen, og et payoff på 3 i den afvigende periode, hvorefter den modtog et 

payoff på 1 i efterfølgende perioder. Når virksomhederne har implementeret pa-

rallelle prisalgoritmer, vil den virksomhed, som ikke afveg, være i stand til at ju-

stere sin pris med det samme, hvorfor den afvigende virksomhed ikke vil modtage 

hele efterspørgslen. Den afvigende virksomhed vil kun modtage halvdelen af ef-

terspørgslen, og begge virksomheder vil således modtage et payoff på 1. Det vil 

derfor ikke længere være muligt med profitable afvigelser, da en afvigelse bliver 

opdaget umiddelbart efter, den er sket, og da prisalgoritmerne kan justere prisen 

øjeblikkeligt efter, en afvigelse har fundet sted.  

Dette kan illustreres ved en modificeret spilmatrix: 

Virksomhed 1\Virksomhed 2 Samarbejd Afvig 

Samarbejd 2,2 1,1 

Afvig 1,1 1,1 

Matrix 3. Modificeret Prisoner’s Dilemma for prisalgoritmer. 

 
98 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press., s. 62. 
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Når begge virksomheder vælger at samarbejde, vil de dele efterspørgslen på mar-

kedet og hver modtage et payoff på 2. Derimod, hvis den ene virksomhed vælger 

at afvige, vil den anden virksomhed justere sin pris ned for at straffe den afvigende 

virksomhed, og begge virksomheder vil således modtage et payoff på 1. I dette 

modificerede spil, er der to Nash-ligevægte: (samarbejd, samarbejd) og (afvig, af-

vig). Eftersom ligevægten (samarbejd, samarbejd) har det højeste payoff, vil det 

ikke være profitabelt at afvige fra denne strategi.  

Ligesom i afsnit 3.3 kan det her illustreres i et grim trigger spil99, hvordan en af-

vigelse fra samarbejdet kun vil være profitabelt, hvis værdien af at afvige i alle 

perioder er højere end værdien ved at samarbejde, altså hvis: 

1 + 1𝛿 + 1𝛿2 + 1𝛿3 + ⋯ 1𝛿𝑛 > 2 + 2𝛿 + 2𝛿2 + 2𝛿3 + ⋯ 2𝛿𝑛 
 

Hvilket også kan udtrykkes:  

1

1 − 𝛿
>

2

1 − 𝛿
 

 

Hvilket medfører, at: 

1 < 𝛿 
 

Af ovenstående kan det udledes, at en afvigelse fra adfærden vil være profitabelt, 

hvis 𝛿 > 1. Det er tidligere blevet defineret, at 𝛿 er en værdi mellem 0 og 1100, og 

en diskonteringsfaktor, der er over 1 er derfor ikke nogen gyldig værdi, da det vil 

betyde, at virksomhederne vægter fremtidig profit som værende vigtigere end nu-

værende profit. Som det allerede kan aflæses af matrix 3, vil virksomhederne ikke 

have incitament til at afvige fra samarbejdet, da virksomhederne kun kan modtage 

en lavere profit ved at afvige. Det vil derfor ikke være profitabelt for virksomhe-

derne at afvige fra strategien (samarbejd, samarbejd), og virksomhederne vil såle-

des opretholde den stiltiende koordinering i alle perioder. Prisalgoritmerne i Pre-

dictable Agent scenariet gør det således lettere for virksomheder på et oligopoli-

stisk marked at indgå i og opretholde stiltiende koordinering. 

 
99 Baird, Douglas G., Gertner, Robert H., Picker, Randal C. (1998). Game Theory and the Law. Harvard University Press., 

s. 169-170. 
100 Ivaldi, M., B. Jullien, P. Rey, P. Seabright and J. Tirole (2003). The Economics of Tacit Collusion. Final Report for DG 

Competition, European Commission., s. 8. 
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4.3 Præstationen på markedet med prisalgoritmer (Performance) 

I SCP-paradigmet har Structure og Conduct en effekt på Performance, det vil sige 

at strukturen på markedet, har en effekt på virksomhedernes adfærd, hvilket har 

indflydelse på virksomhedernes præstation.101 Virksomhedernes adfærd på marke-

det har indflydelse på virksomhedernes præstation i den forstand, at jo mere opsat 

virksomhederne er på at handle konkurrencemæssigt, des lavere bliver markeds-

styrken, og des højere allokativ efficiens. Her kan for eksempel sammenlignes fri 

Bertrand-konkurrence med en koordineret ligevægt. At strukturen på markedet 

har en effekt på markedets præstation, ses i den forstand, at når virksomhederne 

koordinerer deres adfærd, jo mere koncentreret bliver markedet, og des højere bli-

ver graden af markedsstyrke.102 

At strukturen og adfærden på markedet har en effekt på markedets præstation, ses 

også i relation til implementeringen af de parallelle prisalgoritmer i Predictable 

Agent scenariet. Når virksomhederne på det duopolistiske marked implementerer 

prisalgoritmerne, vil strukturen på markedet ændre sig. Markedet bliver, som vist 

i afsnit 4.1.1 og 4.1.2, mere transparent og hyppigheden af interaktioner øges mar-

kant. Dette fører til, at virksomhederne agerer på en anderledes måde, end hvis 

virksomhederne konkurrerede under fri Bertrand-konkurrence, eller under stilti-

ende koordinering faciliteret af menneskelige prisfastsættere. 

I afsnit 4.2.2 er det blevet illustreret hvordan virksomhedernes strategier ændrer 

sig ved implementeringen af parallelle prisalgoritmer. Virksomhederne har intet 

incitament til at afvige fra den samarbejdende ligevægt, eftersom denne ligevægt 

har de højeste payoffs for begge virksomheder. En afvigelse fra den koordinerede 

pris vil blive opdaget og gengældt umiddelbart, hvorfor der ikke vil kunne opnås 

en højere payoff ved at afvige fra strategien. Derfor vil stiltiende koordinering 

altid kunne opretholdes, når virksomhederne anvender prisalgoritmer. 

At virksomhederne vil være i stand til at opretholde stiltiende koordinering, på en 

måde, hvor ingen af virksomhederne nogensinde har incitament til at afvige fra 

den koordinerede adfærd, resulterer i, at ligevægten altid vil ende i grafen til højre 

 
101 Cabral, Luis M. B., and Massachusetts Institute of Technology. (2017). Introduction to Industrial Organization. 2. ed., 

The MIT Press., s. 156. 
102 Ibid., s. 156. 
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i figur 3, når de to virksomheder på markedet har implementeret parallelle prisal-

goritmer. Ligevægten vil således altid ende i en ligevægt, som ligger over det kon-

kurrencemæssige niveau, og hvor graden af allokativ efficiens er lavere end ved 

fri Bertrand-konkurrence, og hvor der er et dødvægtstab, der illustrerer det tab af 

velfærd, som resulterer fra virksomhedernes fastsættelse af prisen over den kon-

kurrencedygtige pris.103 

Sammenholdes dette resultat med resultatet fra afsnit 3.4, som illustrerer påvirk-

ningen af stiltiende koordinering faciliteret af menneskelige prisfastsættere, ses 

det, at der sker et større tab af velfærd, når virksomhederne anvender parallelle 

prisalgoritmer til at facilitere stiltiende koordinering, end når mennesker gør det. 

Når markedet er uden algoritmer, vil virksomhederne have incitament til at afvige 

fra den koordinerede adfærd, når det vurderes, at afvigelsen ikke vil blive opdaget 

eller gengældt, hvilket vil ske oftere, når markedet ikke er så transparent, som det 

er ved implementeringen af prisalgoritmer. Forbrugervelfærden, hvilken er fokus 

i dette tilfælde, falder således, når virksomhederne implementerer parallelle pris-

algoritmer, da stiltiende koordinering er lettere at opretholde, blandt andet grundet 

den øgede transparens.  

Sammenfattende vurderes det, at de parallelle prisalgoritmer i Predictable Agent 

scenariet påvirker strukturen på markedet samt virksomhedernes prisadfærd på en 

sådan måde, at forbrugervelfærden falder, idet virksomhederne ikke har incita-

ment til at afvige fra den stiltiende koordinering, hvorfor virksomhederne vil sætte 

en pris, der ligger over det konkurrencemæssige niveau. 

4.4 Økonomisk delkonklusion 

For at måle indflydelsen af markedskarakteristika på sandsynligheden for stilti-

ende koordinering, blev det vurderet, hvordan disse karakteristika vil påvirke den 

kritiske tærskel for, hvornår koordinering kan ske. Virksomheder er i stand til at 

opretholde stiltiende koordinering, når vægten de lægger på fremtidig profit, målt 

ved deres diskonteringsfaktor, er over denne tærskel. Dette blev efterfulgt af en 

analyse af, hvordan stiltiende koordination uden brugen af algoritmer påvirker 

markedet. Det blev vurderet, at virksomhederne ved brug af grim trigger 

 
103 Viscusi, W. Kip, et al. (2018). Economics of Regulation and Antitrust. 5. ed., The MIT Press., s. 82. 
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strategien ikke havde incitament til at afvige fra den samarbejdende ligevægt med-

mindre virksomhederne vurderede, at sandsynligheden for gengældelse er lav. På 

et marked uden algoritmer er markedstransparensen og hyppigheden af interak-

tion ikke meget høj, hvorfor det må vurderes, at der er sandsynlighed for, at en 

afvigelse fra den samordnede adfærd ikke altid opdages og gengældes hurtigt. 

Derfor må der være perioder, hvor virksomhederne afviger fra ligevægten, og hvor 

prisen er lavere end ved samarbejde. I de perioder, hvor virksomhederne samar-

bejder, vil producentoverskuddet være højere, og forbrugeroverskuddet være la-

vere end i de perioder, hvor virksomhederne afviger fra samarbejdet, og sætter 

lave priser. Forbrugervelfærden bliver altså påvirket negativt i de perioder, hvor 

virksomhederne samarbejder. 

Det blev analyseret, hvilken effekt implementeringen af prisalgoritmer har på 

virksomhedernes prisfastsættelse ved hjælp af SCP-paradigmet. Prisalgoritmerne 

i Predictable Agent scenariet har en effekt på markedstransparensen samt på ha-

stigheden og frekvensen hvormed interaktion sker. Dette ændrer markedets struk-

tur, hvilket er med til at facilitere opretholdelsen af stiltiende koordinering. Pris-

algoritmer ændrer desuden virksomhedernes adfærd på markedet. Det er lettere 

for virksomhederne at nå til en samordnet ligevægt ved brug af prisalgoritmer. 

Desuden vil virksomhederne ikke have incitament til at afvige fra den samordnede 

ligevægt, eftersom denne ligevægt har de højeste payoffs for begge virksomheder. 

En afvigelse fra den koordinerede pris vil blive opdaget og gengældt, hvorfor der 

ikke vil kunne opnås en højere payoff ved at afvige fra strategien. Derfor vil stil-

tiende koordinering altid kunne opretholdes, når virksomhederne anvender prisal-

goritmer. Derfor sker der et større tab af forbrugervelfærd, når virksomhederne 

anvender parallelle prisalgoritmer til at facilitere stiltiende koordinering. De pa-

rallelle prisalgoritmer påvirker strukturen på markedet samt virksomhedernes 

prisadfærd på en sådan måde, at forbrugervelfærden falder, idet virksomhederne 

ikke har incitament til at afvige fra den stiltiende koordinering.  
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DEL II – JURIDISK ANALYSE 

Kapitel 5: Forbud mod  

konkurrencebegrænsende aftaler 

5.1 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 101 

5.1.1 Bestemmelsens formål 

Konkurrencereglerne er designet til at opnå traktatens formål om integration af 

nationale markeder gennem oprettelsen af et enkelt marked. Målene med EU-kon-

kurrencereglerne er centreret omkring, og er primært konsistente med, forbruger-

nes velfærd, men er ikke begrænset til dette.104 Reglerne sigter mod at beskytte 

konkurrencen på markedet, som et middel til at øge forbrugervelfærd og til at sikre 

en efficient allokation af ressourcer.105 Ud over det nævnte kernefokus på forbru-

gervelfærd, har retspraksis fra EU-Domstolen desuden understreget målet om at 

opretholde en effektiv konkurrencestruktur. EU-Domstolen har i denne forbin-

delse fastslået, at EU-konkurrenceretten ikke kun er rettet mod praksis, der direkte 

kan forårsage skade for forbrugerne, men også mod praksis, der er skadelig for 

forbrugerne gennem dens indvirkning på en effektiv konkurrencestruktur.106 Ef-

fektiv fordeling af ressourcerne er ligeledes en vigtig del af EU-konkurrenceret-

ten. Der stræbes mod, at markeder fungerer korrekt, og at forbrugerne drager for-

del af den effektivitet og produktivitet, der følger med en effektiv konkurrence 

mellem virksomheder på et marked.107 Det ønskes således at fremme økonomisk 

effektivitet som led i anvendelsen af EU-konkurrenceret.  

 
104 BEUC Discussion Paper on “The Goals of EU Competition Law and the Digital Economy”, Prof. Ariel Ezrachi (Univer-

sity of Oxford), s. 4. 
105 Ibid., s. 6. 
106 Se for eksempel sag Sag C-6/72 - Europemballage Corporation og Continental Can Company mod Kommissionen, Dom-

stolens Dom af 21. februar 1973, ECLI:EU:C:1973:22, præmis 26; BEUC Discussion Paper on “The Goals of EU Compe-

tition Law and the Digital Economy”, Prof. Ariel Ezrachi (University of Oxford), s. 7. 
107 BEUC Discussion Paper on “The Goals of EU Competition Law and the Digital Economy”, Prof. Ariel Ezrachi (Univer-

sity of Oxford), s. 9. 
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Horisontalt samarbejde108 kan være en kilde til betydelige økonomiske fordele, 

især hvis det indebærer sammenlægning af komplementære aktiviteter, udveks-

ling af viden eller aktiver. På den anden side kan et horisontalt samarbejde skabe 

konkurrencemæssige problemer, hvis parterne for eksempel indgår aftaler om 

fastsættelse af priser eller produktionsmængder eller om markedsdeling.109 Hori-

sontalt samarbejde kan være med til at give parterne mulighed for at opnå mar-

kedsstyrke for derved at skabe negative virkninger på markedet. TEUF art. 101 

danner retsgrundlaget for en vurdering, der skal afveje de ovenfor nævnte konkur-

renceskadelige og konkurrencefremmende virkninger.110 

5.1.2 Grundprincipper for vurderingen af konkurrencebegrænsende aftaler 

TEUF art. 101, stk. 1, erklærer, at alle konkurrencebegrænsende aftaler, alle ved-

tagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samord-

net praksis er uforenelige med det indre marked, når de påvirker samhandlen mel-

lem medlemsstater.111 Bestemmelsen opregner tre betingelser, som skal være op-

fyldt, før forbuddet træder i kraft. Der skal være tale om 1) en aftale mellem virk-

somheder eller vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder eller om 

samordnet praksis, der 2) kan påvirke samhandlen mellem medlemsstater, og som 

3) udgør en konkurrencebegrænsning inden for det indre marked. Desuden er det 

gennem praksis fastslået, at der skal være tale om en ”væsentlig” eller ”mærkbar” 

begrænsning af konkurrencen.112 I de tre følgende afsnit vil de ovenstående betin-

gelser blive præsenteret.  

5.1.2.1 Aftale mellem virksomheder eller vedtagelser inden for en            

sammenslutning af virksomheder eller samordnet praksis 

Der foreligger en aftale efter TEUF art. 101, når parterne når til almindelig enig-

hed om en plan, der begrænser, eller kan begrænse, deres kommercielle handle-

frihed. Dette kan for eksempel ske ved, at parterne fastlægger retningslinjer for 

deres fælles optræden på markedet eller ved at afstå fra at optræde på markedet.113 

 
108 Placeringen i produktionskæden afgør, om der er tale om en horisontal eller vertikal samarbejdsaftale. Ved horisontalt 

samarbejde forstås samarbejde mellem virksomheder, der befinder sig i samme led i produktionskæden. 
109 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 2 og 3 
110 Ibid., pkt. 4. 
111 Fejø, Jens, and Ølykke, Grith. (2014). EU-Konkurrenceret: Almindelig Del. 5. udg. ed., Jurist- Og Økonomforbundets 

Forlag., s. 34. 
112 Ibid., s. 35. 
113 Ibid., s. 36. 
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Det er ifølge Rettens afgørelse i sagen om Rørkartellet114 tilstrækkeligt, at de på-

gældende virksomheder har givet udtryk for en fælles vilje til at optræde på mar-

kedet på en bestemt måde. Forbuddet gælder således både mundtlige og skriftlige 

aftaler.115 Sådanne former for aftaler vil blive betragtet som per se ulovlige, med-

mindre aftalerne er undtaget fra forbuddet i medfør af TEUF art. 101, stk. 3.  

5.1.2.2 Påvirke samhandlen mellem medlemsstater 

TEUF art. 101, stk. 1, finder kun anvendelse, når den konkurrencebegrænsende 

aftale kan påvirke handlen mellem medlemsstater. Bestemmelsen sigter mod at 

afgrænse forbuddets anvendelsesområde på en sådan måde, at det rammer aftaler, 

der kan være til hinder for at oprette eller fastholde det indre marked mellem med-

lemsstaterne.116 Bestemmelsen i TEUF art. 101, stk. 1, kræver ikke, at der faktisk 

har fundet en påvirkning på samhandlen sted, da det er tilstrækkeligt, at aftalerne 

er egnede til at påvirke samhandlen, hvilket kan udledes af ordlyden ”kan påvirke 

samhandlen”. Betingelserne for at aftalen kan påvirke samhandlen, er dog kun 

opfyldt, hvis det på grund af samtlige objektive, retlige eller faktiske forhold kan 

forudses med tilstrækkelig sandsynlighed, at aftalen ”direkte, indirekte, faktisk el-

ler muligvis” kan have indflydelse på varehandlen mellem medlemsstaterne.117 Be-

tingelserne for at en aftale kan påvirke samhandlen, vil ikke blive uddybet nær-

mere, da det vil blive antaget, at den fornødne påvirkning af samhandlen forelig-

ger. 

5.1.2.3 Udgør en konkurrencebegrænsning 

TEUF art. 101, stk. 1, finder anvendelse på aftaler mv., der har til formål eller til 

følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for det indre marked. 

Der sondres i bestemmelsen mellem aftaler med konkurrencebegrænsede formål 

eller virkning.118 Aftaler med konkurrencebegrænsende formål er aftaler, der i de-

res natur er egnet til at begrænse konkurrencen i henhold til TEUF art. 101, stk. 

 
114 Sag T-31/99 - ABB Asea Brown Boveri mod Kommissionen, Dom afsagt af Retten i Første Instans (Fjerde Afdeling) 

den 20. marts 2002, ECLI:EU:T:2002:77. 
115 Fejø, Jens, and Ølykke, Grith. (2014). EU-Konkurrenceret: Almindelig Del. 5. udg. ed., Jurist- Og Økonomforbundets 

Forlag., s. 37. 
116 Ibid., s. 62. 
117 Sag C-56/65, Société Technique Minière mod Maschinenbau Ulm, Domstolens Dom af 30. juni 1966, 

ECLI:EU:C:1966:38. 
118 Sondringen mellem ”overtrædelser med konkurrencebegrænsende formål” og ”overtrædelser med konkurrencebegræn-

sende virkning” skyldes den omstændighed, at visse former for hemmelige aftaler mellem virksomheder i sagens natur kan 

betragtes som skadelige for de normale konkurrencevilkår. 
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1.119 Hvis en aftale har et konkurrencebegrænsende formål, er det ikke nødvendigt 

at undersøge aftalens faktiske eller potentielle virkning på markedet, da en aftale 

med konkurrencebegrænsende formål vil være ulovlig, allerede fordi aftalen har 

et sådant formål.120 Aftaler med konkurrencebegrænsende virkning er en beteg-

nelse for aftaler, hvor den horisontale aftale ikke har et konkurrencebegrænsende 

formål. Her skal det i stedet undersøges, om aftalen har en mærkbar konkurrence-

begrænsende virkning.121 Der skal tages hensyn til både faktiske og potentielle 

virkninger, og der skal være en sandsynlighed for, at aftalen har konkurrencebe-

grænsende virkninger. 

5.1.3 Samordnet praksis, samt grænsefladen til parallel adfærd 

Samordnet praksis skal fange de konkurrencebegrænsninger, der har samme ef-

fekt som konkurrencebegrænsende aftaler, dog uden at der foreligger en konkret 

aftale.122 I sagen Imperial Chemical Industries Ltd mod Kommissionen123 define-

rede EU-Domstolen samordnet praksis som værende “en form for koordinering 

mellem virksomheder, som, uden at være udmøntet i en egentlig aftale, bevidst 

erstatter konkurrencerisikoen med et praktisk samarbejde.”124 Begrebet blev yder-

ligere klarlagt i sagen Suiker Unie125, hvor EU-Domstolen fastlagde, at denne ikke 

stiller krav om udarbejdelsen af en egentlig ”plan” for, hvordan man skulle koor-

dinere, men at denne koordinering skal forstås ud fra den grundtanke, der ligger 

bag traktatens konkurrencebestemmelser, hvorefter enhver erhvervsdrivende uaf-

hængigt skal tage stilling til den politik, den pågældende vil føre på markedet.126 I 

den nyere sag T-Mobile127, der blandt andet omhandlede, hvorvidt et møde mellem 

teleserviceudbydere var en samordnet praksis, der havde til formål at begrænse 

konkurrencen, udtalte EU-Domstolen, at erhvervsdrivende uafhængigt skal tage 

 
119 Sag C-209/07, Beef Industry Development og Barry Brothers, Domstolens Dom (Tredje Afdeling) af 20. november 2008, 

ECLI:EU:C:2008:643 (BIDS)., præmis 17.  
120 Sag C-209/07, Beef Industry Development og Barry Brothers, Domstolens Dom (Tredje Afdeling) af 20. november 2008, 

ECLI:EU:C:2008:643 (BIDS)., præmis 16. 
121 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01)., s. 8 
122 Fejø, Jens, and Ølykke, Grith. (2014). EU-Konkurrenceret: Almindelig Del. 5. udg. ed., Jurist- Og Økonomforbundets 

Forlag., s. 45. 
123 Sag C-48/69, Imperial Chemical Industries Ltd. mod Kommissionen, Domstolens Dom af 14. juli 1972, 

ECLI:EU:C:1972:70.  
124 Ibid., præmis 64. 
125 Forenede sager 40 - 48, 50, 54 - 56, 111, 113 og 114/73, Suiker Unie m.fl. mod Kommissionen, Domstolens Dom af 16. 

december 1975, ECLI:EU:C:1975:174. 
126 Ibid., præmis 173. 
127 Sag C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mod Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Domstolens 

Dom (Tredje Afdeling) af 4. juni 2009, ECLI:EU:C:2009:343. 
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stilling til den politik, de vil føre på det fælles marked, og i den forbindelse udtalte 

EU-Domstolen yderligere, at: 

”Selv om dette krav om uafhængighed ganske vist ikke udelukker de erhvervs-

drivenes ret til rationelt at tilpasse sig deres konkurrenters konstaterede eller 

antagelige adfærd, udelukker det imidlertid kategorisk enhver direkte eller in-

direkte kontakt mellem sådanne erhvervsdrivende, der er egnet til enten at 

have indflydelse på en eksisterende eller potentiel konkurrents adfærd på mar-

kedet eller over for en sådan konkurrent at afsløre den adfærd, som man selv 

har bestemt sig for at udvise, eller som man overvejer at udvise på dette mar-

ked, når sådanne kontakter har til formål eller til følge, at der opstår konkur-

rencevilkår, som ikke svarer til det pågældende markeds normale vilkår i be-

tragtning af produkternes eller de præsterede tjenesteydelsers art, størrelsen 

og antallet af virksomheder på markedet samt dettes omfang”.128  

Derfor kan det udledes, at når konkurrencen bevidst erstattes med samarbejde 

mellem virksomheder, vil der være tale som samordnet praksis.129 

Som det yderligere kan udledes af ovenstående domme fra EU-Domstolen, kan 

samordnet praksis tage form som informationsudveksling.130 Dette kan udledes, 

når EU-Domstolen angiver, at virksomhederne ikke må ”[…] afsløre den adfærd, 

som man selv har bestemt sig for at udvise, eller som man overvejer at udvise på 

et marked”.131 Herved skal forstås udveksling af følsomme oplysninger mellem 

konkurrenter, hvilket kan forårsage betydelig skade på konkurrencen på et mar-

ked, ved at gøre det lettere for konkurrenterne for eksempel at fastsætte priser. 

Hvis virksomheder er opmærksomme på deres konkurrenters fremtidige prisbe-

slutninger, kan de derefter koordinere deres priser for at høste det maksimale over-

skud til skade for forbrugerne. 

 
128 Sag C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mod Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Domstolens 

Dom (Tredje Afdeling) af 4. juni 2009, ECLI:EU:C:2009:343., præmis 32-33. 
129 Fejø, Jens, and Ølykke, Grith. (2014). EU-Konkurrenceret: Almindelig Del. 5. udg. ed., Jurist- Og Økonomforbundets 

Forlag., s. 46. 
130 Forenede sager 40 - 48, 50, 54 - 56, 111, 113 og 114/73, Suiker Unie m.fl. mod Kommissionen, Domstolens Dom af 16. 

december 1975, ECLI:EU:C:1975:174, præmis 174; Sag C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mod Raad van bestuur van de 

Nederlandse Mededingingsautoriteit, Domstolens Dom (Tredje Afdeling) af 4. juni 2009, ECLI:EU:C:2009:343, præmis 

32-33. 
131 Sag C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mod Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Domstolens 

Dom (Tredje Afdeling) af 4. juni 2009, ECLI:EU:C:2009:343, præmis 32- 33. 



Amalie Toft Bentsen og Sarah Kaa 

 

117 

 

Hvornår parallel adfærd kan anses for at være samordnet praksis, var et spørgsmål, 

EU-Domstolen tog stilling til i sagen Zuchner mod Bayerische Vereinsbank.132 Her 

fastlagde Domstolen, at selvom der ikke var noget motiv for at koordinere adfær-

den, kunne den parallelle adfærd stadig resultere i koordinering mellem virksom-

heder på en måde, der udgør samordnet praksis.133 EU-Domstolen anfører, at en 

parallel adfærd navnlig vil være omfattet af TEUF art. 101, stk. 1, hvis denne 

praksis gør det muligt for de deltagende virksomheder at fastlåse opnåede positi-

oner, og dermed fratage kunderne en reel mulighed for at nyde godt af gunstigere 

tjenesteydelser, som de ville få tilbudt under normale konkurrencevilkår.134 EU-

Domstolen giver desuden i denne sag nogle indikatorer på, hvornår den parallelle 

adfærd falder under begrebet samordnet praksis. Det anføres, at det må undersø-

ges, om der mellem de erhvervsdrivende, som udviser parallel adfærd, har været 

kontakt eller i det mindste været udvekslet oplysninger om relevante transaktio-

ner, som er eller vil blive foretaget senere, og om disse transaktioner afviger fra, 

hvordan de ville være, hvis de var foretaget ved fri konkurrence.135 

Som det kan udledes af EU-Domstolens retspraksis som beskrevet ovenfor, bliver 

den afgørende forskel mellem parallel adfærd (og således den stiltiende koordine-

ring) og samordnet praksis, et krav om en eller anden form for kontakt eller ud-

veksling af information mellem de virksomheder, der samordner deres praksis.136 

Vanskelighederne med stiltiende koordinering er, at selv om virkningen af en så-

dan koordinering på markedet potentielt er den samme som ved eksplicitte aftaler, 

så har parterne ikke stået overfor hinanden eller på anden vis eksplicit samarbejdet 

med hinanden om at koordinere deres adfærd.137 EU-Domstolen har gjort det klart, 

at parallel adfærd ikke i sig selv er underlagt forbuddet i TEUF art. 101, stk. 1.138 

Under visse markedsformer, som for eksempel på et oligopolistisk marked, vil 

parterne imidlertid kunne tilpasse deres adfærd, uden at der foreligger en vilje-

mæssig overensstemmelse mellem dem. I denne situation vil der ikke foreligge 

 
132 Sag C-172/80, Züchner mod Bayerische Vereinsbank, Domstolens Dom af 14. juli 1981, ECLI:EU:C:1981:178. 
133 Ibid., præmis 17. 
134 Ibid., præmis 20 
135 Ibid., præmis 21. 
136 Fejø, Jens, and Ølykke, Grith. (2014). EU-Konkurrenceret: Almindelig Del. 5. udg. ed., Jurist- Og Økonomforbundets 

Forlag., s. 49. 
137 Jones, Alison, and Sufrin, Brenda (2016). EU Competition Law: Text, Cases, and Materials. 6. ed., Oxford University 

Press., s. 661 
138 Forenede sager C-89/85 m.fl., Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mod Kommissionen, Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 

31. marts 1993, ECLI:EU:C:1993:120; Jones & Sufrin (2016), s. 694. 
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samordnet praksis i relation til TEUF art. 101, stk. 1.139 Derfor kan det udledes, at 

hvis virksomhederne kan indikere et logisk ræsonnement bag deres forretnings-

beslutninger uden nogle beviser på faktisk samarbejde, vil denne form for adfærd 

generelt være lovligt.140 

5.1.4 Bevisstandarden ved overtrædelse af TEUF art. 101 

Bevisførelsen i sager om samordnet praksis er svær at foretage på grund af den 

hemmelige karakter af adfærden.141 Det skal bevises, at der har været kontakt mel-

lem virksomhederne, før adfærden kan omfattes af TEUF art. 101, stk. 1, som 

samordnet praksis. Desuden har det før været usikkert, om den situation, hvor der 

alene foreligger en subjektiv tilpasning mellem de deltagende virksomheder, men 

hvor der ikke kan påvises nogen sammenhæng mellem virksomhedernes markeds-

adfærd, kan udgøre samordnet praksis i henhold til TEUF art. 101, stk. 1.142 EU-

Domstolen har dog i Anic Partecipazioni-dommen143 udtalt, at begrebet samordnet 

praksis forudsætter en adfærd på markedet, der ligger i forlængelse af denne sam-

ordning, samt årsagsforbindelse mellem samordning og adfærden.144 Der skal så-

ledes foreligge en objektiv sammenhæng mellem virksomhedernes adfærd på 

markedet. I T-Mobile-dommen blev det fastslået, at der er krav om en praksis på 

markedet, før der kan være tale om samordnet praksis.145 Reelt kan Kommissionen 

dog formode, at praksis finder sted efter en samordning, værende enten møder 

eller udveksling af oplysninger, og med den seneste udvikling er det også bekræf-

tet, at denne formodning kan støttes på et enkelt tilfælde af samordning.146  

 
139 Fejø, Jens, and Ølykke, Grith. (2014). EU-Konkurrenceret: Almindelig Del. 5. udg. ed., Jurist- Og Økonomforbundets 

Forlag., s. 46-47. 
140 Se for eksempel de Forenede sager 40 - 48, 50, 54 - 56, 111, 113 og 114/73, Suiker Unie m.fl. mod Kommissionen, 

Domstolens Dom af 16. december 1975, ECLI:EU:C:1975:174 (Suiker Unie), præmis 172-174. Se også den senere sag C-

8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mod Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Domstolens Dom 

(Tredje Afdeling) af 4. juni 2009, ECLI:EU:C:2009:343, præmis 32-35. 
141 Fejø, Jens, and Ølykke, Grith. (2014). EU-Konkurrenceret: Almindelig Del. 5. udg. ed., Jurist- Og Økonomforbundets 

Forlag, s. 47. 
142 Ibid. s. 47. 
143 Sag C-49/92 P, Kommissionen mod Anic Partecipazioni, Domstolens Dom (Sjette Afdeling) af 8. juli 1999, 

ECLI:EU:C:1999:356. 
144 Ibid., præmis 118-119. 
145 Sag C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mod Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Domstolens 

Dom (Tredje Afdeling) af 4. juni 2009, ECLI:EU:C:2009:343, præmis 58. 
146 Fejø, Jens, and Ølykke, Grith. (2014). EU-Konkurrenceret: Almindelig Del. 5. udg. ed., Jurist- Og Økonomforbundets 

Forlag, s. 53. 
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Kapitel 6: Gældende ret  

for anvendelse af prisalgoritmer 

6.1 Predictable Agent scenariet i et konkurrenceretligt perspektiv 

Prisalgoritmen i Predictable Agent scenariet er programmeret til at overvåge kon-

kurrenternes prisstigninger og følge disse, når det er forsvarligt, og samtidig er 

den programmeret til at profitmaksimere. Modsat prisalgoritmer, som har til for-

mål at opretholde en allerede eksisterende konkurrencebegrænsende aftale147, vil 

prisalgoritmerne i dette scenarie agere ensidigt, og de konkurrerende virksomhe-

der har ikke på forhånd fastlagt en konkurrencebegrænsende aftale. Derfor er 

prisalgoritmeres parallelle adfærd som udgangspunkt ikke omfattet af forbuddet i 

TEUF art. 101, stk. 1. Implementeringen af prisalgoritmerne kan dog muligvis 

have konkurrencebegrænsende virkninger på markedet. Når virksomhederne im-

plementerer parallelle prisalgoritmer, vil de vide, uafhængigt af hinanden, og så-

ledes uden en eksplicit aftale, at en dominerende strategi vil være at følge konkur-

rentens prisstigninger.148 Virkningerne af prisalgoritmerne på markedskarakteristi-

kane vil derfor blive vurderet i en juridisk kontekst, idet det blandt andet er angivet 

i Retningslinjerne, at disse hovedsageligt bygger på retlige og økonomiske krite-

rier, og at de økonomiske kriterier, er et nøgleelement i vurderingen af en horison-

tal samarbejdsaftales sandsynlige virkninger på markedet.149  

For at en adfærd er omfattet af TEUF art. 101, stk. 1, må der foreligge en aftale 

mellem virksomheder, vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder 

eller en samordnet praksis. Da brugen af prisalgoritmer i Predictable Agent sce-

nariet ikke indebærer nogen faktisk aftale eller vedtagelse, bliver spørgsmålet, 

hvorvidt dette scenarie kan blive omfattet af begrebet ”samordnet praksis”. Derfor 

 
147 For eksempel Ezrachi og Stuckes scenarier “Messenger” og “Hub and Spoke”. 
148 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press, s. 65. 
149 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), s. 4, pkt. 5.  
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er udgangspunktet for den konkurrenceretlige analyse, en formodning om, at der 

er konkurrencebegrænsende virkninger ved anvendelse af parallelle prisalgorit-

mer, som muligvis kan omfattes af TEUF art. 101.  

6.2 Prisalgoritmer, parallel adfærd eller samordnet praksis? 

Følgende afsnit har til formål at vurdere, om prisalgoritmernes parallelle adfærd 

er omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i TEUF art. 101, 

stk. 1. Analysen søger at vise, at prisalgoritmers parallelle adfærd på markedet, til 

dels har samme virkning som samordnet praksis – også selvom der ikke har været 

kontakt eller en direkte udveksling af information mellem konkurrenterne. Ud-

veksling af information mellem konkurrenter kan bruges til kunstigt at øge gen-

nemsigtigheden på markedet med den konsekvens, at der mellem konkurrenter 

kan skabes en gensidig forståelse af deres fælles adfærd, hvorefter konkurrenterne 

koordinerer deres opførsel i overensstemmelse hermed. Baggrunden for at ind-

drage informationsudveksling som en del af analysen er således tesen om, at an-

vendelsen af prisalgoritmer kan have samme effekter som ved virksomhedernes 

udveksling af information. 

6.2.1 Informationsudveksling under TEUF art. 101 

EU-Domstolen har i en række sager fastlagt, hvordan kommunikation og udveks-

ling af information mellem konkurrenter kan føre til konkurrencebegrænsende ad-

færd. I 1998 afsagde EU-Domstolen dom i John Deere-sagen150, i hvilken infor-

mationsudvekslings rolle i forbindelse med vurdering af konkurrencebegræn-

sende adfærd blev beskrevet. Retten fandt, at transparens både har konkurrence-

fremmende og konkurrencebegrænsende effekter. Transparens vil være mindre 

problematisk, når der er usikkerhed omkring konkurrenternes adfærd på marke-

det, men mere problematisk på stærkt koncentrerede oligopolistiske markeder, 

hvor gennemsigtighed muligvis fjerner al usikkerhed omkring konkurrenternes 

adfærd. Udvekslingen af information mellem konkurrenter kan således reducere 

den strategiske usikkerhed på koncentrerede oligopolistiske markeder. Især i situ-

ationer, hvor udvekslingen af information vil kunne give virksomhederne kend-

skab til konkurrenternes markedsstrategier, vil det være et problem.151  

 
150 Sag T-35/92, John Deere mod Kommissionen, Rettens dom (Anden Afdeling) af 27. oktober 1994, ECLI:EU:T:1994:259 
151 Ibid., præmis 51. 
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Dette budskab om, at udvekslingen af information er uforenelig med konkurren-

ceretten, hvis den fører til reduceret usikkerhed, blev gentaget af EU-Domstolen i 

T-Mobile-sagen.152 Her fastlagde EU-Domstolen, at udveksling af oplysninger 

mellem konkurrenter kan være konkurrencebegrænsende, når det kan fjerne usik-

kerhedsmomenter med hensyn til tidspunktet for, omfanget af og fremgangsmå-

den i forbindelse med den tilpasning, der skal foretages af den berørte virksom-

hed.153 

Hvornår informationsudveksling mellem konkurrenter på markedet kan føre til 

samordnet praksis blev ligeledes demonstreret i sagen Wood Pulp154 afsagt af EU-

Domstolen. I denne sag besluttede EU-Domstolen, at virksomheder kunne ud-

veksle information, der er kendt for offentligheden, med deres konkurrenter, så 

længe der ikke er involveret kommercielt følsomme data.155 

Den konkurrencemæssige vurdering af, hvornår informationsudveksling er sket, 

beskrives i Kommissionens Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i Trak-

taten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på horisontale samarbejdsafta-

ler (Retningslinjerne):  

”Informationsudveksling kan ske under forskellige former, nemlig for det før-

ste gennem konkurrenters direkte og fælles dataanvendelse, og for det andet 

indirekte gennem et fælles agentur (f.eks. brancheforening), via tredjemand, 

såsom et markedsforskningsinstitut, eller gennem parternes leverandører eller 

gennem detailhandlere.”156 

Dette indebærer, at det ikke blot er direkte informationsudveksling mellem kon-

kurrenter på et marked, men at informationsudveksling ligeledes kan ske indi-

rekte, gennem forskellige former for kanaler. I Retningslinjerne bliver det adres-

seret, at en øget markedsgennemsigtighed, vil øge sandsynligheden for hemmelig 

samordning, da informationsudvekslingen på et sådant marked, vil lette tilgangen 

 
152 Sag C-8/08, T-Mobile Netherlands m.fl. mod Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Domstolens 

Dom (Tredje Afdeling) af 4. juni 2009, ECLI:EU:C:2009:343 
153 Ibid., præmis 41. 
154 Forenede sager C-89/85 m.fl., Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mod Kommissionen, Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 

31. marts 1993, ECLI:EU:C:1993:120 
155 Ibid., præmis 59-65. 
156 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 55. 
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til at opnå en fælles forståelse af markedet.157 Retningslinjerne gør det imidlertid 

klart, at det skal være muligt, at tilpasse sig givne informationer om konkurrenter-

nes forventede eller eksisterende adfærd158 Virksomheder har således mulighed for 

at tilpasse sig markedet og handle strategisk, så længe det ikke udgør en konkur-

rencebegrænsning. Dette udelukker derfor enhver direkte eller indirekte kontakt 

mellem konkurrenter, der har til formål eller følge, faktisk eller potentielt, at på-

virke konkurrenters adfærd på markedet eller at oplyse en sådan konkurrent om, 

hvilken adfærd de selv har besluttet eller overvejer at udøve, for derved at lette 

den hemmelige samordning på markedet.159 

6.2.2 Informationsudveksling i relation til prisalgoritmer  

Eksklusiv informationsudveksling mellem konkurrenter kan føre til konkurrence-

begrænsninger. Dette må forstås i lyset af, at ikke alle på markedet deltager i en 

sådan udveksling. Herunder er det udvekslingen af følsomme oplysninger, der 

medfører betydelige ulemper for konkurrenter, som ikke er en del af denne ud-

vekslingsordning.160 I perspektivet til prisalgoritmer kan der stilles spørgsmålstegn 

ved, om der finder en eksklusiv udveksling af information sted, når virksomheder 

uden prisalgoritmer ikke kan deltage? 

Informationsudveksling mellem konkurrenter kræver en form for kommunikation 

mellem de involverede parter, enten direkte eller indirekte. Det blev ligeledes i 

sagen Zuchner mod Bayerische Vereinsbank161 fastslået af EU-Domstolen, at kom-

munikation – direkte eller indirekte – er central for afgørelsen af, om virksomhe-

ders adfærd skal betragtes som samordnet praksis eller blot som intelligente mar-

kedsreaktioner.162 Da TEUF art. 101, stk. 1, ikke fratager virksomheder mulighe-

den for at agere intelligent med hensyn til, hvordan deres konkurrenter agerer, vil 

kommunikation være vigtig for vurderingen af, hvorvidt der er tale om samordnet 

 
157 Ibid., pkt. 65. 
158 Ibid., pkt. 65. 
159 Forenede sager 40 - 48, 50, 54 - 56, 111, 113 og 114/73, Suiker Unie m.fl. mod Kommissionen, Domstolens Dom af 16. 

december 1975, ECLI:EU:C:1975:174, præmis 173 ff. 
160 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 70. 
161 Sag C-172/80, Züchner mod Bayerische Vereinsbank, Domstolens Dom af 14. juli 1981, ECLI:EU:C:1981:178 
162 Ibid., præmis 22. 
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praksis eller blot stiltiende koordinering, der som udgangspunkt ikke er omfattet 

af TEUF art. 101.163 

Virksomhedernes prisalgoritmer vil studere mønstre i konkurrenternes prisfast-

sættelse og markedsføring, og foretage ”predictable analytics”.164 Algoritmerne 

kommunikerer derfor ikke eksplicit med konkurrenternes prisalgoritmer, hvorfor 

der ikke er tale om kommunikation og informationsudveksling i traditionel for-

stand. På trods af, at prisalgoritmerne ikke udveksler information i traditionel for-

stand, kan der alligevel drages paralleller mellem de virkninger, informationsud-

veksling har på markedet, samt virkningerne af implementeringen af prisalgorit-

mer. Det er som beskrevet i Wood Pulp-sagen muligt for erhvervsdrivende at ud-

veksle information, der er frit tilgængeligt på markedet og kendt af offentligheden, 

så længe det ikke involverer kommercielt følsomme oplysninger.165 Det er dog ud 

fra betragtningen af, at prisalgoritmerne, selvom de kun indhenter offentlige til-

gængelige oplysninger, med deres mulighed for ”predictable analytics”, langt 

bedre og mere effektivt kan anvende den tilgængelige information, hvilket dermed 

kan have konkurrencebegrænsende virkninger.  

I de tilfælde, hvor hele industrien udelukkende anvender parallelle prisalgoritmer, 

vil det føre til, at markedet bliver mere transparent.166 Jo mere transparent at mar-

kedet er, des nemmere bliver det for virksomhederne at monitorere konkurren-

terne, hvilket giver større mulighed for at komme til en gensidig forståelse af, at 

den fælles pris skal forøges.167 Den strategiske usikkerhed på markedet reduceres 

som et resultat heraf. Sammenholdes dette med almindelig informationsudveks-

ling, ses det også at udveksling af information mellem konkurrenter øger marke-

dets gennemsigtighed og reducerer den strategiske usikkerhed.168 Retningslinjerne 

henviser til specifikke bekymringer vedrørende den øgede gennemsigtighed grun-

det udveksling af information mellem konkurrenter, hvilket fører til tilstrækkelig 

gennemsigtighed og stabilitet på markedet til, at virksomhederne på det 

 
163 OECD. Algorithms and collusion – note from the European Union [2017], DAF/COMP/WD(2017)12., pkt. 22. 
164 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press, s. 61. 
165 Forenede sager C-89/85 m.fl., Ahlström Osakeyhtiö m.fl. mod Kommissionen, Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 

31. marts 1993, ECLI:EU:C:1993:120, præmis 59-65. 
166 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press, s. 61. 
167 Jones, Alison, and Sufrin, Brenda (2016). EU Competition Law: Text, Cases, and Materials. 6. ed., Oxford University 

Press, s. 655 
168 Se afsnit 4.3.1. 
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pågældende marked er i stand til at opretholde konkurrencebegrænsende adfærd.169 

Disse negative konsekvenser ved udveksling af information, har ligheder med de 

konsekvenser, parallelle prisalgoritmer har for markedsforholdene. Kommissio-

nen fastslår i Retningslinjerne vigtigheden af at vurdere informationsudvekslin-

gens konkurrencebegrænsende virkninger.170  

6.2.2.1 Informationsudveksling karakteristika 

Følgende afsnit har til formål at diskutere de relevante karakteristika for informa-

tionsudveksling som nævnt i Retningslinjerne, samt sætte disse i relation til pris-

algoritmerne i Predictable Agent scenariet. Informationsudvekslingens indfly-

delse på konkurrencen afhænger ikke blot af de oprindelige karakteristika ved det 

marked, hvor udvekslingen finder sted, såsom koncentration, gennemsigtighed, 

stabilitet, kompleksitet osv., men også af, hvordan den type oplysninger, der ud-

veksles, kan ændre disse karakteristika.171 

6.2.2.1.1 Offentlighed 

Oplysninger der er offentlige, vil normalt ikke udgøre en overtrædelse af TEUF 

art. 101, stk. 1. Offentlige oplysninger kan for eksempel være oplysninger, der er 

tilgængelige på de pågældende virksomheders hjemmesider.172 For at oplysninger 

kan anses som værende offentlige, skal oplysningerne være let tilgængelige for 

alle konkurrenter og kunder.173 Det anføres dog, at selvom oplysningerne er offent-

ligt tilgængelige, kan udveksling af supplerende oplysninger begrænse konkur-

rencen, hvis det mindsker den strategiske usikkerhed på markedet yderligere.174  

Det er forudsat, at der ikke er indgået en eksplicit konkurrencebegrænsende aftale 

mellem virksomhederne, der benytter sig af prisalgoritmerne. Det er således alene 

offentlige oplysninger, der anvendes i algoritmernes fastsættelse af prisstrategien. 

Netop disse offentlige oplysninger, har imidlertid stor indflydelse på 

 
169 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 78. 
170 Ibid., pkt. 75. 
171 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 77. 
172 Ibid., pkt. 92 
173 Få søgeomkostninger forbundet med indsamlingen af oplysningerne. 
174 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 93. 
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gennemsigtigheden af markedet. Når gennemsigtigheden på markedet øges, vil 

sandsynligheden for at koordineret adfærd kan opstå på markedet, samtidig også 

øges.  

Hvis oplysningerne stilles til rådighed for samtlige konkurrenter og kunder på lige 

fod, vil der være tale om en offentlig informationsudveksling. Dette kan mindske 

sandsynligheden for stiltiende koordinering på markedet, hvis konkurrenter der 

ikke deltager i samordningen, potentielle konkurrenter og kunder er i stand til at 

imødegå de potentielle konkurrencebegrænsende virkninger.175 Set i relation til 

prisalgoritmer, vil informationerne, herunder priserne, være offentligt tilgænge-

lige. Det vil dog kun være virksomheder med tilsvarende prisalgoritmer, der har 

mulighed for at behandle informationerne i det samme store omfang. Prisalgorit-

merne vil behandle de offentlige oplysninger mere komplekst, hurtigere og på en 

mere nøjagtig måde, end mennesker kan. Dertil kommer, at prisalgoritmer kan 

indsamle mange flere oplysninger end den menneskelige prisfastsætter. 

6.2.2.1.2 Strategiske oplysninger 

En anden af de karakteristika, der nævnes i Retningslinjerne, er hvorvidt informa-

tionerne kan vurderes at være strategiske oplysninger176. Der er ifølge Kommissi-

onen større sandsynlighed for, at udveksling af strategiske oplysninger mellem 

konkurrenter, det vil sige oplysninger, der mindsker den strategiske usikkerhed på 

markedet, er omfattet af TEUF art. 101, end andre typer informationsudveksling.177 

Anvendes strategiske oplysninger i fællesskab, kan det medføre konkurrencebe-

grænsninger, hvis virksomhedernes mulighed til at træffe selvstændige beslutnin-

ger mindskes på baggrund af et svagt incitament til at konkurrere.178 Det anføres i 

Retningslinjerne, at udveksling af strategiske oplysninger mellem konkurrenter 

skal betragtes som samordning, fordi den gør konkurrenternes adfærd på markedet 

mindre uafhængig og mindsker deres incitament til at konkurrere.179  

 
175 Ibid., pkt. 94. 
176 Strategiske oplysninger; priser, kundefortegnelser, produktionsomkostninger, mængder, omsætning, afsætning, kapacitet, 

kvalitet, markedsføringsplaner, risici, investeringer, teknologier, F&U-programmer og –resultater mv. Se Fejø, Jens, and 

Ølykke, Grith. (2014). EU-Konkurrenceret: Almindelig Del. 5. udg. ed., Jurist- Og Økonomforbundets Forlag, s. 55. 
177 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 86. 
178 Ibid., pkt. 86. 
179 Ibid., pkt. 61. 
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De strategiske oplysninger tager form som det samme, for både de menneskelige 

prisfastsættere og prisalgoritmerne. Det anføres dog ligeledes i Retningslinjerne, 

at oplysningernes strategiske nyttighed afhænger af, oplysningernes sammensæt-

ning og alder, samt under hvilke markedsforhold og hvor hyppigt de udveksles.180 

 

6.2.2.1.3 Markedsdækning 

Markedsdækning har ligeledes indflydelse på informationsudvekslingen. Infor-

mationsudveksling vil kun have en konkurrencebegrænsende virkning, hvis de in-

volverede parter har en tilstrækkelig stor del af det pågældende relevante mar-

ked.181 De øvrige virksomheder, der ikke deltager i informationsudvekslingsord-

ningen, vil kunne imødegå den konkurrenceskadelige adfærd, ved at true den hem-

melige samordnings eksterne stabilitet, for eksempel ved at fastsætte priserne til 

under det samordnede prisniveau. Dertil nævnes det i Retningslinjerne, at ”en til-

strækkelig stor del af markedet”, ikke defineres abstrakt, men af de forhold, der 

gør sig gældende i hver enkelte sag, og af den pågældende type informationsud-

veksling.182  

Som det tidligere er anført, øger prisalgoritmer stabiliteten på markedet. Øget sta-

bilitet kan indebære, at det er lettere at opretholde parallel adfærd mellem flere 

konkurrenter ad gangen, i modsætning til menneskelig parallel adfærd. Dette kan 

medføre, at såfremt der er flere virksomheder på et marked, der implementerer 

den samme form for prisalgoritme, så vil disse algoritmer snakke sammen på en 

måde, således at der er flere virksomheder uafhængig af størrelse, som kan opret-

holde den parallelle adfærd samtidig. Dette øger derfor markedsdækningen i for-

hold til, hvis det alene var et fåtal af virksomheder, der udførte den parallelle ad-

færd.  

6.2.2.1.4 Samlede eller individualiserede oplysninger 

Ved udveksling af samlede oplysninger, kan det være svært at genkende den en-

kelte virksomheds oplysninger, og en udveksling af sådanne oplysninger vil derfor 

 
180 Ibid., pkt. 86. 
181 Ibid., pkt. 87. 
182 Når informationsudveksling finder sted i en horisontal samarbejdsaftale vil en markedsdækning under tærsklerne, den 

relevante gruppefritagelsesforordning eller de minimis-meddelelsen for den pågældende aftaletype, normalt ikke være stor 

nok til, at informationsudvekslingen kan få konkurrencebegrænsende virkninger. 
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i langt mindre grad have en konkurrencebegrænsende virkning.183 I Predictable 

Agent scenariet er udgangspunktet, at det er priser der udveksles som led i det 

digitale transparente marked, hvorfor oplysningens karakter her anses for at være 

underordnet. 

 

6.2.2.1.5 Oplysningens alder 

I Retningslinjerne fastslås det, at det er usandsynligt, at hemmelig samordning vil 

være gældende, hvis virksomhederne udveksler oplysninger om tidligere forhold. 

Dette er begrundet i, at udvekslingen af oplysninger om tidligere forhold ikke gi-

ver et billede af konkurrenternes fremtidige adfærd eller skaber en forståelse for 

markedet.184 Derudover vil oplysninger, der er ældre, have en mindre nyttig værdi, 

især når det gælder om at afsløre afvigelser i tide, og dermed som en troværdig 

trussel om hurtig gengældelse. Der findes ingen på forhånd fastsat tærskel for, 

hvornår oplysningerne vedrører tidligere forhold, sådan at de er tilstrækkelig 

gamle til ikke at udgøre en risiko for konkurrencen.185 Sættes dette i relation til 

prisalgoritmer, bemærkes det, at den måde hvorpå oplysninger indsamles og deles 

i forbindelse med anvendelsen af prisalgoritmer, vil være i realtid. Dette medfører, 

at de oplysninger, som udveksles ved brugen af prisalgoritmer i mange tilfælde, 

vil være helt nye oplysninger. Om ikke andet, er det under alle omstændigheder 

både hurtigere og nemmere at dele information i realtid med konkurrenter på mar-

kedet. Virksomheder vil derudover sandsynligvis anvende historiske prisdata ved 

programmering af algoritmen.186 

6.2.2.1.6 Informationsudvekslingens hyppighed 

I forlængelse af ovenstående sætter Retningslinjerne fokus på informationsud-

vekslingens hyppighed. Her slås det fast, at det gøres lettere at skabe en fælles 

forståelse af et marked mellem to konkurrenter, hvis der sker hyppig informati-

onsudveksling, hvormed risikoen samtidig øges for hemmelig samordning.187 Det 

er tidligere blevet diskuteret, hvilken indflydelse prisalgoritmer har på frekvensen 

 
183 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 89. 
184 Ibid., pkt. 90 
185 Ibid., pkt. 90 
186 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2017). Two Artificial Neural Networks Meet in an Online Hub and Change the Future (of 

Competition, Market Dynamics and Society). Research Paper #323, s. 14. 
187 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 91 
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af transaktioner på et marked. Det blev i denne forbindelse fastslået, at fremkom-

sten af prisalgoritmer, har øget hastigheden, hvormed virksomheder kan træffe 

forretningsbeslutninger.188 Virksomhedernes algoritmer kan således tilgå og til-

passe priser inden for millisekunder, selv for bestemte personer på bestemte tids-

punkter og på tusindvis af produkter.189 Dette kan være med til at øge informati-

onsudvekslingens hyppighed set i relation til menneskelig interaktion.  

6.2.3 Opsummering  

I betragtningen af informationsudvekslingens karakteristika fremsat i Retnings-

linjerne, sammenholdt med prisalgoritmernes parallelle adfærd, må det være af 

stor betydning, hvor nært beslægtede de er. Konkurrencen på markedet afhænger 

således af informationsudvekslingens påvirkning på disse karakteristika. Prisalgo-

ritmernes påvirkning på disse karakteristika, er vurderet til at have samme effekt 

som det ses ved traditionel informationsudveksling. Herunder fremhæves karak-

teristika som: offentlige oplysninger, markedsdækning, informationsudvekslin-

gens hyppighed samt oplysningens alder. Således må der under disse karakteri-

stika yderligere fremhæves den forskel, der er mellem den menneskelige prisfast-

sætter og den algoritmiske prisfastsætter. På trods af at der ikke sker en direkte 

informationsudveksling mellem prisalgoritmerne i traditionel forstand, får vilkå-

rene på markedet samt algoritmernes adfærd en stor indflydelse på markedsvilkå-

rene og dermed konkurrencen. Usikkerheden på markedet reduceres ved bevidst 

parallel adfærd foretaget af prisalgoritmerne.  

6.3 Juridisk delkonklusion 

Det er blevet fastslået, at for at en adfærd er ulovlig i henhold til TEUF art. 101, 

skal der være tale om 1) en aftale mellem virksomheder eller vedtagelser inden 

for en sammenslutning af virksomheder eller om samordnet praksis, der 2) kan 

påvirke samhandlen mellem medlemsstater, og som 3) udgør en konkurrencebe-

grænsning inden for det indre marked. Begrebet samordnet praksis blev derefter 

vurderet, særligt med henblik på en analyse af grænsefladen mellem samordnet 

praksis og parallel adfærd. Det blev vurderet, at enhver erhvervsdrivende skal tage 

stilling til den politik, den pågældende vil føre på markedet. Enhver direkte eller 

 
188 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4), pkt. 47. 
189 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press, s. 62. 
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indirekte kontakt mellem erhvervsdrivende, som har til formål eller til følge enten 

at påvirke en aktuel eller mulig konkurrents markedsadfærd, eller at informere end 

sådan konkurrent om den markedsadfærd, den pågældende erhvervsdrivende selv 

har besluttet sig for – eller overvejer – selv at følge, er derfor ulovlig i medfør af 

TEUF art. 101, stk. 1. Virksomhederne har således mulighed for at tilpasse sig 

markedsforholdene, så længe der ikke sker kommunikation eller ulovlig udveks-

ling af information mellem parterne. 

Ved vurdering af, hvorvidt adfærden for algoritmerne i Predictable Agent kunne 

opfattes som samordnet praksis, blev informationsudveksling diskuteret. Bag-

grunden for inddragelsen af informationsudveksling som en del af analysen var 

således tesen om, at anvendelsen af prisalgoritmer kan have samme effekter som 

ved virksomhedernes udveksling af information. Prisalgoritmerne i Predictable 

Agent scenariet øger transparensen og mindsker den strategiske usikkerhed på 

markedet, hvilket blev sammenholdt med almindelig informationsudveksling, 

som også det øger markedets gennemsigtighed samtidig med, at den strategiske 

usikkerhed bliver reduceret. Prisalgoritmerne har således en indflydelse på flere 

af karakteristikaene som kendes fra informationsudveksling, og flere af dem i en 

sådan grad, at de må siges at gå ud over, hvad den menneskelige prisfastsætter er 

i stand til. Algoritmernes evner til at indsamle og behandle informationen, der er 

tilgængelig på markedet, må i denne henseende ses som det afgørende element. 

Det skønnes, at de indvirkninger på konkurrencen, som prisalgoritmerne har, ud-

gør den samme påvirkning som ved informationsudveksling under samordnet 

praksis, hvorfor virkning af prisalgoritmerne, under forbuddet i TEUF art. 101, 

stk. 1, anses for at have samme effekt.  
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DEL III – INTEGRERET ANALYSE 

Kapitel 7: Behov for regulering?  

7.1 Er implementeringen af prisalgoritmer i Predictable Agent         

scenariet et problem? 

Skaden på markedet varierer ikke, uanset om den fælles profitmaksimerende pris 

opnås ved eksplicit kommunikation eller ved en stiltiende gensidig forståelse mel-

lem konkurrenterne.190 Før prisalgoritmer blev introduceret hos virksomhederne, 

var der dog i mange tilfælde begrænset transparens, og derfor var stiltiende koor-

dinering, på den måde, algoritmerne udøver den, svært at opretholde over tid.191 

Med implementeringen af prisalgoritmer får spørgsmålet om, hvorvidt stiltiende 

koordinering er et problem for markedet, derfor fornyet relevans. 

På baggrund af den juridiske og økonomiske delkonklusioner, må det vurderes, at 

prisalgoritmers stiltiende koordinering har en negativ effekt på det oligopolistiske 

marked, men at dette ikke er reguleret under TEUF art. 101, stk. 1. Den juridiske 

regel i TEUF art. 101, dækker ikke alle tilfælde af brugen af prisalgoritmer på 

markedet, idet det alene er tilfælde, hvor der kan bevises at være viljesmæssig 

overensstemmelse og således tilfælde, hvor det kan bevises, at der er sket kom-

munikation i en sådan grad, at adfærden kan anses for at være omfattet af begrebet 

samordnet praksis.  

7.1.1 Gavner prisalgoritmer mere end de skader? 

Det må vurderes, om der ved implementeringen af prisalgoritmer på detailmarke-

det, kan være fordele, der opvejer de skadelige effekter ved prisalgoritmer. 

 
190 Beneke, Francisco og Mackenrodt, Mark-Oliver (2019). Artificial intelligence and collusion. 50(1) International Review 

of Intellectual Property and Competition Law 109, s. 118. 
191 Motta, Massimo (2004). Competition Policy: Theory and Practice. Cambridge University Press, s. 141. 
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Herunder må der tages stilling til, om man eksempelvis kan se effekter, der har en 

positiv indflydelse på produktion, udbud, efterspørgsel eller generelt på forbru-

gervelfærden. TEUF art. 101, stk. 3, er muligheden for at undtage konkurrence-

begrænsende aftaler fra forbuddet i TEUF art. 101, stk. 1. For at opnå individuel 

fritagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, skal fire kumula-

tive betingelser være opfyldt.192 Det er i relation til analysen af prisalgoritmerne i 

Predictable Agent scenariet kun muligt at betragte de fire kumulative betingelser193 

på et teoretisk plan, da der ikke er nogen sager fra EU-domstolen vedrørende pris-

algoritmers parallelle adfærd, hvorfor omfanget af effektivitetsgevinsterne endnu 

ikke er blevet fastlagt.  

Mere generelt kan man diskutere, hvordan den nuværende viden om prisalgorit-

merne under Predictable Agent scenariet kan have indflydelse på de fire kumula-

tive betingelser. Eksempelvis angiver Kommissionen i Retningslinjerne, hvordan 

informationsudveksling i offentlig forstand, kan gavne forbrugerne, fordi det kan 

hjælpe dem med at tage kvalificerede valg, ved at nedsætte søgeomkostningerne.194 

Dette vedrører aktuelle inputpriser, der derved også kan sænke søgeomkostnin-

gerne for virksomhederne, hvilket kommer forbrugerne til gode i form af lavere 

slutpriser. Mere transparens på markedet kan i princippet fremme konkurrencen, 

da det længe er blevet anerkendt, at information er en vigtig bestanddel i frem-

skyndelsen af konkurrencedygtige markeder.195 Den uforstyrrede tilstrømning af 

information er således noget, forbrugere som udgangspunkt har gavn af, og gene-

relt kan det siges, at øget transparens eliminerer problemerne med asymmetrisk 

information.196 Det er noteret af OECD, at markedstransparens øger effektiviteten 

ved at reducere forbrugernes søgeomkostninger og tillader udbydere at 

 
192 Wegener Jessen, P. (2016). Regulering af konkurrence i EU (4. udg. ed.). København: Jurist- og Økonomforbundets 

Forlag, s. 65. 
193 De 4 kumulative betingelser er: ”1. aftalen skal bidrage til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til 

at fremme den tekniske eller økonomiske udvikling, dvs. medføre effektivitetsgevinster 2. begrænsningerne skal være nød-

vendige for at nå disse mål, dvs. effektivitetsgevinsterne 3. forbrugerne skal opnå en rimelig andel af fordelene derved, dvs. 

at de effektivitetsgevinster, herunder kvalitative effektivitetsgevinster, der opnås ved de nødvendige begrænsninger, i til-

strækkeligt omfang skal komme forbrugerne til gode, så de i det mindste opnår kompensation for aftalens restriktive virk-

ninger; derfor vil effektivitetsgevinster, der kun kommer aftalepaterne til gode, ikke være tilstrækkelige; i disse retningslinjer 

omfatter begrebet »forbrugere« aftaleparternes potentielle og/eller faktiske kunder, og 4. aftalen må ikke give parterne 

mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer.” 
194 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 99. 
195 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press, s. 4. 
196 Ibid., s. 4. 
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benchmarke deres performance mod konkurrenternes.197 Som en tilføjelse til denne 

effektivitetsbetragtning, bliver det argumenteret flere steder, at algoritmerne langt 

mere effektivt kan behandle data end mennesket kan, og derfor kan det diskuteres, 

hvorvidt effektivitetsgevinsterne ved offentligt tilgængelig information, opvejer 

den konkurrencebegrænsede effekt. Netop denne diskussion er vigtig i forhold til, 

om de begrænsninger den parallelle adfærd medfører, strækker sig udover det, der 

er nødvendigt for at opnå de effektivitetsgevinster som informationsudveksling 

medfører, og dermed ikke opfylder betingelserne i TEUF art. 101, stk. 3.198   

En anden vigtig karakteristik ved prisalgoritmer er den innovation, den kan tilføre 

markedet. Således kan den øgede transparens være med til at fremme virksomhe-

dernes evne til at udvikle nye tilbud baseret på algoritmerne. Dette udløser en me-

kanisme, hvor virksomhederne er under konstant pres for at innovere og dermed 

fremme dynamisk effektivitet.199 Samtidig kan algoritmerne også fremme effekti-

vitet ved at reducere produktionsomkostningerne, forbedre kvaliteten og ressour-

ceudnyttelsen samt strømline forretningsforløb på udbudssiden.200 Innovation øger 

asymmetrien mellem virksomhederne, hvilket gør miljøet mindre stabilt. Dette 

tilskynder virksomheder til at foretrække, at vælge kortsigtet profit, hvilket vil sige 

afvigelser fra den samordnede adfærd, fremfor langsigtet profit, dvs. samarbejde. 

Ved generelt at fremme innovation, kan algoritmer således mindske stabiliteten af 

samspil angående dette aspekt.201 OECD har vist hvordan markedsindtræden bliver 

fremmet af virksomhedernes evne til at udvikle nye produkter mv., gennem bru-

gen af algoritmer. 

Når prisalgoritmen står for både massedataindsamling og beslutningstagning, kan 

implementeringen af prisalgoritmer føre til omkostningsbesparelser.202 Der er så-

ledes omkostningsfordele at hente i forbindelse med blandt andet arbejdskraft, da 

prisalgoritmen erstatter tiden brugt på at indsamle og behandle oplysninger, samt 

den tid der bruges på at tage beslutninger vedrørende prisforøgelser eller –

 
197 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4), pkt. 27. 
198 Se mere i Europa-Kommissionen, Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 101. 
199 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4), pkt 22 
200 Ibid., pkt 22 
201 Autorité de la concurrence og Bundeskartellamt (2019). Algorithms and Competition, s. 19. 
202 Algoritmen indsamler oplysninger og anvender data i realtid, sådan at den står for både indsamling og behandling af data, 

hvorefter algoritmen tager en beslutning om prisfastsættelse. Se mere herom i Mehra, Salil K. (2016). Antitrust and the 

Robo-Seller: Competition in the Time of Algorithms. Minnesota law review, s. 1363. 
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nedsættelser. Som et resultat af dette, kan der være store omkostningsbesparelser 

i forbindelse med implementeringen af prisalgoritmer, og da det fremmer innova-

tionen på markedet, vil den rette løsning nødvendigvis ikke være at direkte for-

byde prisalgoritmerne.203  

Ud fra de ovenstående effekter, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, 

om prisalgoritmerne gavner mere end de skader. Dog kan det ses, at udviklingen 

af prisfastsættelse via prisalgoritmer i større og større grad bliver en del af realite-

ten på markederne og herunder især på det digitale detailmarked.204 Derfor må det 

stå klart, at man i EU bør tage stilling til, hvordan man håndterer den fremtidige 

trussel prisalgoritmer udgør for konkurrencen, samtidig med at man bevarer de 

positive effekter, de tilfører markedet. 

7.2 Virksomhedernes ansvar for prisalgoritmerne 

Hvem bør have ansvaret for algoritmernes handlinger, er det programmøren af 

algoritmen205, virksomheden, der implementerer den, eller ingen der har ansvaret? 

Den mulighed at ingen har ansvaret, kan ikke betragtes som realistisk, da det de 

facto ville give straffrihed for konkurrencebegrænsende adfærd, der er indført 

gennem formidleren af en algoritme.206 Dermed er en af de afgørende diskussioner 

i forhold til ansvaret, hvordan man skal henføre ansvaret til en enkelt person, når 

de kommercielle strategier er delegeret til en algoritme, og mennesker ikke kan 

påvirke måden, hvorpå sådanne beslutninger tages.207 Spørgsmålet omkring, hvor 

meget kontrol virksomhederne har over algoritmen, opstår derfor. Denne diskus-

sion skal ses i lyset af, at AI bliver stadig mere afgørende i forhold til udviklingen 

af algoritmerne. Det bliver nemmere at fastsætte priser uden menneskelig indblan-

ding, og dermed bliver det også svære at finde grænsen for virksomhedernes an-

svar. Det er altså afgørende at finde ud af, hvordan ansvaret for prisfastsættelse af 

algoritmer skal fastlægges i fremtiden. Skal algoritmens handlinger behandles se-

parat fra virksomhedens handlinger, eller skal de behandles som en del af enkelt 

 
203 Mehra, Salil K. (2016). Antitrust and the Robo-Seller: Competition in the Time of Algorithms. Minnesota law review, s. 

1363. 
204 Rapport fra kommissionen til Rådet og Europa-parlamentet, Endelig rapport om undersøgelsen af e-handelssektoren, 

Bruxelles, den 10.5.2017, COM(2017) 229 final, s. 2. 
205 Programmøren: antages her at producere algoritmen, og sælge den til virksomheden der implementere den.  
206 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4), pkt. 101. 
207 Ibid. OECD tilføjer dertil, ”Baseret på den nuværende lovbestandighed skal computerprogrammer og algoritmer betrag-

tes som værktøjer, hvilket betyder, at deres beslutning direkte kan tilskrives deres menneskelige operatører.” 
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enhed? OECD anfører, at de fleste algoritmer i dag fungerer på instruktioner de-

signet af mennesker, og der er ingen tvivl om, at mennesker i de fleste tilfælde er 

ansvarlige for de beslutninger, der træffes af algoritmer.208 

I forhold til prisalgoritmeres parallelle adfærd og ansvaret for denne, må der først 

betragtes ansvaret for algoritmer, der implementeres som led i et konkret aftalt 

spil. Har der eksempelvis været kommunikation mellem de to virksomheder, der 

har implementeret algoritmerne, med det formål at opretholde den indgåede aftale, 

må det i henhold til TEUF art. 101, stk. 1, være de virksomheder, der har indgået 

i den konkurrencebegrænsende adfærd, der er ansvarlige for prisalgoritmernes ad-

færd. I Predictable Agent scenariet er det bevidst parallelisme, der er i fokus, både 

på det menneskelige niveau og på maskine-niveau.209 Når mennesker sammensæt-

ter maskiner, vil de virke uafhængigt af hinanden uden en eksplicit aftale, og de 

vil vide, at en dominerende strategi vil være at følge konkurrentens prisstigninger. 

Derfor ser man, at algoritmerne er sat op til at udforske markedet og undersøge 

sandsynligheden for at oprette gensidighed, uden at driste sig ud i ulovlig planlagt 

praksis eller ulovlige aftaler.210 I sådan et tilfælde, hvor virksomhederne er bevidste 

om algoritmens formåen, må dette tages med i betragtningen omkring ansvaret for 

algoritmen. Det vil sige, om virksomhederne er bevidste om den parallelle adfærd, 

der, trods at den ikke falder under TEUF art. 101, stk. 1, stadig kan have negative 

konsekvenser på det oligopolistiske marked.211  

Som tidligere beskrevet, anerkendes det også, at virksomheder tilpasser sig intel-

ligent til markedsforholdene, så længe de ikke gør markedet mindre konkurrence-

dygtigt.212 Disse forhold er med til at understøtte, hvordan den nuværende konkur-

rencelovgivning og regulering af prisalgoritmer og bevidst parallelle adfærd kan 

være begrænset i det omfang, at det forbud som lovgivningen opstiller, dækker 

over de samme principper, som deres adfærd medfører. Derfor er det oplagt at 

definere ansvaret for algoritmers adfærd, særligt i lyset af AI som bliver mere og 

mere uafhængig af den menneskelige indgriben.  

 
208 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4), pkt. 101. 
209 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2016). Virtual Competition: The Promise and Perils of the Algorithm-Driven Economy. 

Harvard University Press, s. 65. 
210 Ibid. 
211 Se for eksempel afsnit 7.1. 
212 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01), pkt. 65. 
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Det er endnu svært at sige, hvordan algoritmens adfærd skal forstås fra konkur-

rencemyndighedernes side. Spørgsmålet er om den situation, hvor man ser en pris-

algoritme, der ensidigt analyserer og reagerer på offentligt observerbar adfærd fra 

konkurrentens prisalgoritme, muligvis bare skal kategoriseres som intelligent til-

pasning af markedet snarere end koordination.213 

I forbindelse med vurderingen af ansvaret for prisalgoritmers adfærd, har Tysk-

lands monopolkommission blandt andet taget to juridiske aspekter til overvejelse: 

1) en omvendelse af bevisbyrden i konkurrenceretlige sager med hensyn til skader 

forårsaget af en overtrædelse af konkurrenceretten, hvilket betyder, at konstate-

ringen af en samordnet anvendelse af prisalgoritmer ville give anledning til for-

modning om en pris, der ligger over konkurrenceniveauet, samt 2) en vidtræk-

kende udvidelse af ansvaret for overtrædelser af konkurrenceretten over for tred-

jepart, såsom it-tjenesteudbydere, hvad angår design af prisalgoritmer.214 

Konsekvenserne ved at gøre virksomhederne, og herunder tredjeparter, ansvarlige 

for alt, hvad prisalgoritmerne foretager sig i forbindelse med prisfastsætningen, 

kan både være positive og negative. Det der taler for at gøre virksomhederne an-

svarlige for prisalgoritmernes konkurrencebegrænsede virkninger, også selvom 

der ikke er et konkurrencebegrænsende formål, er at virksomhederne i sådan en 

situation vil være yderst opmærksomme på prisalgoritmernes adfærd for at undgå 

at blive pålagt ansvar. Med et strengt ansvar følger generelt mere påpasselighed 

fra den aktør, hvor ansvaret er pålagt.215 Dette vil medføre, at virksomhederne, hvis 

de bliver pålagt et strengt ansvar for prisalgoritmerne, vil være mere påpasselige 

med at benytte prisalgoritmer. Hvis virksomhederne er risikoaverse, vil de derfor 

ikke have så stort et incitament til at benytte prisalgoritmer som før. At pålægge 

virksomhederne et strengt ansvar ved brugen af prisalgoritmer kan medføre ugun-

stige effekter på innovation og investeringer, og således på de teknologiske frem-

skridt i det omfang, at virksomheder ikke vil have incitament til at udvikle nye og 

endnu mere effektive prisalgoritmer.216 

 
213 Autorité de la concurrence og Bundeskartellamt (2019). Algorithms and Competition, s. 6.  
214 Monopolkommission (2015). Competition policy: The challenge of digital markets. Special Report No 68. Special Report 

by the Monopolies Commission pursuant to section 44(1)(4) of the Act Against Restraints on Competition. 
215 Baird, Douglas G., Gertner, Robert H., Picker, Randal C. (1998). Game Theory and the Law. Harvard University Press, 

s. 15. 
216 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2015). Artificial Intelligence & Collusion: When Computers Inhibit Competition. University 

of Illinois Law Review, Vol. 2017, s. 1806. 
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En anden mulighed er at gøre virksomhederne ansvarlige for prisalgoritmernes 

konkurrencebegrænsende adfærd i det omfang, de bliver opmærksomme på mu-

ligheden for stiltiende koordinering og parallel adfærd, og ikke tager handling til 

at forhindre dette. Spørgsmålet opstår dog, om virksomhederne rent faktisk er i 

stand til at skelne mellem øget profit forårsaget af konkurrencebegrænsende pa-

rallel adfærd, og øget profit forårsaget af mere efficient allokering af ressourcer 

ved hjælp af algoritmer.  

7.3 Tiltag i reguleringen af algoritmisk stiltiende koordinering 

Følgende afsnit vil have et normativt perspektiv, og et retspolitisk fokus. Formålet 

er at vurdere de muligheder, konkurrencemyndighederne har i forbindelse med 

håndhævelsen af konkurrencereglerne i relation til prisalgoritmer og stiltiende ko-

ordinering.  

I Kommissionens rundbord med OECD i 2017, fastlægger Kommissionen fire 

muligheder i forbindelse med håndteringen af algoritmisk stiltiende koordine-

ring.217 Den første mulighed er at vente med tiltag og i mellemtiden undersøge, 

hvorvidt algoritmisk prisfastsætning i virkeligheden gør stiltiende koordinering 

mere udbredt og effektivt.218 En anden mulighed er at vente på, at markedet reage-

rer med modforanstaltninger for at komme algoritmisk stiltiende koordinering til 

livs. Det bemærkes imidlertid af Kommissionen, at sådanne modforanstaltninger 

kan komme for sent, eller slet ikke komme.219 Den tredje mulighed vil være en 

udvidelse af begrebet kommunikation i forbindelse med samordnet praksis ved at 

argumentere for, at den gentagne interaktion mellem to virksomheder giver dem 

mulighed for at afkode hinanden, sådan at stiltiende koordinering lettere kan op-

stå, samt er lettere at opretholde. Det findes dog ikke åbenlyst, at denne adfærd 

kan omfattes af definitionen af kommunikation i henhold til eksisterende retsprak-

sis. Virksomheder har ret til at interagere intelligent med hinanden, og når alt kom-

mer til alt, sker der ikke en faktisk kommunikation mellem prisalgoritmerne i Pre-

dictable Agent scenariet, når de indgår i stiltiende koordination.220 Den fjerde og 

sidste mulighed er at gøre stiltiende koordinering ulovligt. Hertil bemærker Kom-

missionen imidlertid, at det skal sikres, at dette stadig giver mulighed for at skabe 

 
217 OECD. Algorithms and collusion – note from the European Union [2017], DAF/COMP/WD(2017)12, pkt. 30. 
218 Ibid., pkt. 30. 
219 Ibid., pkt. 31-32. 
220 Ibid., pkt. 33. 
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en fornuftig og håndhævelig konkurrenceretlig regel, som fortsat tillader, at virk-

somhederne kan indgå i intelligent konkurrence på markedet.221  

Ezrachi og Stucke tilslutter sig, at det første skridt for konkurrencemyndighederne 

er, at de skal få en bedre forståelse for risikoen for algoritmisk stiltiende koordi-

nering.222 I denne forbindelse bliver det anbefalet, at konkurrencemyndighederne 

systematisk efterforsker markeder med algoritmisk prisfastsættelse for ufordelag-

tige effekter på konkurrencen på disse markeder. Det næste skridt må være, at 

konkurrencemyndighederne forbedrer deres værktøjer til at opspore stiltiende ko-

ordinering, hvilket i forvejen er udfordrende. For effektivt at forhindre algoritmisk 

koordinering bør konkurrenceagenturer fokusere deres analyse, især af virkningen 

af transaktionerne, på sådanne markedskarakteristika som gennemsigtighed og 

hastighed i interaktion, som er de faktorer, der påvirkes mest ved implementerin-

gen af prisalgoritmer.223 

7.3.1 Udvidelse af definitionen af kommunikation i relation til samordnet 

praksis 

Effekterne af stiltiende koordinering kan være konkurrencebegrænsende, og især 

i forhold til prisalgoritmer, kan virkningerne ved brugen af disse udgøre konkur-

rencebegrænsende adfærd uden behovet for kommunikation.224 Derfor kan der stil-

les spørgsmål ved, om forståelsen af en aftale og kommunikation i TEUF art. 101, 

stk. 1’s forstand kan udvides, for at håndtere disse problemer med algoritmisk 

stiltiende koordinering. Det vil således være relevant at se på en udvidelse af disse 

begreber, sådan at prisalgoritmerne i Predictable Agent scenariet kan omfattes af 

definitionen af samordnet praksis. 

Det er i Del II blevet vurderet, at der er en sammenhæng mellem bekymringerne 

fra Kommissionen om udveksling af information, og de virkninger prisalgorit-

merne i Predictable Agent scenariet har på markedsforholdene. Gennem konstant 

overvågning giver algoritmerne en hyppig opdatering af priser fra konkurrenter, 

og giver virksomheder mulighed for at tilpasse sig priserne med en høj tilpasnings-

hastighed. Selvom information ikke udveksles i traditionel forstand, vil 

 
221 Ibid., pkt. 34. 
222 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2018). Sustainable and Unchallenged Algorithmic Tacit Collusion. Oxford Legal Studies 

Research Paper No 16/2019., s. 257. 
223 OECD (2017). Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age. OECD, s. 42. 
224 Se for eksempel kapitel 4. 
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virkningerne af prisalgoritmer på muligheden for at samarbejde være de samme 

som ved udveksling af information på den måde, som er beskrevet tidligere.225 Ra-

tionalet bag informationsudveksling som samordnet praksis anvendes derfor i re-

lation til prisalgoritmerne i Predictable Agent scenariet.  

Det vurderes, at der er mulighed for, at EU-Domstolen kan udvide definitionen af 

kommunikation til algoritmisk koordinering, hvis virkningerne af denne opførsel 

har de samme økonomiske konsekvenser som udveksling af strategisk informa-

tion. Dette er begrundet i den mere økonomiske tilgang til konkurrenceretten, hvor 

der inkluderes flere økonomiske momenter, når adfærden i relation til konkurren-

ceretten skal vurderes.226 Desuden er den liste, som Kommissionen har udarbejdet 

i Retningslinjerne vedrørende hvilke former for informationsudveksling, der kan 

føre til samordnet praksis, ikke udtømmende, hvorfor der vil være mulighed for 

at udvide listen til at omfatte algoritmisk koordinering ved hjælp af prisalgorit-

mer.227 

Det er allerede blevet vurderet, at algoritmisk prisfastsættelse ikke udgør informa-

tionsudveksling i traditionel forstand, idet der ikke som sådan sker nogen udveks-

ling af information mellem prisalgoritmerne i Predictable Agent scenariet.228 Der 

er dog allerede af Kommissionen blevet argumenteret for, at prisalgoritmerne gen-

nem gentagne interaktioner, kan komme til at ”afkode” hinanden, hvilket tillader 

dem bedre, at kunne forudse hinandens reaktioner. Uden at der sker signalering, 

er det derfor ikke indlysende, at mere sofistikerede værktøjer, gennem hvilke en 

virksomhed blot observerer en anden virksomheds pris og drager sin egen kon-

klusion ud fra dette, kan betegnes som ”kommunikation” i TEUF art. 101’s for-

stand. På dette tidspunkt kan man ikke fuldt ud udelukke muligheden for, at mere 

kreative og nye typer interaktioner i visse situationer kan imødekomme definitio-

nen af "kommunikation".229 

Der er intet retspraksis, der giver entydigt svar på scenarier med koordineret ad-

færd, men alligevel er der sager, der kan vise sig nyttige. Disse sager handler 

 
225 Se for eksempel afsnit 6.2. 
226 Se for eksempel afsnit 1.5.2.3.1 om EU-konkurrencerettens økonomiskbaserede tilgang. 
227 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktions-

måde på horisontale samarbejdsaftaler. (2011/C 11/01). 
228 Se for eksempel afsnit 6.2. 
229 OECD. Algorithms and collusion – note from the European Union [2017], DAF/COMP/WD(2017)12, pkt. 33. 
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primært om situationer, hvor informationsudveksling betragtes som samordnet 

praksis. I John Deere-sagen230, blev det demonstreret, at informationsudveksling 

spiller en betydelig rolle i forbindelse med samordnet praksis. Navnlig det faktum, 

at informationsudvekslingssystemet i denne sag reducerede graden af usikkerhed 

på markedet, blev set som at have en negativ indvirkning på konkurrencen.231 EU-

Domstolen anførte, at uden informationsudveksling, ville virksomheden næppe 

kunne fremskaffe alle de udvekslede oplysninger om indregistrering på samme 

kvalitetsniveau og den samme hyppighed ved at foretage markedsundersøgelser 

eller med bistand fra et markedsforsikringsselskab.232 Tilsvarende vil det i relation 

til prisalgoritmer ikke være muligt at overvåge og ændre priser lige så effektivt 

med menneskelig arbejdskraft, som ved anvendelsen af prisalgoritmer. Som det 

er argumenteret for i Del II, vil brugen af prisalgoritmer derfor have potentialet til 

at erstatte virksomhedernes behov for informationsudveksling, blandt andet grun-

det prisalgoritmernes evne til at øge transparensen og transaktionernes hyppighed. 

Det kan derfor konkluderes, at prisalgoritmerne spiller en væsentlig rolle i forbin-

delse med reduceringen af usikkerheden på markedet.  

Den nyere sag Eturas233 er også interessant at betragte, når det skal vurderes, om 

begrebet kommunikation i relation til samordnet praksis kan udvides til også at 

omfatte prisalgoritmers parallelle adfærd. Her opstod spørgsmålet, om rejsebu-

reauerne kunne antages at deltage i den samordnede praksis, hvis de ikke modsatte 

sig en rabatbegrænsning på 3%.234 EU-Domstolen var af den opfattelse, at rejsebu-

reauerne kunne antages at have deltaget i samordnet praksis, hvis de var opmærk-

somme på indholdet af en sendt meddelelse. Dette ville imidlertid ikke være til-

fældet, hvis rejsebureauerne offentligt havde taget afstand fra denne praksis, og 

havde gjort myndighederne opmærksom på den eller havde fremført andre bevi-

ser, der kunne afkræfte denne formodning, såsom bevis for en systematisk anven-

delse af en rabat, der oversteg det omhandlede loft.235 Dette betyder, at rejsebu-

reauerne i den foreliggende sag ikke direkte kunne formodes at tage del i den 

 
230 Sag C-7/95 P, John Deere mod Kommissionen, Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 28. maj 1998, 

ECLI:EU:C:1998:256 
231 Sag T-35/92, John Deere mod Kommissionen, Rettens dom (Anden Afdeling) af 27. oktober 1994, 

ECLI:EU:T:1994:259, præmis 90. 
232 Sag C-7/95 P, John Deere mod Kommissionen, Domstolens Dom (Femte Afdeling) af 28. maj 1998, 

ECLI:EU:C:1998:256, præmis 25-27. 
233 Sag C-74/14, »Eturas« UAB m.fl. mod Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Domstolens dom (Femte Afdeling) 

af 21. januar 2016, ECLI:EU:C:2016:42 
234 Ibid. 
235 Ibid., præmis 50. 
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samordnede praksis, men at en slags bevis for deres viden herom var nødvendig. 

EU-Domstolen angiver, at beviset for en overtrædelse af EU-konkurrencereglerne 

kan føres, ikke blot ved direkte beviser, men ligeledes ved indicier, forudsat at de 

er objektive og samstemmende.236 

Sættes konklusionerne fra Eturas-sagen i relation til prisalgoritmerne i Predic-

table Agent scenariet, kan der udledes nogle nyttige indikationer fra sagen. Hvis 

der forekommer stiltiende koordinering på et marked, kan det ikke automatisk an-

tages, at virksomhederne er opmærksomme på, eller burde være opmærksomme 

på det faktum, at deres brug af parallelle prisalgoritmer kan resultere i stiltiende 

koordinering. Der må anses for at være en formodning om uskyld, ligesom det 

gjorde sig gældende i Eturas. Det er derfor ikke altid, at virksomhederne er op-

mærksomme på de konkurrencebegrænsende effekter, deres brug af prisalgorit-

mer kan have. Hvis virksomhederne imidlertid er opmærksomme på de konkur-

rencebegrænsende virkninger, kan der argumenteres for, at denne form for adfærd 

kan omfattes af begrebet samordnet praksis.  

Spørgsmålet opstår hermed om den samme argumentation som i Eturas, kan be-

nyttes i forbindelse med prisalgoritmer, hvis det kan bevises ved objektive og sam-

stemmende indicier, at virksomhederne er opmærksomme på de konkurrencebe-

grænsende virkninger af prisalgoritmerne. Herunder vil det være den bevidste pa-

rallelle adfærd, der vil være omdrejningspunktet, hvor virksomhederne sætter pri-

sen ud fra et profitmaksimerende princip. Dette kan ikke udelukkes, da virksom-

hederne vil have mulighed for at bestride, at de var klar over virkningerne, men 

løsningen kan imidlertid have sine udfordringer, hvor det ikke kan bevises, at virk-

somhederne er opmærksomme på de konkurrencebegrænsende virkninger. 

I lyset af ovenstående kan det således ikke udelukkes, at definitionen af ”kommu-

nikation” kan udvides til også at omfatte algoritmisk prisfastsættelse. Det følger 

desuden, at siden prisalgoritmer øger transparensen på markedet på en sådan 

måde, at informationsudveksling ikke er nødvendig for at opnå gennemsigtighed, 

vil der være mulighed for, at algoritmisk prisfastsættelse kan indgå i definitionen 

af ”kommunikation”. 

 
236 Ibid., præmis 37. 
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Virkningen af at definitionen af begrebet ”kommunikation” bliver udvidet til også 

at omfatte algoritmisk prisfastsættelse, vil være, at når brugen af prisalgoritmer 

fører til øget transparens og reduktion af den strategiske usikkerhed på en sådan 

måde, at der opstår stiltiende koordinering, og hvor priserne kunstigt øges, vil 

dette være omfattet af begrebet samordnet praksis, og vil således være ulovligt i 

henhold til TEUF art. 101, stk. 1. Derfor; hvis det kan bevises, at de konkurrence-

begrænsende virkninger har en direkte årsagssammenhæng med prisalgoritmernes 

gensidige afkodning, er det ikke utænkeligt, at EU-Domstolen kan betragte dette 

som en form for kommunikation.237 Ved at specificere begrebet ”kommunikation” 

i relation til samordnet praksis, således at visse former for konkurrencebegræn-

sende algoritmisk stiltiende koordinering bliver omfattet af TEUF art. 101’s an-

vendelsesområde, vil virksomhederne være ansvarlige for prisalgoritmernes kon-

kurrencebegrænsende adfærd. En specificering af begrebet ”kommunikation” vil 

derfor medføre, at de pågældende virksomheder kan få sanktioner i form af bø-

der.238 Det vil muligvis ændre virksomhedernes incitamenter, sådan at incitamentet 

til at opretholde koordineringen ikke er lige så stærkt. En forudsætning for at virk-

somhedernes incitamenter ændrer sig, er, at bøderne skal være højere end den eks-

tra profit, virksomhederne tjener ved at indgå i den stiltiende koordinering. 

Der opstår dog håndhævelsesmæssige spørgsmål i relation til ovenstående kon-

klusion, idet det kan være svært at vurdere, hvilke former for algoritmisk prisfast-

sættelse, der skal omfattes af begrebet samordnet praksis. Desuden kan stiltiende 

koordinering være svært at opdage, i særdeleshed når denne bliver udøvet af pris-

algoritmer.  

7.3.2 Revurdering af lovligheden af stiltiende koordinering 

Når det kommer til konceptet stiltiende koordinering, er der ikke nogen ulovlig 

aftale eller endda nogen kontakt eller kommunikation mellem konkurrenterne. I 

stedet handler hver konkurrent ensidigt som reaktion på rivalernes opførsel for at 

hæve prisen over konkurrenceniveauet. På grund af den traditionelle forekomst af 

stiltiende koordinering på oligopolistiske markeder, marginaliseres det desuden 

ofte som et ”oligopolproblem”.239 Der er ligeledes en del markedskarakteristika, 

 
237 Sag C-74/14, »Eturas« UAB m.fl. mod Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, Domstolens dom (Femte Afdeling) 

af 21. januar 2016, ECLI:EU:C:2016:42, præmis 42-43 
238 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 

81 og 82, art. 23, stk. 2. 
239 Se for eksempel afsnit 6.2. 
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der skal være til stede, før stiltiende koordinering kan opstå og opretholdes over 

tid, blandt andet udpræget transparens.240  

Den stigende brug af prisalgoritmer har dog drastisk ændret den måde, hvorpå 

visse markeder fungerer, særligt i relation til den øgede transparens, hyppighed og 

effektivitet. Hvis stiltiende koordinering var udfordrende at tackle før, har brugen 

af prisalgoritmer gjort denne udfordring endnu mere udtalt. Ikke kun markeder, 

der allerede har oligopolistiske tendenser, men også forskellige markeder med 

flere spillere kan nu møde udfordringen med stiltiende koordinering.241 Netop der-

for kan det nu være et passende tidspunkt at revurdere lovligheden af stiltiende 

koordinering.242 Det kan dog diskuteres, hvorvidt et bredt forbud imod stiltiende 

koordinering er gavnligt for markedet. Et forbud mod stiltiende koordinering ville 

i praksis etablere en offentlig regulering, hvor oligopolister pålægges at sætte pri-

sen til, eller bare lidt over, sine marginale omkostninger. Desuden argumenteres 

der for, at en bredere regel, som blot fokuserer på gensidig afhængig adfærd ville 

give for mange falske positiver.243 

Der er en generel enighed om, at stiltiende koordinering, uanset om det er algorit-

misk eller på anden måde, skader forbrugerne. Ezrachi og Stucke anfører, at et 

svar på problemet kan involvere revision af prisalgoritmen. Under et sådant revi-

sionsregime vil det blive vurderet, om en algoritme er designet til at fremme en 

ændring i markedsdynamikken. Denne tilgang ligner den gennemgang, der sker, 

før en fusion godkendes, hvor det bliver forudsagt, om den foreslåede fusion kan 

begrænse konkurrencen væsentligt.244 OECD har ligeledes anbefalet, at den pri-

mære måde at afskrække stiltiende koordinering er gennem fusionskontrol.245 Der 

anføres i denne forbindelse, at en mulig ex-ante tilgang består i at etablere et sy-

stem, der er i stand til at forhindre stiltiende koordinering gennem håndhævelse af 

regler for fusionskontrol på markeder med algoritmiske aktiviteter. Når der findes 

ex-ante foranstaltninger, der prøver at tackle fusioner, der ville føre til stiltiende 

 
240 Se for eksempel afsnit 5.2.2.3. 
241 OECD (2017). Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age. OECD, s. 35. 
242 Beneke, Francisco og Mackenrodt, Mark-Oliver (2019). Artificial intelligence and collusion. 50(1) International Review 

of Intellectual Property and Competition Law 109, s. 118. 
243 Beneke, Francisco og Mackenrodt, Mark-Oliver (2019). Artificial intelligence and collusion. 50(1) International Review 

of Intellectual Property and Competition Law 109, s. 119. 
244 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2017). Two Artificial Neural Networks Meet in an Online Hub and Change the Future (of 

Competition, Market Dynamics and Society). Research Paper #323 s. 25. 
245 OECD (2017). Algorithms and Collusion: Competition Policy in the Digital Age. OECD, s. 41. 
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koordinering, vil det være muligt at udvide disse synspunkter til andre situationer, 

såsom algoritmisk prisfastsættelse.  

I punkt 22, b i Kommissionens retningslinjer for fusionskontrol, udtaler Kommis-

sionen klart, at den oligopolistiske markedsstruktur er en bekymring på grund af 

den øgede mulighed for at koordinere prisforhøjelser samt muligheden for at lette 

mere stabil og effektiv koordinering.246 Dette rejser spørgsmålet om hvorfor der i 

konkurrenceretten bliver fokuseret på forebyggelse af stiltiende koordinering un-

der fusionskontrol ex-ante, men udelukker stiltiende koordinering fra at være om-

fattet af samordnet praksis ex-post? Svaret kan ligge i det faktum, at det ved ex-

ante fusionskontrol er lettere at vurdere markedskoncentration og ændringer i mar-

kedsdynamikken ved fusionens gennemførsel, end det er ex-post ved implemen-

teringen af prisalgoritmer på et marked. I praksis kan fusionskontrol dog vise sig 

at være nyttig til at diskutere, hvordan stiltiende koordinering muligvis kan hånd-

teres gennem ex-post foranstaltninger. Ved brugen af fusionskontrol er det således 

de strukturelle ændringer, der faciliterer stiltiende koordinering, der bliver forsøgt 

forhindret.247 Retten anerkender i Airtours-sagen248 det faktum, at selvom der ikke 

er nogen aftale eller samordnet praksis mellem konkurrenterne, kan en fusion mel-

lem de pågældende parter muligvis føre til skadelige konkurrencebegrænsende 

virkninger, såsom kollektiv dominans.249 Stiltiende koordinering er således noget, 

konkurrencemyndighederne skal tage med i sine overvejelser, når det skal vurde-

res, om en fusion kan godkendes.  

I Airtours-sagen verificerede Retten tre betingelser for, at der kan skabes en situ-

ation med kollektiv dominans. For det første skal hver af de pågældende virksom-

heder kunne skaffe sig kendskab til de andre virksomheders adfærd med henblik 

på at kunne kontrollere, om de følger den fælles adfærd eller ej.250 Det er ikke til-

strækkeligt, at virksomhederne er bevidste om, at de kan drage fordel af den gen-

sidigt afhængige adfærd på markedet, men virksomheden skal også have et middel 

til at finde ud af, om de andre virksomheder følger den samme strategi. 

 
246 Europa-Kommissionen. Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med 

fusioner og virksomhedsovertagelser. (2004/C 31/03), pkt. 22, b. 
247 Ezrachi, A., & Stucke, M.E. (2017). Two Artificial Neural Networks Meet in an Online Hub and Change the Future (of 

Competition, Market Dynamics and Society). Research Paper #323, s. 45. 
248 Sag T-342/99, Airtours mod Kommissionen, Dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Udvidede Afdeling) den 6. 

juni 2002, ECLI:EU:T:2002:146. 
249 Ibid., præmis 61. 
250 Ibid., præmis 62. 
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Transparensen på markedet spiller således en rolle i forhold til at gøre det muligt 

for virksomhederne at få kendskab til de andre virksomheders adfærd på marke-

det. For det andet er det nødvendigt, at den stiltiende koordinering kan opretholdes 

over en vis periode.251 Virksomhederne skal derfor have et langvarigt incitament 

til ikke at fravige den fælles adfærd på markedet. For at en situation med stiltiende 

koordinering er bæredygtig, skal der være tilstrækkeligt med afskrækkelsesfakto-

rer for at sikre, at der er tilskyndelse til ikke af afvige fra adfærden. For det tredje 

skal det, før det i tilstrækkeligt omfang kan godtgøres, at der er en kollektiv do-

minerende stilling, ligeledes godtgøres, at de nuværende og potentielle konkur-

renters forudsigelige reaktion samt forbrugernes reaktion ikke sår tvivl om de for-

ventede resultater af den fælles adfærd.252 I praksis kan dette for eksempel betyde, 

at der er kunstige hindringer for markedsadgang, for eksempel i form af gengæl-

delsesforanstaltninger, der gør det svært for nye deltagere at komme ind på mar-

kedet. De tre betingelser komplementerer argumentet om, at der ikke behøver at 

være en aftale eller samordnet praksis, før der kan være konkurrencebegrænsende 

virkninger på et marked. 

Beskues prisalgoritmerne i Predictable Agent scenariet i relation til ovenstående 

tre betingelser fra Airtours-dommen, bemærkes det, at prisalgoritmerne i høj grad 

opfylder de tre betingelser. I forhold til den første betingelse, vil brugen af prisal-

goritmer være et godt værktøj i forbindelse med overvågning af konkurrenter. Det 

er tidligere blevet beskrevet, hvordan virksomheder kan benytte prisalgoritmerne 

i Predictable Agent scenariet til at overvåge konkurrenter med henblik på at kon-

trollere, om de overholder den fælles adfærd.253 Markedstransparensen øges såle-

des betydeligt ved implementeringen af prisalgoritmer, hvilket gør det lettere at 

monitorere konkurrenter og gengælde en eventuel afvigende adfærd. I relation til 

den anden betingelse, gør prisalgoritmerne i særdeleshed stiltiende koordinering 

mere opretholdeligt over tid. Der er således blevet argumenteret for, at prisalgo-

ritmer øger stabiliteten af stiltiende koordinering betydeligt.254 OECD har i forhold 

til transparensen, som prisalgoritmer skaber på markedet, bevist at på et perfekt 

transparent marked, hvor virksomhederne interagerer gentagne gange, og hvor 

gengældelsesforsinkelsen er lig med nul, kan samarbejde altid opretholdes som en 

 
251 Ibid., præmis 62. 
252 Ibid., præmis 62. 
253 Se for eksempel afsnit 4.3.2. 
254 Se for eksempel afsnit 4.2.3.  
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ligevægtsstrategi.255 Dette er desuden bevist i afsnit 4.2.2. Den tredje og sidste be-

tingelse ses også at være opfyldt af prisalgoritmerne. Som det tidligere er blevet 

argumenteret for, vil brugen af prisalgoritmer i Predictable Agent scenariet være 

et værktøj til at skabe kunstige adgangsbarrierer på markedet, hvilket afskrækker 

nye deltagere.256 Ved en ny markedsdeltagers indtræden, vil de allerede eksiste-

rende virksomheder være i stand til straks at reagere på forsøg på prisnedsættelser, 

hvilket gør disse reduktioner i pris urentable. 

Henset til, at prisalgoritmerne opfylder betingelserne for, at der kan skabes en si-

tuation med kollektiv dominans som beskrevet af EU-Domstolen i Airtours-dom-

men, må der anses for at være grund til at revurdere lovligheden af stiltiende ko-

ordinering ex-post. Når alt kommer til alt, vil den form for stiltiende koordinering, 

prisalgoritmer kan skabe, risikere at begrænse konkurrencen, hvilket kan være 

skadeligt for forbrugerne. Som det dog også er anført tidligere, er et forbud mod 

stiltiende koordinering ikke entydigt godt, da et forbud i praksis kan etablere en 

offentlig regulering, hvor oligopolister pålægges at sætte prisen til, eller bare lidt 

over, sine marginale omkostninger. 

7.3.2.1 Kommissionens bevisførelse og konsekvenser for konkurrencen 

Der er ligeledes håndhævelsesmæssige udfordringer i forbindelse med vurderin-

gen af, hvilke former for stiltiende koordinering, der skal forbydes, samt i hvilket 

omfang konkurrencemyndighederne har mulighed for at opdage den stiltiende ko-

ordinering. For hvordan kan eksistensen af ikke-konkurrencedygtige priser etab-

leres uden bevis for aftaler, gennemførelse eller håndhævelse?257 

For at nærme sig udfordringen med at bevise eksistensen af stiltiende koordine-

ring, fremlagde Richard A. Posner visse objektive indikationer, der kan bruges af 

konkurrencemyndighederne. Posner argumenterer for, at en forvridning af et mar-

ked kan bevises, når der er a) et bevist mønster af systematisk prisdiskriminering, 

b) langvarig overskridelse af kapacitet i forhold til efterspørgsel, c) en reduktion 

af ændringer i markedsprisen, som den er sjældent under omstændigheder for 

virksomheder, der konkurrerer på normalt grundlag, d) hvis der er usædvanligt 

overskud og prisledelse e) markedsandele fastlægges i en længere periode eller f) 

 
255 OECD. Algorithms and collusion – background note by the secretariat. DAF/COMP(2017/4), s. 66-67. 
256 Se for eksempel afsnit 3.2.2 vedrørende prisalgoritmers indflydelse på adgangsbarrierer på markedet. 
257 Posner, Richard A. (1968). Oligopoly and the Antitrust Laws: A Suggested Approach. 21 Stanford Law Review 1562, s 

1578 
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hvor der er afslag på at tilbyde rabatter på trods af overskydende kapacitet.258 Pos-

ner anfører dog, at bevisførelsen i forbindelse med overskydende kapacitet kan 

være særdeles vanskelig.  

På baggrund af ovenstående vurderes det, at et forbud mod stiltiende koordinering 

kan være muligt at håndhæve, hvis konkurrencemyndighederne sætter klare be-

tingelser for lovligheden af en bestemt adfærd. Det skal samtidig understreges, at 

virksomheder stadig skal have muligheden for at tilpasse sig markedsforholdene, 

hvorfor håndhævelse af forbuddet ikke må ramme parallel adfærd, som alene er 

et udtryk for dette. Kommissionens vigtigste indikator bør derfor være, at forhol-

dene på markedet ikke længere er et udtryk for konkurrencemæssige markedsfor-

hold. Dette stemmer overens med bevisbyrden i forbindelse med fusion, hvor EU-

Domstolen i Airtours udtalte, at  

”…der påhviler Kommissionen en stor bevisbyrde, når den finder, at en trans-

aktion bør forbydes, fordi den vil skabe en situation med kollektiv dominerende 

stilling. Dette bevis skal navnlig vedrøre de forhold, der angives at spille en 

væsentlig rolle ved vurderingen af, om der kan skabes en kollektiv domine-

rende stilling, såsom manglende effektiv konkurrence mellem de erhvervsdri-

vende, der angiveligt er medlemmer af et dominerende oligopol, og intet større 

konkurrencepres, der eventuelt kunne udøves af de andre erhvervsdrivende.”259  

Kommissionens håndhævelsesprocedure mod stiltiende koordinering bør derfor 

underkastes en høj bevisstandard.  

7.5 Integreret delkonklusion 

Der er uoverensstemmelse mellem den økonomiske og den juridiske konklusion, 

henset til at det i den økonomiske del blev vurderet, at prisalgoritmerne udgjorde 

en trussel mod konkurrencen på markedet, mens det i den juridiske del blev vur-

deret, at prisalgoritmernes parallelle adfærd ikke er omfattet af TEUF art. 101, 

medmindre der kan bevises at være en viljesmæssig overensstemmelse mellem 

parterne.  

 
258 Ibid., s. 1578-1582. 
259 Sag T-342/99, Airtours mod Kommissionen, Dom afsagt af Retten i Første Instans (Femte Udvidede Afdeling) den 6. 

juni 2002, ECLI:EU:T:2002:146, præmis 63. 
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På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige, om prisalgoritmerne gavner 

mere end de skader, men det må stå klart, at man i EU bør tage stilling til, hvordan 

man håndtere den fremtidige trussel på konkurrencen, algoritmerne kan medføre, 

men bevare de positive effekter, de tilfører markedet. Spørgsmålet om, hvem der 

bør have ansvaret for prisalgoritmernes adfærd blev derefter undersøgt. Et strengt 

ansvar kan medføre tilbagegang i innovation og teknologisk fremskridt, mens mu-

ligheden for kun at gøre virksomhederne ansvarlige for prisalgoritmernes konkur-

rencebegrænsende adfærd, vil være vanskelig at håndhæve. 

Ud fra et normativt perspektiv, blev det vurderet, hvilke muligheder der er for at 

regulere prisalgoritmernes adfærd. En udvidelse af begrebet ”kommunikation” i 

relation til samordnet praksis blev undersøgt med den konklusion, at det ikke kan 

udelukkes, at begrebet kan udvides til også at omfatte algoritmisk prisfastsættelse. 

Dog opstår der håndhævelsesmæssige spørgsmål i relation til dette. Dernæst er 

der muligheden for at gøre stiltiende koordinering forbudt. Med udgangspunkt i 

reglerne for fusionskontrol, som er en ex-ante tilgang til at forhindre kollektiv do-

minans og stiltiende koordinering, blev det vurderet, at prisalgoritmerne opfylder 

betingelserne for, at der kan skabes en situation med kollektiv dominans, hvorfor 

der er grund til at revurdere lovligheden af stiltiende koordination ex post. Det 

blev anerkendt, at der er håndhævelses- og bevismæssige udfordringer forbundet 

med et forbud mod stiltiende koordinering. Et forbud mod stiltiende koordinering 

kan dog være muligt at håndhæve, hvis konkurrencemyndighederne sætter klare 

betingelser for lovligheden af en bestemt adfærd. Kommissionens vigtigste indi-

kator bør være, at forholdene på markedet ikke længere er et udtryk for konkur-

rencemæssige markedsforhold, hvorfor stiltiende koordinering vurderes at skulle 

gøres ulovligt, hvis adfærden har konkurrencebegrænsende virkninger.  
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Budkonsortier                                     

som formålsovertrædelser 

Af Christopher Urban Hoffmann og Clement Hoff Munk (2020) 

 

Højesteret afsagde dom i Vejmarkeringssagen den 27. november 2019 og satte 

dermed punktum i en årelang strid mellem konkurrencemyndighederne på den 

ene side og konsortiedeltagerne i Dansk Vejmarkerings Konsortium på den an-

den side vedrørende lovligheden af konsortiets budafgivelse på et udbud om 

vejmarkeringsopgaver. Højesteret fandt, at konsortieaftalen havde til formål at 

begrænse konkurrencen og udgjorde en overtrædelse af KRL § 6, stk. 1, og 

TEUF art. 101, stk. 1.  

Dommen vakte opsigt i den danske presse. Flere interessenter udtalte sig om 

virksomhedernes muligheder for fremover at indgå i konsortiesamarbejder på 

lovlig vis, heriblandt de danske konkurrencemyndigheder, erhvervslivsrepræ-

sentanter og andre juridiske fagkyndige. Erhvervsorganisationer såsom Dansk 

Erhverv og Dansk Industri er på den ene side bekymrede for, at dommen resul-

terer i en svækket konkurrence og færre bud. Konkurrence- og Forbrugerstyrel-

sen er på den anden side af den overbevisning, at dommen skaber en balanceret 

retstilstand. Holdningerne til dommen i Vejmarkeringssagen er altså trukket 

skarpt op.  

I det følgende undersøges hensigtsmæssigheden og konsekvenserne af Højeste-

rets dom i Vejmarkeringssagen, herunder om dommen er korrekt i lyset af EU-

Domstolens retspraksis vedrørende formålsbegrebet. I Kapitel 1 gennemgås 

EU-retspraksis med henblik på at fastlægge, hvordan formålsbegrebet skal an-

vendes og fortolkes. I Kapitel 2 gennemgås Vejmarkeringssagen med fokus på 

konkurrencemyndighedernes og domstolenes klassificering af budkonsortiet 

som en formålsovertrædelse. I Kapitel 3 diskuteres konsekvenserne samt 
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rigtigheden af Højesterets dom i lyset af EU-retspraksis, I Kapitel 4 overvejes, 

hvilken betydning EU-Domstolens dom af 2. april 2020 i Budapest Bank for-

ventes at få for den fremtidige konkurrenceretlige vurdering af budkonsortier.   
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Kapitel 1: Hvornår har en aftale             

til formål at begrænse konkurrencen? 

1.1 Indledning 

I det følgende gennemgås relevant EU-retspraksis med henblik på at klarlægge, 

hvordan formålsbegrebet skal anvendes og fortolkes. Det undersøges, hvordan 

EU-Domstolens anvendelse og fortolkning af begrebet har udviklet sig fra de 

tidligste spor i retspraksis til i dag. Klarlæggelsen heraf skal bruges til at belyse, 

om budkonsortier indgået mellem aktuelle eller potentielle konkurrenter kan 

rummes inden for EU-Domstolens definition af aftaler, der har til formål at be-

grænse konkurrencen.  

1.2 Formålsbegrebets udvikling indtil Cartes Bancaires 

De tidligste spor i EU-Domstolens retspraksis af en sondring mellem aftaler, der 

har til formål at begrænse konkurrencen, og aftaler, der har til følge at begrænse 

konkurrencen, går tilbage til EU-Domstolens afgørelse i Société Technique Mi-

nière1 fra 1966. EU-Domstolen fastslog, at en aftale skal have ”til formål eller 

til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen indenfor fællesmarke-

det” for at omfattes af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i EØF-

traktatens art. 85, stk. 1.2 I den sammenhæng fastslog EU-Domstolen, at ”til for-

mål”- og ”til følge”-kriterierne ikke skal opfattes ”som kumulative, men som 

alternative” kriterier.3 Ved vurderingen af, om en aftale har til formål at be-

grænse konkurrencen, udtalte EU-Domstolen, at ”det er nødvendigt først og 

fremmest at tage aftalens egentlige formål i betragtning, hvorved der må tages 

hensyn til den økonomiske sammenhæng, hvori den skal gælde”.4 EU-

 
1 Sag C-56/65, Société Technique Minière 
2 Sag C-56/65, Société Technique Minière, side 216 
3 Sag C-56/65, Société Technique Minière, side 216 
4 Sag C-56/65, Société Technique Minière, side 216 
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Domstolen uddybede, at aftalens bestemmelser skal vurderes med henblik på at 

fastslå, om aftalen ”er tilstrækkelig skadelig”.5 En undersøgelse af aftalens virk-

ninger bliver derfor først aktuel, hvis der ikke kan statueres et konkurrencebe-

grænsende formål, hvilket forudsætter godtgørelsen af en ”tilstrækkelig skade-

lig” begrænsning af konkurrencen. I BIDS6 fra 2008 sås en videreudvikling af 

formålsbegrebet. Foruden bekræftelsen af en sondring mellem aftaler, der har til 

formål at begrænse konkurrencen, og aftaler, der har til følge at begrænse kon-

kurrence, fastslog EU-Domstolen, at vurderingen af, om en aftale har til formål 

at begrænse konkurrencen, ”skal foretages i lyset af aftalens indhold og den 

økonomiske sammenhæng, hvori den indgår”7. EU-Domstolen fastslog endvi-

dere, at der i den konkrete vurdering skal ”lægges vægt på ordlyden af bestem-

melserne og de tilsigtede målområder”.8 Afgørende for udfaldet af formålsana-

lysen er, om analysen ”med tilstrækkelig klarhed viser, at konkurrencen vil lide 

skade”.9  

Som noget nyt fastslog EU-Domstolen, at aftaletyperne oplistet i EF-traktatens 

art. 81, stk. 1, litra a) – e), ikke udgør ”en udtømmende liste over forbudte hem-

melige aftaler”.10 I ethvert tilfælde må det i stedet bero på en konkret vurdering 

af den aftale, der foreligger til prøvelse, om den har til formål at begrænse kon-

kurrencen.11 Endelig fastslog EU-domstolen, at aftaleparternes subjektive hen-

sigt ikke er relevant for vurderingen af, om aftalen har et konkurrencebegræn-

sende formål. EU-Domstolen åbnede dog for, at den subjektive hensigt kan ind-

drages i vurderingen af, om aftalen kan opnå individuel fritagelse.12 

I 2009 afsagde EU-Domstolen dom i T-Mobile.13 EU-Domstolen bekræftede de 

hidtil gældende principper for formålsbegrebets anvendelse, dog med én vigtig 

undtagelse. EU-Domstolen fastslog, at det ved vurderingen af, om en aftale har 

til formål at begrænse konkurrencen, er tilstrækkeligt, at aftalen ”kan påvirke 

konkurrencen negativt”.14 I forlængelse heraf fastslog EU-Domstolen, at aftalen 

 
5 Sag C-56/65, Société Technique Minière, side 216 
6 Sag C-209/07, Beef Industry Development Society Ltd 
7 Sag C-209/07, Beef Industry Development Society Ltd, præmis 16 
8 Sag C-209/07, Beef Industry Development Society Ltd, præmis 21 
9 Sag C-209/07, Beef Industry Development Society Ltd, præmis 15 
10 Sag C-209/07, Beef Industry Development Society Ltd, præmis 23 
11 Sag C-209/07, Beef Industry Development Society Ltd, præmis 24 
12 Sag C-209/07, Beef Industry Development Society Ltd, præmis 21 
13 Sag C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl. 
14 Sag C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl., præmis 31 
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”blot konkret – dvs. under hensyntagen til den pågældende retlige og økonomi-

ske sammenhæng – [skal] kunne hindre, begrænse eller fordreje konkurren-

cen”. 15  EU-Domstolen synes dermed at lempe kravet til den grad af alvorlighed, 

der kræves, førend en aftale kan anses for at have til formål at begrænse kon-

kurrencen. Et sådant krav forekommer lempeligere end de krav, der kunne ud-

ledes af Société Technique Minière og BIDS, idet konkurrenceskadeligt poten-

tiale tilsyneladende opfylder betingelsen. Derved bliver formålsbegrebets an-

vendelsesområde bredere. 

Formålsbegrebet, som det udlægges i T-Mobile, har også mødt kritik i den juri-

diske litteratur. Meyring anfører, at en sådan udlægning af kravet reelt medfører, 

at følgebegrebet mister sin betydning, idet enhver aftale må antages at rumme 

et vist konkurrencebegrænsende potentiale.16 Whish & Bailey er også af den op-

fattelse, at EU-Domstolens udlægning af kriteriet er udtryk for en udvidelse af 

formålsbegrebet.17 

T-Mobile adskiller sig også fra BIDS i relation til EU-Domstolens udlægning af 

betydningen af aftaleparternes subjektive hensigt. EU-Domstolen fastlog, at 

”[s]elv om parternes hensigt ikke er afgørende for vurderingen af, hvorvidt en 

samordnet praksis er konkurrencebegrænsende, er der intet til hinder for, at 

Kommissionen […] eller Fællesskabets retsinstanser tager den i betragtning”.18 

I 2013 afsagde EU-Domstolen dom i Allianz.19 Indledningsvist bekræftede EU-

Domstolen sin faste retspraksis vedrørende formålsbegrebets fortolkning og an-

vendelse. I overensstemmelse med T-Mobile fastslog EU-Domstolen, at det er 

tilstrækkeligt til at statuere et konkurrencebegrænsende formål, at aftalen ”kan 

påvirke konkurrencen negativt”.20 Derudover bekræftede EU-Domstolen, at af-

taleparternes subjektive hensigt ikke er afgørende for vurderingen af, om en af-

tale har til formål at begrænse konkurrencen, om end denne kan tages i betragt-

ning.21 

 
15 Sag C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl., præmis 31 
16 Meyring, Bernd,T-Mobile:”Further confusion on information exchanges between competitors”, Journal of European 

Competition Law & Practice 2010, Vol. 1, No. 1, side 31 
17 Bailey, David & Richard Whish, ”Competition Law”, eighth edition, Oxford University Press, 2015, side 384 
18 Sag C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl., præmis 27 
19 Sag C-32/11, Allianz Hungária Biztosító Zrt. 
20 Sag C-32/11, Allianz Hungária Biztosító Zrt., præmis 38 
21 Sag C-32/11, Allianz Hungária Biztosító Zrt., præmis 37 
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1.3 Cartes Bancaires 

EU-Domstolen afsagde dom i Cartes Bancaires22 i 2014. Efter en samlet vurde-

ring fandt EU-Domstolen, at Retten begik en flerhed af retlige fejl og ikke fore-

tog fornøden kontrol i forbindelse med vurderingen af, om de i sagen omhand-

lede gebyrforanstaltninger havde til formål at begrænse konkurrencen.23 Følgelig 

ophævede EU-Domstolen afgørelsen24 og hjemviste sagen til fornyet behandling 

ved Retten.25  

EU-Domstolen fastslog, at ”visse former for samordning mellem virksomheder 

kan være tilstrækkeligt skadelige for konkurrencen til, at det ikke er nødvendigt 

at undersøge deres virkninger for konkurrencen”.26 EU-Domstolen fastslog end-

videre, at ”[h]vis analysen af indholdet af den samordnede praksis mellem virk-

somheder imidlertid ikke med tilstrækkelig klarhed viser, at konkurrencen vil 

lide skade, må der foretages en undersøgelse af dens virkninger”.27 Af en sam-

menholdelse af udtalelserne kan udledes et dobbelt tilstrækkelighedskrav for at 

statuere et konkurrencebegrænsende formål. Følgelig skal aftalen være (i) til-

strækkeligt skadelig for konkurrencen til, at det ikke er nødvendigt at undersøge 

aftalens følgevirkninger, og (ii) det skal med tilstrækkelig klarhed kunne kon-

kluderes ud fra formålsanalysen, at konkurrencen vil lide skade. EU-Domstolen 

har tidligere benyttet sig af begge formuleringer i sin retspraksis, om end det 

ikke har været konsekvent. Imidlertid er det første gang, at EU-Domstolen op-

stiller sådanne krav til både aftalens skadelighed og formålsanalysens klarhed i 

samme afgørelse, hvilket peger i retning af en skærpelse af kravene og dermed 

et snævrere formålsbegreb. 

I tråd med fast EU-retspraksis fastslog EU-Domstolen, at der i formålsvurderin-

gen skal lægges vægt på (i) indholdet af bestemmelserne, (ii) de med aftalen 

tilsigtede formål samt (ii) den økonomiske og retlige sammenhæng, i hvilken 

aftalen indgår.28 I forbindelse med sidstnævnte skal der navnlig tages hensyn til 

de pågældende produkter eller tjenesteydelser, der er tale om, samt hvorledes de 

 
22 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires 
23 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 92 
24 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 94 
25 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 99 
26 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 49 
27 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 52 
28 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 53 
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pågældende markeder er opbygget og reelt fungerer.29 EU-Domstolen tilføjede 

dog, at ethvert relevant forhold skal tages i betragtning i analysen af aftalens 

økonomiske og retlige sammenhæng.30 Endelig bekræftede EU-Domstolen, at 

aftaleparternes subjektive hensigt kan tages i betragtning, om end den ikke ud-

gør et afgørende element.31 

EU-Domstolen rettede kritik af Rettens udlægning af formålsbegrebet, herunder 

udlægningen af de relevante juridiske kriterier for formålsvurderingen. I den 

forbindelse fremhævede EU-Domstolen for det første, at Retten havde anført, at 

der ikke er grund til at anlægge en snæver fortolkning af formålsbegrebet, idet 

oplistningen af aftaletyper i EF art. 81, stk. 1, litra a) – e), ikke udgør en udtøm-

mende liste over forbudte hemmelige aftaler.32 EU-Domstolen fremhævede for 

det andet Rettens tilkendegivelse om, at det er tilstrækkeligt til at statuere et 

konkurrencebegrænsende formål, at aftalen kan have negative virkninger for 

konkurrencen, og aftalen blot konkret skal kunne hindre, begrænse eller fordreje 

konkurrencen.33  

EU-Domstolen fastslog, at det var med urette, at Retten anførte, at formålsbe-

grebet ikke skal underlægges en indskrænkende fortolkning. En sådan udlæg-

ning indebar efter EU-Domstolens opfattelse en risiko for, at Kommissionen 

fritages for sin pligt til at bevise konkrete følgevirkninger af aftaler i situationer, 

hvor det ikke er godtgjort, at aftalerne efter deres art kan være konkurrenceska-

delige. Omvendt sikrer en indskrænkende fortolkning af formålsbegrebet, at 

Kommissionen skal påvise følgevirkninger i ethvert tilfælde, hvor det konstate-

res, at en aftale ikke er tilstrækkelig skadelig for konkurrencen, til at det må 

fastslås, at en følgevurdering er ufornøden.34 I den sammenhæng fastslog EU-

Domstolen, at det er uden betydning for fortolkningen af formålsbegrebet, at 

oplistningen af aftaletyper i EF art. 81, skt. 1, ikke er udtømmende.35 Af udtalel-

sen kan udledes et krav om, at formålsbegrebet skal fortolkes indskrænkende, 

hvilket ikke er set før i EU-Domstolens retspraksis. 

 
29 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 53 
30 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 78 
31 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 54 
32 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 55 
33 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 55 
34 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 58 
35 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 58 
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I sit forslag til afgørelse i sagen udtrykte generaladvokaten modstand mod et 

bredt formålsbegreb, navnlig med et fokus på konkurrencemyndighedernes be-

visbyrde,36 og anførte, at det kun bør omfatte aftaler, ”der i det væsentlige frem-

byder en vis iboende skadelighed”.37  Killick & Jourdan anfører, at Cartes Ban-

caires med fastlæggelsen af et krav om indskrænkende fortolkning satte en stop-

per for den løbende udvidelse af formålsbegrebet, der har fundet sted i de euro-

pæiske konkurrencemyndigheders afgørelsespraksis og domstolenes retsprak-

sis.38  

EU-Domstolen fastslog, at Rettens undladelse af at henvise til EU-Domstolens 

faste retspraksis i forbindelse med sin definition af formålsbegrebet udgjorde en 

retlig fejl. Følgelig inddrog Retten ikke det væsentligste juridiske kriterium for 

at afgøre, om en aftale har et konkurrencebegrænsende formål, hvorefter aftalen 

i sig skal være tilstrækkeligt skadelig for konkurrencen.39 Dermed afviste EU-

Domstolen, at det er tilstrækkeligt til at statuere et konkurrencebegrænsende for-

mål, at aftalen kan have negative virkninger for konkurrencen, hvilket Retten 

havde fastslået.  

Med Cartes Bancaires tog EU-Domstolen afstand fra den udlægning af formåls-

begrebet, der kom til udtryk i navnlig T-Mobile40 og Allianz.41 Ifølge Whish & 

Bailey kom EU-Domstolens afgørelse som en reaktion på den gradvise udvi-

delse af formålsbegrebet, der kunne spores i retspraksis op til Cartes Bancaires. 

Whish & Bailey er af den opfattelse, at udvidelsen medførte, at formålsbegrebet 

også omfattede aftaler, der – ud fra graden af alvorlighed forbundet med disse – 

ikke passede ind i kategorien af formålsovertrædelser.42 Formålsbegrebet var 

dermed blevet udvidet i en sådan grad, at man havde bevæget sig væk fra den 

oprindelige hensigt med sondringen mellem formåls- og følgeovertrædelser. 

EU-Domstolen fandt det ikke begrundet, hvorfor den fundne konkurrencebe-

grænsning var tilstrækkeligt skadelig til at kunne kvalificeres som en 

 
36 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 57 
37 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 58 
38 Killick, James & Jeremie Jourdan, ”Cartes Bancaires: A Revolution Or A Reminder of Old Principles We Should Never 

Have Forgotten?”, Competition Policy International, on December 18, 2014, side 6 
39 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 57 
40 Sag C-8/08, T-Mobile Netherlands BV m.fl., præmis 31 
41 Sag C-32/11, Allianz Hungária Biztosító Zrt., præmis 38 
42 Bailey, David & Richard Whish, ”Competition Law”, eighth edition, Oxford University Press, 2015, side 123 
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formålsovertrædelse, idet afgørelsen ikke indeholdt en konkret formålsanalyse.43 

I lyset heraf fastslog EU-Domstolen, at Rettens afgørelse var behæftet med en 

begrundelsesmangel, ligesom Retten tilmed fortolkede og anvendte EF art. 81, 

stk. 1, ukorrekt.44  

Ifølge EU-Domstolen havde Retten foretaget en vurdering af gebyrforanstalt-

ningernes potentielle virkninger og ikke af disses formål.45 Retten havde konklu-

deret, at gebyrforanstaltningerne hindrede konkurrencen fra nytilkomne.46 I den 

forbindelse havde Retten foretaget en analyse af bankernes vanskeligheder for-

bundet med udvikling af indløsningsaktiviteten ud fra oplysninger om markedet, 

erklæringer fra andre banker og dokumenter indsamlet under diverse undersø-

gelse.47 Inddragelse af sådanne forhold henhørte under følgevurderingen af en 

aftale, og analysen kunne derfor ikke tages til indtægt for, at gebyrforanstaltnin-

gerne havde et konkurrencebegrænsende formål. Med disse bemærkninger ce-

menterede EU-Domstolen, at der skal være en klar sondring mellem formåls- og 

følgevurderingen, og at disse ikke må sammenblandes. 

EU-Domstolens afgørelse i Cartes Bancaires kan anskues som en restriktiv ny-

fortolkning af formålsbegrebet eller en tilbagevenden til principperne fra EU-

Domstolens tidlige retspraksis. Cartes Bancaires er – uanset hvordan afgørelsen 

anskues – vigtig af flere årsager.  

For det første - og formentlig vigtigst af alt - præciserede EU-Domstolen utve-

tydigt, at formålsbegrebet skal fortolkes indskrænkende, og at der gælder et dob-

belt tilstrækkelighedskrav. Ifølge Killick & Jourdan betyder dette, at aftaler med 

tvetydige virkninger ikke længere vil omfattes af formålsbegrebet, hvilket mind-

sker risikoen for falske positiver.48 I tråd hermed advokerede generaladvokaten 

i sit forslag til afgørelse for, aftaler med tvetydige virkninger, eller som alene 

indebærer accessoriske begrænsende virkninger, ikke omfattes af formålsbegre-

bet.49 For det andet pointerede EU-Domstolen, at formåls- og følgevurderinger 

aldrig må sammenblandes. EU-Domstolen ønsker således at opretholde klare 

 
43 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 69 
44 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 71 
45 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 81 
46 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 80 
47 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 82 
48 Killick, James & Jeremie Jourdan, ”Cartes Bancaires: A Revolution Or A Reminder of Old Principles We Should Never 

Have Forgotten?”, Competition Policy International, on December 18, 2014, side 7 
49 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 56 
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skillelinjer mellem de to vurderinger. For det tredje bebudede EU-Domstolen, 

at der ved formålsvurderingen skal foretages en indgående kontekstanalyse af 

den aftale, der foreligger til prøvelse. EU-Domstolen synes dermed at signalere, 

at de kontekstuelle forhold skal have en mere fremtrædende rolle og være af 

afgørende betydning for vurderingens udfald. Det er dog fortsat uklart, hvor 

vidtrækkende kontekstanalysen i yderste fald må være, idet en nærgående kon-

tekstanalyse efter omstændighederne kan få karakter af en følgevurdering. 

1.4 Budapest Bank 

EU-Domstolen afsagde dom i Budapest Bank50 den 2. april 2020. Dommen ud-

gør det nyeste bidrag til en forståelse af, hvorledes formålsbegrebet skal anven-

des og fortolkes. Sagen angik en aftale om fastsættelse af et multilateralt inter-

bankgebyr indgået mellem en række finansielle institutioner og selskaber.51 De 

ungarske konkurrencemyndigheder fandt, at aftalen havde til formål at begrænse 

konkurrencen, og i øvrigt havde konkurrencebegrænsende følgevirkninger.52 Ef-

ter en tur gennem det ungarske domstolssystem endte sagen ved den øverste 

domstol i Ungarn, der anmodede EU-Domstolen om at tage stilling til en række 

præjudicielle spørgsmål, herunder om fortolkningen af formålsbegrebet.53 

EU-Domstolen fastslog, at det afgørende kriterium i formålsvurderingen er, om 

aftalen ”i sig selv er tilstrækkeligt skadelig for konkurrencen, til at det kan fast-

slås, at det ikke er nødvendigt at undersøge følgerne heraf”.54 Hertil tilføjede 

EU-Domstolen, at i tilfælde af, at formålsanalysen ”ikke med tilstrækkelig klar-

hed viser, at konkurrencen vil lide skade, må der derimod foretages en under-

søgelse af dens følger”.55 Dermed bekræftede EU-Domstolen det dobbelte til-

strækkelighedskrav, hvorefter der stilles krav til graden af såvel aftalens skade-

lighed som formålsanalysens klarhed. 

I relation til fortolkningen af formålsbegrebet cementerede EU-Domstolen, at 

begrebet skal ”fortolkes restriktivt”.56 Begrundelsen skal findes i, at ”det ellers 

 
50 Sag C-228/18, Budapest Bank 
51 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 8 
52 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 11 
53 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 25 
54 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 37 
55 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 38 
56 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 54 
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risikeres, at Kommissionen fritages for sin pligt til at bevise den konkrete følge 

for markedet af aftaler, med hensyn til hvilke det slet ikke er godtgjort, at de 

efter deres art kan være skadelige for de normale konkurrencevilkår”.57 EU-

Domstolen bekræftede dermed, som fastslået i EU-Domstolens afgørelse i Car-

tes Bancaires, at formålsbegrebet skal underlægges en restriktiv fortolkning. 

Uden eksplicit fremhævelse heraf synes EU-Domstolens begrundelse for for-

tolkningsprincippet at bunde i et ønske om at mindske risikoen for falske posi-

tiver. 

Med udtrykkelig henvisning til generaladvokatens forslag til afgørelse i sagen 

fastslog EU-Domstolen, at for at kunne begrunde at en aftale har et konkurren-

cebegrænsende formål, uden at det er nødvendigt at undersøge aftalens følge-

virkninger, skal der ”foreligge pålidelige og solide erfaringer for, at det kan 

fastslås, at aftalen efter sin art er skadelig for konkurrencen”.58 I forlængelse 

heraf fastslog EU-Domstolen, at det i den konkrete sag ikke var muligt at kon-

kludere, at der ”foreligger en almindelig og sikker erfaring for, at det kan fast-

slås, at en aftale som den i hovedsagen omhandlede, der er skadelig for konkur-

rencen, begrunder en undladelse af at foretage en undersøgelse af aftalens kon-

krete følger for konkurrencen”.59 EU-Domstolen synes med disse udtalelser at 

lægge op til en mere erfaringsbaseret tilgang til formålsvurderingen, der ikke 

lader sig spore med samme gennemslagskraft i tidligere EU-retspraksis. 

I sit forslag til afgørelse anførte generaladvokaten, at det første led i vurderingen 

af, om en aftale har til formål at begrænse konkurrencen, består i ”at fremlægge 

pålidelige og solide erfaringer for at dokumentere, at en sådan adfærd i sig selv 

er konkurrencebegrænsende”.60 Generaladvokaten anførte videre, at konkurren-

cemyndighederne burde have godtgjort, at der er ”en forholdsvis udbredt og 

konsekvent praksis i de europæiske konkurrencemyndigheder og/eller medlems-

staternes domstole, som støtter det synspunkt, at aftaler som den omhandlede 

aftale generelt er skadelige for konkurrencen”.61 Med EU-Domstolens udtryk-

kelige henvisninger til generaladvokatens synspunkter tiltrådte EU-Domstolen, 

at statuering af et konkurrencebegrænsende formål må forudsætte, at der kan 

 
57 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 54 
58 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 76 
59 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 79 
60 Sag C-228/18, Budapest Bank, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 54 
61 Sag C-228/18, Budapest Bank, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 63 
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dokumenteres en fast praksis for at fordømme aftaler af den type, der foreligger 

til prøvelse.  

Efter Budapest Bank ligger det fast, at tidligere erfaringer med den adfærdstype, 

der foreligger til prøvelse hos konkurrencemyndighederne eller domstolene, ud-

gør et afgørende element i vurderingen af, om en aftale har til formål at begrænse 

konkurrencen. Der lægges dermed op til en indsnævring af formålsbegrebet, idet 

formålsbegrebet reserveres til de former for aftaler, hvor der foreligger pålide-

lige og solide erfaringer for, at det kan fastslås, at disse aftaleformer efter deres 

art er skadelige for konkurrencen.62 

Det kan udledes af generaladvokat Bobeks forslag til afgørelse, at økonomiske 

erfaringer vil blive vægtet højt i relation til spørgsmålet, om der foreligger påli-

delige og solide erfaringer for, at aftalen efter sin art er konkurrenceskadelig. 

Der henvises til kapitel 4 for en nærmere gennemgang heraf. 

EU-Domstolen fastslog desuden, at i det tilfælde, ”at der skulle foreligge stærke 

indicier for, at såfremt aftalen om det multilaterale interbankgebyr ikke var ble-

vet indgået, ville der heraf være fulgt et pres opad for interbankgebyret, således 

at det ikke kan gøres gældende, at denne aftale udgør en aftale med et konkur-

rencebegrænsende formål på markedet for indløsning i Ungarn, skal der fore-

tages en grundig undersøgelse af aftalens følger”.63 EU-Domstolen åbner der-

med for, at kontrafaktiske betragtninger tillige kan få betydning for, om der skal 

foretages en formåls- eller følgevurdering, hvis der foreligger stærke indicier 

for, at en kontrafaktisk analyse vil vise konkurrencegavnlige effekter. Økono-

miske analyser må derfor også kunne anvendes til at vise, at en aftale ikke har 

til formål at begrænse konkurrencen. Med andre ord må det antages, at virksom-

heder i fremtiden kan påberåbe sig, at en aftale også medfører konkurrencefrem-

mende virkninger ved brug af økonomiske analyser, og at dette skal indgå i vur-

deringen af, om en aftale i sin helhed er konkurrencebegrænsende. 

 

 
62 Det skal i den forbindelse bemærkes, at EU-Domstolen afviste, at den tidligere retspraksis, Kommissionen fremlagde, 

ikke udgjorde pålidelige eller solide erfaringer, eftersom sagerne vedrørte aftaler, der havde været underlagt formålsvurde-

ringer 
63 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 83 
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1.5 Delkonklusion  

EU-Domstolen har ikke været stringent i sin retspraksis vedrørende anvendelsen 

og fortolkningen af formålsbegrebet. Tværtimod viser gennemgangen af EU-

Domstolens retspraksis, at EU-Domstolen fra de tidligste spor i retspraksis til i 

dag har bevæget sig i forskellige retninger.  

Lige siden de tidligste spor i retspraksis har det dog ligget fast, at det ikke er 

nødvendigt at undersøge en aftales virkninger, når det først er konstateret, at 

aftalen har til formål at begrænse konkurrencen. Der hersker således konsensus 

om, at aftaler med et konkurrencebegrænsende formål ”i sig selv” eller ”efter 

deres art” kan betragtes som skadelige for de normale konkurrencevilkår.  

EU-Domstolen har med Cartes Bancaires og Budapest Bank fastslået et dobbelt 

tilstrækkelighedskrav for at statuere et konkurrencebegrænsende formål. Følge-

lig (i) skal aftalen være tilstrækkeligt skadelig for konkurrencen til, at det ikke 

er nødvendigt at undersøge aftalens følgevirkninger, og (ii) det skal med til-

strækkelig klarhed kunne konkluderes ud fra formålsanalysen, at konkurrencen 

vil lide skade. Derudover har EU-Domstolen fastslået et princip om, at formåls-

begrebet skal fortolkes indskrænkende. 

Om end sproglige nuancer synes det tilmed altid at have været fast praksis, at 

der skal tages hensyn til (i) aftalens indhold, (ii) de med aftalen tilsigtede formål 

og (iii) den økonomiske og retlige sammenhæng, i hvilken aftalen indgår. EU-

Domstolen har sidenhen præciseret, at der i forbindelse med analysen af aftalens 

retlige og økonomiske sammenhæng skal tages hensyn til ethvert relevant for-

hold.  

Det følger af fast EU-retspraksis, at aftaleparternes subjektive hensigt ikke er 

nødvendig for at statuere et konkurrencebegrænsende formål. Imidlertid står det 

konkurrencemyndighederne og domstolene frit at inddrage denne. Det ligger 

endvidere fast, at den omstændighed, at en aftale forfølger et eller flere legitime 

formål, ikke udelukker, at aftalen findes at have et konkurrencebegrænsende 

formål. 
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I lyset af Budapest Bank må det forventes, at der i formålsvurderingen fremover 

skal lægges betydelig vægt på tidligere erfaringer med den aftaletype, der fore-

ligger til prøvelse. EU-Domstolen lægger op til en væsentlig indsnævring af for-

målsbegrebet, idet statuering af en formålsovertrædelse reserveres til tilfælde, 

hvor der foreligger pålidelige og solide erfaringer for, at det kan fastslås, at af-

talen efter sin art er skadelig for konkurrencen.  
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Kapitel 2: Den konkurrenceretlige        

behandling af budkonsortier 

2.1 Indledning 

I det følgende gennemgås Vejmarkeringssagen med henblik på at klarlægge, 

hvordan budkonsortier er blevet behandlet af de danske konkurrencemyndigheder 

og domstole med særlig fokus på klassificeringen af budkonsortier indgået mel-

lem aktuelle eller potentielle konkurrenter som formålsovertrædelser. Gennem-

gangen omfatter konkurrencemyndighedernes administrative afgørelser samt 

dommene afsagt af henholdsvis Sø- og Handelsretten og senest Højesteret. 

2.2 Vejmarkeringssagen 

2.2.1 Konkurrencerådets afgørelse  

2.2.1.1 Indledning 

Konkurrencerådet64 traf afgørelse i Vejmarkeringssagen den 24. juni 2015. Rå-

det fandt efter en samlet vurdering, at den mellem Eurostar og GVCO indgåede 

konsortieaftale havde til formål at begrænse konkurrencen. Rådet konkluderede, 

at aftalen udgjorde en ulovlig pris- og markedsdelingsaftale i strid med KRL § 

6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3 og TEUF art. 101, stk. 1, litra a) og c). Eurostar og 

GVCO blev påbudt straks at bringe konsortiesamarbejdet til ophør. 

2.2.1.2 Konkurrentrelationen 

Rådet indledte med at undersøge, om Eurostar og GVCO kunne anses for at 

være konkurrenter. I denne vurdering indgik det relevante marked og dets ka-

rakteristika samt parternes kapacitet, ressourcer og knowhow, herunder om 

 
64 Herefter benævnt ”Rådet” 
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parterne var i stand til at afgive delbud på de enkelte distrikter og ikke alene det 

samlede udbud.65  

For så vidt angik markedets karakteristika lagde Rådet vægt på, at Eurostar og 

GVCO var henholdsvis den største og næststørste aktør på det danske marked 

for vejmarkering, og at “[k]onsortiet [derfor] har potentialet til i betydeligt om-

fang at begrænse konkurrencen, idet antallet af uafhængige virksomheder be-

grænses fra 7 til 6 virksomheder”.66 Den omstændighed, at der var tale om et 

begrænset antal aktører på markedet for vejmarkering, indgik således som et 

centralt element i Rådets analyse. Generelt om vejmarkeringsmarkedet bemær-

kede Rådet yderligere, at der ikke var væsentlige adgangsbarrierer ud over et 

vist kapitalkrav.67  

I vurderingen af, om parterne måtte anses for at være konkurrenter, var parternes 

kapacitet afgørende. Det var derfor af væsentlig betydning, efter hvilken metode 

parternes kapacitet blev udregnet. I Rådets afgørelse springer særligt to kapaci-

tetsbetragtninger i øjnene: (i) muligheden for at allokere ressourcer til opgaver 

for kernekunder og (ii) påtvungen udvidelse af kapacitet.  

Et vigtigt element i kapacitetsberegningen var, om virksomhederne kunne allo-

kere ressourcer til kernekunder og fremtidige forventede opgaver, så disse res-

sourcer ikke ville indgå som ledig kapacitet i kapacitetsberegningen. Rådet 

fandt, at det alene var dokumenterede fremtidige opgaver, hvorved måtte forstås 

allerede indgåede aftaler, der ikke skulle indgå som ledig kapacitet i kapacitets-

beregningen.68 Rådet afviste dog ikke, at tilbagevendende opgaver fra kerne-

kunder kunne medregnes, såfremt det ud fra tidligere års resultater var muligt at 

dokumentere, at disse måtte være forventelige.  

I sin kapacitetsberegning inddrog Rådet tilmed parternes potentielle kapacitet, 

som parterne ville kunne opnå ved en udvidelse af kapaciteten. Følgelig regnede 

Rådet på, hvorledes parterne kunne ansætte ekstra mandskab og erhverve flere 

maskiner til brug for opgaveløsningen.69 Dette blev gjort med henblik på at klar-

lægge, om parterne kunne have budt på delaftalerne individuelt. Rådet fandt, at 

 
65 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 407 
66 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 412 
67 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 413 
68 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 442-444 
69 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, afsnit 4.3.2.2.5 
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Eurostar og GVCO hver især kunne udvide deres kapacitet i en sådan grad, at 

de ville kunne byde på delaftalerne og måske endda det samlede udbud hver for 

sig.70  

I lyset af disse betragtninger konkluderede Rådet, at Eurostar og GVCO var ak-

tuelle konkurrenter, idet begge aktører havde kapacitet til at byde på mindst en 

delaftale eller sågar det samlede udbud.71 Desuden konkluderede Rådet, at selv 

hvis parterne ikke ansås for at være aktuelle konkurrenter, måtte parterne i det 

mindste anses for at være potentielle konkurrenter,72 idet parterne havde mulig-

hed for at foretage kapacitetsudvidelser.73 Budkonsortiet var derfor ikke objek-

tivt nødvendigt.74 Konsekvenserne og hensigtsmæssigheden af de af Rådet fast-

lagte retningslinjer for kapacitetsberegningerne drøftes i kapitel 3. 

2.2.1.3 Generelt om formålsvurderingen 

Med henvisning til EU-Domstolens afgørelse i Cartes Bancaires fastslog Rådet, 

at det afgørende kriterium for udfaldet af formålsvurderingen er, om aftalen ”i 

sig selv er tilstrækkeligt skadelig for konkurrencen”.75 Det vækker undren, at 

Rådet samtidig understregede, at det er tilstrækkeligt for at statuere et konkur-

rencebegrænsende formål, at ”aftalen m.v. kan påvirke konkurrencen negativt 

på det relevante marked”.76 I den sammenhæng henviste Rådet til EU-Domsto-

lens ældre – og i den juridiske litteratur kritiserede – afgørelse i T-Mobile, hvor 

denne udlægning af formålsbegrebet har sin oprindelse fra.77 

Med Cartes Bancaires synes EU-Domstolen, at have bevæget sig væk fra den 

udvidelse af formålsbegrebet, der kunne spores i navnlig T-Mobile. I stedet sy-

nes EU-Domstolen at have opstillet mere restriktive kriterier for, hvornår en 

 
70 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 632 
71 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 633-635 
72 Spørgsmålet om betydningen af deludbud blev også vurderet i Konkurrencerådets afgørelse af 30. April 2014 12/06678, 

Skive og omegns vognmandsfirmas tilbudskoordinering. Her fandt Rådet, at medlemmerne af en forening, der koordinerede 

medlemmernes bud, havde kunnet byde individuelt, hvorfor foreningens tilbudskoordinering udgjorde en formålsovertræ-

delse. I den sammenlignelige sag om Økonomisk forening for persontransport, 28. februar 2018, foretog Rådet derimod ikke 

en vurdering af, om medlemmerne var konkurrenter i forhold til et konkret udbud, men derimod en vurdering af samarbejdet 

om tilbudskoordinering i sin helhed (211).  
73 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 708 
74 I Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2003, Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering og Th. Schultz, pkt. 

90-91, fandt Rådet tillige, at en samarbejdsaftale mellem to cateringvirksomheder ikke var objektivt nødvendigt, da begge 

virksomheder kunne byde individuelt på udbuddet, hvorfor de var potentielle konkurrenter.  
75 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 726 
76 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 730 
77 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 731 
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aftale anses for at have til formål at begrænse konkurrencen. Det er også værd 

at fremhæve, at Rådet – på trods af sine flittige henvisninger til Cartes Bancaires 

– ikke henviste til præmissen om, at formålsbegrebet skal fortolkes indskræn-

kende  

2.2.1.4 Konsortieaftalen udgjorde en pris- og markedsdelingsaftale 

Indledningsvist fastslog Rådet, at konsortieaftalen udgjorde en pris- og mar-

kedsdelingsaftale som omhandlet i KRL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF 

art. 101, stk. 1, litra a) og c), idet konsortieaftalen isoleret set indeholdt sådanne 

vilkår. Det blev fremhævet, at aftaler mellem konkurrenter om prisfastsættelse 

og markedsdeling i lyset af erfaringen fra praksis og økonomisk teori har til 

formål at begrænse konkurrencen, idet sådanne aftaler indebærer, at de normale 

markedsvilkår sættes ud af kraft.78 Særligt i en udbudssituation, hvor tildelings-

kriteriet var laveste pris, måtte en effektiv konkurrence om prisen på de udbudte 

opgaver anses for at være særlig vigtig af hensyn til, at ordregiver tilbydes den 

laveste pris.79 Yderligere fremhævedes, at det måtte forventes, at der i enhver 

udbudssituation ville blive afgivet færre bud, hvis to tilbudsgivere, der hver især 

havde kapacitet til at byde på en opgave, gik sammen om at byde. Priskonkur-

rencen mellem de to tilbudsgivere ville da blive elimineret med den konsekvens, 

at konkurrencen på markedet fordrejes.80  

2.2.1.5 Hensyntagen til aftalens indhold 

Konkret anførte Rådet, at Eurostar og GVCO indgik konsortieaftalen med hen-

blik på udarbejdelse og afgivelse af fælles bud på Vejdirektoratets udbud samt 

efterfølgende udførelse af de opgaver, udbuddet var sammensat af.81 Rådet 

fremhævede, at Eurostar og GVCO på forhånd havde fordelt udbuddets distrik-

ter imellem sig,82 og der i den henseende var taget højde for ethvert muligt ud-

fald af udbudsprocessen.83 Endvidere fremhævede Rådet, at Eurostar og GVCO 

hverken delte ressourcer eller havde haft behov for at bistå hinanden med ekstra 

kapacitet til udførelse af opgaverne i udbuddet.84 

 
78 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 740 
79 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 741 
80 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 742 
81 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 747 
82 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 750 
83 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 751 
84 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 757 
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I lyset af disse betragtninger vurderede Rådet, at konsortieaftalen udgjorde en 

aftale om fastsættelse af priser og opdeling af markeder, der var indgået mellem 

konkurrenter, idet aftalen var sammensat af (i) en aftale om fastsættelse af en 

fælles pris for de enkelte distrikter i udbuddet og (ii) en aftale om udførelse af 

opgaverne i henhold til en på forhånd aftalt fordeling heraf.85 Rådet anførte om 

sådanne aftaler, der direkte eller indirekte består i prisfastsættelse og markeds-

deling, at disse i sig selv har til formål at begrænse konkurrencen.86 Hertil tilfø-

jede Rådet, aftalerne udgjorde et direkte indgreb i markedets væsentlige kon-

kurrenceparametre og fjernede risikoen forbundet med normal konkurrence om 

et udbud.87 Aftalen var derfor efter sit indhold tilstrækkelig skadelig for konkur-

rencen til at have til formål at begrænse konkurrencen.88 

2.2.1.6 Hensyntagen til de målsætninger, der søges gennemført med aftalen 

Rådet konkluderede, at konsortieaftalens objektive målsætning var at eliminere 

konkurrencen mellem Eurostar og GVCO om Vejdirektoratets udbud. Af denne 

årsag havde konsortieaftalen – i lyset af målsætningen hermed – til formål at 

begrænse konkurrencen.89 

Rådet fastslog, at vurderingen af konsortieaftalens målsætning beroede på en 

objektiv vurdering af aftalen, og at konsortiedeltagernes subjektive hensigt med 

indgåelsen af aftalen var uden betydning i denne henseende.90 I forlængelse 

heraf udtalte Rådet generelt, at betragtninger vedrørende aftaleparternes subjek-

tive hensigt ikke er af relevans for vurderingen efter KRL § 6 og TEUF art. 

101.91 Dette synspunkt harmonerer ikke EU-retspraksis, der anerkender, at den 

subjektive hensigt kan inddrages i vurderingen, om end den aldrig kan være af-

gørende.  

Eurostar og GVCO havde oplyst, at formålet med indgåelsen af konsortieaftalen 

var at kunne byde på det samlede udbud. Baggrunden var, at tildelingskriteriet 

var laveste pris for den samlede opgave. Eurostar og GVCO vurderede derfor, 

at deres chancer for at vinde ville forbedres, hvis de valgte at gå sammen i et 

 
85 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 758 
86 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 759 
87 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 760 
88 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 765 
89 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 781 
90 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 767 
91 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 767 
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budkonsortium og afgive et fælles bud på det samlede udbud.92 Rådet anførte i 

relation hertil, at denne omstændighed ikke ændrede på, at de begge havde haft 

mulighed for hver især at byde på udbuddets enkelte distrikter.93  

I den forbindelse fremhævede Rådet, at udbuddet – på trods af tildelingskriteri-

ets ordlyd – var tilrettelagt således, at det var muligt at afgive delbud, hvorved 

måtte forstås at byde på kun ét ud af de i alt tre distrikter.94 Rådet fremhævede 

desuden, at det ikke kunne læses ud af udbudsmaterialet, at Vejdirektoratet fo-

retrak én enkelt aktør til at løse alle vejmarkeringsopgaverne.95 Vejdirektoratet 

havde således hverken udtrykt ønske herom eller opstillet det som en tildelings-

betingelse i udbudsmaterialet. I den sammenhæng pointerede Rådet, at både 

Lemminkäinen og Guide-Lines – de to andre aktører i udbudsprocessen – be-

nyttede sig af muligheden for afgivelse af delbud.96 En sådan betragtning synes 

at have karakter af en ex post-vurdering. Endelig fremhævedes det, at ordlyden 

af definitionen af begrebet ”laveste pris” i udbudsmaterialet ikke nødvendigvis 

betød, at Vejdirektoratet ville overdrage alle udbuddets distrikter til kun én ak-

tør.97 Det var derfor ikke muligt at forudsige, hvorledes overdragelsen af de en-

kelte distrikter ville udspille sig. På denne baggrund var det ikke nødvendigt for 

Eurostar og GVCO at gå sammen i et budkonsortium for at afgive bud.98 

Eurostar og GVCO havde oplyst, at målsætningen med konsortieaftalen var at 

kunne tilbyde en mere konkurrencedygtig pris og anfægtede i den sammenhæng, 

at målsætningen skulle være at eliminere konkurrencen om udbuddet mellem 

dem.99 Rådet anførte i relation hertil, at dette var uden betydning, så længe kon-

sortiesamarbejdet objektivt set var egnet til at begrænse konkurrencen om ud-

buddet.100 Dette var tilfældet med konsortieaftalen indgået mellem Eurostar og 

GVCO, idet konsortiesamarbejdet indebar, at den konkurrence om tilbudspri-

sen, der ville have udspillet sig mellem Eurostar og GVCO, blev elimineret.101 

I lyset heraf kunne det ikke udelukkes, at Vejdirektoratet endte med at betale for 

 
92 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 768 
93 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 775 
94 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 769 
95 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 770 
96 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 771 
97 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 774 
98 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 774 
99 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 768 
100 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 777 
101 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 777 
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meget for de udbudte vejmarkeringsopgaver. Rådet fandt derfor, at konsortieaf-

talens målsætning – ud fra en objektiv vurdering – var at eliminere konkurrencen 

mellem de to største aktører på vejmarkedsmarkedet.102  

2.2.1.7 Hensyntagen til aftalens økonomiske og retlige sammenhæng 

Indledningsvist fastslog Rådet, at der alene skulle tages summarisk hensyn til 

konsortieaftalens økonomiske og retlige sammenhæng, idet det allerede var fast-

slået, at konsortieaftalen indeholdt vilkår, der udtrykkeligt var omfattet af KRL 

§ 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, samt TEUF art. 101, stk. 1, litra a) og c).  

Rådet synes imidlertid ikke at have tillagt det betydning, at fastsættelse af vilkår 

vedrørende prisfastsættelse og fordeling af opgaver udgør normale vilkår i en 

konsortieaftale. Det fremstår ikke muligt at afgive et kvalificeret fælles bud uden 

at have foretaget en vis pris- og markedskoordination. Det er altså nødvendigt 

at tage stilling til disse parametre for at kunne levere et konkurrencedygtigt til-

bud.  

Dette anerkendes også i Vejledningen i konsortiedannelse for små og mellem-

store virksomheder fra 2014,103 der med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens 

egne ord havde til formål ”at gøre det nemmere for små og mellemstore virk-

somheder at gå sammen i konsortier og byde på offentlige opgaver”.104 Af vej-

ledningen fremgik, at konsortiedeltagerne skulle blive enige om, hvordan den 

udbudte opgave skulle fordeles konsortiedeltagerne imellem med henblik på at 

undgå at stå med dele af opgaven, der ikke er fordelt, efter kontrakten med or-

dregiveren er indgået”.105  

Det fremgik endvidere, at konsortiedeltagerne skulle blive enige om, hvilken 

betaling de skulle modtage for ydelserne omfattet af udbuddet.106  

Det vækker undren, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på den ene side an-

erkender, at en vis grad af pris- og markedskoordination er nødvendigt i forbe-

redelsen af et fælles bud, men at denne koordination som led i et konsortiesam-

arbejde på den anden side behandles som en hardcore konkurrencebegrænsning. 

 
102 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 777 
103 Vejledning i konsortiedannelse for små og mellemstore virksomheder fra juni 2014 
104 Vejledning i konsortiedannelse for små og mellemstore virksomheder fra juni 2014, side 5 
105 Vejledning i konsortiedannelse for små og mellemstore virksomheder fra juni 2014, side 15 
106 Vejledning i konsortiedannelse for små og mellemstore virksomheder fra juni 2014, side 26 
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Der kan argumenteres for, at konkurrencemyndighederne i lyset af disse modsi-

gende standpunkter i det mindste burde foretage en indgående formålsanalyse, 

herunder en særlig grundig kontekstanalyse. 

Om den økonomiske sammenhæng, i hvilken konsortieaftalen indgik, fremhæ-

vede Rådet, at vejmarkeringsmarkedet ikke kunne karakteriseres som et marked 

med særlige og væsentlige forhold, herunder i relation til beregning af kapaci-

tet.107  

For så vidt angik den retlige sammenhæng, i hvilken konsortieaftalen indgik, 

henviste Rådet til sine generelle betragtninger vedrørende den retlige vurdering 

af konsortieaftaler generelt.108 Af disse betragtninger kan udledes, at det afgø-

rende kriterium for lovligheden af et budkonsortium – i henhold til De horison-

tale retningslinjer, Kommissionens beslutningspraksis og de danske konkurren-

cemyndigheders afgørelsespraksis – er, om budkonsortiet er objektivt nødven-

digt.109  

Rådet konkluderede, at kontekstanalysen af konsortieaftalens økonomiske og 

retlige sammenhæng ikke ændrede på, at aftalen ud fra indhold og målsætninger 

havde til formål at begrænse konkurrencen.110  

2.2.1.8 Konklusion vedrørende formålsvurderingen 

Rådet konkluderede, at konsortieaftalen havde til formål at begrænse konkur-

rencen. Det vækker undren, at det blev fremhævet, at aftalen havde ”tilstrække-

lige skadelige virkninger” til, at det var ufornødent at foretage en undersøgelse 

af aftalens følger.111 En sådan betragtning kan lede tankerne hen på, at der i et 

vist omfang er sket en sammenblanding af formåls- og følgebegreberne, idet 

formålsovertrædelser netop er karakteriseret ved, at det ikke er nødvendigt at 

påvise deres følgevirkninger på markedet. 

2.2.1.9 Individuel fritagelse 

Om budkonsortiets mulighed for at opnå individuel fritagelse fremhævede Rå-

det, at ”det må kræve en særlig underbygget begrundelse, hvis aftaler, som 

 
107 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 784 
108 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 787 
109 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, afsnit 4.3.1.1 
110 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 788 
111 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 789 
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indeholder alvorlige konkurrencebegrænsninger, skal kunne opfylde betingel-

serne i konkurrencelovens § 8”,112 og at det ”ikke [er] sandsynligt, at alvorlige 

konkurrencebegrænsninger opfylder [disse] betingelser”.113 Rådet fandt kon-

kret, at konsortieaftalen ikke kunne opnå individuel fritagelse, idet Eurostar og 

GVCO ikke på tilstrækkelig vis havde godtgjort, at de kumulative betingelser i 

KRL § 8, stk. 1, var opfyldt.114 

2.2.2 Konkurrenceankenævnets kendelse 

2.2.2.1 Indledning 

Rådets afgørelse af 24. juni 2015 blev påklaget til Konkurrenceankenævnet.115 

Eurostar og GVCO nedlagde principal påstand om ophævelse af afgørelsen, og 

subsidiær påstand om hjemvisning af afgørelsen til fornyet behandling ved Rå-

det.116 Rådet nedlagde påstand om stadfæstelse af afgørelsen.117 Den 11. april 

2016 afsagde Ankenævnet kendelse i sagen, der stadfæstede Rådets afgørelse.118 

Kendelsen adskiller sig imidlertid fra Rådets afgørelse på en række væsentlige 

punkter.  

2.2.2.2 Konkurrentrelationen 

Indledningsvist fastslog Ankenævnet med henvisning til forarbejderne til KRL 

§ 6 og De horisontale retningslinjer, at konsortieaftalen ikke vil være konkur-

rencebegrænsende, ”såfremt Eurostar og LKF ikke hver især har været i stand 

til at byde på udbuddet, idet de i givet fald ikke vil have været konkurrenter”.119 

I forlængelse heraf fastslog Ankenævnet, at hvis Eurostar og GVCO må anses 

for at være konkurrenter i forhold til udbuddet, vil konsortieaftalen være i strid 

med KRL § 6 og TEUF art. 101, ”dersom konsortieaftalen har til formål eller 

følge at begrænse konkurrencen”.120 Ankenævnet lagde dermed op til en toleddet 

test, hvorefter det skal undersøges, om (i) der består en konkurrentrelation 

 
112 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 808 
113 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 808 
114 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 853 
115 Herefter benævnt ”Ankenævnet” 
116 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 2 
117 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 2 
118 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 19 
119 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 16 
120 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 16 
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mellem konsortiedeltagerne og (ii) i bekræftende fald om konsortieaftalen har 

til formål eller til følge at begrænse konkurrencen. 

Med henvisning til udbudsmaterialet fremhævede Ankenævnet, at det var mu-

ligt for tilbudsgivere at byde på et eller flere af de udbudte distrikter.121 Det for-

hold, at to tidligere udbud med lignende vilkår blev vundet af én tilbudsgiver, 

der havde budt på samtlige distrikter, kunne ikke ændre på, at det i henhold til 

udbudsmaterialet var muligt at byde på et eller flere distrikter. Endvidere var det 

underordnet, at chancen for at vinde eventuelt var større, hvis en tilbudsgiver 

bød på alle tre distrikter, idet det fortsat var muligt at afgive bud på et enkelt 

distrikt. Det ville herefter være afgørende for vurderingen af konkurrentrelatio-

nen, om tilbudsgiverne hver især kunne byde på et eller flere distrikter, idet kon-

sortiet i bekræftende fald ikke ville være objektivt nødvendigt.122 

Ankenævnet fandt efter en samlet vurdering, at konsortiesamarbejdet ikke var 

objektivt nødvendigt, og at Eurostar og GVCO måtte anses for aktuelle konkur-

renter i forhold til udbuddet. Det var udslagsgivende for vurderingen, at ”Euro-

star og LKF hver især var i stand til at byde på enkelte dele af Vejdirektoratets 

udbud”.123 Som følge heraf var det efter Ankenævnets opfattelse ikke nødvendigt 

at foretage en vurdering af, ”om parterne aktuelt eller potentielt havde kapacitet 

til hver især at byde samlet på alle tre distrikter”, da udbuddet reelt udspillede 

sig om de enkelte distrikter.124 

Der blev dermed ikke taget stilling til Rådets vurdering af, om Eurostar og 

GVCO hver især var i stand til at byde på det samlede udbud, idet det var muligt 

at afgive delbud. Af Ankenævnets kendelse kan udledes, at en konsortieaftales 

objektive nødvendighed alene skal vurderes med afsæt i muligheden for at af-

give delbud og ikke det samlede udbud, hvis det efter udbudsmaterialet er muligt 

at afgive delbud. 

2.2.2.3 Formålsvurderingen 

Indledningsvist fastslog Ankenævnet vedrørende formålsbegrebet, at”[f]or at 

anse et forhold for i sig selv at have konkurrencebegrænsning som formål, skal 

der være fornøden sikkerhed for, at tiltaget efter sin karakter i den givne 

 
121 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 17 
122 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 17 
123 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 17 
124 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 17 
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markedsmæssige sammenhæng objektivt bedømt rummer et sådant potentiale af 

konkurrenceskadelige virkninger, at det ikke er fornødent at påvise faktisk ind-

trådte skadevirkninger”.125 Denne definition af formålsbegrebet er også set i tid-

ligere afgørelsespraksis fra Ankenævnet.126 En lignende definition genfindes 

imidlertid ikke i EU-Domstolens retspraksis, og der kan derfor sættes spørgs-

målstegn ved dens EU-konformitet. Desuden henviser Ankenævnet på intet tids-

punkt til EU-Domstolens retspraksis vedrørende formålsbegrebet. Det fremstår 

derfor uklart, i hvilket omfang Ankenævnet har taget højde for de principper, 

der kan udledes EU-retspraksis, herunder navnlig princippet om indskrænkende 

fortolkning af formålsbegrebet, i sin materielle formålsvurdering af konsortie-

aftalen.  

Konkret vurderede Ankenævnet, at indgåelsen af konsortieaftalen mellem Eu-

rostar og GVCO, der – som fastslået ovenfor – var konkurrenter i forhold til 

Vejdirektoratets udbud, indebar en eliminering af den forretningsmæssige ri-

siko, der ”ville have været forbundet med en konkurrence mellem Eurostar og 

LKF i budfasen”, hvis konsortiesamarbejdet aldrig var blevet indledt.127 Det kan 

udledes, at konkurrentrelationen blev tillagt væsentlig betydning i vurderingen, 

idet der kan identificeres et betydeligt fokus på den eliminering af priskonkur-

rencen mellem Eurostar og GVCO, der fulgte med konsortieaftalens indgåelse. 

Hertil havde konsortiedeltagerne anført, at det var ”meget vidtgående” at klas-

sificere konsortieaftalen som en formålsovertrædelse, når vurderingen af kon-

sortiets lovlighed i sagen beroede på komplicerede kapacitetsberegninger. I den 

forbindelse fremhævedes særligt de strafferetlige sanktioner forbundet med en 

sådan klassificering, herunder risikoen for fængselsstraf, hvilket må ses i lyset 

af at Rådet sidestillede konsortieaftalen med et ulovligt pris- og markedsdelings-

kartel i strid med KRL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF art. 101, stk. 1, 

litra a) og c).128  

Efter Ankenævnets opfattelse kunne det ikke ændre på bedømmelsen af konsor-

tieaftalen, at konsortiet bød den laveste pris på hele udbuddet. Årsagen var, at 

dette ikke dokumenterede, at Vejdirektoratet som ordregiver ikke ville kunne 

have opnået en lavere pris på det samlede udbud, hvis ”der i budfasen havde 

 
125 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side17 
126 Konkurrenceankenævnets kendelse af 21. oktober 2014 i Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark, side 12 
127 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 17-18 
128 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 6 
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været konkurrence mellem parterne indbyrdes og med de øvrige budgivere ved-

rørende de enkelte distrikter”.129 Ankenævnet lagde dermed vægt på den hypo-

tetiske konkurrencesituation, der – potentielt – havde udspillet sig, såfremt par-

terne ikke havde indgået konsortieaftalen. Dette minder om en kontrafaktisk be-

tragtning. 

Ankenævnet fandt efter en samlet vurdering, at konsortieaftalen havde til formål 

at begrænse konkurrencen, da den ”objektivt bedømt i sin markedsmæssige sam-

menhæng” indeholdt konkurrenceskadelige virkninger og dermed ”ifølge sin 

natur var egnet til at skade konkurrencen”.130 Af denne årsag var det ufornødent 

at foretage en undersøgelse af, om ”konsortieaftalen har haft negative virknin-

ger for konkurrencen på det relevante marked til følge”.131  

Modsat Rådet fandt Ankenævnet imidlertid ikke, at konsortieaftalen kunne ”be-

tegnes som en klassisk kartelaftale om priskoordinering eller markedsopdeling” 

i strid med KRL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3 og TEUF art. 101, stk. 1, litra a) 

og c).132 Et sådant synspunkt var også blevet fremført af Eurostar og GVCO.133 

Konsortieaftalen var dog alligevel så skadelig i sin natur, at den kunne klassifi-

ceres som en formålsovertrædelse. Ankenævnet fastslog dermed, at der ikke er 

tale om en udtømmende liste over formålsovertrædelser i KRL § 6, stk. 1, og 

TEUF art. 101, stk. 1. Dette harmonerer med EU-Domstolens retspraksis. Det 

er ikke nærmere begrundet i kendelsen, hvorfor Ankenævnet afviste, at konsor-

tieaftalen udgjorde et klassisk pris- og markedsdelingskartel.  

Det fremstår uklart, hvorledes Ankenævnets afvisning af, at der var tale om en 

klassisk kartelaftale om priskoordinering eller markedsopdeling, nærmere skal 

udlægges. En mulig udlægning er, at Ankenævnet ønskede at signalere, at kon-

sortieaftalen ikke kunne sidestilles med en kartelaftale med den konsekvens, at 

fængselsstraf ikke er en mulig sanktion. I den juridiske litteratur er der støtte for 

en sådan udlægning af Ankenævnets udtalelse, der også forekommer mest plau-

sibel. Som anført af Bergqvist henviser KRL § 23, stk. 3, der udgør hjemlen for 

fængselsstraf for indgåelse af kartelaftaler, eksempelvis ikke til fælles afgivelse 

af bud. Det skal dog fremhæves, at bestemmelsen trods alt refererer til 

 
129 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 18 
130 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 18 
131 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 18 
132 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 18 
133 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 6 
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koordinering af priser, markeder og bud. Der kan dog argumenteres for, at det 

ville være retssikkerhedsmæssigt betænkeligt ikke at begrænse anvendelsen 

analogislutninger af bestemmelsen, dens strafferetlige karakter taget i betragt-

ning. 

Det er dog også muligt, at Ankenævnet åbnede for en sondring mellem ”klassi-

ske” og ”ikke-klassiske” karteller. Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om An-

kenævnet er legitimeret til at opfinde en sådan sondring, når den lovgivende 

magt i KRL § 23, stk. 3, nr. 1 – 4, har fastsat tydelige rammer for, hvornår der i 

konkurrenceretlig forstand er tale om et kartel. En sådan tolkning, hvor der son-

dres mellem ”klassiske” og ”ikke-klassiske” kartelaftaler, forekommer uhen-

sigtsmæssig, idet den øger den usikkerhed vedrørende den juridiske vurdering 

af konsortieaftalers lovlighed, der allerede kendetegner området. Desuden synes 

der ikke at være støtte herfor i EU-retspraksis. 

2.2.2.4 Individuel fritagelse 

Ifølge Ankenævnet havde Eurostar og GVCO ikke sandsynliggjort, at betingel-

serne for individuel fritagelse efter KRL § 8 var opfyldt.134 Der var således ikke 

tilvejebragt oplysninger, der gav Ankenævnet grundlag for at tilsidesætte Rådets 

skøn i relation til fritagelsesvurderingen efter KRL § 8. På denne baggrund 

kunne konsortieaftalen ikke undtages fra forbuddet mod konkurrencebegræn-

sende aftaler. 

2.2.3 Sø- og Handelsrettens dom 

2.2.3.1 Indledning 

Ankenævnets kendelse blev indbragt for Sø- og Handelsretten. Eurostar og 

GVCO nedlagde principal påstand om kendelsens ophævelse, og subsidiær på-

stand om hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved Rådet. Rådet påstod 

frifindelse.135 Sø- og Handelsretten afsagde dom i sagen den 27. august 2018, 

hvor Rådets afgørelse af 24. juni 2015 som stadfæstet ved Ankenævnets ken-

delse af 11. april 2016 blev ophævet.136 

 
134 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 18 
135 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 4 
136 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 321 
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2.2.3.2 Konkurrentrelationen 

Sø- og Handelsretten fandt, at konkurrencen reelt udspillede sig om Vejdirekto-

ratets samlede udbud og ikke de enkelte distrikter i udbuddet. 137 

I sin vurdering fremhævede Sø- og Handelsretten, at Vejdirektoratet generelt 

havde ændret sin udbudspraksis i kølvandet på en rapport udarbejdet af et kon-

sulentfirma, der undersøgte, hvordan myndighedernes udbytte af at sende opga-

ver i udbud kunne optimeres. Af denne fremgik, at ”der bør ske en samling af 

indkøb på færre leverandører, målrettet tiltrækning af udenlandske virksomhe-

der samt anvendelse af udbudsformer og krav, der tilskynder til effektiv drift”.138 

Konkret i forhold til Vejdirektoratets udbud fremhævede Sø- og Handelsretten, 

at udbuddet var tilrettelagt således, at det var muligt at byde på enkelte distrikter 

og – i overensstemmelse med konsulentfirmaets rapport – det samlede udbud, 

hvor det i forhold til sidstnævnte mulighed var nødvendigt at byde på hvert en-

kelt af de i alt tre distrikter. Udbuddet var yderligere karakteriseret ved, at til-

budsgiverne kunne tilbyde en rabat ved bud på flere eller alle distrikter.139 I lyset 

af disse karakteristika ved udbuddets udformning var det Sø- og Handelsrettens 

vurdering, at udbuddet ”tilskyndede” til afgivelse af ”samlede bud”. I den sam-

menhæng påpegedes det ligeledes, at ”det fremstod som en realistisk mulighed, 

at der kunne forventes bud på den samlede opgave fra udenlandske bydende”.140 

Sø- og Handelsretten udtalte, at det ikke afskar en virksomhed fra at indgå i et 

konsortiesamarbejde om afgivelse af et fælles bud på samtlige distrikter i Vej-

direktoratets udbud, at denne virksomhed havde kapacitet til at afgive delbud på 

udbuddets enkelte distrikter, forudsat at virksomheden ikke havde kapacitet til 

at byde på den samlede opgave egenhændigt.141 I den sammenhæng fremhævede 

Sø- og Handelsretten, at det var uden betydning, at der alene blev afgivet ét 

samlet bud på alle distrikter i udbuddet, men flere bud på de enkelte distrikter, 

idet en sådan betragtning var at sidestille med en ex post-vurdering.142 Dette var 

ellers blevet tillagt betydning af konkurrencemyndighederne. 

 
137 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 319 
138 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 318 
139 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 319 
140 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 319 
141 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 319 
142 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 319 
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Som anført ovenfor fastslog Sø- og Handelsretten, at konkurrencen reelt udspil-

lede sig om det samlede udbud. Konkurrentrelationen mellem Eurostar og 

GVCO skulle derfor vurderes med afsæt i, om de hver især reelt var ude af stand 

til hver for sig at afgive et samlet bud.143 Sø- og Handelsretten fremhævede i 

den forbindelse, at Eurostar og GVCO havde fremlagt egne kapacitetsberegnin-

ger, i henhold til hvilke hverken Eurostar eller GVCO var i stand til at byde på 

det samlede udbud alene.144 

Indledningsvist fastslog Sø- og Handelsretten, at det var op til konkurrencemyn-

dighederne at godtgøre, at konsortiedeltagernes kapacitetsberegninger var mis-

visende.145 Sø- og Handelsretten rettede i den sammenhæng kritik af konkurren-

cemyndighederne, der havde antaget, at både Eurostar og GVCO kunne have 

løst udbuddets samtlige opgaver på egen hånd. Kritikken gik på, at disse anta-

gelser, herunder navnlig Rådets antagelser vedrørende muligheden for antagelse 

af yderligere arbejdskraft og erhvervelse af flere maskiner, var hypotetiske. 

Konkurrencemyndighederne havde således ikke dokumenteret, at ovenstående 

ville kunne lade sig gøre, eller at det ville være forretningsmæssigt forsvarligt.146 

Sø- og Handelsretten fremhævede endvidere konkurrencemyndighedernes af-

visning af, at Eurostar og GVCO kunne afsætte kapacitet til eksisterende kerne-

kunder i deres kapacitetsberegninger uden fremlæggelse af skriftlige aftaler om 

arbejdsopgaver.147 Sø- og Handelsretten fandt, at et sådant dokumentationskrav 

var uberettiget, idet ”det må være tilladeligt for de bydende firmaer med ud-

gangspunkt i indvundne erfaringer at hensætte kapacitet til kunder, som erfa-

ringsmæssigt henvender sig og som det forretningsmæssigt ville være uansvar-

ligt ikke at kunne betjene og dermed afskære sig fra højere dækningsbidrag fra 

andre opgaver”.148 

I lyset af disse betragtninger konkluderede Sø- og Handelsretten, at konkurren-

cemyndighederne ikke havde løftet bevisbyrden for, at kapacitetsberegningerne 

fremlagt af Eurostar og GVCO ikke var retvisende.149 Det var dermed ikke godt-

gjort, at Eurostar og GVCO var konkurrenter. 

 
143 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 319 
144 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 319 
145 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 319 
146 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 319-320 
147 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 320 
148 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 320 
149 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 319 
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2.2.3.3 Kritik af formålsvurderingen 

På trods af konstateringen af, at Eurostar og GVCO ikke var konkurrenter i for-

hold til det samlede udbud, rettede Sø- og Handelsretten kritik af Ankenævnets 

formålsvurdering. Retten fremhævede, at det ikke kunne udledes af Ankenæv-

nets kendelse, at der var "foretaget den nødvendige konkrete bedømmelse af af-

talens formål og karakter med henblik på at fastslå, om den med tilstrækkelig 

klarhed havde til formål tilstrækkeligt at skade konkurrencen til at indebære en 

overtrædelse af konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101".150  

Med denne udtalelse gav Sø-og Handelsretten udtryk for, at Ankenævnet ikke 

havde foretaget en grundig nok formålsvurdering af konsortieaftalen. Desuden 

antydede Sø- og Handelsretten, at Ankenævnet ikke havde anvendt det rette kri-

terium for afgørelsen af, om aftalen måtte anses for at have til formål at be-

grænse konkurrencen. Sø- og Handelsretten synes – i overensstemmelse med 

EU-Domstolens afgørelse i Cartes Bancaires – at opstille et dobbelt tilstrække-

lighedskrav for at statuere et konkurrencebegrænsende formål, idet der stilles 

krav til både formålsanalysens klarhed og aftalens konkurrenceskadelige karak-

ter. Et sådant krav kunne ikke udledes af Ankenævnets kendelse, i hvilken der 

på intet tidspunkt blev henvist til EU-retspraksis om formålsbegrebet. 

Da Sø- og Handelsretten fandt, at konkurrencen reelt stod ved det samlede ud-

bud, og at Eurostar og GVCO ikke hver især havde kapacitet til at byde på samt-

lige opgaver, var der en række forhold, Sø- og Handelsretten ikke fik lejlighed 

til at tage stilling til. Det blev ikke afklaret, om budkonsortier indgået mellem 

aktuelle eller potentielle konkurrenter har til formål at begrænse konkurrencen. 

Derudover blev der ikke taget stilling til, i hvilket omfang et budkonsortium kan 

opnå individuel fritagelse. Endelig står det åbent, om udfaldet af konkurrentvur-

deringen ville være anderledes, hvis der ikke var mulighed for at give rabat. 

2.2.4 Højesterets dom 

2.2.4.1 Indledning 

I medfør af retsplejelovens § 368, stk. 6, 1. pkt., jf. stk. 4, 2. pkt., meddelte 

Højesterets anke- og kæremålsudvalg tilladelse til anke af Sø- og Handelsrettens 

dom direkte til Højesteret. Det blev vurderet, at sagen rejste “et principielt 

 
150 Sø- og Handelsretten dom af 27. august 2018 i sag U-2-16 og U-3-16, side 320 
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spørgsmål om forståelsen af konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101”, og 

at udfaldet af sagen måtte “antages at kunne få væsentlig samfundsmæssig be-

tydning”.151 Rådet, der havde appelleret Sø- og Handelsrettens dom, nedlagde 

principal påstand om frifindelse, og subsidiær påstand om hjemvisning af sagen 

til fornyet behandling ved Ankenævnet. Eurostar og GVCO nedlagde begge på-

stand om stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom. 

For Højesteret var sagens hovedspørgsmål i første række, om Eurostar og 

GVCO måtte anses for konkurrenter, og i bekræftende fald i anden række om 

den mellem parterne indgåede konsortieaftale havde til formål at begrænse kon-

kurrencen i strid med KRL § 6, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 1.152 I det tilfælde, 

at der fandtes at være tale om en formålsovertrædelse, skulle Højesteret i tredje 

række tage stilling til, om konsortieaftalen kunne opnå individuel fritagelse efter 

KRL § 8, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 3.153 

2.2.4.2 Konkurrentrelationen 

Indledningsvist udtalte Højesteret med henvisning til forarbejderne til KRL og 

De horisontale retningslinjer, at ”det ikke kan anses for konkurrencebegræn-

sende, at flere virksomheder i samme omsætningsled inden for en branche afgi-

ver fælles bud på en bestemt opgave, hvis ingen af virksomhederne alene ville 

have kunnet klare opgaven”.154 I forlængelse heraf udtalte Højesteret, at Eurostar 

og GVCO ikke var at anse som konkurrenter, hvis de ikke hver især var i stand 

til at klare Vejdirektoratets udbudte opgaver.155 Følgelig var det afgørende, om 

konkurrencen reelt udspillede sig om det samlede udbud eller de enkelte distrik-

ter i udbuddet.  

I relation til den konkrete vurdering af, om Eurostar og GVCO var konkurrenter, 

fastslog Højesteret indledningsvist, at vurderingen skal foretages ”på objektivt 

grundlag ud fra de krav, der stilles i udbudsmaterialet”.156 I lyset heraf pointe-

rede Højesteret, at det var uden betydning for vurderingen af konkurrentrelatio-

nen, at udbudsbetingelserne, forløbet af tidligere udbud og andre omstændighe-

der efter Eurostar og GVCO’s opfattelse ”klart tilskyndede til at afgive et samlet 

 
151 Udskrift af Højesterets anke- og kæremålsudvalgs retsbog i sag 191/2018, side 3 
152 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 7 
153 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 7 
154 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 7 
155 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 7 
156 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 8 
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bud på opgaverne”, og at virksomhederne gjorde gældende, at ”de ikke havde 

til hensigt at afgive delbud”.157 

Højesteret rettede derefter fokus mod udbudsmaterialet og fremhævede, at det i 

henhold til udbudsbetingelserne var muligt at afgive bud på et eller flere af de i 

alt tre distrikter, udbuddet bestod af, og at buddene skulle afgives distrikt for 

distrikt.158 Højesteret fremhævede endvidere, at tilbudsgiverne havde mulighed 

for at tilbyde en rabat i forbindelse med bud på flere distrikter. I den sammen-

hæng fremhævede Højesteret yderligere, at tildelingskriteriet var den samlet set 

laveste pris, ”hvorved der skulle forstås den kombination af alle bud, der samlet 

gav den laveste pris på de tre distrikter”.159 

Efter Højesterets vurdering var der ikke holdepunkter for at fastslå, ”at udbud-

det i kraft af den særlige rabatstruktur i realiteten kun angik den samlede op-

gave”.160 Konkurrencen udspillede sig derfor om de enkelte distrikter i udbuddet. 

Højesteret fremhævede i den forbindelse, at udbuddet var rettet mod samtlige 

aktører på markedet, der frit kunne vælge at ”afgive bud på et, to eller alle tre 

distrikter”.161 Det blev også tillagt betydning, at konkurrerende tilbudsgivere kun 

havde afgivet bud på henholdsvis et og to distrikter, og at Eurostar og GVCO 

var de eneste blandt tilbudsgiverne, der havde afgivet bud på samtlige distrik-

ter.162 En sådan betragtning synes imidlertid at have karakter af en ex post-vur-

dering, som Sø- og Handelsretten afviste var af relevans for spørgsmålet om, 

hvorvidt virksomhederne måtte anses for at være konkurrenter. Desuden synes 

fremhævelsen heraf ikke at harmonere med Højesterets udtalelse om, at vurde-

ringen af konkurrentrelationen skal foretages på objektivt grundlag ud fra ud-

budsmaterialet. 

Der herskede ikke tvivl om, at Eurostar og GVCO på tidspunktet for konsortie-

samarbejdets etablering og den fælles budafgivelse var blandt de største aktører 

på vejmarkeringsområdet.163 Da begge virksomheder hver især havde kapacitet 

 
157 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 8 
158 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 8 
159 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 8 
160 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 8 
161 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 8 
162 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 8 
163 Højesterets dom af 27. november 2019 i sag 191/2018 side 8 
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til at byde på i hvert fald et af de i alt tre distrikter i udbuddet, fandt Højesteret, 

at Eurostar og GVCO måtte anses for konkurrenter i forhold til udbuddet.164  

2.2.4.3 Formålsvurderingen 

Indledningsvist fastslog Højesteret på linje med Ankenævnet vedrørende for-

målsbegrebet, ”at der for at anse et forhold for i sig selv at have konkurrence-

begrænsning til formål skal være fornøden sikkerhed for, at tiltaget efter sin 

karakter i den givne markedsmæssige sammenhæng objektivt bedømt rummer et 

sådant potentiale af konkurrenceskadelige virkninger, at det ikke er fornødent 

at påvise faktisk indtrådte skadevirkninger”.165 Som det fremgår, henviser Høje-

steret ikke til EU-Domstolens faste retspraksis vedrørende formålsbegrebet i 

forbindelse med begrebsfastlæggelsen, men derimod alene til Ankenævnets de-

finition. Det er derfor uklart, i hvilket omfang Højesteret tog højde for EU-Dom-

stolens retspraksis på området. Følgelig kan der sættes spørgsmålstegn ved, om 

der er sket tilstrækkelig inddragelse af de i EU-retspraksis fastlagte principper 

for formålsvurderingen, herunder at formålsbegrebet skal underlægges en ind-

skrænkende fortolkning, og at der gælder et dobbelt tilstrækkelighedskrav. 

Højesteret fremhævede, at konsortieaftalen hverken havde ”karakter af et pro-

duktionssamarbejde” eller i øvrigt ”lagde op til et samarbejde mellem parterne 

i forbindelse med afsætningen af de tilbudte tjenesteydelser”.166 Lignende udta-

lelser findes hverken i Rådets afgørelse eller Ankenævnets kendelse. Med disse 

bemærkninger synes Højesteret at åbne for, at sagen efter omstændighederne 

kunne have fået et andet udfald, om end det ikke er nærmere uddybet i Højeste-

rets præmisser, hvad konsekvenserne af opfyldelse af et af ovennævnte kriterier 

havde været. 

Lignende betragtninger genfindes i forarbejderne til den vedtagne lovændring 

af KRL af 30. november 2017. Af forarbejderne til det fremsatte lovforslag 

fremgår, at horisontale aftaler med vilkår, der normalt henføres til kategorien af 

formålsovertrædelser, kan blive underlagt en følgevurdering, ”hvis tyngdepunk-

tet i aftalen er et andet”.167 Det fremgår endvidere, at der oftest vil skulle foreta-

ges en følgevurdering af en aftale, der indeholder vilkår om prisfastsættelse eller 

 
164 Højesterets dom i sag 191/2018 af 27. november 2019 side 8 
165 Højesterets dom i sag 191/2018 af 27. november 2019 side 9 
166 Højesterets dom i sag 191/2018 af 27. november 2019 side 9 
167 LFF 2017-04-10 nr 6, side 10 
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fælles afsætning, ”[h]vis der er tale om et produktionssamarbejde, og det er den 

fælles produktion […] der er tyngdepunktet for samarbejdet […]”.168 

Med disse betragtninger in mente kan det ikke udelukkes, at det kan udledes af 

Højesterets afgørelse, at konsortieaftalen skulle have været underlagt en følge-

vurdering, såfremt aftalen havde haft ”karakter af et produktionssamarbejde” 

eller i øvrigt ”lagde op til et samarbejde mellem parterne i forbindelse med af-

sætningen af de tilbudte tjenesteydelser”, selvom det ikke fremgår eksplicit af 

præmisserne. Dette var imidlertid ikke tilfældet i sagen, og det kan ikke udledes 

af Højesterets præmisser, hvad der kræves for at bevæge sig ind i denne kategori 

af aftaler. 

Højesteret vurderede, at konsortieaftalen ”efter sit indhold” reelt vedrørte af-

sætning af Eurostars og GVCO’s individuelle tjenesteydelser gennem fælles af-

givelse af bud og fastsættelse af pris på baggrund af en forhåndsfordeling af 

udbuddets distrikter.169 Indgåelsen af konsortiesamarbejdet medførte derfor, at 

den konkurrence om de enkelte distrikter i udbuddet, der ville have udspillet sig 

mellem Eurostar og GVCO, blev elimineret.170  

Ifølge Højesteret var der ikke oplyst karakteristika ved markedet for vejmarke-

ring, som kunne danne grundlag for, at konsortieaftalen, uanset den fælles pris-

fastsættelse og opgavefordelingen, ikke skulle anses for at have til formål at 

begrænse konkurrencen.171  

Uden at konkretisere det nærmere undersøgte Højesteret dermed, om aftalens 

markedsmæssige sammenhæng kunne afkræfte dens konkurrenceskadelige ka-

rakter, hvilket imidlertid blev afvist.  

På den baggrund fandt Højesteret, at konsortieaftalen indgået mellem Eurostar 

og GVCO havde til formål at begrænse konkurrencen og dermed var omfattet 

af forbuddet i KRL § 6, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 1.172 

 
168 LFF 2017-04-10 nr 6, side 10 
169 Samme betragtning kan findes i Stockholms Tingsrätt, 2014-01-21, T 1889-10, side 135-136, Däckia Euromaster, hvor 

den svenske tingsret fandt, at et budkonsortium havde til formål at begrænse konkurrencen, bl.a. fordi konsortieaftalen ikke 

indeholdt nogen form for produktions- eller distributionsintegration.   
170 Højesterets dom i sag 191/2018 af 27. november 2019 side 10 
171 Højesterets dom i sag 191/2018 af 27. november 2019 side 10 
172 Højesterets dom i sag 191/2018 af 27. november 2019 side 10 
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Højesteret afviste, at det kunne føre til en anden vurdering, at Eurostar og 

GVCO’s subjektive hensigt med indgåelsen af konsortieaftalen ”efter det oply-

ste var at afgive et konkurrencedygtigt bud”.173 Det forhold, at konsortiesamar-

bejdet fandt sted ”i åbenhed”, kunne ligeledes ikke ændre på vurderingen. En-

delig kunne den omstændighed, at Eurostar forud for deltagelsen i konsortie-

samarbejdet havde indhentet en juridisk vurdering fra en advokat vedrørende 

samarbejdets ”lovlighed”, ikke ændre på afgørelsens udfald.   

2.2.4.4 Individuel fritagelse 

På linje med Ankenævnet fandt Højesteret, at det ikke var godtgjort af Eurostar 

og GVCO, at betingelserne for individuel fritagelse efter KRL § 8, stk. 1, og 

TEUF art. 101, stk. 3, var opfyldt. Højesteret var lige så kortfattet som Anke-

nævnet i afvisningen heraf. Konsortieaftalen kunne derfor ikke fritages for for-

buddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i KRL § 6, stk. 1, og TEUF art. 

101, stk. 1.  

2.3 Delkonklusion 

Historisk set har budkonsortier ikke været udsat for intensiv retlig prøvelse i 

hverken det administrative eller judicielle system. Der eksisterer derfor kun en 

sparsom praksis, der kaster lys over, hvorledes budkonsortier indgået mellem 

aktuelle eller potentielle konkurrenter behandles ud fra en konkurrenceretlig 

synsvinkel, herunder om sådanne aftaler anses for at have til formål eller til følge 

at begrænse konkurrencen i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende 

aftaler i KRL § 6, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 1. Med de danske konkurrence-

myndigheders og domstoles afgørelser i Vejmarkeringssagen er der imidlertid 

skabt et klarere billede af, hvordan budkonsortier anskues i konkurrenceretlig 

sammenhæng. 

I Vejmarkeringssagen konkluderede Rådet, at konsortieaftalen havde til formål 

at begrænse konkurrencen. Efter Rådets opfattelse udgjorde konsortieaftalen en 

pris- og markedsdelingsaftale indgået mellem konkurrenter i strid med KRL § 

6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF art. 101, stk. 1, litra a) og c), og sidestil-

lede dermed aftalen med et kartel. Dette indebar, at kravene til kontekstanalysen 

 
173 Højesterets dom i sag 191/2018 af 27. november 2019 side 10 
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af konsortieaftalen kunne lempes. Ankenævnet afviste, at konsortieaftalen ud-

gjorde et klassisk pris- og markedsdelingskartel, men fandt, at der fortsat var 

tale om en formålsovertrædelse og fremhævede, at konsortieaftalen eliminerede 

konkurrencen om delbuddene mellem to konkurrerende virksomheder.  

Sø- og Handelsretten fik ikke anledning til at tage stilling til, om konsortieafta-

len havde til formål at begrænse konkurrencen, idet Sø- og Handelsretten fandt, 

at konkurrencen reelt udspillede sig om det samlede udbud, i forhold til hvilket 

parterne hverken var potentielle eller aktuelle konkurrenter. Dette forhindrede 

dog ikke Sø- og Handelsretten i at rette kritik af Ankenævnets formålsvurdering 

af konsortieaftalen. Højesteret frifandt Ankenævnet og konkluderede, at (i) kon-

kurrencen reelt udspillede sig om delbuddene, hvorfor Eurostar og GVCO var 

konkurrenter, (ii) konsortieaftalen havde til formål at begrænse konkurrencen 

og (iii) betingelserne for at opnå individuel fritagelse ikke var opfyldt. 

I lyset af Højesterets dom af 27. november 2019 i Vejmarkeringssagen peger 

det i retning af, at budkonsortier indgået mellem aktuelle eller potentielle kon-

kurrenter fremover vil blive klassificeret som aftaler, der har til formål at be-

grænse konkurrencen. Da der i praksis ikke opereres med et katalog over aftale-

typer, der altid klassificeres som aftaler med et konkurrencebegrænsende for-

mål, kan det imidlertid ikke udelukkes, at konkurrencemyndighederne og dom-

stolene – ud fra en konkret vurdering af konsortieaftalen – vil underlægge et 

budkonsortium en følgevurdering, eksempelvis hvis budkonsortiet har karakter 

af et produktionssamarbejde. Med Højesterets dom i Vejmarkeringssagen er der 

dog skabt præcedens for, at budkonsortier indgået mellem aktuelle eller poten-

tielle konkurrenter kan klassificeres som aftaler med et konkurrencebegræn-

sende formål med de retlige konsekvenser heraf til følge.  

Det er dog fortsat uklart, om budkonsortier reelt sidestilles med ulovlige pris- 

og markedsdelingskarteller, som fastslået af Rådet. Dette skal ses i lyset af An-

kenævnets tvetydige formulering i sin kendelse i Vejmarkeringssagen, hvorefter 

konsortieaftalen ikke kunne betegnes som en ”klassisk” kartelaftale om prisko-

ordinering eller markedsdeling. Den mest hensigtsmæssige udlægning heraf sy-

nes at være, at Ankenævnet har ønsket at tage afstand fra at betragte budkonsor-

tiet som en kartelaftale, der potentielt kan medføre fængselsstraf. 
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Kapitel 3: Retstilstanden efter               

Højesterets dom i Vejmarkeringssagen 

3.1 Den anvendte formålsdefinitions EU-konformitet 

Som anført fandt Ankenævnet i Vejmarkeringssagen, at budkonsortiet indgået 

mellem Eurostar og GVCO havde til formål at begrænse konkurrencen i strid med 

KRL § 6, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 1, hvilket blev tiltrådt af Højesteret. I den 

sammenhæng leverede Ankenævnet følgende definition af formålsbegrebet: 

”For at anse et forhold for i sig selv at have konkurrencebegrænsning som   

formål, skal der være fornøden sikkerhed for, at tiltaget efter sin karakter i 

den givne markedsmæssige sammenhæng objektivt bedømt rummer et sådant 

potentiale af konkurrenceskadelige virkninger, at det ikke er fornødent at 

påvise faktisk indtrådte skadevirkninger.”174 

Højesteret gentog denne definition i sine præmisser. Definitionen ses også i for-

arbejderne til den ændring af KRL, der blev vedtaget den 30. november 2017.175 

Definitionen synes dermed at have vundet indpas i dansk konkurrenceret. En til-

svarende definition af begrebet findes imidlertid ikke i EU-retspraksis. Der kan 

derfor sættes spørgsmålstegn ved, om Ankenævnets formålsbegreb harmonerer 

med EU-Domstolens retspraksis. 

Det skal særligt adresseres, at det ud fra ordlyden tilsyneladende er tilstrækkeligt 

for at bevæge sig ind i formålskategorien, at aftalen blot rummer et ”potentiale” 

af konkurrenceskadelige virkninger. Et sådant krav forekommer lempeligere end 

det krav, der stilles efter EU-Domstolens retspraksis efter afgørelsen i Cartes Ban-

caires, hvor EU-Domstolen afviste, at konkurrencebegrænsende potentiale skulle 

være tilstrækkeligt til at statuere et konkurrencebegrænsende formål. Ankenæv-

nets definition synes i højere grad at harmonere med den udlægning af 

 
174 Konkurrenceankenævnets kendelse af 11. april 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015, side 17 
175 LFF 2017-04-10 nr 6, side 10 
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formålsbegrebet, der kunne identificeres i EU-Domstolens ældre retspraksis, her-

under navnlig i Allianz og T-Mobile. Det er imidlertid denne retspraksis, Cartes 

Bancaires gjorde op med, og det fremstår derfor tvivlsomt, om definitionen er 

tidssvarende, idet der kan sættes spørgsmålstegn ved, om definitionen rummer de 

restriktive krav til at statuere et konkurrencebegrænsende formål, som følger af 

EU-Domstolens senere retspraksis, herunder kravene om at (i) aftalen skal være 

tilstrækkeligt skadelig for konkurrencen til, at det ikke er nødvendigt at undersøge 

aftalens følgevirkninger, og (ii) det med tilstrækkelig klarhed skal kunne konklu-

deres ud fra formålsanalysen, at konkurrencen vil lide skade. 

3.2 Overvejelser omkring den foretagne formålsanalyses               

EU-konformitet 

I lyset af både Ankenævnets og Højesterets kortfattede begrundelser er det van-

skeligt at udlede noget om, i hvilket omfang der blev foretaget en formålsvurde-

ring i overensstemmelse med EU-Domstolens retspraksis, herunder med inddra-

gelse af de analysemomenter, der efter EU-retspraksis skal indgå i denne. Det kan 

ikke udledes, at der er foretaget en konkret bedømmelse af konsortieaftalens ind-

hold, tilsigtede formål samt retlige og økonomiske sammenhæng, hvilket medfø-

rer ugennemsigtighed og usikkerhed. Dette blev også adresseret af Sø- og Han-

delsretten, hvis afgørelse imidlertid blev omgjort af Højesteret. 

Da der i øvrigt ikke henvises til EU-Domstolens retspraksis i hverken Ankenæv-

nets eller Højesterets afgørelse fremstår det tvivlsomt, om der i tilstrækkeligt om-

fang er taget højde herfor. Der henvises hverken til det dobbelte tilstrækkeligheds-

krav eller princippet om indskrænkende fortolkning af formålsbegrebet. Det er 

derfor ikke klart, om der er foretaget en EU-konform anvendelse og fortolkning 

af formålsbegrebet med fare for, at formålsbegrebet er blevet udlagt for bredt. I 

den sammenhæng skal det fremhæves, at EU-Domstolen i Cartes Bancaires176 

rettede kritik af Retten for hverken at have henvist til eller inddraget EU-Domsto-

lens retspraksis vedrørende formålsbegrebet. Det var dermed ikke klart, at Retten 

havde benyttet de rette kriterier for at statuere et konkurrencebegrænsende formål. 

Den omstændighed, at Ankenævnet tillagde det afgørende betydning, at det ikke 

var dokumenteret, ”at Vejdirektoratet ikke ville kunne have fået en lavere pris på 

 
176 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 57 
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hele udbuddet samlet, såfremt der i budfasen havde været konkurrence mellem 

parterne indbyrdes og med de øvrige budgivere vedrørende de enkelte distrikter”, 

peger i retning af, at Ankenævnet reelt vurderede konsortieaftalens potentielle 

virkninger for konkurrencen. En sådan betragtning læner sig op ad en kontrafak-

tisk analyse, der imidlertid henhører under vurderingen af, om en aftale har til 

følge at begrænse konkurrencen. Det kan dermed ikke afvises, at der er sket en 

sammenblanding af formåls- og følgevurderingen, og at formålsbegrebet derfor er 

blevet udlagt for bredt. 

Højesteret fremhævede, at konsortieaftalen ”reelt angik afsætning af […] indivi-

duelle tjenesteydelser gennem fælles bud og fælles prisfastsættelse på baggrund 

af en forhåndsfordeling af de tre distrikter, som udbuddet angik”, og at konsorti-

edeltagerne derved eliminerede konkurrencen mellem hinanden. Der kan identifi-

ceres et afgørende fokus på, at aftalen isoleret set indeholdt vilkår om prisfastsæt-

telse og markedsdeling. Imidlertid fremgår det ikke, om der er taget hensyn til, at 

sådanne vilkår udgør naturlige dele af en konsortieaftale. Det er derfor tvivlsomt, 

om vilkårene blev vurderet i deres rette kontekst.  

Kortfattet afviste Højesteret, at vejmarkeringsmarkedet kunne begrunde, ”at kon-

sortieaftalen, uanset den fælles prisfastsættelse og opgavefordelingen, ikke skal 

anses for at have haft til formål at begrænse konkurrencen”. Det kan imidlertid 

ikke udledes, hvad der konkret blev tillagt vægt i denne vurdering, og betragtnin-

gen fremstår derfor ugennemsigtig med betydelig usikkerhed til følge. Det frem-

står derfor tvivlsomt, om der er foretaget den indgående analyse af konsortieafta-

lens retlige og økonomiske sammenhæng, hvor ethvert relevant forhold skal ind-

drages, der kræves efter EU-Domstolens afgørelse i Cartes Bancaires og sidenhen 

blev bekræftet i Budapest Bank.  

3.3 Konkurrencemyndighedernes tendens til anvendelse af            

kartelsurrogater 

Det kan ikke afvises, at formålsbegrebet blev udlagt for bredt i Vejmarkeringssa-

gen. Derfor er det tvivlsomt, om formålsbegrebet blev fortolket EU-konformt. I 

de danske konkurrencemyndigheders praksis har kunnet spores en tendens til at 

udvide kartelbegrebet gennem anvendelsen af kartelsurrogater. Der kan argumen-

teres for, at dette også var tilfældet i Vejmarkeringssagen. Dette skal først og frem-

mest ses i lyset af, at Rådet vurderede, at der var tale om en pris- og 
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markedsdelingsaftale i strid med KRL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF 

art. 101, stk. 1, litra a) og c). Derudover antydede både Ankenævnet og Højesteret, 

at der var tale om en ulovlig pris- og markedsdelingsaftale, der havde til formål at 

begrænse konkurrencen,177 selvom aftalen dog ikke udgjorde ”en klassisk kartel-

aftale om priskoordinering eller markedsopdeling”. 

En definition af kartelbegrebet findes i KRL § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1 – 4. Omfattet 

af begrebet er både horisontale aftaler om prisfastsættelse og markedsdeling.178 

Ved et kartelsurrogat forstås derimod, at den adfærd, der normalt udgør et klassisk 

kartel, eksempelvis pris- og markedsdelingskoordinering mellem konkurrenter, 

udøves indirekte som led i forfølgelsen af et eller flere legitime formål. Et eksem-

pel på dette kan være en horisontal samarbejdsaftale indgået mellem aktuelle eller 

potentielle konkurrenter, der i forfølgelsen af et eller flere legitime formål inde-

holder en vis grad af pris- og markedsdelingskoordinering. 

I Vejmarkeringssagen argumenterede konsortiedeltagerne for, at pris- og mar-

kedsdelingskoordineringen var et indirekte og nødvendigt led i samarbejdet. Ikke 

desto mindre fandt konkurrencemyndighederne og Højesteret, at der var tale om 

en ulovlig pris- og markedsdelingskoordination, der havde til formål at begrænse 

konkurrencen. Det kan på den baggrund overvejes, om der generelt anlægges en 

for ekspansiv læsning af kartelbegrebet ved brug af kartelsurrogater med den 

følge, at flere aftaletyper omfattes af formålsbegrebet.  

I den juridiske litteratur anfører Bergqvist, at Rådet i flere tilfælde har anvendt et 

for bredt kartelbegreb, og at det må anses for tvivlsomt, om der er hjemmel her-

til.179 Der peges navnlig på de tilfælde, hvor pris- og markedsdelingskoordinering 

sker indirekte som led i et bredere samarbejde, eksempelvis som led i et budkon-

sortium. Bergqvist er af den opfattelse, at kartelbegrebet ”bør reserveres til rene 

eksempler på pris- og markedskoordinering, dvs. ikke omfatte surrogater og ho-

risontale samarbejdsaftaler”.180 Ifølge Bergqvist kan kartelbegrebet yderligere 

indskrænkes til tilfælde, hvor aftalen ikke blot har til formål at begrænse konkur-

rencen, men hvor der ej heller kan identificeres et eneste legitimt formål.181  

 
177 Rådet anmeldte konsortiedeltagerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (herefter ”SØIK”) i kølvandet 

på Ankenævnets kendelse i sagen, og SØIK rejste efterfølgende sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 229 c, jf. KRL § 

23, stk. 3, jf. § 6, stk. 1. 
178 Konkurrenceloven, Lovbekendtgørelse 2018-03-01, nr. 155, § 23, stk. 3, 2. pkt., nr. 1 og 3. 
179 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, 1. udgave, 2019, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 328-331 
180 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, 1. udgave, 2019, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 331 
181 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, 1. udgave, 2019, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 331 
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I EU-retspraksis kan identificeres en række afgørelser, hvor det er blevet vurderet, 

om aftaler, der indebærer en priskoordination mellem konkurrenter, men som også 

forfølger legitime formål, skulle underlægges en formåls- eller følgevurdering. 

I Budapest Bank, der blev afsagt efter Vejmarkeringssagen, fandt EU-Domstolen, 

at en aftale, der fastsætter en række interbankgebyrer, ikke har til formål at be-

grænse konkurrencen, medmindre der foreligger konkrete forhold, der medfører, 

at aftalen er tilstrækkelig skadelig, og at der i øvrigt foreligger pålidelige og solide 

erfaringer, der understøtter dette.182  

I Cartes Bancaires påpegede EU-Domstolen, at selvom det var med rette, at Ret-

ten fastslog, at forfølgelsen af et legitimt formål ikke hindrede, at aftalen i sin 

helhed kunne have til formål at begrænse konkurrencen, skulle Retten have ind-

draget formålet om at bekæmpe parasitisk adfærd i vurderingen af, om aftalen 

skulle underlægges en formåls- eller følgevurdering.183 Hvis det med aftalens le-

gitime formål in mente efter en konkret vurdering kunne konstateres, at aftalen 

havde til formål at begrænse konkurrencen, ville der ifølge EU-Domstolen være 

foretaget en korrekt vurdering. Dette var imidlertid ikke tilfældet.184 

I Visa185  og Mastercard186 fandt Kommissionen, at en række aftaler om inter-

bankgebyrer ikke skulle underlægges en formålsvurdering, men derimod en føl-

gevurdering, da aftalerne også forfulgte legitime formål.187 Dette til trods for, at 

der var tale om priskoordinering i form af fastsættelse af gebyrer konkurrenter 

imellem.  

Af ovennævnte EU-retspraksis kan udledes, at der i EU-regi udvises tilbagehol-

denhed med at kategorisere aftaler, der indeholder en vis priskoordination, men 

som også forfølger et eller flere legitime formål, som aftaler, der har til formål at 

begrænse konkurrencen. Dette til trods for, at der er tale om horisontale samar-

bejdsaftaler, der indeholder priskoordination. I lyset af særligt nyere EU-retsprak-

sis synes der ikke at være mulighed for at udvide formålsbegrebet til også at om-

fatte kartelsurrogater. I den juridiske litteratur indtager Killick & Jourdan et lig-

nende standpunkt, idet de anfører, at retsstillingen ikke er hensigtsmæssig, hvis 

 
182 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 86 
183 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 70 
184 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 71 
185 Kommissionens beslutning af 24. juli 2002 i sag COMP/29.373 (OJ [2002] L 318/17) 
186 Kommissionens beslutning af 19. december 2007 i sag COMP/34.579 (C 264/04), 2007) 
187 Bailey, David & Richard Whish, ”Competition Law”, eighth edition, Oxford University Press, 2015, side 133 
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virksomheder indgår aftaler, som de på aftaletidspunktet er overbeviste om forføl-

ger et eller flere legitime formål, men som efterfølgende bliver vurderet at have til 

formål at begrænse konkurrencen. Det udhuler begrebet om, at en aftale netop har 

til formål at begrænse konkurrencen. Begrebet skal ifølge forfatterne netop være 

reserveret til de aftaler, hvor formålet bag aftalen er et begrænse konkurrencen.188 

I Vejmarkeringssagen synes tilgangen at have været en anden, idet budkonsortiet 

blev underlagt en formålsvurdering, selvom der var tale om et horisontalt samar-

bejde, der indeholdt en vis pris- og markedsdelingskoordination, men som også 

forfulgte legitime formål – ligesom i ovennævnte EU-retspraksis. I modsætning 

til, hvad der følger af EU-retspraksis, synes konsortiedeltagernes anbringende om, 

at aftalen forfulgte et legitimt formål, imidlertid ikke at være inddraget i vurderin-

gen af, om aftalen skulle underlægges en formåls- eller følgevurdering. Udfaldet 

blev derfor, at aftalen blev underlagt en formålsvurdering. 

3.4 Manglende hensyntagen til aftaleformens tvetydige virkninger 

I Vejmarkeringssagen havde konsortiedeltagerne gjort gældende, at konsortieaf-

talen ikke i sig selv var tilstrækkeligt skadelig for konkurrencen til at have til for-

mål at begrænse konkurrencen, idet aftalen medførte tvetydige virkninger. Hver-

ken konkurrencemyndighederne eller Højesteret udtalte sig imidlertid om betyd-

ningen af budkonsortiets tvetydige virkninger og fandt, at konsortieaftalen havde 

til formål at begrænse konkurrencen. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, 

om der – i tilstrækkeligt omfang – blev taget højde for de tvetydige virkninger, 

der kendetegner budkonsortier. 

Det anerkendes, at budkonsortier kan være konkurrencefremmende derved, at 

konsortiedeltagerne udnytter deres kapacitet, knowhow, geografiske placeringer 

og mandskab med den følge, at der fremsættes bedre og optimerede bud. Det er 

til gavn for både ordregivere, samfundet og forbrugerne, at virksomhederne ud-

nytter deres viden og kapacitet med henblik på at fremsætte det bedste og billigste 

bud, der ovenikøbet må forventes at kunne udføres hurtigere end hvis konsortie-

deltagerne skulle udføre opgaverne alene. Muligheden for at indgå i budkonsortier 

medvirker også til at sikre, at mindre virksomheder får mulighed for at byde på 

større og komplekse opgaver, hvilket potentielt fører til flere bud og dermed øget 

 
188 Killick, James & Jeremie Jourdan, ”Cartes Bancaires: A Revolution Or A Reminder of Old Principles We Should Never 

Have Forgotten?”, Competition Policy International, on December 18, 2014, side 6 
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konkurrence om opgaver. Sidstnævnte anerkendes også af lovgiver i forarbejderne 

til det vedtagne lovforslag vedrørende ændringen af KRL § 7, hvoraf fremgår, at 

”[…] konsortier, der fører til, at der kommer flere bud på en opgave, vil potentielt 

også kunne øge konkurrencen”.189 Generelt medfører budkonsortier også en bedre 

risikoafdækning, hvilket muliggør, at virksomheder med en øget risikoprofil po-

tentielt også vil kunne afgive bud.190 Hensynet til en bedre risikoafdækning indgår 

imidlertid ikke i selve formålsanalysen, men kan påberåbes af virksomhederne 

som led i et forsøg på at opnå individuel fritagelse. 

Omvendt kan budkonsortier indgået mellem aktuelle eller potentielle konkurren-

ter også medføre, at virksomhederne begrænser konkurrencen imellem dem ved 

gennem konsortiet at byde på opgaver, som konsortiedeltagerne kunne have budt 

på hver især. Uanset antallet af øvrige tilbudsgivere på den pågældende opgave, 

vil konkurrencen mellem konsortiedeltagerne være elimineret. I den sammen-

hæng består der en risiko for, at der afgives færre og for ordregiver mindre gun-

stige bud. Dette skyldes navnlig, at den priskonkurrence, der ville have udspillet 

sig mellem konsortiedeltagerne om den konkrete opgave, sættes ud af kraft.  

I sit forslag til afgørelse i Budapest Bank anførte generaladvokat Bobek, at der 

kræves ”en analyse af virkningerne, hver gang en aftale synes at have tvetydige 

virkninger på markedet”. 191 I forlængelse heraf anførte Bobek, at i de tilfælde, 

hvor ”en mulig konkurrencefremmende økonomisk begrundelse for en aftale ikke 

kan udelukkes, uden at der også skal ses på de faktiske virkninger på markedet, 

kan den pågældende aftale ikke anses for at have et »konkurrencebegrænsende 

formål«”.192 Dermed afviser Bobek, at aftaler med tvetydige virkninger kan om-

fattes af formålsbegrebet. 

Lignende betragtninger genfindes i generaladvokat Wahls forslag til afgørelse i 

Cartes Bancaires. Wahl udtalte, at ”[…] aftaler, som, henset til den sammenhæng 

de indgår i, har tvetydige virkninger på markedet, eller som indebærer accessori-

ske begrænsende virkninger, ikke bør anses for at have et konkurrencebegræn-

sende formål".193 Ifølge Wahl bør man dermed ikke klassificere aftaler, der (i) har 

tvetydige virkninger eller (ii) medfører accessoriske begrænsninger som formåls-

overtrædelser.  

 
189 LFF 2017 6, side 3 
190 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, 1. udgave, 2019, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 320 
191 Sag C-228/18, Budapest Bank, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 81 
192 Sag C-228/18, Budapest Bank, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 81 
193 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 56 



Budkonsortier som formålsovertrædelser 

 

192 

 

 

I den juridiske litteratur kan der ligeledes spores synspunkter, der peger i samme 

retning. Killick & Jourdan anfører, at EU-Domstolens afgørelse i Cartes Bancai-

res formentlig udelukker muligheden for, at aftaler med tvetydige virkninger 

fremover vil være omfattet af formålsbegrebet, idet det alene er aftaler, der i deres 

natur er konkurrenceskadelige, der bør klassificeres som aftaler med et konkur-

rencebegrænsende formål.194 I den sammenhæng understreger Killick & Jourdan 

vigtigheden af, at en aftale ikke omfattes af formålsbegrebet, hvis aftalens poten-

tielle virkninger på tidspunktet for aftalens indgåelse er tvetydige.195  

Hverken Rådet, Ankenævnet eller Højesteret inddrog konsortieaftalens potentielle 

konkurrencefremmende virkninger i deres vurderinger. I såvel juridisk litteratur 

som generaladvokaters forslag til afgørelser kan der imidlertid spores en spirende 

støtte for, at aftalers tvetydige virkninger i højere grad skal spille en afgørende 

rolle i vurderingen af, om en aftale skal underlægges en formåls- eller følgevur-

dering. I lyset af de potentielle konkurrencefremmende virkninger, konsortiesam-

arbejder kan medføre, kan der sættes spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden 

af at klassificere budkonsortier som formålsovertrædelser. Det risikeres, at sam-

fundet går glip af konsortiesamarbejder, der ville være gavnlige for konkurrencen. 

3.5 Vurderingen af konkurrentrelationen og konsekvenserne heraf 

I lyset af Højesterets dom i Vejmarkeringssagen, hvorved budkonsortiet fandtes 

at have til formål at begrænse konkurrencen, kan der argumenteres for, at budkon-

sortiers forenelighed med konkurrencelovgivningen reelt står og falder på, om 

konkurrencemyndighederne vurderer, at konsortiedeltagerne er konkurrenter i 

forhold til det pågældende udbud.  

Dette skyldes, at konkurrencemyndighederne ikke skal undersøge aftalens virk-

ninger, og virksomhederne står derfor tilbage med en tung bevisbyrde for, at kon-

sortieaftalen opfylder betingelserne for at opnå individuel fritagelse i medfør af 

KRL § 8, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 3. Denne bevisbyrde fremstår uforholds-

mæssigt vanskelig at løfte i tilfælde, hvor en aftale findes at have til formål at 

begrænse konkurrencen. Vurderingen af konkurrentrelationen synes dermed de 

facto at få afgørende betydning for lovligheden af budkonsortier. 

 
194 Killick, James & Jeremie Jourdan, ”Cartes Bancaires: A Revolution Or A Reminder of Old Principles We Should Never 

Have Forgotten?”, Competition Policy International, on December 18, 2014, side 6 
195 Killick, James & Jeremie Jourdan, ”Cartes Bancaires: A Revolution Or A Reminder of Old Principles We Should Never 

Have Forgotten?”, Competition Policy International, on December 18, 2014, side 6 
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Efter Højesterets dom er der derfor en ikke ubetydelig risiko for, at konsortiedel-

tagere fremover mødes med påstande om, at de ved at have indgået i et budkon-

sortium har begået en grov overtrædelse af konkurrencereglerne, hvis der kan dra-

ges den mindste tvivl om, hvorvidt konsortiedeltagerne var konkurrenter i forhold 

til et konkret udbud.  

I Vejmarkeringssagen var det et væsentligt stridspunkt, hvor konkurrencen stod – 

om det var ved delaftalerne eller det samlede udbud. De danske konkurrencemyn-

digheder og Højesteret vurderede, at konkurrencen stod ved delaftalerne. Om-

vendt fandt Sø- og Handelsretten, at konkurrencen reelt udspillede sig om det sam-

lede udbud. Med Højesterets afgørelse fastsloges, at hvor der er mulighed for at 

afgive delbud, står konkurrencen ved de enkelte delaftaler. 

Til trods for, at Rådet vurderede, at konkurrentrelationen skulle vurderes i forhold 

til muligheden for at afgive delbud, foretog Rådet en række beregninger, der skulle 

vise, at parterne i det mindste også var potentielle konkurrenter i forhold til det 

samlede udbud. Ankenævnet fandt det ikke relevant at beregne parternes kapacitet 

i forhold til det samlede udbud, allerede fordi konkurrencen stod ved delaftalerne. 

Sø- og Handelsretten tilsidesatte Rådets beregninger, hvilken dom imidlertid blev 

omgjort af Højesteret. 

Højesterets dom har skabt usikkerhed om, hvordan virksomhederne skal opgøre 

deres kapacitet, inden de overvejer at indgå i et budkonsortium. Dette skyldes 

navnlig, at Højesteret frifandt Ankenævnet, der ikke tog stilling til Rådets kapaci-

tetsberegninger i sin kendelse. Frifindelsen skete uden at Højesteret udtalte sig om 

kapacitetsberegningerne. Virksomhederne har derfor kun Rådets retningslinjer at 

rette sig efter i forhold til vurderingen af, om de kan anses for at være potentielle 

konkurrenter i forhold til et samlet udbud.196 

Nedenfor vil konkurrencemyndighedernes og Sø- og Handelsrettens betragtninger 

vedrørende metoden for beregning af konsortiedeltagernes kapacitet i Vejmarke-

ringssagen blive overvejet, herunder hensigtsmæssigheden heraf. Der vil blive 

gjort overvejelser omkring (i) anvendelsen af en formel kontra faktisk kapacitets-

beregningsmetode, (ii) adgangen til at allokere ressourcer til kernekunder og til-

bagevendende opgaver og (iii) inddragelse af muligheden for kapacitetsudvidelse. 

 
196 Disse er indarbejdet i udkastet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye konsortievejledning: ”Når virksomheder 

afgiver fælles bud – en vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”, side 15 
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3.5.1 Formel kontra faktisk kapacitetsberegning 

Om der anlægges en formel eller faktisk kapacitetsberegningsmetode kan være 

afgørende for, om konsortiedeltagere vurderes at være aktuelle eller potentielle 

konkurrenter. Efter den formelle kapacitetsberegningsmetode foretages en vurde-

ring af, hvilken kapacitet virksomheden potentielt kan frembringe. Anvendelse af 

den faktiske kapacitetsberegningsmetode indebærer en vurdering af, hvilken ka-

pacitet virksomheden reelt kan afsætte. 

Konkurrencemyndighederne anvender den formelle metode. Der kan identificeres 

både fordele og ulemper ved anvendelsen af denne. Blandt fordelene er, at virk-

somheder ikke kan underdrive deres kapacitet ved at overdrive mængden af for-

ventede fremtidige opgaver. Det skaber tryghed blandt konkurrerende virksomhe-

der, at man ved, at ingen kan snyde, idet den formelle metode ikke bygger på tillid, 

men derimod en objektiv og stringent vurdering af en virksomheds kapacitet. 

Omvendt kan der argumenteres for, at den formelle metode er enormt firkantet og 

sågar virkelighedsfjern i relation til, hvordan der drives virksomhed i praksis. At 

stå til rådighed og kunne servicere kernekunder er essentielt for enhver virksom-

hed, da disse repræsenterer en betragtelig og løbende omsætning, som sikrer virk-

somheders omsætning og likviditet på længere sigt. Der kan derfor argumenteres 

for, at der i stedet bør foretages en faktisk kapacitetsberegning, efter hvilken det 

tillades, at virksomhederne kan allokere ressourcer til dokumenterede kernekun-

der, og at virksomhederne kan løse de opgaver, der måtte udspringe af rammeaf-

taler. Der kan også argumenteres for, at virksomheder skal være berettiget til at 

foretage en kapacitetsberegning, der bygger på, at virksomheden vil byde på op 

til flere opgaver, men kun vil vinde nogle af dem. Derved skal virksomheden ikke 

allokere ressourcer til ethvert udbud, der bydes på, men der skal derimod foretages 

en mere realistisk kapacitetsberegning, der bygger på tidligere års resultater. 

I forhold til spørgsmålet om valg af kapacitetsberegningsmetode fastslog Rådet i 

Vejmarkeringssagen, at der endnu ikke foreligger praksis om, ”i hvilket omfang 

nye kunder eller nye opgaver, dvs. opgaver, som der endnu ikke er indgået aftaler 

om, skal indgå i vurderingen af en virksomheds ledige kapacitet”.197 Rådet beslut-

tede, at der ikke kan reserveres ressourcer til aftaler, der endnu ikke er indgået, 

hvorfor disse ressourcer – som virksomhederne i praksis allerede kan have allo-

keret til en fremtidig opgave – skal medregnes som ledig kapacitet på 

 
197 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 442 
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planlægningstidspunktet.198 Kun i de tilfælde, hvor der findes at være tale om til-

bagevendende opgaver fra kernekunder, kan det være realistisk at tillade at reser-

vere kapacitet.199  

GVCO forsøgte at påberåbe sig, at nogle af virksomhedens fremtidige opgaver 

var fra kernekunder, og at de havde en tilbagevendende karakter med henvisning 

til tidligere års resultater. Derfor skulle disse ikke medregnes som ledig kapacitet. 

Da aftalerne imidlertid ikke var indgået inden konsortieaftalens indgåelse afviste 

Rådet, at GVCO kunne reservere ressourcer hertil.200 Sø- og Handelsretten fandt, 

at konsortiedeltagerne med afsæt i indvundne erfaringer måtte være berettiget til 

at reservere kapacitet til kunder, der erfaringsmæssigt henvender sig og som det 

ud fra en forretningsmæssig vinkel ville være uansvarligt ikke at kunne betjene og 

afviste myndighedernes krav om en skriftlig aftale. Efter Højesterets frifindelse af 

Ankenævnet må det imidlertid forventes, at konkurrencemyndighederne fortsat 

vil følge betragtningerne fra Rådets afgørelse, hvorefter det kun er allerede indgå-

ede aftaler, der kan reserveres kapacitet til, selvom Højesteret ikke behandlede 

spørgsmålet.201 

For Rådet gjorde Eurostar gældende, at de sidste års resultater viste, at Eurostar 

kunne forvente fremtidige opgaver fra sine kernekunder. Ifølge Rådet var dette 

imidlertid ikke tilstrækkeligt til, at der kunne allokeres ressourcer til disse opga-

ver. Eurostar anførte desuden, at Eurostar havde indgået rammeaftaler, hvoraf der 

løbende udstedes opgaver, som Eurostar har forpligtet sig til at kunne opfylde, da 

Eurostar ellers skal betale bod. Ej heller dette var ifølge Rådet et argument for, at 

der kunne reserveres ressourcer. 

I praksis synes det dermed kun at være indgåede aftaler, der kan reserveres res-

sourcer til, da muligheden for at reservere ressourcer til tilbagevendende opgaver 

fra kernekunder fremstår snæver og mere hypotetisk end realistisk. Når virksom-

heder overvejer at indgå i et budkonsortium, kan virksomhederne ikke regne med, 

at der kan allokeres ressourcer til opgaver, der endnu ikke er indgået aftale om. 

Ved at byde på eventuelle udbud accepterer man som virksomhed dermed, at man 

kan ende med at måtte afvise kernekunder, da man har forpligtet sig til at allokere 

alle ressourcer til udbudsopgaven. Dette vil medføre, at virksomheder kan ende i 

 
198 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 443 
199 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 444 
200 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 447 
201 Det er også dette, der lægges op til i udkastet til den nye konsortievejledning, der er sendt i høring 
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en situation, hvor de ikke kan byde på udbud, da deres kernekunder giver et større 

dækningsbidrag og altid vil blive prioriteret højere. Dermed synes fremgangsmå-

den at have potentiale til at resultere i færre bud og en svækket konkurrence. 

Spørgsmålet om en formel eller faktisk kapacitetsberegningsmetode har også gi-

vet anledning til debat i den juridiske litteratur. Thomas argumenterer for, at res-

sourcer skal indgå i beregningen, hvis det er objektivt muligt at inddrage disse. I 

den forbindelse er det uden betydning, om det er nemt eller uden betydelige tab 

for virksomheden, eksempelvis fordi virksomheden kan blive nødt til at opsige 

andre kontrakter.202 En sådan udlægning ville medføre, at al kapacitet, som virk-

somheder har allokeret til opsigelige kontrakter, skulle indgå som ledig kapacitet. 

Dette ville medføre, at langt flere virksomheder ville være aktuelle eller potenti-

elle konkurrenter, hvilket ville føre til færre budkonsortier og færre bud. Billedet 

ville imidlertid ikke stemme overens med virkeligheden, idet det ikke ville være 

udtryk for virksomhedernes faktiske kapacitet, hvorfor konkurrentvurderingen 

ville blive foretaget på et forkert grundlag. Thomas’ fremgangsmåde fremstår eks-

trem og virkelighedsfjern, og den giver indtryk af, at virksomheder, der befinder 

sig på samme marked, altid skal anskues som i hvert fald potentielle konkurrenter, 

hvorved muligheden for at indgå i et budkonsortium for disse virksomheder frem-

står nær umulig. 

Denne udlægning har også mødt kritik. Sanchez-Graells finder, at Thomas’ syns-

punkter vedrørende kapacitetsberegningerne er for snævre og restriktive, især hvis 

virksomhederne kan blive nødt til at opgive alternative opgaver.203 Ritter er enig 

heri og påpeger, at konkurrencemyndighederne bør vurdere kapaciteten ud fra, 

hvad der er realistisk i den konkrete sag.204 

Som det fremgår ovenfor, er der uenighed om, hvordan kapacitetsberegningerne 

skal foretages, herunder om der bør anlægges en formel eller faktisk kapacitets-

beregningsmetode. Konkurrencemyndighederne anvender den formelle metode, 

efter hvilken virksomhederne må rette sig efter, at kun ressourcer, der er alloke-

rede til allerede indgåede aftaler, kan reserveres. Der åbnes imidlertid for, at der i 

særlige tilfælde kan reserveres ressourcer til tilbagevendende opgaver fra kerne-

kunder. Højesterets frifindelse af Ankenævnet fastslår dog, at der ikke kan 

 
202 Thomas, Christopher, ”Two Bids or not to Bid? An exploration of the Legality of Joint Bidding and Subcontracting 

Under EU Competition Law, Journal of European Competition Law & Practice”, 2015, Vol. 6, No. 9, side 6 
203 Graells, Albert Sanchez: ”Joint Bidding and Subcontracting under EU Competition Law: Some critical comments on 

Thomas”, 2015 
204 Ritter, Cyril, ”Joint tendering under EU competition law”, 1. februar 2017, side 8 
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allokeres ressourcer til opgaver, der udspringer af rammeaftaler, som endnu ikke 

er indgået på planlægningstidspunktet. Det må endvidere forventes, at fremlæg-

gelse af tidligere års resultater ikke udgør tilstrækkeligt grundlag for at statuere, 

at der forventes fremtidige opgaver fra kernekunder. Muligheden for at reservere 

ressourcer til tilbagevendende opgaver fra kernekunder fremstår dermed snæver. 

Det er derfor ikke en undtagelse, virksomhederne i praksis kan indrette sig efter. 

3.5.2 Udvidelse af kapaciteten 

Rådets anvendelse af en formel kapacitetsberegningsmetode viser sig også ved, at 

det skal indgå i beregningerne, om konsortiedeltagerne objektivt set ville kunne 

udvide deres kapacitet og dermed på egen hånd være i stand til at løse opga-

verne.205 Konkret undersøgte Rådet, om Eurostar og GVCO inden for en kort pe-

riode ville kunne foretage de nødvendige investeringer eller afholde de nødven-

dige omkostninger til at skaffe adgang til personale og maskiner i tilfælde af en 

beskeden, men varig stigning. I den sammenhæng henviste Rådet til De horison-

tale retningslinjer206 og fastslog, at vurderingen heraf skal bygge på realistiske 

forhold, og dermed ikke alene en teoretisk mulighed.207 208  

Det vurderedes at være sandsynligt, at både Eurostar og GVCO rentabelt kunne 

have udvidet deres kapacitet ved at ansætte flere maskinformænd og investere i 

flere maskiner, hvis konsortiet ikke havde eksisteret. I lyset heraf var konsortie-

deltagerne i hvert fald potentielle konkurrenter.209 Vurderingen blev foretaget på 

baggrund af de potentielle indtægter, udbuddet ville indbringe, og de udgifter, der 

ville være forbundet med at udvide kapaciteten.210 

Konsortiedeltagerne anførte, at konkurrencemyndighederne ikke kan pålægge 

virksomhederne at udvide deres kapacitet. GVCO anførte, at selv i det tilfælde, at 

virksomheder kan pålægges at udvide deres kapacitet, kræver en sådan udvidelse, 

at der i første omgang er kapital til at foretage sådanne investeringer, samt at der 

 
205 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 636 
206 Kommissionens meddelelse Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions Funk-

tionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler (2011/C 11/01), pkt. 10 
207 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 637 
208 Retten slog i Visa-afgørelsen fast, at man i vurderingen af, om en virksomhed anses for at være en potentiel konkurrent, 

skal undersøge, om virksomheden i) har evnerne til at indtræde, ii) har incitament til at indtræde og iii) om virksomhederne 

opfatter hinanden som potentielle konkurrenter.208 Der skal foreligge reelle og konkrete muligheder for indtræden. Derimod 

må vurderingen ikke funderes på hypoteser eller formodninger. Se Retten dom, femte afdeling, sag T-461/07, Visa v Kom-

missionen, 14. april 2011, præmis 165 og 166 
209 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, afsnit 4.3.2.2.5 
210 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, afsnit 4.3.2.2.5 
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skal være tilstrækkelig efterspørgsel til, at det vil være rentabelt på længere sigt. 

Det er ikke tilstrækkeligt, at det kun er rentabelt i forhold til det konkrete pro-

jekt.211 Konsortiedeltagerne rettede kritik af Rådets kapacitetsberegninger. Euro-

star anførte, at de forudsætninger og beregninger, der lå til grund for Rådets kon-

klusioner vedrørende Eurostars kapacitet, generelt var urealistiske og uden hold i 

virkeligheden.212 I den sammenhæng fremhævede Eurostar, at konkurrencemyn-

dighederne angiveligt anså det for realistisk at flytte kapacitet fra Norddanmark 

til Østdanmark uden at forholde sig til (i) de omkostninger, en sådan flytning måtte 

medføre, samt (ii) at kapaciteten i Norddanmark i forvejen er bundet til øvrige 

opgaver.213 GVCO fremhævede, at de i sagen fremlagte regnskaber viste, at virk-

somhedens drift i forvejen var tabsgivende, hvorfor de overskudsgrader, konkur-

rencemyndighederne tog udgangspunkt i, ikke var i overensstemmelse med vir-

kelighedsbilledet.214  

Desuden fremhævede GVCO, at konkurrencemyndighedernes beregninger ikke 

tog højde for lov om arbejdstid, som GVCO forsætligt skulle overtræde, hvis de 

skulle kunne udføre opgaven med den kapacitet, konkurrencemyndighederne ud-

regnede efter.215 

Fælles for de fremhævede kritikpunkter af konkurrencemyndighedernes betragt-

ninger vedrørende kapacitetsberegningen er, at de alle bygger på virkeligheds-

fjerne forudsætninger og antagelser, der ikke stemmer overens med, hvordan der 

drives virksomhed i praksis. Dette er interessant, idet Rådet selv påpegede, at det 

følger af De horisontale retningslinjer, at kapacitetsberegninger aldrig må bygge 

på teoretiske muligheder, men derimod skal være realistiske.216 Lignende syns-

punkter genfindes i Konsortievejledningen, hvoraf fremgår, at ”[m]uligheden for 

at indtræde på markedet som konkurrent skal være realistisk”,217 og ”[e]n rent 

teoretisk mulighed […] ikke [er] tilstrækkelig til at godtgøre, at der foreligger 

potentiel konkurrence”.218 I Sø- og Handelsrettens dom, der blev omgjort af Hø-

jesteret, fremgår også, at konkurrencemyndighedernes antagelser om, at konsorti-

edeltagerne var i stand til at løfte opgaven alene, byggede på ”hypotetiske 

 
211 Konkurrencerådets afgørelse af 24. juni 2015 25-6-2015, pkt. 666 
212 Kendelse afsagt at Konkurrenceankenævnet den 11/4 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015 side 6 
213 Kendelse afsagt at Konkurrenceankenævnet den 11/4 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015 side 5 
214 Kendelse afsagt at Konkurrenceankenævnet den 11/4 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015 side 11 
215 Kendelse afsagt at Konkurrenceankenævnet den 11/4 2016 i sag nr. KL-2-2015 og sag nr. KL-3-2015 side 11 
216 Kommissionens meddelelse Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions Funk-

tionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler (2011/C 11/01), pkt. 10 
217 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven, Vejledning, 2018 side 10 
218 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven, Vejledning, 2018 side 10 
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antagelser om muligheden for at antage yderligere mandskab og tilkøbe yderli-

gere maskiner”, og at der hverken var dokumentation for, at en udvidelse af ka-

paciteten ville kunne lade sig gøre eller være forretningsmæssigt forsvarlig. 

Kapacitetsudvidelsesbetragtningen kan have vidtrækkende konsekvenser for virk-

somheder, der overvejer at indgå i et budkonsortium. Derfor er det også et omdi-

skuteret emne. Thomas indtager det synspunkt, at det skal vurderes, om virksom-

heden på anden vis – end ved at indgå i et budkonsortium – ville kunne fremskaffe 

de nødvendige ressourcer til at udføre opgaven, herunder eksempelvis ved at 

indgå aftaler med virksomheder, i forhold til hvilke der ikke eksisterer en konkur-

rentrelation.219  

Et sådant synspunkt kritiseres af Sanchez-Graells, idet det er for restriktivt. San-

chez-Graells anfører, at den omstændighed, at det overhovedet overvejes, om en 

virksomhed kan skaffe yderligere ressourcer eller indgå kontrakter med andre 

virksomheder, viser, at virksomheden ikke kan løfte opgaven alene.220 Der kan 

argumenteres for, at det ville medføre en uholdbar retstilstand, hvis konkurrence-

myndighederne i vurderingen af, om en aftale er i strid med konkurrencelovgiv-

ningen, skulle tage stilling til, om de pågældende virksomheder kunne have ind-

gået aftaler med andre virksomheder, som bebudet af Thomas. Det forekommer 

ikke gennemsigtigt, hvordan en sådan undersøgelse skulle udfoldes i praksis.  

Ritter advokerer for, at konkurrencemyndighederne i praksis bør foretage en rea-

listisk vurdering, hvor der med fordel kunne lægges vægt på tidligere erfaringer.221 

Konkurrencemyndighederne bør undersøge de implicerede virksomheder og 

branchen, og ud fra dette foretage en vurdering af, om en udvidelse af kapaciteten 

forekommer realistisk. Et sådant synspunkt harmonerer med det ovenfor anførte i 

De horisontale retningslinjer. Desuden indkapsler det de kritikpunkter, Eurostar 

og GVCO fremsatte vedrørende konkurrencemyndighedernes kapacitetsbereg-

ninger i Vejmarkeringssagen. 

Af De horisontale retningslinjer synes endvidere at kunne udledes en negativ af-

grænsning af konkurrentbegrebet, idet det anføres, at ”konsortieaftaler, der giver 

de pågældende virksomheder mulighed for at deltage i projekter, som de ikke ville 

 
219 Thomas, Christopher, ”Two Bids or not to Bid? An exploration of the Legality of Joint Bidding and Subcontracting 

Under EU Competition Law, Journal of European Competition Law & Practice”, 2015, Vol. 6, No. 9, side 632 
220 Graells, Albert Sanchez: ”Joint Bidding and Subcontracting under EU Competition Law: Some critical comments on 

Thomas”, 2015 
221 Ritter, Cyril, ”Joint tendering under EU competition law”, 1. februar 2017, side 8 
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have kunnet gennemføres enkeltvis”,222 ikke er ulovlige. Det kan ikke udelukkes, 

at der i retningslinjerne kan indlæses muligheden for at medregne kapacitet, der 

opstår som led i en udvidelse, men der synes ikke umiddelbart at være holdepunk-

ter for en sådan antagelse. Som påpeget af Sanchez-Graells, ville et krav om at 

udvide kapaciteten medføre en ugennemsigtig retstilstand præget af mange uklar-

heder. 

En yderligere konsekvens af at opstille et krav om, at virksomhederne skal udvide 

deres kapacitet er, at dette vil medføre en øget risikoprofil for mange virksomhe-

der, der vælger at indstille sig på at udvide deres kapacitet og byde enkeltvis i 

stedet for at indgå i et budkonsortium. En øget risikoprofil kan have store konse-

kvenser for en virksomheds finansielle situation, da det kan begrænse låne- og 

investeringsmuligheder i fremtiden. Det kan derfor ikke afvises, at et krav om ud-

videlse af kapacitet vil medføre, at konkurrencen svækkes, da flere afholder sig 

fra at byde, idet det er for risikabelt, eller fordi virksomhedens långivere eller be-

styrelsen ikke giver tilladelse. Efter de danske konkurrencemyndigheders praksis 

indgår betragtninger vedrørende risikofordelingen ikke i formålsanalysen, men 

derimod i vurderingen af, om der kan opnås individuel fritagelse. Dette kan vække 

undren, da der eksempelvis er et positivt konkurrenceretligt syn på lånesyndikater 

og forsikringspools, hvor risikofordeling er et af de bærende legitime hensyn. 

3.5.3 Konsekvenserne af en formel og udvidet kapacitetsberegningsmetode 

Det ligger fast, at de danske konkurrencemyndigheder anvender den formelle ka-

pacitetsberegningsmetode, når det skal afgøres, om virksomheder er aktuelle eller 

potentielle konkurrenter. Dette medfører, at virksomheder kun kan reservere res-

sourcer til aftaler, som er indgået inden planlægningstidspunktet. Der kan ikke 

reserveres ressourcer til opgaver, der udspringer af allerede indgåede rammeafta-

ler, som ikke er indgået på planlægningstidspunktet. Der kan ej heller reserveres 

ressourcer til forventede fremtidige opgaver fra kernekunder, medmindre de er af 

en særlig tilbagevendende karakter.  

Virksomhederne skal ikke blot beregne deres aktuelle kapacitet, inden de overve-

jer, om de skal byde enkeltvis eller indgå i et budkonsortium. Det skal tillige vur-

deres, i hvilket omfang det ville være muligt for virksomhederne at udvide deres 

kapacitet på rentabel vis. Dette vil uomtvisteligt komplicere processen og synes at 

 
222 Kommissionens meddelelse Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions Funk-

tionsmåde på horisontale samarbejdsaftaler (2011/C 11/01), pkt. 237 



Christopher Urban Hoffmann og Clement Hoff Munk 

 

201 

 

 

være udtryk for et uforholdsmæssigt vanskeligt krav til virksomhedernes bereg-

ninger. 

Kombinationen af, at virksomheder ikke må reservere ressourcer til forventede 

fremtidige opgaver fra kernekunder, samt at der gælder et krav om, at virksomhe-

der skal udvide deres kapacitet, skaber et restriktivt udgangspunkt for virksomhe-

der, der befinder sig på samme omsætningsled, og som overvejer at indgå i et 

budkonsortium for at byde på et udbud. Det er svært at forestille sig, at virksom-

heder, der befinder sig på samme omsætningsled, i fremtiden vil turde at indgå i 

budkonsortier. Dette bestyrkes ikke mindst af, at virksomhederne i lyset af Høje-

sterets dom i Vejmarkeringssagen nu risikerer at blive mødt med påstande om, at 

de har begået en grov overtrædelse af konkurrencelovgivningen, hvis de vurderes 

at være konkurrenter. 

Den omstændighed, at der ikke kan reserveres ressourcer til kernekunder, vil for-

mentlig i sig selv afholde mange virksomheder fra at indgå i budkonsortier, da det 

er kernekunderne, der sikrer en virksomheds omsætning og likviditet, og hvis op-

gaver typisk også giver de største dækningsbidrag. Desuden medfører et krav om, 

at virksomhederne skal udvide deres kapacitet, at virksomheder skal være indstil-

lede på, at deres risikoprofiler vil øges,223 og at virksomheder skal beregne, hvilke 

muligheder der er for at anskaffe yderligere kapacitet, og om dette vil være for-

svarligt på sigt. Endelig savnes gennemsigtighed i forhold til, hvorledes virksom-

hederne skal beregne deres kapacitet. 

3.6 En illusorisk mulighed for at opnå individuel fritagelse? 

I Vejmarkeringssagen fandt Højesteret på linje med de danske konkurrencemyn-

digheder, at Eurostar og GVCO ikke havde godtgjort, at betingelserne for indi-

viduel fritagelse efter KRL § 8, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 3, var opfyldt. 

Dermed blev konsortiedeltagerne dømt for at have overtrådt forbuddet mod kon-

kurrencebegrænsende aftaler i KRL § 6, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 1. 

I lyset af dommen kan der sættes spørgsmålstegn ved, om budkonsortier indgået 

mellem aktuelle eller potentielle konkurrenter fremover kan forventes at opnå 

 
223 I Kommissionens beslutning i Konsortium ECR 900 del II(2)(a) vurderede Kommissionen, at aftaleparterne ud fra ob-

jektive økonomiske grunde ikke kunne forventes at bære den finansielle risiko alene. Af beslutningen synes at kunne udledes, 

at risikobetragtninger indgår som et element i spørgsmålet, om en virksomhed – ud fra en objektiv økonomisk analyse – vil 

kunne indtræde på det relevante marked 
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individuel fritagelse i medfør af KRL § 8, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 3. Dette 

udspringer af, at Højesteret fastslog, at konsortieaftalen indgået mellem Eurostar 

og GVCO havde til formål at begrænse konkurrencen.  

Hverken ordlyden af KRL § 8, stk. 1, eller TEUF art. 101, stk. 3, indikerer, at 

aftaler, der har et konkurrencebegrænsende formål, ikke kan opnå individuel 

fritagelse. Det følger også af fast EU-retspraksis, at enhver konkurrencebegræn-

sende aftale har mulighed for at opnå individuel fritagelse, herunder aftaler med 

et konkurrencebegrænsende formål.224 I den juridiske litteratur er Whish & Bailey 

enige heri, idet de anfører, at også aftaler, der har et konkurrencebegrænsende 

formål, i hvert fald i princippet har mulighed for at blive fritaget.225 Ritter deler 

samme synspunkt.226 

I Vejmarkeringssagen udtalte Rådet sig generelt om muligheden for at opnå in-

dividuel fritagelse. Rådet anførte, at selvom KRL § 8, stk. 1, ikke sondrer mel-

lem alvorlige og ikke-alvorlige begrænsninger af konkurrencen, må det kræve 

”en særlig underbygget begrundelse”, før en aftale indeholdende alvorlige kon-

kurrencebegrænsninger kan opnå individuel fritagelse.227 I forlængelse heraf ud-

talte Rådet, at det ikke er sandsynligt, at sådanne aftaler opfylder betingelserne 

for at opnå individuel fritagelse.228 

Samme betragtninger genfindes i Retningslinjerne for anvendelsen af art. 81, 

stk. 3, hvoraf fremgår, at ”det ikke er sandsynligt”, at alvorlige konkurrencebe-

grænsninger opfylder betingelserne for at opnå individuel fritagelse.229 I et Staff 

Working Document fra 2014 har Kommissionen yderligere specificeret, at det 

må anses for usandsynligt, at formålsovertrædelser vil kunne opfylde betingel-

serne for individuel fritagelse efter TEUF art. 101, stk. 3.230 

På trods af udgangspunktet om, at enhver konkurrencebegrænsende aftale i prin-

cippet kan opnå individuel fritagelse, tegner der sig i lyset af udtalelserne fra 

Rådet og Kommissionen et billede af, at formåls- og følgeovertrædelser ikke er 

 
224 Matra Hachatte SA, Case T-17/93 EU:T:1994:89, præmis 85 og Case C-439/09 Pierre Fabre Dermo-Cosmétique 

SA EU:C:2011:649, præmis 49 og 57 
225 Bailey, David & Richard Whish, ”Competition Law”, eighth edition, Oxford University Press, 2015, side 129 
226 Ritter, Cyril, ”Joint tendering under EU competition law”, 1. februar 2017, side 15 
227 Konkurrencerådet, pkt. 808 
228 Konkurrencerådet, pkt. 808 
229 Kommissionens retningslinjer for anvendelsen af artikel 81, stk. 3, pkt. 46 
230 Commission staff working document Guidance on restrictions of competition ”by object” for the purpose of defining 

which agreements may benefit from the De Minimis Notice, side 4 
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sidestillet i denne sammenhæng. Det peger i retning af, at det er vanskeligere 

for en aftale, der findes at have til formål at begrænse konkurrencen, at opnå 

individuel fritagelse. 

Dette synes at være en naturlig følge af, at formålsovertrædelser per definition 

anses for at være mere alvorlige end følgeovertrædelser, idet de efter deres natur 

er konkurrenceskadelige. Imidlertid er det essentielt, at sådanne aftaler også har 

reel mulighed for at opnå individuel fritagelse, idet disse i princippet også kan 

medføre konkurrencefremmende virkninger. Ovenstående udtalelser fra Rådet 

og Kommissionen giver derfor anledning til bekymring, om end det naturligvis 

anerkendes, at formålsovertrædelser som følge af deres natur udgør alvorlige 

overtrædelser af konkurrencelovgivningen. 

Det er værd at notere sig, at betingelserne for at opnå individuel fritagelse fand-

tes at være opfyldt i Rådets afgørelse i Catering fra 2003.231 Rådet fandt, at en 

samarbejdsaftale, efter hvilken to cateringvirksomheder forpligtede sig til at le-

vere henholdsvis øst og vest for Storebælt i forbindelse med afgivelsen af et bud 

på et udbud,232 ikke var objektivt nødvendig,233 hvorfor parterne var potentielle 

konkurrenter. Ikke desto mindre fandt Rådet, at effektivitetsgevinsterne og mu-

ligheden for, at en ekstra spiller kunne indtræde på markedet, opvejede de kon-

kurrencebegrænsende effekter.234 Det skal dog bemærkes, at sagen er speciel, 

idet Rådet på intet tidspunkt skelner mellem formåls- og følgeovertrædelser. Det 

er dermed uklart, om aftalen i første omgang vurderedes at have til formål eller 

til følge at begrænse konkurrencen. 

Det påhviler de implicerede virksomheder at dokumentere, at en konkurrence-

begrænsende aftale opfylder betingelserne for individuel fritagelse efter KRL § 

8, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 3. Virksomhederne skal løfte bevisbyrden for, 

at aftalen indebærer effektivitetsgevinster for forbrugerne, som overstiger de 

konkurrencemæssige ulemper, der udspringer af aftalen. Denne bevisbyrde fo-

rekommer vanskelig at løfte, når det først er konstateret, at aftalen har til formål 

at begrænse konkurrencen. En konsekvens af klassificeringen af en aftale som 

en formålsovertrædelse er, at konkurrencemyndighederne ikke skal påvise 

 
231 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2003, Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering og Th. Schultz 
232 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2003, Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering og Th. Schultz, pkt. 82 
233 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2003, Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering og Th. Schultz, pkt. 89 
234 Konkurrencerådets afgørelse af 26. november 2003, Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering og Th. Schultz A/S, pkt. 
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aftalens virkninger på markedet. Aftalens konkurrencemæssige ulemper er der-

for ikke opgjort. Heraf følger, at virksomhederne selv må opgøre omfanget af 

de konkurrenceskadelige virkninger af den aftale, de har i sinde at indgå. Der-

efter skal virksomhederne selv tage stilling til, om effektivitetsgevinsterne – ef-

ter virksomhedernes vurdering – overstiger de konkurrenceskadelige virkninger. 

Denne øvelse forekommer uforholdsmæssigt kompliceret og synes at være for-

bundet med stor usikkerhed.  

Efter Højesterets frifindelse af Ankenævnet i Vejmarkeringssagen kan det ikke 

udelukkes, at virksomheder fremover vil være tilbageholdende med eller helt 

afholde sig fra at indgå konsortieaftaler. En af bevæggrundene for denne anta-

gelse er netop, at det forekommer vanskeligt – hvis ikke umuligt – at opnå indi-

viduel fritagelse, når det først er konstateret, at en aftale har til formål at be-

grænse konkurrencen. Det må forventes, at dette vil afskrække en del virksom-

heder fra at indgå i konsortiesamarbejder med den konsekvens, at samfundet går 

glip af potentielt konkurrencefremmende budkonsortier. En sådan retstilstand 

forekommer ikke hensigtsmæssig og vil kunne undgås, hvis konsortieaftaler 

indgået mellem aktuelle eller potentielle konkurrenter var underlagt en følge-

vurdering, hvor konkurrencemyndighederne netop skal påvise aftalens virknin-

ger på markedet. 

3.7 Risikoen for falske positiver 

Risikoen for falske positiver øges, hvis en aftale underlægges en formålsvurde-

ring. Denne risiko forøges, hvor der er tale om aftaler, der er kendetegnet ved at 

have tvetydige virkninger, såsom budkonsortier. Dette skal ses i lyset af, at kon-

kurrencemyndighederne ikke skal undersøge aftalens virkninger på markedet, når 

aftalen underlægges en formålsvurdering.  

Ved falske positiver forstås, at en aftale, der underlægges en formålsvurdering, 

findes at være i strid med forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler i KRL 

§ 6, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 1, selvom en følgevurdering konkret ville have 

dokumenteret, at aftalen ikke er konkurrencebegrænsende, idet aftalens konkur-

rencefremmende effekter opvejer de konkurrencebegrænsende effekter med den 
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konsekvens, at aftalen enten er direkte konkurrencefremmende eller konkurrence-

neutral.235 

Ved at underlægge budkonsortier indgået mellem aktuelle eller potentielle kon-

kurrenter en formålsvurdering kan det ikke udelukkes, at der opstår tilfælde, hvor 

et budkonsortium anses for at være i strid med KRL § 6, stk. 1, og TEUF art. 101, 

stk. 1, selvom en følgevurdering ville have dokumenteret, at konsortieaftalen ikke 

var konkurrencebegrænsende. Følgelig risikerer konsortiedeltagerne at blive dømt 

for at have overtrådt konkurrencelovgivningen, selvom en grundig analyse af bud-

konsortiets virkninger ville have ført til det modsatte resultat, ligesom samfundet 

risikerer at gå glip af de konkurrencefremmende effekter, der kan være forbundet 

med budkonsortier som samarbejdsform. 

En pligt til at påvise en aftales virkninger på markedet er indiskutabelt den bedste 

måde at sikre, at det korrekte resultat opnås og falske positiver undgås. Der vare-

tages dermed et retssikkerhedsmæssigt hensyn. Imidlertid erkendes det også, at 

konkurrenceretlige sager ofte er store i omfang og komplekse af karakter. Dermed 

er der også et procesøkonomisk hensyn at iagttage, der varetages gennem mulig-

heden for at statuere formålsovertrædelser. Derudover medfører formålsbegrebet 

også en vis gennemsigtighed. Det gør det nemmere for virksomhederne at vide, 

hvilke aftaler myndighederne ser særligt skeptisk på.  

Det er imidlertid omtvistet, i hvilket omfang procesøkonomiske hensyn kan og 

bør tillægges større vægt end retssikkerhedsmæssige hensyn. Hertil anfører Killick 

& Jourdan, at en sund konkurrencepolitik skal undgå falske positiver, og at der er 

en større risiko for falske positiver ved formålsovertrædelser, idet aftalens virk-

ninger på markedet ikke er genstand for undersøgelse.236 Killick & Jourdan er af 

den opfattelse, at procesøkonomiske hensyn ikke kan opveje den retssikkerheds-

mæssige usikkerhed, der ville opstå, hvis man eksempelvis underlagde aftaler, der 

havde tvetydige virkninger, en formålsvurdering. 

Whish & Bailey anfører, at der er fordele ved fortsat at have formålsvurderinger, 

og at det er rimeligt, at visse aftaler anses for at være tilstrækkeligt konkurrence-

skadelige til, at man ikke behøver at foretage en følgevurdering.237 Whish & Bai-

ley er af den holdning, at det er retfærdigt, at virksomhederne i disse tilfælde har 

 
235 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, 1. udgave, 2019, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 38 
236 Killick, James & Jeremie Jourdan, ”Cartes Bancaires: A Revolution Or A Reminder of Old Principles We Should Never 

Have Forgotten?”, Competition Policy International, on December 18, 2014, side 6 
237 Bailey, David & Richard Whish, ”Competition Law”, eighth edition, Oxford University Press, 2015, side 128 
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bevisbyrden for, at deres aftale indeholder konkurrencefremmende effekter, der 

opvejer de konkurrencebegrænsende effekter, og at aftalen derfor kan opnå indi-

viduel fritagelse. De pointerer dog vigtigheden af, at formålsbegrebet kun bør om-

fatte de aftaler, der retmæssigt hører til den aftalekategori.238  

I sit forslag til afgørelse i Cartes Bancaires anførte generaladvokat Wahl, at der 

kun bør anvendes en formålsvurdering for så vidt angår adfærd, hvori der er en 

iboende risiko for alvorlig konkurrenceskadelig virkning, eller hvis det med sik-

kerhed kan konstateres, at de konkurrenceskadelige virkninger er større end de 

konkurrencefremmende.239 I forlængelse heraf udtalte Wahl, at ”[e]n anden af-

gørelse ville svare til at nægte, at nogle af de økonomiske aktørers handlinger 

potentielt kan have positive virkninger på konkurrencen”. Wahl konkluderede, at 

det ”kun [er] i de tilfælde, hvor erfaringen viser, at en begrænsning i henhold til 

den økonomiske analyse altid er forbudt, at det er rimeligt at sanktionere den di-

rekte af procesøkonomiske hensyn”.240 Det kan udledes, at Wahl vægter den øko-

nomiske analyse højt, og at det efter Wahls opfattelse ville være retssikkerheds-

mæssigt betænkeligt ikke at undersøge en aftales virkninger, hvis aftalen potenti-

elt kan have positive virkninger på konkurrencen. Dermed synes Wahl at indtage 

det standpunkt, at udbredelsen af falske positiver skal mindskes og mulighederne 

for at lægge vægt på procesøkonomiske hensyn skal indsnævres, hvilket kan til-

trædes. 

3.8 En konkurrencefremmende retstilstand, der værner om            

retssikkerheden? 

Efter vores opfattelse skaber Højesterets dom i Vejmarkeringssagen en retstil-

stand, der potentielt kan hæmme den frie konkurrence, og som indeholder retssik-

kerhedsmæssige betænkeligheder. Dette skyldes navnlig en generel manglende 

inddragelse EU-Domstolens retspraksis.  

Det fremstår for det første tvivlsomt, om Ankenævnets definition af formålsbe-

grebet, der blev tiltrådt af Højesteret, er i overensstemmelse med EU-Domstolens 

retspraksis, der forelå på tidspunktet for afgørelsen i sagen. Det er navnlig uklart, 

om det dobbelte tilstrækkelighedskrav, der blev fastslået med EU-Domstolens 

 
238 Bailey, David & Richard Whish, ”Competition Law”, eighth edition, Oxford University Press, 2015, side 128 
239 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, Generaladvokatens forslag til afgørelse pkt. 55 
240 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, Generaladvokatens forslag til afgørelse pkt. 55 
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afgørelse i Cartes Bancaires,241 er indarbejdet i Ankenævnets definition af for-

målsbegrebet. Der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, om den samme restrik-

tive analyseramme for formålsvurderingen, der kan udledes af EU-Domstolens 

retspraksis, blev anvendt i Vejmarkeringssagen. Det kan ikke udledes af Anke-

nævnets og Højesterets afgørelser, at der foretaget en konkret vurdering af, om 

konsortieaftalen i sig selv var tilstrækkelig skadelig til at have et konkurrencebe-

grænsende formål. Der kan derimod ses en tendens til at tillægge kontrafaktiske 

betragtninger betydning i vurderingen af konsortieaftalen, som imidlertid henhø-

rer under følgevurderingen af en aftale. 

Det er endvidere uklart, om der er sket tilstrækkelig iagttagelse af de EU-retsprak-

sisskabte principper for formålsvurderingen, herunder navnlig princippet fra Car-

tes Bancaires om, at formålsbegrebet skal fortolkes indskrænkende.242 Dette skyl-

des navnlig, at Højesteret og Ankenævnet på intet tidspunkt henviser til EU-rets-

praksis. Endvidere bidrager Højesterets og Ankenævnets kortfattede begrundelser 

ikke til en afklaring af, i hvilket omfang de af EU-Domstolen fastlagte kriterier 

blev inddraget og anvendt i formålsanalysen, herunder særligt om der blev foreta-

get en tilstrækkelig kontekstanalyse.  

Desuden synes der ikke at kunne identificeres en overbevisende begrundelse for, 

at budkonsortier kan indpasses i definitionen af aftaler, der – ud fra en EU-retlig 

terminologi – ”i sig selv er tilstrækkeligt skadelige for konkurrencen” til, at det 

ikke er nødvendigt at påvise deres virkninger på markedet, medmindre budkon-

sortiet reelt dækker over et skjult kartel. Dette skal navnlig ses i lyset af de tvety-

dige virkninger, der kendetegner budkonsortier som samarbejdskonstruktion, og 

som netop ikke bliver adresseret i en vurdering af, om en aftale har til formål at 

begrænse konkurrencen.243 Flere generaladvokater advokerer for, at aftaler, der 

medfører tvetydige virkninger, ikke bør anses for at have til formål at begrænse 

konkurrencen.244 Endelig – og vigtigst af alt – synes der ikke at være støtte herfor 

i EU-Domstolens retspraksis. 

I Vejmarkeringssagen synes de danske konkurrencemyndigheders brede fortolk-

ning af formålsbegrebet at have udfoldet sig ved, at myndighederne fandt, at der 

var tale om en pris- og markedsdelingsaftale, uagtet at denne koordination fandt 

 
241 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 49 og 52 
242 Sag C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires, præmis 58 
243 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, 1. udgave, 2019, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 320 
244 Bobek pkt. 81, Wahl 56 
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sted som indirekte led i et bredere horisontalt samarbejde, der ønskede at frem-

komme med det mest konkurrencedygtige bud. Dette skal ses i lyset af, at de dan-

ske konkurrencemyndigheder tidligere har anvendt formålsbegrebet på aftaler, 

hvor pris- og markedsdelingskoordination er sket indirekte som led i et bredere 

samarbejde. Med andre ord har konkurrencemyndighederne udvidet formålsbe-

grebet til også at omfatte såkaldte kartelsurrogater.245 I hverken EU-retspraksis 

eller den juridiske litteratur synes der imidlertid at være støtte for anvendelsen af 

kartelsurrogater, der indebærer en udvidelse af formålsbegrebets anvendelsesom-

råde. 

Der kan også sættes spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af, at konkurren-

cemyndighederne har fået blåstemplet deres - meget restriktive – betragtninger 

vedrørende de kapacitetsberegninger, der skal indgå i vurderingen af, om konsor-

tiedeltagere er konkurrenter. Eftersom budkonsortiet i Vejmarkeringssagen blev 

underlagt en formålsvurdering, fordi virksomhederne var konkurrenter, vil netop 

spørgsmålet om konkurrentrelationen være af stor betydning for sager vedrørende 

lovligheden af budkonsortier.  

Det er blevet overvejet, om Rådets udvidede formelle kapacitetsberegningsme-

tode, der indebærer, at (i) virksomheder påtvinges at inddrage deres potentielle 

kapacitet, og (ii) at virksomheder kun kan reservere ressourcer til allerede indgå-

ede aftaler, hvorfor virksomheder ikke kan reservere ressourcer til tilbageven-

dende opgaver fra kernekunder, er hensigtsmæssig, og om EU-retspraksis eller 

den juridiske litteratur giver støtte hertil. Efter vores opfattelse er der ikke rets-

praksis eller litteratur, der understøtter denne tilgang. Derimod skaber Vejmarke-

ringssagen en retstilstand, der nødvendiggør, at virksomheder skal foretage ufor-

holdsmæssigt komplicerede kapacitetsberegninger forud for dannelsen af et bud-

konsortium.  

Selv hvis virksomhederne forsøger at foretage disse beregninger, savnes der nogle 

konkrete retningslinjer for, hvordan dette gøres korrekt i praksis.246 Hvis en virk-

somhed forsøger at foretage beregningerne, vil der fortsat eksistere en iboende 

risiko for, at virksomheden ender med at blive dømt for at have foretaget en grov 

konkurrenceretlig overtrædelse, da aftalen i lyset af Vejmarkeringssagen forment-

lig vil blive underlagt en formålsvurdering, hvis konkurrencemyndighederne 

 
245 Bergqvist, Christian, ”Konkurrenceretten”, 1. udgave, 2019, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 328-331 
246 I udkastet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens nye konsortievejledning findes en række retningslinjer, der på nuvæ-

rende tidspunktet ikke bidrager med mere, end hvad der kan udledes af Rådets afgørelse 
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finder, at virksomhedens kapacitetsberegninger er forkerte, og konsortiedelta-

gerne derfor er konkurrenter.  

På denne baggrund skabes der en enorm usikkerhed for virksomhederne, hvilket 

kan resultere i, at færre virksomheder afgiver fælles bud. Det er vores opfattelse, 

at de danske konkurrencemyndigheder bør anlægge en faktisk kapacitetsvurde-

ring, som i højere grad tager i betragtning, hvad virksomhedernes realistiske ka-

pacitet er. Efter vores opfattelse kan der indhentes erfaringer og viden fra den kon-

kurrenceretlige behandling lånesyndikater, som er mindre restriktiv. Dette ses ved, 

at det tillades at inddrage risikohensyn i vurderingen af lånesyndikatets legitimitet, 

og at der anlægges en faktisk kapacitetsberegning frem for en formel.247 Efter vo-

res opfattelse er det bemærkelsesværdigt, at de danske konkurrencemyndigheder 

synes at anlægge en betydeligt mere restriktiv vurdering af konkurrentrelationen 

mellem konsortiedeltagerne i et budkonsortium end Kommissionen gør i relation 

til lånesyndikater. 

En anden uhensigtsmæssig følge af Højesterets afgørelse i Vejmarkeringssagen 

er, at muligheden for at opnå individuel fritagelse er begrænset – hvis ikke illuso-

risk – for aftaler, der findes at have til formål at begrænse konkurrencen. Dette 

skyldes navnlig, at konkurrencemyndighederne ikke skal opgøre en aftales virk-

ninger, når aftalen findes at have til formål at begrænse konkurrencen. Virksom-

heder, der ønsker at indgå i et budkonsortium, skal derfor selv forsøge at kvanti-

ficere aftalens konkurrencebegrænsende virkninger, og derefter løfte bevisbyrden 

for, at aftalens effektivitetsgevinster overstiger disse konkurrencebegrænsende 

virkninger. Denne øvelse forekommer efter vores opfattelse uforholdsmæssigt 

vanskelig, og der kan derfor sættes spørgsmålstegn ved, om virksomhederne har 

en reel chance for at opnå fritagelse. Det kan ikke udelukkes, at dette vil afskrække 

virksomheder fra dannelsen af budkonsortier, da virksomhederne aldrig vil kunne 

indrette sig efter at opnå individuel fritagelse. Samfundet vil på den baggrund gå 

glip af potentielt konkurrencefremmende budkonsortier og dermed mere fordel-

agtige bud for kunderne. 

Efter vores opfattelse er det retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at det er op til 

virksomhederne at dokumentere en horisontal samarbejdsaftales konkurrence-

fremmende virkninger som led i et forsøg på at opnå individuel fritagelse. 

 
247 Det fremgår af en nyligt offentliggjort rapport, ”EU loan syndication on competition and its impact in credit markets” fra 

2019, at Kommissionen generelt ikke kunnet identificere nogle konkurrenceretlige problemer med den nuværende regule-

ring af lånesyndikater 
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Derimod bør de konkurrencefremmende virkninger belyses gennem en følge-

vurdering, der foretages af konkurrencemyndighederne. Ved at underlægge bud-

konsortier en følgevurdering skal konkurrencemyndighederne opgøre de kon-

kurrencebegrænsende virkninger, der udspringer af konsortieaftalen. Dette 

mindsker i sig selv risikoen for falske positiver og dermed undgås det, at bud-

konsortier, der reelt ikke begrænser konkurrencen, forbydes. Procesøkonomiske 

hensyn af at klassificere bestemte aftaleformer som formålsovertrædelser opve-

jer efter vores opfattelse ikke de negative konsekvenser forbundet med at for-

byde aftaler, i forhold til hvilke der er den mindste tvivl om graden af deres 

konkurrenceskadelighed.   

Højesteret åbnede for, at konsortieaftalen skulle have været underlagt en følge-

vurdering, såfremt budkonsortiet havde haft karakter af et produktionssamar-

bejde eller andet samarbejde i øvrigt. Lignende betragtninger ses i forarbejderne 

til KRL. Hverken dommen eller forarbejderne indeholder imidlertid fortolk-

ningsbidrag til, hvornår der reelt er tale om et produktionssamarbejde eller andet 

samarbejde, hvor tyngden er noget andet end prisfastsættelse og opdeling af 

markeder. I Udkastet til ny konsortievejledning lægges der op til, at der altid vil 

være tale om en konkret vurdering, hvor det er afgørende, om der sker integra-

tion af ressourcer og knowhow.248 Det er dog ikke mange retningslinjer, virk-

somhederne har at forholde sig til, hvorfor undtagelsen er forbundet med stor 

usikkerhed. Eftersom Rådet i Vejmarkeringssagen fandt, at konsortieaftalen ud-

gjorde et pris- og markedsdelingskartel, fremstår det tvivlsomt, om et fremtidigt 

budkonsortium mellem konkurrenter vil kunne tage form af en aftale, hvor tyng-

den vurderes at være på produktionssamarbejdet og ikke på pris- og markedsde-

lingskoordinationen.  

Efter vores opfattelse skaber Højesterets frifindelse af Ankenævnet i Vejmarke-

ringssagen en uhensigtsmæssig retstilstand, idet den medfører en betydelig usik-

kerhed for virksomheder, der befinder sig på samme omsætningsled, og som 

overvejer at danne et budkonsortium. Dette skyldes navnlig kombinationen af 

(i) en udvidet formålsfortolkning, der savner støtte i EU-Domstolens retspraksis, 

(ii) konkurrencemyndighedernes anvendelse af en formel og udvidet 

 
248 Udkast til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning ”Når virksomheder afgiver fælles bud – en vejledning om 

konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven”, side 15 
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kapacitetsberegningsmetode, der ikke ses i EU-regi, og (iii) en illusorisk mulig-

hed for at opnå individuel fritagelse efter KRL § 8, stk. 1, og TEUF art. 101, stk. 

3.  

I sidste ende kan disse forhold medføre, at virksomhederne helt vil afholde sig 

fra at danne budkonsortier med den konsekvens, at samfundet går glip af de 

fordele, budkonsortier kan medføre. Der synes endvidere at bestå en ikke uvæ-

sentlig risiko for falske positiver. 
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Kapitel 4: Den forventede betydning     

af EU-Domstolens dom i Budapest Bank 

I dommen af 2. april 2020 i Budapest Bank fastslog EU-Domstolen, at for at 

kunne begrunde, at en aftale har et konkurrencebegrænsende formål, skal der 

”foreligge pålidelige og solide erfaringer for, at det kan fastslås, at aftalen efter 

sin art er skadelig for konkurrencen”.  Derudover bekræftede EU-Domstolen, 

at formålsbegrebet skal underlægges en indskrænkende fortolkning. Endelig ce-

menteredes det, at der gælder et dobbelt tilstrækkelighedskrav. Det er første 

gang, at EU-Domstolen i sin retspraksis opstiller en betingelse om ”pålidelige 

og solide erfaringer” for at statuere et konkurrencebegrænsende formål, der må 

forventes at indskærpe formålsbegrebets anvendelsesområde yderligere. 

I sagen afviste EU-Domstolen, at den retspraksis, Kommissionen og de ungar-

ske konkurrencemyndigheder havde fremlagt, udgjorde ”pålidelige og solide 

erfaringer”. I den sammenhæng anførte EU-Domstolen, at den fremlagte rets-

praksis ”netop (viser) behovet for at foretage en grundig undersøgelse af føl-

gerne af en sådan aftale”.249 Konkurrencemyndighederne synes dermed ikke at 

kunne anvende retspraksis, hvor en aftale blev underlagt en formålsvurdering, 

som en pålidelig og solid erfaring for, at aftalen efter sin art er tilstrækkelig 

skadelig for konkurrencen, da der i et sådant tilfælde ikke er foretaget en øko-

nomisk analyse af aftalens virkninger. 

Der kan søges bidrag til en nærmere forståelse af vendingen ”pålidelige og so-

lide erfaringer” i generaladvokat Bobeks forslag til afgørelse, som EU-Dom-

stolen løbende henviste til og dermed tiltrådte.250 Indledningsvist skal det frem-

hæves, at Bobek i sin generelle definition af begrebet ”erfaringer” citerede ge-

neraladvokat Wahls forslag til afgørelse i Cartes Bancaires. Bobek anførte, at 

”disse erfaringer forstås som »det, der traditionelt fremgår af den økonomiske 

 
249 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 79 
250 Sag C-228/18, Budapest Bank, præmis 76 
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analyse, sådan som den er blevet stadfæstet af konkurrencemyndighederne og 

eventuelt underbygget af retspraksis«”.251 Bobek erklærede sig dermed enig med 

Wahl i, at økonomiske analyser er afgørende. 

Generaladvokat Bobek anførte videre, at der må kræves en ”forholdsvis udbredt 

og konsekvent praksis i de europæiske konkurrencemyndigheder og/eller med-

lemsstaternes domstole, som støtter det synspunkt, at aftaler som den omhand-

lede aftale generelt er skadelige for konkurrencen”.252 I sagen rettede Bobek 

konkret kritik af den manglende fremlæggelse af økonomisk teori til støtte for, 

at den aftale, der forelå til prøvelse i sagen, havde et konkurrencebegrænsende 

formål og fremhævede, at det er altafgørende, om ”der er tilstrækkelig enighed 

blandt økonomerne om, at aftaler som den omhandlede i sig selv er konkurren-

cebegrænsende”,253 idet begrebet konkurrencebegrænsning i sidste ende er ”et 

økonomisk begreb”. Hertil cementerede Bobek, at der må udvises forsigtighed 

”med at konkludere, at en håndfuld administrative afgørelser (især når de blev 

udstedt af en enkelt myndighed og udviklede sig i tidens løb), som vedrører lig-

nende former for samordning, udgør et tilstrækkeligt grundlag for at fastslå, at 

en lignende aftale kan antages at være ulovlig”.254 

EU-Domstolens direkte henvisninger til generaladvokatens udtalelser må ud-

lægges som en blåstempling heraf. De synspunkter, der kan udledes af Bobeks 

forslag til afgørelse, må derfor anses for at være retningsgivende for den nær-

mere vurdering af, om der foreligger pålidelige og solide erfaringer for, at en 

aftale efter sin art er skadelig for konkurrencen. Det er tydeligt, at ikke enhver 

erfaring, der peger i retning af, at en given aftaletype efter sin art er konkurren-

ceskadelig, er tilstrækkelig til at opfylde kravet om pålidelige og solide erfarin-

ger, idet der må kræves økonomisk belæg herfor. 

Indførelsen af krav om pålidelige og solide erfaringer for at statuere et konkur-

rencebegrænsende formål er utvivlsomt udtryk for en yderligere indsnævring af 

formålsbegrebets anvendelsesområde. Det må forventes, at afgørelsen kommer 

til at få ikke uvæsentlig betydning i fremtidige sager, i hvilke horisontale sam-

arbejdsaftaler foreligger til prøvelse. Af denne årsag må det også forventes, at 

 
251 Sag C-228/18, Budapest Bank, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 42 
252 Sag C-228/18, Budapest Bank, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 63 
253 Sag C-228/18, Budapest Bank, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 72 
254 Sag C-228/18, Budapest Bank, Generaladvokatens forslag til afgørelse, pkt. 68 
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Budapest Bank vil sætte præg på den retlige behandling af budkonsortier indgået 

mellem aktuelle eller potentielle konkurrenter. 

Budkonsortier har ikke været udsat for intensiv retlig prøvelse i hverken det ad-

ministrative eller judicielle system. Af denne årsag foreligger der alene en spar-

som administrativ praksis og retspraksis vedrørende den konkurrenceretlige be-

handling af budkonsortier. Det samme gør sig gældende i EU-regi. Det kan der-

for ikke konkluderes, at der eksisterer en ”forholdsvist udbredt og konsekvent 

praksis” hos konkurrencemyndighederne eller domstolene for, at budkonsortier 

indgået mellem aktuelle eller potentielle konkurrenter generelt er skadelige for 

konkurrencen.  

I den sammenhæng må det særligt fremhæves, at de konkurrenceretlige virknin-

ger af budkonsortier indgået mellem konkurrenter, såvel de konkurrencefrem-

mende som de konkurrencebegrænsende, ikke er blevet kortlagt gennem foreta-

gelse af pålidelige økonomiske analyser i det fåtal af sager vedrørende budkon-

sortiers forenelighed med konkurrencelovgivningen, der har verseret på natio-

nalt og europæisk plan. Dette skal navnlig ses i lyset af, at budkonsortiet i  Vej-

markeringssagen alene blev underlagt formålsvurderinger med den konsekvens, 

at de konkrete virkninger på markedet ikke skulle undersøges. Efter vores op-

fattelse indebærer EU-Domstolens udtalelse om, at tidligere afgørelser, hvori 

aftaler blev underlagt formålsvurderinger, ikke udgjorde pålidelige og solide er-

faringer, at Vejmarkeringssagen – i hvilken aftalen tilsvarende blev underlagt 

en formålsvurdering – ikke i fremtiden vil udgøre pålidelige og solide erfaringer 

for, at budkonsortier indgået mellem konkurrenter efter deres art er tilstrække-

ligt skadelige.  

Ved at underlægge budkonsortier følgevurderinger, vil der netop blive skabt de 

økonomiske erfaringer med budkonsortier som samarbejdsform, der på nuvæ-

rende tidspunkt savnes for at konkludere, at budkonsortier efter deres natur er 

skadelige for konkurrencen. Hvis en række følgevurderinger, der er foretaget i 

sager om budkonsortier indgået mellem aktuelle eller potentielle konkurrenter, 

herefter viser et ensartet billede af de konkurrenceretlige virkninger, vil det 

kunne afklares, om der foreligger pålidelige og solide erfaringer for, at budkon-

sortier generelt er skadelige for konkurrencen, hvilket vil legitimere anvendel-

sen af en formålsvurdering. 
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Som behandlet i kapitel 3 åbner EU-Domstolen desuden for, at kontrafaktiske 

betragtninger kan få betydning for, om der skal foretages en formåls- eller føl-

gevurdering, hvis der foreligger stærke indicier for, at aftalen kan have hindret 

et pres opad på prisen. Det er endnu for tidligt at fastslå, hvornår der konkret 

foreligger stærke indicier, men EU-Domstolens udtalelse må forventes at med-

føre, at deltagerne i fremtidige horisontale samarbejdsaftaler vil kunne påberåbe 

sig, at konkurrencevilkårene ville være endnu værre uden den pågældende af-

tale, og at aftalen derfor ikke har til formål at begrænse konkurrencen. 

I lyset af EU-Domstolens afgørelse i Budapest Bank er det vores opfattelse, at 

budkonsortier fremover ikke kan rummes inden for definitionen af aftaler, der 

har til formål at begrænse konkurrencen som omhandlet i KRL § 6, stk. 1, og 

TEUF art. 101, stk. 1. I kølvandet på dommen må det forventes, at flere hori-

sontale samarbejdsaftaler, herunder budkonsortier, fremover underlægges en 

følgevurdering, medmindre der reelt er tale om et skjult kartel, eller der forelig-

ger pålidelige og solide erfaringer for, at aftalen efter sin natur er tilstrækkeligt 

skadelig for konkurrencen. Dette indebærer, at konkurrencemyndighederne skal 

påvise de konkurrenceskadelige følgevirkninger, der udspringer af aftalen, før-

end statuering af en overtrædelse kan komme på tale. 
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Kapitel 5: Konklusion 

EU-Domstolen har ikke været stringent i sin retspraksis vedrørende formålsbe-

grebet. En gennemgang af retspraksis vidner om, at der har været vanskelighe-

der forbundet med at fastlægge ensartede retningslinjer for anvendelsen og for-

tolkningen af formålsbegrebet. Det er først i nyere retspraksis, at der kan iden-

tificeres en konsekvent linje for den retlige udfoldelse af formålsbegrebet, om 

end der fortsat kan peges på en række uklarheder. 

Det er blevet cementeret, at der gælder et håndfast princip om, at formålsbegre-

bet skal fortolkes indskrænkende. Det væsentligste kriterium for at statuere et 

konkurrencebegrænsende formål er, om aftalen i sig selv er tilstrækkeligt ska-

delig for konkurrencen til, at det ikke er nødvendigt at undersøge aftalens virk-

ninger på markedet. Derudover skal det med tilstrækkelig klarhed kunne kon-

kluderes ud fra formålsanalysen, at konkurrencen vil lide skade som følge af 

aftalen. Der kan dermed spores et dobbelt tilstrækkelighedskrav. Efter EU-

Domstolens afgørelse af 2. april 2020 i Budapest Bank må det forventes, at det 

fremover er af afgørende betydning, om der foreligger pålidelige og solide erfa-

ringer for, at aftalen efter sin art er skadelig for konkurrencen. 

Der foreligger alene en sparsom myndigheds- og domstolspraksis vedrørende den 

konkurrenceretlige behandling af budkonsortier. Gennemgangen af Vejmarke-

ringssagen viser, at konkurrencemyndighederne og domstolene er tilbøjelige til at 

klassificere budkonsortier indgået mellem aktuelle eller potentielle konkurrenter 

som aftaler, der har til formål at begrænse konkurrencen. Det fremstår dog tvivl-

somt, om EU-Domstolens retspraksis vedrørende formålsbegrebet blev inddraget 

i tilstrækkeligt omfang, og om der er foretaget en konkret og tilstrækkelig vurde-

ring af, om konsortieaftalen havde til formål at begrænse konkurrencen. 

Denne tilbøjelighed til at klassificere budkonsortier indgået mellem aktuelle eller 

potentielle konkurrenter som aftaler, der har til formål at begrænse konkurrencen, 

forekommer uhensigtsmæssig. Der kan navnlig sættes spørgsmålstegn ved, om 
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retstilstanden efter Højesterets dom i Vejmarkeringssagen reelt fremmer konkur-

rencen og i tilstrækkeligt omfang værner om retssikkerhedsmæssige principper. 

Der synes at bestå en ikke uvæsentlig risiko for falske positiver, idet konkurren-

cemyndighederne ikke skal kortlægge budkonsortiers virkninger på markedet, så-

fremt de underlægges en formålsvurdering. Dette skal navnlig ses i lyset af, at 

budkonsortier er karakteriseret ved at have tvetydige virkninger. Budkonsortiers 

forenelighed med konkurrencelovgivningen står derfor og falder på, om konsorti-

edeltagerne kan løfte bevisbyrden for, at budkonsortiet opfylder betingelserne for 

at opnå individuel fritagelse, hvilket i praksis forekommer usandsynligt for aftaler 

med et konkurrencebegrænsende formål.  

Hertil kommer, at virksomhederne forud for dannelsen af et konsortiesamarbejde 

skal foretage en række uforholdsmæssigt komplicerede kapacitetsberegninger i 

vurderingen af, om de egenhændigt er i stand til at løfte opgaverne i et udbud. 

Konsekvensen af, at kapacitetsberegningerne ikke bliver blåstemplet af konkur-

rencemyndighederne er, at virksomhederne risikerer at blive mødt med påstande 

om, at de har begået en grov overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Det kan 

ikke udelukkes, at disse forhold vil afskrække virksomheder fra indgåelsen af po-

tentielt konkurrencefremmende konsortiesamarbejder. 

I lyset af EU-Domstolens retspraksis synes budkonsortier, der er indgået mellem 

aktuelle eller potentielle konkurrenter, ikke at kunne rummes inden for definitio-

nen af aftaler, der har til formål at begrænse konkurrencen. Det forekommer van-

skeligt at henføre en sådan aftaleform til kategorien af aftaler, der efter deres art 

er konkurrenceskadelige. Efter EU-Domstolens dom af 2. april 2020 i Budapest 

Bank må det forventes, at budkonsortier fremover skal underlægges en følgevur-

dering. Dette skyldes navnlig, at der ikke foreligger pålidelige og solide erfaringer 

for, at budkonsortier efter deres art er skadelige for konkurrencen. 
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Om Bech-Bruun 

Bech-Bruun er en af Danmarks største og førende full-service advokatvirksomhe-

der. Med mere end 500 talentfulde, dedikerede og højt specialiserede medarbej-

dere servicerer vi et stort udsnit af dansk erhvervsliv, den offentlige sektor og glo-

bale virksomheder med en bred vifte af juridiske ydelser inden for alle dele af 

erhvervsjuraen. 

 

Bech-Bruun er kendetegnet ved juridisk topekspertise, godt samarbejde og digital 

innovation. Vi er samarbejdende specialister, og med afsæt i vores juridiske spe-

cialer og et indgående branchekendskab sætter vi os altid i vores klienters sted. Vi 

bidrager både med stor forretningsforståelse og med solid markedsindsigt. Altid i 

øjenhøjde med de mennesker og virksomheder, vi samarbejder med. 

 

Inden for EU- og konkurrenceforhold rådgiver Bech-Bruun både store internatio-

nale virksomheder og lokalt forankrede virksomheder i forskellige brancher om 

generelle EU- og konkurrenceretlige forhold, herunder fastlæggelse af complian-

cestrategier, håndtering af myndighedsspor, proces og samhandelsforhold. 
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