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Hvorfor konkurrenceret 
Der er mindst 7 gode grunde til at overholde 

konkurrencereglerne 

 

 

I nogle virksomheder kan fokus på konkurrencereglerne blive anset som en svær 

og krævende øvelse, der vedrører en teoretisk risiko, der aldrig bliver relevant. 

Det er ikke rigtigt, og nedenfor følger 7 gode grunde til at kende (og overholde!) 

reglerne. 

 

Først og fremmest er der det, at folk, der kender konkurrenceret, er flottere, 

mere charmerende og lever længere end alle andre! Okay - det passer nok ikke 

helt, men det gør følgende: 

 

1. Man undgår straf. Det er skrevet mange gange før, men det er værd at 

gentage, at den primære skræk ved konkurrenceretlige overtrædelser 

er meget betydelige bøder, der meget nemt kan ændre et årsresultat fra 

et flot overskud til et dundrende underskud. 

 

2. Man undgår dårlig presseomtale. ”Konkurrencesvindel” er en 

interessant historie for medierne. Især virksomheder, hvis produkter er 

velkendte for forbrugerne, vil kunne opleve, at pressen i omfattende 

omfang beskriver sager om overtrædelse af konkurrencereglerne. 

 
3. Man undgår sure kunder. Konkurrencesager har oftest mange nuancer, 

og overtrædelser er i mange tilfælde ikke bevidste, men tit bliver den 

helt simple udlægning af en sag at en virksomhed, der har overtrådt 
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konkurrencereglerne, har snydt sine kunder. Det behøves jo ingenlunde 

være hensigten eller i det hele taget rigtigt, men ikke desto mindre kan 

konkurrencesager i mange henseender være en belastning i forhold til 

ens kunder.  

 
4. Man kan deltage i udbud.  En af de måske mindre kendte konsekvenser 

af overtrædelse af konkurrencereglerne er risikoen for, at man i en 

periode bliver udelukket fra deltagelse i offentlige udbud. For nogle 

virksomheder vil dette være katastrofalt. 

 
5. Man undgår erstatningsansvar. I Danmark er det fortsat kun i begrænset 

omfang, at konkurrencesager medfører erstatningskrav. Nogle sager er 

der dog, og over de senere år er der gjort tiltag for at gøre det nemmere 

at rette erstatningskrav mod virksomheder, der har overtrådt 

konkurrencereglerne. På sigt vil dette kunne blive en risiko, der i 

økonomisk udstrækning matcher eller overgår bøderisikoen. 

 
6. De aftaler man har er gyldige.  Aftaler i strid med konkurrencereglerne 

er helt eller delvist ugyldige. Det betyder, at de ikke kan håndhæves, og 

man risikerer derfor, at ens aftaleparter ikke er bundet af de vilkår man 

har aftalt – uanset at man oprindeligt var enige herom. 

 
7. Ro i maven – og det kræver ikke så meget. I den praktiske verden kan 

det være svært at eliminere enhver tænkelig risiko – det være sig i 

relation til konkurrenceret og alt muligt andet.  For så vidt angår 

konkurrenceretten er det imidlertid slet ikke så svært, som nogen måske 

tror, at eliminere langt størstedelen af risiciene.  
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