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En helt almindelig morgen… 
Også i 2015 vil en række virksomheder i Danmark få 

uanmeldt besøg af konkurrencemyndighederne.  

Korrekt håndtering af et besøg er vigtig.  

 

For nogle år siden fik en virksomhed uanmeldt besøg af EU 

konkurrencemyndighederne. Virksomheden ringede til sin advokat og ville ikke 

give embedsmændene adgang, før han ankom. Det skete 47 minutter senere. Alle 

ankemuligheder er nu udtømt, og det ligger fast, at ventetiden sammen med en 

anden fodfejl medførte en ekstra-bøde på 13 mio.kr. Det svarer til 275.000 kr. i 

minuttet.  

 

Virksomheden var hollandsk, men tilsvarende kunne være sket for en virksomhed 

i Danmark, hvor både EU’s og de danske myndigheder kommer på uanmeldte 

besøg – de såkaldte dawn raids. 

 

Endnu værre gik det for en polsk virksomhed. Virksomheden nægtede 

repræsentanter fra den polske konkurrencemyndighed adgang i over en time og 

undlod også at give adgang til nogle elektroniske data. For at modarbejde 

myndighederne fik virksomheden en bøde på ca. 250 millioner kr. 

 

Der foretages jævnligt uanmeldte besøg hos både små og store virksomheder i 

Danmark. Et besøg indebærer undersøgelse og kopiering af fysisk og elektronisk 

materiale. Formålet er at afklare, om den pågældende eller andre virksomheder 

har overtrådt konkurrencereglerne. Myndighederne kan ikke frit møde op, men 

skal have formalia i orden, og det vil de også (næsten) altid have. 
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De ovennævnte sager er naturligvis blandt de værste eksempler på, hvor galt det 

kan gå ved et besøg, men desuagtet er det vigtigt at have en basisviden om, 

hvordan dette skal gribes an.  

 

Meget fornuftigt har mange virksomheder en såkaldt dawn raid manual. Den 

beskriver kort, hvilke dokumenter myndigheden skal fremvise som grundlag for 

undersøgelsen, hvilke rettigheder man trods alt har, samt hvordan besøget skal 

håndteres. De fleste virksomheder beder en advokat om at bistå på dagen, og det 

bør man også, men som nævnt vil undersøgelsen typisk være i gang, inden 

advokaten når frem. Indtil da, og også derefter, er det for virksomhedens 

medarbejdere bl.a. vigtigt at huske: 

 

• Giv embedsmændene adgang til de kontorer, pc’ere, etc., de beder om 

 

• Lad være med at destruere eller skjule materiale 

 

• Lad være med at forstyrre endsige genere embedsmændene 

 

• Undlad at orientere f.eks. konkurrenter eller kunder om undersøgelsen 

 

Langt de fleste håndterer forløbet fint. Besøget er dog ofte overvældende, og det 

bliver ikke til meget reelt arbejde, mens det står på. Når dagen (eller dagene) er 

gået, er det en god ide at tale oplevelsen igennem med kollegerne i 

virksomheden. Dagen efter skal der trods alt drives forretning igen.  
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Dette materiale er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Advokatfirmaet Thomas 

Klausen er ikke ansvarlig for tab eller skader, som brug af materialet eventuelt forårsager.  


