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Alle synes fusionskontrol er 

kedeligt!  
…men det er problematisk ikke at have styr på reglerne. 

 

Antageligt går langt de fleste mennesker gennem tilværelsen uden at interessere 

sig for fusionskontrol, og rygtet vil vide, at det rent faktisk stadig kan blive et 

ganske lykkeligt liv!  

 

For personer og virksomheder, der involverer sig i transaktioner (i bred forstand), 

er det imidlertid nødvendigt at have et vist indblik i reglerne om fusionskontrol, 

da de indebærer, at nogle transaktioner skal godkendes af 

konkurrencemyndighederne, før de må gennemføres. Sådanne regler findes 

både i Danmark og i en lang række andre lande og jurisdiktioner verden over.  

 

Om en transaktion er anmeldelsespligtig afhænger oftest af størrelsen af de 

involverede virksomheders omsætning i det enkelte land og/eller på 

verdensplan. Bortset fra en særregel om visse tele-aktiviteter er dette også 

tilfældet i Danmark, hvor to sæt ”tærskelværdier” afgør, om der er 

anmeldelsespligt eller ej. De danske tærskelværdier indeholder flere aspekter, 

men som minimum skal de relevante virksomheder i hvert fald have en samlet 

omsætning i Danmark på 900 mio. kr., for at der er anmeldelsespligt i Danmark. 

 

Mange transaktioner er langt fra dette størrelsesniveau, mens andre kan synes 

tæt på, men stadig under. Selv om man umiddelbart tror, at reglerne ikke 

”fanger” en transaktion, er der imidlertid gode grunde til at undersøge dette: 
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• Det er ikke nødvendigvis kun de virksomheder, der umiddelbart er 

involveret i transaktionen, hvis omsætning inddrages. I vid udstrækning 

skal tages højde for koncern-tilhørsforhold og eventuelt også andre 

ejerskabs-relationer. Ligeledes skal tages højde for al omsætning og ikke 

kun for omsætningen for den varetype, som transaktionen vedrører. 

 

• Omsætning ”i Danmark” kan også være genereret af ikke-danske 

selskaber med salg til danske kunder. 

 

• Der er andre forskelle mellem den konkurrenceretlige opgørelse af 

omsætning og den traditionelle regnskabsmæssige tilgang. 

 

• Som nævnt er der fusionskontrolregler verden over, og en ”dansk” 

transaktion kan sagtens være anmeldelsespligtig andre steder uanset 

om den er det i Danmark eller ej. 

 
Langt de fleste transaktioner godkendes, men givet er det, at man ikke kan 

undlade at anmelde, blot fordi man anser transaktionen for konkurrencemæssig 

uproblematisk. Selv for uproblematiske transaktioner er det derfor vigtigt at have 

fusionskontrol in mente tidligt i processen. Fusionsanmeldelsesprocessen er 

mere omfattende og tidskrævende, end de fleste tror, og den kan være en 

ubehagelig overraskelse i forhold til budget og tidsplaner. Endnu mere kritisk er 

det, hvis anmeldelsespligt først opdages efter transaktionens gennemførsel, da 

man så har udsigt til bøder, efterfølgende fusionsanmeldelsesproces og dermed 

også en risiko for ikke at få godkendelse. 
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