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Det kommer til at gøre mere ondt
Badwill, straffe og erstatningskrav
Umiddelbart før nytår træder en ny lov om konkurrenceretlige erstatningssager i
kraft i Danmark. Sigtet med loven, der er baseret på et EU-direktiv, er at gøre det
nemmere at få erstatning i tilfælde, hvor man har lidt økonomisk tab som følge
af andres konkurrenceovertrædelser. Loven indeholder en række reguleringer,
som de færreste behøver at interessere sig dybt for i hverdagen, men man kan
som erhvervsdrivende tage to – meget simple - hovedbudskaber med sig:
•

Bliver man i fremtiden direkte eller indirekte ”økonomisk offer” for
overtrædelser, kan det nu i højere grad end hidtil være værd at
undersøge mulighederne for at få erstatning.

•

Den nye lov er endnu en grund til at fokusere på selv at overholde
konkurrencereglerne.

For så vidt angår det andet punkt er det således værd at bemærke sig den
udvikling, som de nye erstatningsregler meget naturligt kan ses som en del af.
I ”gamle dage” var den største potentielle skade ved at overtræde de danske
konkurrenceregler nok reelt den badwill, der kunne følge med en sag. Dette især
ved karteller, der ofte kan ses som et direkte forsøg på at snyde sin kunder. Det
kan være svært at tale med kunderne om bagefter!
Selvfølgelig var det at få en bødestraf ikke noget at kimse af, men bøderne var
for de fleste virksomheder trods alt af overskuelig størrelse. Danske bøder var
langt lavere end i vores nabolande og slet ikke sammenlignelige med EU
1

Kommissionens bøder. Risikoen for at blive mødt med erstatningskrav ved
overtrædelse af konkurrencereglerne har altid eksisteret, men var i langt de
fleste tilfælde mere teori end praksis.
Hvor store ændringer den nye lov reelt medfører, vil der gå år, før vi ved mere
præcist. Relevant er det imidlertid, at der i fremtiden er risiko for, at en og samme
konkurrencelovsovertrædelse fører til hele tre meget barske konsekvenser:
•

Badwill Det er ikke nyt, at overtrædelser medfører badwill. Bliver
straffene mere barske og erstatningssager mere udbredte, vil fx
pressefokus på overtrædelser dog givetvis stige og øge badwill’en. En
form for badwill er også risiko for udelukkelse fra (offentlige) udbud.

•

Straf Der er nu klare tegn på, at det danske bødeniveau er kraftigt på vej
op. I november 2016 fik en virksomhed en bøde på over 8 millioner kr.
for bindende videresalgspriser, hvilket er adskillige gange større end det
hidtidige bødeniveau for samme type overtrædelse. Den største danske
kartelbøde er på 10 millioner kr., og den ”rekord” kan nemt blive
væsentligt overgået i fremtiden. Dertil kommer, at der, som de fleste
ved, findes (en endnu ikke anvendt) mulighed for at idømme
fængselsstraf ved karteller.

•

Erstatning Som nævnt må tiden vise erstatningsområdets udvikling i
praksis. Risikoen for at blive mødt med betydelige erstatningskrav må
dog betragtes som klart større end før.
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