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Når hjertet står stille i fuld galop 
To dokumenter er centrale for at man kan blive udsat 

for et dawn raid med (lidt mere) sindsro  

 

Den eneste vittighed om konkurrenceret er, at hører man om det i én time, svarer 

det til at kede sig i to!  

 

I særligt én bestemt situation er konkurrenceretten dog alt andet end kedelig. 

Det betyder dog ikke, at der er tale om en festlig oplevelse, men derimod om den 

situation hvor en konkurrencemyndighed kommer på uanmeldt besøg - en 

såkaldt kontrolundersøgelse (på engelsk dawn raid). En kontrolundersøgelse 

indebærer, at konkurrencemyndigheden gennemgår og kopierer både fysisk og 

elektronisk materiale. Alt sammen for at undersøge om der er sket overtrædelse 

af reglerne. Et sådant besøg kan sende give kraftig hjertebanken og er aldrig rart, 

men der er dog to dokumenter, som kan bidrage til, at oplevelsen bliver væsentlig 

mere tålelig: 

 

For det første et dokument der gerne skal sikre, at der slet ikke er foregået 

overtrædelser (og som jo derfor gør, at besøget måske aldrig kommer). Her 

tænkes på en virksomheds interne retningslinjer for overholdelse af 

konkurrencereglerne. Sådanne betegnes ofte compliance programmer og kan 

være omfattende, men behøver bestemt ikke at være lange og komplicerede for 

at gøre gavn. To eller fire siders vejledning er således lysår bedre end nul sider! 

 

Efter mange år med konkurrenceret er det min oplevelse, at klart størstedelen af 

overtrædelser skyldes enkeltpersoners manglende kendskab til 

konkurrencereglerne og deres vigtighed, og ikke situationer, hvor man med fuldt 
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overlæg ser bort fra loven. De sager, der for alvor er kritiske for virksomheder og 

medarbejdere, vedrører næsten altid en af de samme få typer af overtrædelser, 

og præsenterer en virksomhed de relevante medarbejdere for de 

grundlæggende regler og deres vigtighed, reducerer virksomheden sine 

konkurrenceretlige risici markant. 

 

For det andet skal virksomheden sørge for at have en manual, der helt kort 

beskriver, hvordan virksomhedens medarbejdere skal agere, hvis 

myndighederne kommer på besøg.  

 

Også virksomheder, der rent faktisk ikke har gjort noget galt, risikerer at få besøg 

af myndighederne, og det er på ingen måde et dårligt signal at have en dawn raid 

manual (”Tyder det på, at vi har gjort noget galt?” – ”Nej!”). Især for 

virksomheder, der overholder konkurrencereglerne, vil det være skæbnens ironi 

at få en bøde, fordi nogle medarbejdere ikke håndterer myndighedernes besøg 

korrekt. Sådanne bøder kan gives i Danmark, og der findes talrige eksempler på 

enorme bøder fra udlandet, der fx er begrundet i, at konkurrencemyndighederne 

ikke får tilstrækkelig adgang. 

 

En såkaldt dawn raid manual beskriver derfor, hvordan virksomheden og 

konkrete medarbejdere skal agere i tilfælde af et besøg fra en 

konkurrencemyndighed. Derudover bør den også fortælle, hvilke krav 

myndighederne skal opfylde for at gennemføre sin undersøgelse, og hvilke 

spilleregler myndighederne trods alt skal agere inden for.  
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