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KONKURRENCEBEGRÆNSENDE PRAKSIS I DAGLIGVAREHANDLEN  
Indskærpelse fra konkurrencemyndighederne viser konkurrenceretlige problemer i samhandlen på  

dagligvaremarkedet. Sagen giver indtryk af informationsudveksling, som i værste fald kan føre til 

karteller og ulovlig prisstyring. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kom i starten af året med en indskærpelse over for adfærden i 
samhandlen mellem en leverandørvirksomhed og supermarkeder. Baggrunden var en klage over en 
leverandør, som førte til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gik på kontrolundersøgelse. Materialet 
fra kontrolundersøgelsen har givet anledning til indskærpelsen. 

Materialet giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indtryk af, at der er udvekslet oplysninger mellem 
leverandøren og supermarkeder om priser og konkurrerende supermarkeders priser. Det giver styrelsen  
anledning til at indskærpe, at det skal være det enkelte supermarked, som fastsætter sine detailpriser, 
og at det skal ske uden nogen direkte eller indirekte koordinering med konkurrenter. 

Sagen viser to væsentlige konkurrenceretlige problemstillinger, som kan opstå i samhandel på 
dagligvaremarkedet. 

Udveksling af prisoplysninger kan føre til karteller 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har påpeget, at udveksling af informationer mellem leverandøren 
og supermarkedet om konkurrerende supermarkeders priser udgør et potentielt problem. 
Detailmarkedet er præget af stor prisensartethed. Den store prisgennemsigtighed er ikke blevet 
mindre i takt med digitaliseringen af detailhandlen, men der vil under alle omstændigheder være en 
latent risiko for, at ensartetheden anses for at være forårsaget af priskoordinering. Af disse grunde er 
det yderst vigtigt, at leverandører er tilbageholdende med at drøfte prissætningen hos konkurrerende 
detailhandelskæder. 

Det er som udgangspunkt ikke i strid med konkurrencereglerne, 
at leverandører og kunder udvekslinger forretningsmæssige 
oplysninger. Det kan det dog blive, hvis der er en vis forståelse 
for eller viden om, at oplysninger, som en detailvirksomhed 
giver en leverandør, kommer videre til konkurrerende 
detailvirksomheder, og leverandøren dermed direkte eller 
indirekte koordinerer mellem detailvirksomhederne. Så kan der 
nemlig være tale om det, man kalder for et “hub and spoke-
kartel”. Begrebet omfatter den situation, hvor to konkurrenter 
udveksler oplysninger gennem en tredjepart, som på den måde 
faciliteter kartellet. 

I England har man haft flere sager om hub and spoke-karteller 
– også sager, hvor leverandører har koordineret udveksling af 
oplysninger mellem supermarkeder. Der behøver ikke være 
en aftale mellem supermarkederne om, at leverandøren skal 
udveksle oplysningerne. Det kan være tilstrækkeligt, at parterne 
vidste eller burde vide, at oplysningerne ville blive videregivet. 

Et sådant kartel er en alvorlig overtrædelse af 
konkurrencereglerne, som alle tre parter kan ifalde ansvar og straf for. Derfor er det væsentligt, at 
dagligvarebranchen er opmærksomme på risikoen for koordinering og sørger for, at aftaler forhandles 
individuelt mellem aftaleparterne uden hensyntagen til detailpriser og kampagner i andre detailkæder.  
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Leverandørens involvering i detailforretning kan føre til ulovlig prisfastsættelse 
En anden problemstilling, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen rejser, er, at der i sagen gives det indtryk, 
at leverandøren har udøvet prisstyring over for visse supermarkeder. 

Det er en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne, at en leverandør forpligter en  detailvirksomhed 
til at kræve en bestemt videresalgspris eller på anden måde styrer detailprissætningen.

Detailprisstyring dækker i mange tilfælde over, at en leverandør forsøger at 
få indflydelse på detailvirksomhedens videresalgspriser. Det kan fx opstå i 
en situation, hvor en detailkunde kan se, at konkurrenten sælger et produkt 
billigere og anmoder leverandøren om at fikse det - eller fisker efter viden om 
konkurrentens engrospris hos leverandøren. Men det kan også være mindre 
synligt end det. Problemstillingen kan fx opstå, fordi samhandelsaftalen 
forpligter leverandøren til at sikre kunden en vis indtjening, hvilket tilskynder 
leverandøren til at interessere sig for detailpriserne, eller når leverandøren bistår 
detailvirksomheden med beregning af margin mv. i forskellige prisscenarier. 

Hvis leverandøren involveres i detailforretningen på den måde, kan forholdet 
nemt blive anset for et forsøg på at styre detailvirksomhedens videresalgspriser 
og dermed en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne. Ved en sådan 
overtrædelse kan begge parter ifalde ansvar og straf. Derfor bør det også være 
et særligt opmærksomhedspunkt i samhandelsaftalerne og i kommunikation og 
forhandlinger om samhandlen.
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