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VELKOMMEN!
Velkommen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor vi
arbejder for at skabe mere velfungerende markeder i Danmark.

Vores mål er blandt andet at sikre effektiv konkurrence mellem
virksomheder og gode vilkår for danske forbrugere. Det understøtter vækst og innovation, danske virksomheders internationale konkurrenceevne og høj forbrugervelfærd.
Vi håndhæver vigtige regler på konkurrence- og forbrugerområdet og har også ansvar for politikudvikling og det lovforberedende arbejde på vores områder. Vi fører tilsyn med de
danske vandselskaber, som er naturlige monopoler. Og vi har
ansvar for udbudsreglerne i Danmark.

Vi laver mange analyser på vores områder, fordi vi arbejder
evidensbaseret. Vi værdsætter høj faglighed, og vi styrer efter,
at vores arbejde skal have reel effekt for danske forbrugere
og virksomheder. Vi stræber efter at være de bedste på de
områder, vi har ansvar for. Det skal være sjovt, udfordrende og
udviklende at gå på arbejde.
Kort sagt. Vi er heldige, fordi vi arbejder for en god sag. Så kig
indenfor. I denne folder giver vi et indblik i, hvad vi arbejder
med, og hvordan vi griber det an.

Jakob Hald
Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
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NEDSLAG FRA 2019

Konkurrence
Konkurrencerådet har grebet ind i fusionen mellem SE og
Eniig og har godkendt fusionen mellem Royal Unibrew og Cult.
Rådet har også truffet afgørelse om Falcks misbrug af dominerende stilling.

Rets- og ankesager. Højere retsinstanser har endeligt stadfæstet rådsafgørelser om vejstriber og mediebureauer. Rådets
afgørelser om outdoor-reklamer, naturgasfyr og Teller (nu Nets)
er alle stadfæstet af Konkurrenceankenævnet eller højere
retsinstanser i 2019, men siden anket igen. Desuden har
Konkurrenceankenævnet stadfæstet fem formalitetsafgørelser,
herunder afgørelser om partsindsigt i Tryg/Alka-fusionen og
om fortrolighed i Teller-sagen.

Straffesager. Der er idømt eller vedtaget bøder for over 57
millioner kroner i sager om overtrædelser af konkurrenceloven.
Fusionskontrol. I alt 48 fusioner er godkendt. 34 af fusionerne
var forenklede anmeldelser og blev i snit behandlet på fire
hverdage. De øvrige var mere komplekse. Hertil kommer, at der
er betalt en bøde for ikke at anmelde en fusion på 6 millioner
kroner.

Analyser. Blandt andet har vi offentliggjort analyserne
”Konkurrencen på markedet for pension”, ”Bookingplatforme,
hoteller og forbrugere” og ”Realkredit- og prioriteringslån –
priser og markedsudvikling”. Desuden har vi arbejdet på den
endnu ikke offentliggjorte analyse af konkurrencen i advokatbranchen og offentliggjort artikler om for eksempel skadelige
virkninger af prissignalering.
Lovarbejde. Vi har revideret omsætningsbekendtgørelsen
og anmeldelsesbekendtgørelsen. Påbegyndt at udarbejde
reguleringen til forordningen: Platform-to-business (P2B).
Samt påbegyndt implementeringen af de to direktiver: ECN+
og Unfair Trading Practice (UTP).
Vejledninger. Vi har revideret ”Vejledning om konkurrence
loven” og ”Vejledning til omsætningsbekendtgørelsen.”

Center for Digitale Platforme er etableret som nyt center i
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Fokus er på analyser og
konkurrencesager, hvor der er involveret digitale platforme.

Forbrugerforhold
Forbrugerpolitik. Vi har udarbejdet to forslag til ændringer af
markedsføringsloven om blandt andet forældelsesfrister og en
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præcisering af forbrugerbegrebet. Der er også udarbejdet
forslag til bekendtgørelse om Regler for Forbrugerombuds
mandens virksomhed samt bidraget til nye regler for regulering
af kviklån. I EU-regi har vi arbejdet på ”New deal for consumers”,
der skal sikre en bedre håndhævelse og en modernisering af
EU’s forbrugerbeskyttelsesregler.

Sekretariat for Ankenævnet på Energiområdet har modtaget 250 klager, hvilket er en stigning på godt 25 procent i
forhold til 2018. Der er flest klager om størrelsen af regninger
og registreret forbrug. I alt har sekretariatet afgjort 212 klagesager.

Forbrugeradfærd. Vi har etableret eget test-laboratorium
med biometriske målinger som eyetracking og emotions
genkendelse. Laboratoriet benyttes til på forhånd at tjekke,
om en ændring af forbrugerreguleringen vil få den ventede
effekt. Vi har også udbredt kendskabet til principperne for god
adfærdsbaseret forbrugerregulering, som også kan findes på
adfærdsprincipper.dk.

Offentlig konkurrence

Forbrugerinformation med gode råd er løbende lagt på
forbrug.dk, herunder et større tema om håndværkeraftaler og
om Brexit. Desuden er samarbejdet mellem 13 myndigheder,
”Nethandel #heltsikkert”, styrket med fælles informations
indsatser i pressen og på sociale medier.

Forbruger Europa har modtaget 3.026 henvendelser og klager
om grænseoverskridende handel. Et nyt fælles europæisk
sagsbehandlingssystem er implementeret. Og der er afholdt
”Dansk Klagenævnskonference 2019” samt den politiske debat
”The future of the European Consumer” i Bruxelles.

Konference om
digitalisering

Sekretariat for Stormrådet har modtaget 111 skadeanmeldelser efter stormfloden i januar. Der er også behandlet henvendelser om mulighed for dækning af skader efter oversvømmelser fra vandløb og søer på grund af kraftig og vedvarende
regn i sommer og efterår.

Analyser. Fire analyser er muliggjort ”Annullationer af danske
EU-udbud”, ”Små virksomheders andel af offentlige konktrakter”, ”Status for offentlig konkurrence” og ”Transaktionsomkost
ninger ved EU-udbud”.
Lovarbejde. Vi har revideret og påbegyndt evaluering af
udbudsloven, og vi har udarbejdet to forslag om ændringer af
udbudsloven. Det ene primært med tekniske ændringer, og det
andet om evaluering af udbud.

I november inviterede Konkurrencerådet til konferencen Competition & Digitisation. Her blev der sat
fokus på digitale platformes styrker og udfordringer.
Blandt indlægsholderne var erhvervsminister
Simon Kollerup og Margrethe Vestager der er
Europa-Kommissionens ledende næstformand for
et Europa klar til den digitale tidsalder samt kommissær for konkurrence.
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Alle danskere nyder
velfungerende mar
Vejledninger. To vejledninger er udarbejdet ”Vejledning om
indkøb af videnrådgivning – under EU tærskelværdien” og
”Vejledning om evalueringsmodeller - Praktisk vejledning til
offentlige indkøbere”. Desuden har vi foretaget en juridisk
vurdering af EU-domstolens dom i sagen om Autoritá.

Rådgivningsenheden – Statens indkøb er etableret i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen. Enheden, der hjælper
statslige institutioner med indkøb, har ved årets udgang modtaget 348 henvendelser, og 69 statslige institutioner er blevet
rådgivet.

Betalingsmarkedet
Afgørelser. 35 påbud er givet til virksomheder om ulovlige
kortgebyrer. Vi har også truffet andre afgørelser efter betalingsloven og bidraget til arbejdet med en lovændring, der skulle
sikre mod urimelige høje priser på direkte debiteringsprodukter som for eksempel Betalingsservice.

Vandtilsyn
Økonomiske rammer er fastsat for 334 af landets største
vandselskaber, og der er stillet krav om effektiviseringer for
362 millioner kroner i år. Vi har behandlet tre klagesager
herom.

Analyser og arbejdspapirer. Vi har offentliggjort ”Bench
marking og forsyningssikkerhed i Forsyningssektoren”
”Udviklingen i den danske vandsektors økonomi 2010-2019”,
”Forbrugerinddragelse i forsyningssektoren via aftalebaseret
regulering?” Igangsat fem andre analyser om fremtidens vandsektor.
Vejledninger. Blandt andet har vi udarbejdet ”Indberetningsvejledning til økonomiske rammer” og ”Vejledning om med
finansieringsprojekter (klimatilpasning).”
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r godt af
rkeder
Der er markeder overalt, og de har stor betydning
for danskernes hverdag. Når markedet er velfungerende, vil forbrugerne opleve lavere priser, højere
kvalitet og et større udvalg at vælge imellem.
Desuden kan forbrugerne begå sig let og trygt, og
de forstår de ydelser, de betaler for.
Det har stor betydning for velfungerende markeder, at:
• Virksomheder overholder konkurrence- og forbrugerbeskyttelsesreglerne

• Lovgivningen ikke begrænser konkurrencen unødigt

• Offentlige myndigheder skaber effektiv konkurrence
om opgaverne

Febiyan - Unsplash.com

• Forbrugerne er aktive og løbende tager stilling til, om
de kan købe ydelsen hos en anden leverandør til en
bedre pris
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VÆSENTLIGE
OPGAVER

Konkurrence
Konkurrencebegrænsende aftaler og -lovgivning. Vi griber
ind over for overtrædelser af konkurrenceloven. Det gælder
karteller, hvor konkurrenter aftaler priser, deler markedet
imellem sig eller indgår andre aftaler, der begrænser konkurrencen. Vi griber også ind, hvis en dominerende virksomhed
misbruger sin dominerende stilling, eller hvis en leverandør
aftaler mindstepriser med sine forhandlere.

Opsporing og efterforskning af konkurrencesager. En konkurrencesag kan begynde på flere måder. Ofte får vi et tip eller
modtager en klage over en eller flere virksomheders adfærd.
En sag kan også begynde med, at vi modtager en ansøgning om
straflempelse fra en person eller virksomhed, der har deltaget
i et kartel. Det er muligt at slippe helt for bøde- og fængselsstraf,
hvis man er den første, der henvender sig, samarbejder med
konkurrencemyndighederne og opfylder en række betingelser.

Vi kan gennemføre kontrolundersøgelser hos virksomheder
med henblik på at undersøge, om der er sket en overtrædelse
af konkurrencereglerne. Det er en betingelse for at gennemføre
en kontrolundersøgelse, at styrelsen forinden har indhentet en
retskendelse.

Hvis der viser sig at være tale om en alvorlig overtrædelse af
konkurrenceloven, for eksempel en kartelaftale, kan overtrædelsen straffes.

Fusionskontrol. Vi kontrollerer, at større fusioner mellem
virksomheder ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt. Hvis
fusioner gør det, skal de forbydes. Når vi har konkurrencemæssige betænkeligheder ved en fusion, så har parterne
mulighed for at foreslå en løsning, som fjerner de betænkeligheder. For at vurdere, om en fusion hæmmer konkurrencen
betydeligt, kan det være nødvendigt med meget omfattende
undersøgelser, der blandt andet skal afgrænse, hvilke markeder fusionen vil berøre. Loven fastsætter tidsfrister for
behandling af fusionssager.

Konkurrenceloven – vejledning og lovforberedende
arbejde. Vi har ansvaret for konkurrenceloven og står for det
lovforberedende arbejde, når der opstår behov for ændringer
eller udarbejdelse af ny lovgivning. Vi vejleder om konkurrence
reglerne, om særlige områder i loven og om processer i
konkurrencesager. Desuden deltager vi i arbejdsgrupper
ved EU-kommissionen, hvor vi drøfter aktuelle konkurrencepolitiske spørgsmål og nye initiativer sammen med de øvrige
EU-lande.
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Læs dig klog
på vores
arbejde
Konkurrencerådet. Sammen med Konkurrencerådet udgør
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en uafhængig konkur
rencemyndighed. Konkurrencerådet træffer afgørelser i
principielle og større sager, mens den strafferetlige forfølgelse
af overtrædelser af konkurrenceloven sker hos Statsadvokaten
for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Rådet kan
også igangsætte konkurrenceanalyser, som typisk resulterer
i anbefalinger til, hvordan konkurrencen på det analyserede
marked kan forbedres.

Endelig kan Konkurrencerådet opfordre regeringen til at fjerne
lovgivning, der begrænser konkurrencen unødigt. Det sker efter
en særlig hjemmel i konkurrenceloven.

Vi udgiver løbende nye artikler i serien
’Velfungerende markeder’. Artiklerne er et kort og
tilgængelig format, som indeholder analyser og
faglige vurderinger inden for de områder, vi
beskæftiger os med.

Civile retssager på konkurrenceområdet. Det er også en
væsentlig opgave for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen at
tage sig af rets- og ankesager. Parterne kan anke Konkurrencerådets afgørelser. I første omgang til Konkurrenceankenævnet
og herefter videre til domstolene.
Konkurrence- og Forbrugeranalyser. Vi foretager analyser,
der belyser konkurrencesituationen i forskellige sektorer og
brancher. Heri beskriver vi markedet, påpeger konkurrencemæssige udfordringer og kommer med anbefalinger, der kan
styrke konkurrencen og skabe bedre forhold for forbrugerne.
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Forbrugerforhold
Forbrugerinformation. Vi giver løbende uvildig information
og gode råd til forbrugerne. Blandt andet via den offentlige
forbrugerportal, forbrug.dk, som vi har ansvaret for. Vi klæder
forbrugerne på, så de kan agere let og trygt før, under og efter
en handel. Og vi ønsker at skabe en aktiv forbrugeradfærd,
fordi det skaber mere velfungerende markeder til gavn for
os alle. Vi er systematisk i kontakt med andre myndigheder
og ankenævn med henblik på også at videreformidle deres
forbrugerrelevante information.

Forbrugerpolitik og lovforberedende arbejde på forbrugerområdet. Vi har ansvaret for en række love på forbrugerområdet, blandt andet markedsføringsloven og forbudsloven.
Vi udvikler løbende ny forbrugerpolitik, blandt andet ved
hjælp af adfærdsøkonomiske analyser og adfærdsvidenskabelige metoder, der kan styrke forbrugernes frie valg og aktivitet
på markederne.

Vi gennemfører adfærdsforsøg, hvor initiativer på forskellige
markeder bliver testet for at sikre, at de nye politiske løsninger
har den ønskede effekt i praksis.
Desuden deltager vi i arbejdsgrupper i forbindelse med initiativer fra EU-kommissionen og indgår i internationale netværk
med henblik på at fremme danske interesser og regeringens
europæiske mærkesager på forbrugerområdet.

Forbruger Europa. Vi behandler klagesager fra forbrugere,
der har problemer med produkter eller tjenester, som er købt
af en erhvervsdrivende i et andet EU-land. Og vi informerer
om forbrugernes rettigheder, når de handler på tværs af EU’s
grænser. Desuden vejleder vi erhvervsdrivende om e-handelsloven.
Forbruger Europa er en del af det europæiske netværk af
forbrugercentre European Consumer Centres Network med
kontorer i hvert EU-land samt i Norge og Island. I samarbejde
med netværket udgiver vi undersøgelser og analyser om forbrugerforhold på tværs af Europas grænser.
Forbrugerombudsmanden, som er en uafhængig myndighed, har til huse hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at virksomheder
overholder markedsføringsloven og anden forbrugerbeskyttende lovgivning.

Tilsynet bygger på forhandlingsprincippet, men kan der ikke
opnås et tilfredsstillende resultat ved forhandling med den
erhvervsdrivende, kan Forbrugerombudsmanden bringe sagen
for retten. Forbrugerombudsmanden kan dog også efter en
konkret vurdering kræve retsforfølgning, herunder indgive
politianmeldelse, uden forudgående forhandling. Desuden ud
arbejder Forbrugerombudsmanden forebyggende information
og vejledning om markedsføringsloven til de erhvervsdrivende.
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Sekretariat for Private Ankenævn. Vi betjener Ankenævnet
på Energiområdet og Ankenævnet for Finansieringsselskaber.
Sekretariatet behandler forbrugerklager, der henholdsvis
vedrører køb og levering af energiydelser fra energiforsyningsvirksomheder og finansieringsselskabers fritstående lån og
kreditter. Det vil sige lån, der ved udstedelsen ikke er knyttet
til en genstand. Dertil behandler vi klager over danske filialer
af udenlandske finansieringsselskaber.

paul-hanaoka - Unsplash.com

Sekretariat for Stormrådet betjener Stormrådet, som er
et uafhængigt råd, der fører tilsyn med og afgør klager over
forsikringsselskabernes behandling af skadesanmeldelser om
stormflod og oversvømmelse fra vandløb og søer. Rådet afgør,
om der har været stormflod, oversvømmelse fra vandløb eller
søer, eller stormfald, og om der er grundlag for erstatning eller
tilskud til gentilplantning af skov. Rådet vejleder borgere og
virksomheder om lovgivningen, håndterer stormafgifter og
forvalter oversvømmelses-, stormflods- og stormfaldspuljen.
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Offentlig konkurrence:

Betalingsmarkedet

Analyser af offentlig-privat samarbejde. Vi indsamler data
om udbud og foretager løbende analyser af konkurrencen om
de offentlige opgaver. Derigennem medvirker vi til at skabe
grundlag for den bedst mulige konkurrence om de offentlige
opgaver.

Betalingsmarkedet. Vi fører tilsyn med en række bestemmelser inden for betalingsområdet, herunder virksomheders
opkrævning af gebyrer. Vi giver påbud, hvis de erhvervsdrivende handler i strid med betalingsloven. Vi udarbejder analyser
af betalingsmarkedet, hvor vi blandt andet gennemgår nye
regelsæt for betalingsløsninger i Danmark og redegør for udviklingen i brugen af dem. Vi udarbejder desuden vejledninger,
der uddyber reglerne, rettet mod forretningsdrivende

Lovforberedende arbejde på udbudsområdet. Vi har ansvaret for udbudsloven og er med til at sikre, at loven har den
tilsigtede virkning. Vi deltager i EU-samarbejdet både i Rådsog Kommissions regi og har ansvar for at udarbejde forslag til
gennemførelse af EU’s udbudsregler i dansk ret. På den måde
kan vi være med til at sætte danske fingeraftryk på fremtidens
udbudsregler.
Vejledning om udbudsloven. Vi vejleder ordregivere og
tilbudsgivere om, hvordan udbudsreglerne skal fortolkes og
anvendes i praksis, samt hvilke muligheder der i loven.

Rådgivningsenheden – Statens indkøb. I samarbejde med
Moderniseringsstyrelsen hjælper vi statslige institutioner med
at lave gode indkøb, sende opgaver i udbud og indgå kontrakter af høj faglig kvalitet. Vi yder rådgivning om alle faser i en
konkret kontraktindgåelse og juridisk vejledning om regler for
indkøb og udbud.

Vandtilsyn:
Forsyningssekretariatet (Vandtilsynet) er en del af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Vi håndhæver vandsektorloven
og regulerer vandsektoren, så drikke- og spildevandsselskaber
hele tiden leverer rent vand og håndterer spildevand så effektivt som muligt. Det gør vi blandt andet ved at benchmarke
selskaberne mod hinanden.

Denne form for økonomisk regulering styrker monopolselskabernes incitament til at effektivisere, innovere og investere både
grønt og omkostningseffektivt – til gavn for husholdningers og
virksomheders økonomi.
Dertil udarbejder vi analyser og vejledninger om udviklingen
i og reguleringen af vandsektoren, arbejder med metode- og
modeludvikling og bidrager aktivt til at udvikle forsynings
politikken i Danmark.
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Markeder, forbrugertendenser, virksomheder
og lovgivning. Det rækker alt sammen ud over
Danmarks grænser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen arbejder på internationalt plan på at op-

søge og dele viden. I EU deltager vi i den løbende
udvikling af love og regler, og vi er repræsenteret
i netværk og udvalg i regi af blandt andet OECD,
EU og de nordiske lande.

Ian - Unsplash.com

INTERNATIONALT
ARBEJDE
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SPECIALISTER
OG EKSPERTER
I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har medarbejdere
mulighed for at blive udnævnt til ekspert eller specialist med
henblik på at fokusere på og videreudvikle særlige færdigheder.

Kenneth Baltzer er ekspert
i økonomisk metode

Thomas Bue Bjørner
er ekspert i økonomisk
analyse

Gunvor H. Valerius er
ekspert i forvaltningsret

Lene Thomsen Andrä
er specialist i konkurrenceret med særligt fokus
på sundhedsområdet

Mette Clausen er specialist
i konkurrencesager

Bettina Funch-Jarlbæk
er specialist i konkurrence
ret med særligt fokus på
det digitale område

Andreas Maaløe
Jespersen er specialist
i forbrugeradfærd

Samuel Eddie Mogensen er
specialist i betalingstjenester

Rasmus Horskjær Nielsen
er specialist i udbudsret

Morten Ortmann er
specialist i finanslov,
bevillinger og regnskab
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Adfærdsrådgivere
Martin Gravengaard er
ekspert i konkurrenceret

Styrelsens fem adfærdsrådgivere gennemfører analyser
og eksperimenter med udgangspunkt i forbrugernes
udfordringer. Det er med til at sikre et stærkt grundlag
for den foreslåede politik. Det kan eksempelvis være,
hvordan det bliver nemmere for forbrugerne at træffe
klimavenlige valg.
Adfærdsrådgiverne deltager desuden i arbejdsgrupper
og internationale fora for at dele deres viden om arbejdet med adfærdsbaseret forbrugerpolitik.

Poul Jensen er specialist i
naturkatastrofeordninger og
tilknyttede forsikrings- og
erstatningsordninger

Maria Wegener-Petersen
er specialist i konkurrenceret
i en strafferetlig kontekst

Datascientister
Styrelsens fire datascientister strukturerer og analyserer store mængder data med henblik på at afdække
mønstre, som kan afsløre karteller eller anden
konkurrencebegrænsende adfærd.
Desuden bidrager datascientisterne til en forståelse af,
hvordan databaserede markeder fungerer, og hvordan
digitaliseringen påvirker konkurrencen.
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MEDARBEJDERE
42*

Koncern HR

111

42

313

Studenter
og elever

medarbejdere

60

Øvrige

* Erhvervsministeriets Koncern HR

servicerer ministeriets departement
og alle syv styrelser, og har base hos
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

58

Økonomer

Jurister
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Lyden af
velfungerende
markeder

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens podcasts er din genvej til viden i en travl hverdag. Find episoderne på vores hjemmeside
eller der, hvor du normalt henter podcasts.

Konkurrence-og Forbrugerstyrelsen er afhængig
af informationer udefra for at håndhæve konkur
renceloven.

Tip os

Vi vil gerne høre fra dig, hvis du har mistanke
om karteller eller andre overtrædelser af
konkurrencereglerne.

• Ring direkte til vores efterforskningsafdeling
på telefon 41 93 94 95.

• Skriv direkte til vores efterforskningsafdeling
via en sikker forbindelse, som du finder på
hjemmesiden.
• Skriv til os via Konkurrence- og Forbruger
styrelsens app, Tip os, som kan downloades
via Google Play og App store.
Bemærk, der er regler, som gør det muligt at
søge om straflempelse, hvis man har deltaget
i et kartel.

Få nyt om konkurrence- og
forbrugerforhold
•
•
•
•

Abonner på nyheder fra kfst.dk og forbrug.dk
Følg Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på LinkedIn
Følg forbrug.dk på Facebook
Følg os på Twitter: @konkurogforbrug @JakHald

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen | Carl Jacobsens Vej 35 | 2500 Valby | Tlf. +45 4171 5000 | mail: kfst@kfst.dk
kfst.dk | forbrug.dk

