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Executive summary 

The subject of the thesis is an analysis of the usability and efficiency of non-disclosure 

agreements (hereinafter; NDA) in Danish employment relationships.   

To examine the efficiency of a NDA in employment relationship, the first step was to clarify the 

present level of protection of trade secrets to find out if it is possible to obtain a better protection 

from the NDA.  

The second step was to examine wherein the boundaries of the freedom of contract lies, since it is 

fairly given that an employer can not restrict the free movement of labor through the contract of 

non-disclosure. In this chapter it was also analyzed, which knowledge can be the subject of NDA, 

in which extend the contractual obligations can be upheld, and eventually if the contract could 

provide the employee with a better protection of confidential information. Another point of 

analysis was the enforcement of sanctions if the contract was violated and whether it is possible 

to uphold an agreed penalty clause in the NDA. This would provide a much better consequence 

for the employer, since it would be less important to document the losses suffered from being 

deprived of the confidentiality of the trade secrets.  

In the economic analysis of the NDA, it was examined if the employer, acting as the principal 

and hiring an agent, could design the contract, so that the agent would have a self interest in 

upholding the contractual obligations. Two ways of doing this was considered: The first involved 

a penalty clause, which would serve as a preventive measure, so that the agent would not find it 

profitable to cheat on the contract, since the consequence if caught would outweigh the possible 

revenue from cheating. The second method was to give the agent a monetary compensation as 

long as the contract was uphold, so that the agent would also have something to loose in breaking 

the contract. The possibilities of sharing the risk and benefits with the agent was also considered, 

and proved to be quite useful in helping to obtain the goal of preserving the confidential 

information. 

In both the economic and judicial analysis non-contractual solutions were considered to reach the 

goal of maintaining the confidential information, and these actually proved to be very cost-

efficient in several cases.   
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1. Indledning til afhandlingen 

1.1 Indføring i emne 

Viden er blevet et kardinalpunkt for danske virksomheders konkurrenceevne. Det er dog ikke al 

viden, der kan beskyttes mod andres utilbørlige brug efter de traditionelle immaterielle 

beskyttelsesregler. Det er desuden ikke al information, hvor det er den mest fordelagtige løsning. 

Blandt andet er det ikke muligt på samme vis, at beskyttedybdegående kundekartoteker, 

priskalkuler, forretningsstrategier samt markedsførings- og distributionsmetoder, hvilke ofte 

udgør essensen i en profitabel virksomhed. For optimal udnyttelse af denne knowhow er det 

nødvendigt, at give vigtige medarbejdere indsigt heri. Som konsekvens heraf er virksomheden 

også særlig sårbar overfor, at denne viden bliver udnyttet i konkurrerende øjemed.  

Med det politiske fokus på at begrænse brugen af mobilitetshæmmende klausuler
1
 er 

omkostningerne forbundet med vidensbeskyttelse steget voldsomt, og det må medføre øget fokus 

på effektive alternativer. Markedsføringslovens (herefter; MFL) bestemmelser yder en vis 

beskyttelse, men effektivitet heraf er flere gange blevet kritiseret for ikke at yde en tidssvarende 

og tilstrækkelig værn af virksomhedernes beskyttelsesværdige interesser
2
. Det er vil derfor 

undersøges hvorvidt virksomheder kan benytte et aftalebaseret værn til at sikre mere effektiv 

beskyttelse af viden – både fra en økonomisk og juridisk betragtning. 

1.2 Problemformulering 

Det overordnede spørgsmål, som afhandlingen vil søge at svare på er, hvorvidt 

fortrolighedsaftaler har en effektiv virkning i dansk ansættelsesret. For at undersøge dette, vil 

følgende konkrete spørgsmål søges afklares: 

1.2.1 Juridisk: 

 Kan en arbejdsgiver opnå bedre beskyttelse af viden, i form af retsfaktum og retsfølge, 

overfor tidligere medarbejdere ved brug af kontraktmæssigt værn, end hvad der i forvejen 

følger af markedsføringslovens beskyttelse? 

                                                 
1
 Her tænkes især på stramningerne i loven omkring brugen af kunde- og konkurrenceklausuler, samt jobklausuler. 

En væsentlig faktor for virksomhedens incitament er indførelsen af minimum 50 %-kompensatioskravet.  
2
 Bl.a. af repræsentanter for erhvervsorganisationerne ved betænkning 1457/2005 vedr. revision af 

markedsføringsloven 
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1.2.2Økonomisk: 

 Kan en arbejdsgiver afhjælpe interessekonflikten i principal-agentforholdet ved brug af 

fortrolighedsaftale og dermed sikre sig imod kontraktbrud? 

o Ved at aftale en effektiv præventiv sanktion? 

o Ved at skabe incitament for medarbejderen til opretholdelse af aftalen? 

 Foreligger der for arbejdsgiver alternative mere effektive ikke-kontraktsbaserede 

muligheder for at sikre sig imod kontraktbrud? 

1.3. Formål 

Det overordnede formål med opgaven er, at undersøge hvorvidt et aftalebaseret beskyttelse af 

viden har en effektiv virkning i danske ansættelsesforhold, eller om beskyttelsen i MFLs 

bestemmelser sikre en tilstrækkelig beskyttelse af fortrolig viden. 

Formålet vil juridisk søges opnået ved at beskrive den beskyttelse der følger af MFLs 

bestemmelser og udlede hvilken beskyttelse der kan sikres gennem aftalebaseret værn for til 

sidst, at sammenligne de to og konkludere på hvorvidt sidstnævnte kunne udgøre en mere 

effektiv løsning. Økonomisk vil det undersøges hvorvidt det er muligt at designe en kontrakt, 

således at det er i begge parter interesse at opretholde aftalen, og om der foreligger alternative 

løsningsforslag som er mere effektive, hvilket derved kan foreklare det manglende fokus på 

sådanne aftaler i danske ansættelsesforhold. 

1.4 Teori og metode 

1.4.1 Juridisk metode 

Afhandlingens juridiske del benytter den retsdogmatiske metode til at beskrive samt fortolke 

gældende dansk ret på området. De relevante retskilder vil søges identificeret, fortolket og 

analyseret for at fastslå hvad der er gældende og gyldig ret. Dette benyttes til at løse den konkrete 

problemstilling der er opstillet i afhandlingens problemformulering.
3
 

De retskilder der benyttes i analysen omfatterMFLsbestemmelser for beskyttelse af viden;§§1 og 

19. Disse vil blive undersøgt med henblik på at afdække arbejdsgivers beskyttelse heri. Herefter 

                                                 
3
 Nielsen og Tvarnø 2010, side 29 
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vil der tages udgangspunkt i Danske Lov 5-1-2 omkringaftalefrihed, sammenholdt med 

censureringsbestemmelserne i hovedsageligt AFTL §36 og til dels §38. Disse afvejes overfor 

hinanden med det formål at definere omfanget af partsautonomien.  

Det vil ud fra en sammenligning af gældende ret på de to områder, blive analyseret og 

konkluderet på hvorvidt der foreligger en mere effektiv beskyttelse i et aftalebaseret værn, og 

hvis ja, på hvilke punkter dette kan opnås. 

Der vil i den juridiske analyse i videre omfang blive benyttet den subjektive fortolkningaf lovene 

overfor den objektive fortolkning
4
, idet betænkningerne og forarbejderne til reglerne inddrages 

og benyttes til at udledeformålet af bestemmelserne, således at det kan klarlægges i hvilket 

øjemed reglerne er tiltænkt anvendt. Argumentet for brug af denne metode er, at domstolene i 

dansk ret i et vidt omfang benytter sig af den subjektive fortolkning
5
.Derfor er det afgørende, for 

at kunne udlede, hvilket resultat domstolene vil og bør komme frem til, at der benyttes samme 

metode. Desuden er et argument for brug af lovforarbejderne, at der herved skabes et bredere 

fundament for fortolkningen. Der vil dog i afhandlingen udvises påpasselighed med at benytte 

ældre forarbejder, da disse kan blive for bundet til fortiden og muligvis ikke være 

tidssvarende.En kritik af benyttelse af den subjektive fortolkning er at retssikkerhed udfordres, 

såfremt der ikke kan udledes gældende ret af bestemmelsens ordlyd og retsstillingen dermed ikke 

kan forudses uden brug af forarbejder.Herudoverkan en bestemt politisk vilje influerer 

afgørelsen, hvilketmåanses for uhensigtsmæssigt. Fortolkningsprincipperne som følger af 

koncipist- og minimumsreglen vil desuden benyttes til at tolke på gyldigheden af det 

aftalebaserede værn og til vurdering af dennes gennemslagskraft. 

Efter fortolkning af gældende regulering, vil der, i overensstemmelse med retsdogmatisk 

fortolkningsmetode
6
, analyseres på relevante domme og afgørelser, da disse er oplagte valg til at 

belyse gældende ret og specielt til at udlede omfanget af beskyttelsen i MFLs bestemmelser. I 

afhandlingen vil retspraksis i høj grad benyttes til at undersøge hvilke kriterier der opstilles for 

anvendelse af reglen (retsfakta) samt hvilken konsekvens, der kan udledes af reglens anvendelse 

                                                 
4
 Nielsen & Tvarnø 2010, side 83 

5
Ibid, side 232 

6
 Nielsen &Tvarnøe 2010, side 32 
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(retsfølge). Specielt vil det blive undersøgt hvilke betingelser der skal være opfyldt førend 

virksomheden får medhold i deres anbringender, hvilke oftest omhandler en påstået uretmæssig 

brug eller videregivelse af disses interne oplysninger, hvilket konstituerer brud på MFLs 

bestemmelser. Herudover vil den sparsomme praksis der foreligger på anvendelse af aftalebaseret 

værn til beskyttelse af viden analyseres, med henblik på at udledei hvilket omfang domstolene 

frit lader parterne indgå aftaler om fortrolighed og dermed hvorledes disse aftaler reelt kan 

håndhæves, samt hvorledes disse begrænses og indsnævres på bestemte punkter. 

Gældende og gyldig ret er især søgt udledt af domme, der kan tillægges præjudikatsværdi. Gyldig 

ret udledes i afhandlingen hovedsageligt via afgørelser afsagt af de øverste domstole med 

yderligere vægt på om dommen er afsagt med dissens, er formuleret generelt fremforkonkret, 

samt hvor nyligt dommen er afsagt.
7
 Alle utrykte domme er vedlagt som bilag – dog ikke alle i 

sin fulde længde, men således at påstande og rettens konklusion er omfattet. Dommene 

fremsendes gerne i deres fulde udgaven på anmodning. 

Relevant juridisk litteratur med beskrivende gennemgang af reglernes anvendelsesområde, samt 

retspraksis benyttes i den juridiske metode. Formålet med at benytte den juridiske litteratur er 

ikke at støtte ret herpå, men til gengæld på at få en større forståelse for gældende ret på området. 

Den juridiske litteratur er bevidst forsøgt spredt på flere forskere for at eliminere en eventuel 

fejlkilde, men især Jeppe Høyer Jørgensens fremstilling i Ansattes konkurrencehandlinger – 

loyalitetspligt og markedsføringslovens §§1 og 19 har inspireret og været med til at skabe 

overblik over, samt fremhævet relevansen ved problemstillingen. 

1.4.2Økonomisk metode 

Idet afhandlingens undersøgelsesgenstand er en aftale indgået i forholdet mellem en arbejdsgiver 

og en medarbejder, er der i den økonomiske analyse valgt at tage udgangspunkt i principal-agent-

teorien (herefter; PA-teori) til at undersøge, hvorledes principalen kan løse de interessekonflikter 

der kan opstå i forholdet.  

Et PA-forhold kan overordnet karakteriseres som en relation mellem to parter; en principal og en 

agent. Principalen engagerer agenten til at handle i principalens sted og træffe beslutninger for 

                                                 
7
Ibid, side 243-244 
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sig. Forholdet er oftest karakteriseret ved, at der eksisterer asymmetrisk information mellem 

parterne, således at agenten har mere information eller viden omkring sine handlinger eller 

forhold i øvrigt, samt at principalen i udgangspunktet ikke kan observere agentens handlinger 

eller de øvrige omstændigheder – i hvert fald ikke uden væsentlig 

monitoreringsomkostninger.
8
Denne teori er valgt, da den passer på relationen mellem en 

arbejdsgiver og en medarbejder, som indgår en aftale om at medarbejderen ikke må videregive en 

bestemt viden – og at denne forpligtelse også strækker sig for en periode efter 

ansættelsesforholdets ophør. Af denne årsag benyttes begreberne medarbejder og agent om 

samme person, det samme er tilfældet for arbejdsgiver og principal. 

Ifølge PA-teorien gøres den enkelte transaktion mellem parterne til analyseenheden, hvilket i 

nærværende afhandling dermed er fortrolighedsaftalen. I udgangspunktet studeres relationen 

mellem parterne, hvilke konfliktinteresser der kan opstå og hvordan principalen kan udforme 

kontrakten til at sikre interesselighed mellem parterne. Teoriens analyse består i, at udforme en 

incitamentsforenelig kontrakt, således at det bliver i agentens egen interesse at handle på en 

måde, der er i overensstemmelse med principalens ønsker.
9
 

Der er valgt en struktur i PA-analysen, som følger Sappingtons
10

 metodik, hvorved der startes ud 

med en kanonisk model, hvorparterne har fuld information omkring samtlige omstændigheder og 

begge er risikoneutrale. I dette optimale hypotetiske scenarium, vil det først undersøges, hvorvidt 

en kontrakt kan udformes, således at principalen sikrer interesselighed hos agenten. Herefter 

afslappes betingelsen om fuld information, hvorved der antages en vis usikkerhed herom, samt 

det undersøges, hvilken effekt det vil have såfremt agenten er risikoavers. Under disse 

forudsætninger og med denne usikkerhed, vil det blive undersøgt, hvorvidt principalen fortsat kan 

skabe incitament hos agenten til at følge dennes interesse. Grunden hertil er, at analysen derved 

bedre reflekterer en virkelighedsnær situation. 

Idet målet med opgaven er at vurdere effektivteten af et kontraktuelt værn, vil det yderligere 

undersøges,hvilke alternativer en principal kan benytte for at sikre sig mod opportunistisk adfærd 

                                                 
8
 Knudsen 1997, side 164ff 

9
Ibid 

10
Sappington 1991, metodikken præsenteres i indledning på side 45 
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fra agenten. Der vil således blive diskuteret,hvorvidtøvrige tiltag som følger af PA-teorien vil 

kunne overføres på nærværende fokusområde, samt en vurdering af effektivitet og omkostninger i 

forhold til fortrolighedsaftalen. Her vil det blive undersøgt, om et mere fordelagtigt alternativ til 

opretholdelse af den fortrolige viden, vil foreligge i selektionen af agenter. Her benyttes bl.a. 

metodikken fremsat i The Hidden Information Model, præsenteret af Bergen, Dutta og Walker
11

, 

med henblik på at undersøge, hvorvidt en arbejdsgiver kan udvælge en agent, som vil opretholde 

givne fortrolige oplysninger efter ansættelsesforholdets ophør. Yderligere vil det undersøges, om 

omdømmeeffekt på markedet, vil have en effektiv disciplinerende effekt på agentens 

diskretionære handlinger. 

Der vil metodisk i afhandling benyttes både PA-teori og agency-teori
12

. Begge teorier følger 

formelt den traditionelle ”ligevægts- og maksimeringsmodel”
13

og baserer sig derfor på en 

antagelse, om at parterne handler rationalt, herunderat de maksimerer deres udbytte.Hvor den 

klassiske PA-teori kan karakteriseres som mere normativ og baseret på et udgangspunkt om, at 

parterne har fuld information og dermed ex ante kan deducere sig frem til en kontrakt, som er 

incitamentsforenelig for begge parter, tager agency-teorien en mere virkelighedsnær og deskriptiv 

tilgang, hvorved parterne ikke nødvendigvis kan tage højde for alle tænkelig udfald, og at derfor 

kan opstå overraskelser.
14

 I agency-teorien forudsættes det desuden at en vis andel af agenter 

handler uærligt og er villige til at snyde for at opnå en gevinst. Det medfører yderligere 

komplikationer ved kontrahering, idét alle løfter dermed ikke kan anses for at blive holdt. Det 

medfører yderligere, at agentomkostninger vil omfatte de vanskeligheder som er forbundet med 

at få en kontrakt opretholdt
15

. Der er valgt at benytte begge teorier, for at opnå en bredere 

forståelse af PA-forholdet, og afklare flere potentielle løsningsforslag på det valgte emne. 

 I nærværende økonomiske analyse vil begge teorier derfor benyttes skiftende, således at det først 

vil antages, at parterne kan deducere sig frem til en fordelagtig kontrakt, baseret på nogle stærke 

forudsætninger, som derefter løsnes og der indføres en højere grad af usikkerhed, hvorved et 

mere virkelighedsnært billede tegner sig. Konsekvensen heraf vil være, at der i den økonomiske 

                                                 
11

Bergen, Dutta& Walker 1992, side 4ff 
12

 Terminologisk vil der i afhandlingen benyttes begrebet “PA-teori”, som antages at omfatte begge metoder 
13

 Knudsen 1997, side 171 og 188 
14

 Knudsen 1997, side 187ff 
15

Ibid, side 188 
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analyse diskuteres alternative løsningsforslag under seperate forudsætninger. En kritik heraf er 

naturligt, at der ikke opnås nogen klar konklusion, men at svaret afhænger af de omkringliggende 

omstændigheder. Denne kritik søges imødekommet ved at diskutere de mest sandsynlige udfald 

og relatere teorien til virkelighedsnære eksempler. 

I afhandlingens økonomiske analysere vil benyttes en deduktiv metodik, med udgangspunkt i de 

præmisser som PA-teorien baserer sig på, hvorved der vil søges at nå frem til et svar på 

problemformuleringen. Det bør bemærkes, at deduktion isoleret ikke nødvendigvis kan bruges til 

at sige, hvorvidt et udsagn er sandt eller falsk, mentil gengæld tilbyder denne logik en metode, 

som sikrer at, såfremt præmisserne som analysen er baseret på er sande, så må konklusionen også 

være det.
16

En kritik af en sådan metode er, at de prædiktioner som fremkommer via den 

økonomiske teori bør bekræftes via empiriske undersøgelser, førend de kan benyttes til at 

forklare eller forudsige et givent fænomen
17

. I nærværende afhandling, vil de fremkomne 

resultater af PA-teorien ikke blive undersøgt på empirisk grundlagogi medfør heraf, vil der også 

udvises tilbageholdenhed med at konkluderer beviser for de fremkomne resultater. Af samme 

årsag er opgavens løsningsforslag i højere grad en diskussion af alterantive løsningsmodeller med 

det henblik at opnå den ønskede effekt – opretholdelse af hemmeligheden – samtidigt med at 

omkostningerne minimeres mest muligt. 

1.5Afgrænsning 

1.5.1 Juridisk afgrænsning 

Med henblik på at opnå en dybdegående analyse af det valgte emne, har det været nødvendigt at 

afgrænse flere relevante aspekter.Immaterialretligeaspekter omkring patentering af viden vil ikke 

blive behandlet i nærværende afhandling. Ligeledes vil der ikke være plads og tid til at gennemgå 

arbejdsgivers muligheder for beskyttelse igennem gældende ophavs- og varemærkelovgivning.  

Der afgrænses ligeledes overfor en dybdegående analyse af de lovregulerede klausultyper, 

herunder funktionærlovens (herefter; FUL) §§18 og 18a, samt lov om arbejdsgivers brug af 

jobklausuler. Disse aspekter kunne i den ene eller anden form udgøre materiale til mange 

                                                 
16

 Knudsen 1994, side 58 
17

 Knudsen 1994, side 70 med reference til Milton Friedmans artikel fra 1953 ”Methodology of Positive Economics” 
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afhandlingerogdet har derfor været nødvendigt at afgrænse herfra, og til den specifikke 

problemstilling i denne afhandling. 

Emnevalget er inspireret af fremmed ret – hovedsageligt amerikansk – omkring brugen af 

hemmeligholdelsesaftale – ofte benævnt non-disclosure agreements (NDA). Hvor fremmed ret 

har tjent som inspiration, tillægges denne dog ingen værdi som retskilder og formålet med 

afhandlingen er udelukkende at beskrive gældende dansk ret. 

Der er udvalgt to motiver som kan ligge bag indgåelsen af et konktraktuelt værn – fastlæggelse af 

retsfaktum og retsfølge, som rækker udover MFLs bestemmelser. Disse er valgt for at få en basal 

forståelse for rækkevidden af fortrolighedsaftaler, men andre motiver kunne også udvælges og 

undersøges. 

Afhandlingen indeholder ikke de lege feranda-betragtninger og tager ikke stilling til hvordan 

retten bør være. Afhandlingen søger dog at beskrive de udfordringer der foreligger ved gældende 

ret. 

1.5.2Økonomisk afgræsning 

Afhandlingens økonomiske analyse tager udgangspunkt i den kontraktøkonomiske tilgang og vil 

derfor ikke berøre øvrige økonomiske discipliner. Konkret vil PA-teorien benyttes på relationen 

mellem en arbejdsgiver og en medarbejder, hvor medarbejderen er blevet betroet hemmelig 

viden, og hvor denne har forpligtet sig til hemmeligholdelse for en given periode efter 

ansættelsesforholdets ophør. Aftalen som indgås mellem parterne træder derfor først reelt i kraft, 

efter det ansættelsesmæssige forhold stopper, men indgåelse af aftalen foregår mens ansættelsen 

består.  

Problemstillingen vil blive besvaret ud fra rene teoretiske analyser og vil således ikke indeholde 

empirisk materiale. For at kunne konstatere om de fremsatte løsningsforslag faktisk har en effekt, 

er det åbenlyst at svarene må søges bekræftet via empiriske undersøgelser. Da opgaven ikke 

indeholder sådanne, er resultaterne formet som åbne diskussioner af alternativer, og bør læses 

med samme forbehold. 
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Analysen af relationen i mellem arbejdsgiver og arbejdstager – også benævnt henholdsvis 

principalen og agenten – ses fra principalens synspunkt og analysens formål er, at undersøge 

hvorledes denne kan sikre sig bedst muligt overfor agentens diskretionære handlinger. Denne 

synsvinkel medfører at problemstillingen ikke anskues eller analyseres fra samfundets side. 

Der er udvalgt to kontraktuelle metoder til at sikre opretholdelsen af aftalen, nemlig undersøgelse 

af effektivitet af en konventionalbod og en aflønningsform, hvorved medarbejderen opnår en 

egeninteresse i at opretholde aftalen. Der kunne have været udvalgt andre metoder til opnå 

samme mål, men disse er valgt da de er praktisk anvendelige i en konkret aftale. 

1.6 Struktur 

Kapitel 1 er introduktion til afhandlingen.  

Kapitel 2 beskriver MFLs beskyttelse af viden og de betingelser der skal være tilstede, førend en 

virksomhed kan sikre sig herigennem.  

Kapitel 3 beskriver hvilken beskyttelse der kan opnås gennem aftalebaseret værn. Det vil her 

blive analyseret og konkluderet, hvorvidt aftalebaseret værn kan sikre en mere effektiv 

beskyttelse og på hvilke punkter. 

Kapital 4 inddeles i to afsnit, hvor det første analyserer på to udvalgte økonomiske motiver for 

indgåelse afenfortrolighedaftale. Formålet er at undersøge, om principalen via kontraktdesign kan 

sikre at agenten har en egen interesse i at opretholde hemmeligheden. Del to af kapitel fire, 

fokuserer på to ikke-kontraktuelle løsningsforslag for at undersøge effekt kontra omkostninger 

herved. 

Kapitel 5 afrunder specialet ved at konkluderer på de undersøgte emner. 

Der er i afhandlingen tilstræbt en ligelig fordeling mellem det juridiske og det økonomiske 

perspektiv – særligt med hensyn til analyse. For at konkludere på problemformuleringen omkring 

hvorvidt en arbejdsgiver kan opnå en bedre position, end der følger af den nuværende lovgivning, 

har det været nødvendigt at indlede afhandlingen med at beskrive den beskyttelse en arbejdsgiver 

har i lovgivningen, hvilket følger af kapitel 2. Denne danner grobund og 
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sammenligningsgrundlaget for både den økonomiske og juridiske analyse og skal derfor 

medregnes i dette perspektiv. 

2 Markedsføringslovens regler om beskyttelse af viden 

2.2 MFL §19 

Markedsføringslovens §19 er kernen i virksomheders lovhjemlede beskyttelse af viden. 

Bestemmelsen er et udtryk for, at der er visse forhold, som virksomheden har krav på bevares 

indenfor virksomheden.  

Ordlyden af bestemmelsen er: 

Den, der er i tjeneste- eller samarbejdsforhold til en virksomhed eller udfører et hverv for denne, 

må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over 

virksomhedens erhvervshemmeligheder. 

Stk. 2. Har den pågældende fået kendskab til eller fået rådighed over virksomhedens 

erhvervshemmeligheder på retmæssig måde, må den pågældende ikke ubeføjet viderebringe eller 

benytte sådanne hemmeligheder. Forbuddet vedvarer i 3 år efter tjenesteforholdets, 

samarbejdsforholdets eller hvervets ophør. 

Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på andre personer, der har lovlig 

adgang til virksomheden. 

Stk. 4. Den, der i anledning af udførelsen af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet 

betroet tekniske tegninger, beskrivelser, opskrifter, modeller el.lign., må ikke ubeføjet benytte 

sådant materiale eller sætte andre i stand hertil. 

Stk. 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte en erhvervshemmelighed, såfremt kendskab til eller 

rådighed over den er opnået i strid med de ovenfor nævnte bestemmelser. 

I nærværende afhandling vil der næsten udelukkende fokuseres på stk. 2 og 4.  
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Som det fremgår af ordlyden, må ansatte, samarbejdspartnere eller medindehavere ikke 

videregive eller selv udnytte særlige oplysninger - både under og efter forholdets ophør.
18

 

Hemmeligholdelsespligten i bestemmelsen er et kompromis mellem to beskyttelsesværdige 

hensyn. På den ene side fremhæves det, at loyalitetspligten kun bør bestå, så længe 

ansættelsesforholdet varer, og at den ansatte herefter har et berettiget krav på at udnytte sin 

erfaring, uddannelse og kunnen. Hensynet til den fri konkurrence og etableringsfrihed tilsiger, at 

den ansatte skal have frihed til at skabe sig en levevej baseret på sine kvalifikationer og erfaring 

efter endt ansættelsesforhold.
19

 Heroverfor er det dog også anerkendt, at en vis beskyttelse for 

arbejdsgiveren bør bestå i perioden, der følger efter forholdets ophør.
20

 Hensynet til beskyttelse af 

virksomhedens investeringer begrundes i, at den tidligere ansat, med sit indgående kendskab til 

virksomhedens forhold og erhvervshemmeligheder, vil være i en position til at påføre sin 

tidligere arbejdsgiver skade på urimelige vilkår. Virksomheden har således en berettiget interesse 

i, samt krav på
21

, at kunne beskytte information der har særlig betydning virksomhedens 

konkurrenceevne.Essensen i bestemmelsen er, at lønmodtagere er frie til at tage ansættelse i, eller 

selv etablere, konkurrerende virksomhed efter ansættelsesforholdets ophør
22

, men at det skal ske 

med respekt for den tidligere arbejdsgivers erhvervshemmeligheder. Det er i praksis en åbenlys 

vanskelig situation i at skelne mellem erfaring og almindelig faglig kunnen overfor 

virksomhedens beskyttelsesværdige oplysninger.  

2.2.1 Pligtsubjekt i MFL §19 

MFL §19 er gældende for alle i et tjeneste- og samarbejdsforhold, eller for personer, som i øvrigt 

har lovlig adgang tilvirksomheden. Kerneområdet for anvendelsesområdet omfatter ansatte, da 

disse per definition er i et tjenesteforhold. Begrebet samarbejdsforhold må fortolkes bredt, og 

omfatter ethvert samarbejdsforhold i erhvervsøjemed.
23

 Samarbejdets aflønningsform, intensitet, 

formalisering og omfang spiller som udgangspunkt ingen rolle.
24

Med indførslen af stk. 3 i 

lovændringen i 2005 er anvendelsesområdet udbredt til at omfatte alle med lovlig adgang på 

                                                 
18

 Betænkning nr. 416, 1966, side 30 
19

 Betænkning nr. 416, 1966, side 33 
20

Ibid – side 33 
21

Ibid – side 30 
22

 U.1997.1069 H 
23

 Høyer Jørgensen 2010a, s. 209 
24

Borcher&Bøggild 2006, side  343-344 
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virksomheden. Bestemmelsen finder anvendelse på disse forhold uden, at der kræves særskilt 

aftale herom eller at bestemmelsen fremgår af aftalegrundlaget
25

.Herudover vildet heller ikke 

være påkrævet, at den forpligtede medarbejder er særlig betroet førend denne vil være omfattet af 

bestemmelsen
26

. 

Benyttes der virkemidler som indbrud, dataindtrængen eller anden uretmæssige måde til at skaffe 

sig kendskab til en virksomheds interne oplysninger, vil sådanne tilfælde høre under straffelovens 

anvendelsesområde omkring industrispionage og ikke MFL.
27

 

Stk. 2 – Retmæssig måde 

Bestemmelsens stykke to regulerer den situation, hvor en ansat er blevet betroet eller gennem sit 

virke på naturlig og lovlig vis, har fået kendskab til eller rådighed over virksomhedens 

erhvervshemmeligheder. I en sådan situation må pågældende ikke utilbørligt viderebringe til 

tredjemand eller selv udnytte sådanne oplysninger. Det utilbørlige består i, at videregivelsen eller 

benyttelsen sker uden arbejdsgiverens accept eller godkendelse. Herudover er der ikke krav til 

hvordan videregivelse eller udnyttelsen er sket eller med hvilket henblik.
28

 

Den strafferetlige udstrækning af forbuddet iMFL§19, stk. 2 er begrænset til 3 år efter forholdets 

ophør. Civilretligt foreligger der dog ingen tidsmæssige grænse for hvornår der kan nedlægges 

forbud og kræves erstatning. Det stilles dog som betingelse for iagttagelseaf de civilretlige 

sanktionsmuligheder, at erhvervshemmeligheden fortsat består, i hvert fald i en vis 

udstrækning
29

. I retspraksis er der udvist stor tilbageholdenhed med at udstrække beskyttelsen 

over de fastsatte tre år
30

. Det begrundes især i den kommercielle og teknologiske udvikling, som 

gør at beskyttelsesinteressen oftest ikke består længere.
31

 

                                                 
25

 Betænkning nr. 416, 1966, side 31 
26

 Svenning m.fl. 2011, s. 927 – i modsætning til en konkurrenceklausul jf. FUL §18, stk. 1 
27

 Madsen 2007, side. 247 
28

 Høyer Jørgensen 2010a, s. 236-238 og Paulsen m.fl. 2005, s. 184 
29

 Betænkning nr. 416, 1966, side 31 
30

 Ex U.1975.1049H , hvor Højesterets flertal udtalte, at der efter flere års forløb ikke var grundlag for at forbyde 

fremstillingen  
31

Ibid side 31, Høyer Jørgensen 2010a, s. 245, Borcher & Bøggild 2006, side 349 og Madsen 2007, side 249 
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Stk. 4 – Tekniske tegninger mv. 

Anvendelsesområdet for MFL §19 udvides i stk. 4 til også at omfatte oplysninger som ikke 

nødvendigvis har karakter af erhvervshemmeligheder, men også ”tekniske tegninger, 

beskrivelser, opskrifter, modeller eller lignende”
32

. Der vil ofte være tale om dokumenter, som 

tjener som forbillede ved fremstilling eller udarbejdelse.
33

 

Der er således forbud mod, at personer der i forbindelse med udførsel af et arbejde er blevet 

betroet sådant materiale, ubeføjet videregiver eller selv benytter dette. Beskyttelsesgenstanden vil 

i mange tilfælde opfylde de samme betingelser som for en erhvervshemmelighed jf. stk. 1 og 2 og 

i de tilfælde vil forholdet være omfattet af begge bestemmelser. Det kan dog være nødvendigt, at 

videregive sådant materiale til så store kredse, ex underleverandører, samarbejdspartnere mv., at 

forholdet ikke længere kan betragtes som en hemmelighed, men uanset heraf vil materialet fortsat 

nyde beskyttelse jf. MFL §19, stk. 4. Der kan dog ikke kræves beskyttelse ifølge stk. 4, såfremt 

forholdet er alment kendt, så der foreligger også en naturlig begrænsning af anvendelsesområdet i 

stk. 4.
34

 

2.2.2 Beskyttelsesgenstanden i MFL §19 

Beskyttelsesgenstanden i MFL §19 er erhvervshemmeligheder. Det begreb er dog hverken 

defineret nærmere i loven ellers dens formål.Det fremgår dog, at oplysningerne skal have”særlig 

betydning for virksomhedens konkurrenceevne”
35

. I teorien beskrives begrebet bl.a. som: ”enhver 

information,[..]der er speciel for virksomheden, af betydning for virksomhedens 

konkurrencemæssige stilling, og som ikke i øvrigt er tilgængelig for tredjemand”
36

. 

En negativ afgræsning af begrebet omfatter oplysninger, som er almindeligt kendte og accepteret 

benyttet i en bredere kreds. Heri ligger det, at virksomheden som gør krav på beskyttelse, selv 

skal have behandlet informationerne som interne og fortrolige, hvilket også medfører et krav om, 

at den pågældende viden kun er kendt af en begrænset kreds af ansatte.
37

Det har den konsekvens, 

at, at materiale som udsendes, deles og placeres hos kunder, samarbejdspartnere mv. som 

                                                 
32

 Betænkning nr. 416, 1966, side 98 
33

Ibid – side 98. 
34

 Betænkning nr. 416, 1966, side 34 + 98 
35

Ibid, fortsat punkt 30 
36

 Svenning m.fl. 2011, s. 265 
37

 Betænkning nr. 1457, 2005, side 189 
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udgangspunkt ikke er omfattet af MFL §19, stk. 2 – dog, efter omstændighederne, af stk. 4.
38

 I 

den negative afgrænsning af beskyttelsesgenstanden indgår desuden medarbejderes almindelige 

brancheindsigt, erhvervserfaring og faglige kunnen. Grænserne vil ofte smelte sammen og gøre 

en adskillelse svær. Afgrænsningen giver desuden en vis relativitet i beskyttelsen, og de konkrete 

omstændigheder i sagen er afgørende for om MFL §19 er overtrådt. En nyuddannet medarbejder 

vil opnå meget af sin kunnen og erhvervserfaring gennem sin første ansættelse og det vil derfor 

være lettere, at dokumentere en overtrædelse, såfremt der er formodning for at virksomhedens 

erhvervshemmeligheder ubeføjet er blevet benyttet. I modsætning her til, vil en erfaren specialist 

indenfor området, som gennem flere års erfaring fra det øvrige arbejdsmarked, i højere grad være 

berettiget til at udnytte sin brancheindsigt i konkurrerende øjemed overfor sin tidligere 

arbejdsgiver, da han ikke har opnået  hele sin erfaring herigennem. En adskillelse vil her være 

endnu sværere.
39

 

Ikke omfattet af beskyttelsesområdet er desuden den information en konkurrent vil kunne udlede 

gennem reverseengineering, herunder målinger, undersøgelser, skille produktet ad og lignende 

metoder.
40

 

Forskellige typer af erhvervshemmeligheder 

Ud fra retspraksis kan man inddele de typiske sager i tre kategorier - sager vedrørende: 

Kundeoplysninger, tekniske oplysninger og en sum af viden eller knowhow, hvor sidstnævnte til 

dels overlapper de to første. 

Kundeoplysnninger 

En mere korrekt angivelse er samarbejdsoplysninger, men retspraksis omhandler i højere grad 

kundeoplysninger og disse er anset som mest signifikante for virksomhederne. En række 

illustrative domme giver indblik i hvilke informationer, vedrørende en arbejdsgivers kunder, der 

anses for erhvervshemmeligheder:  

                                                 
38

 Sø- og Handelsrettens dom af 11. september 2009, hvor retten udtaler: ”at de formularer ... ikke i sig selv kan 

betegnes som erhvervshemmeligheder, særlig da de pågældende formularer og paradigmer er beregnet til og har 

givet sig udslag i dokumenter og aftaler, som er sendt til eller indgået med personer udenfor [V]s virksomhed. De 

pågældende formularer og paradigmer kan herefter ikke betegnes som hemmelige...” 
39

 Poulsens 1991, side 151 
40

 U 74.463 H, hvor et flertal i Sø- og Handelsretten udtalte: ”idet produktets sammensætning kunne konstateres ved 

analyse – da disse ting ikke var beskyttet af eneretslovgivningen, var der herefter intet til hinder for, at andre kunne 

producere og markedsføre et lignende produkt” 
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 Prislister, kundelister, omsætningstal for kunder og kontrakter
41

 

 Kundekartotek- og register med oplysninger om kunders købevaner, som bruges som 

grundlag for salgsarbejdet
42

 

 Turlister med betydeligt antal oplysninger omkring særlige salgsruter og vigtige kunder 

udarbejdet over en længere årrække ansås for omfattet, selv om visse dele heraf var 

offentligt tilgængelig
43

 

En række informationer er også negativt afgrænset af retspraksis, som ikke omfattet af begrebet 

erhvervshemmeligheder: 

 Medarbejderens kunde- og branchekendskab, samt viden om priskalkulationer, hvilket 

bl.a. manifesterede sig i et tilbud identisk til et afgivet af den tidligere arbejdsgiver
44

 

 Oversigter over produkter og priser, samt omsætningstal på virksomhedens to største 

kunder, kunne ikke udelukkes at allerede være i den nye arbejdsgivers besiddelse og 

derfor ikke omfattet som erhvervshemmeligheder
45

 

Herudaf kan det ses at informationer omkring kunder, som går ud over hvad der er offentligt 

tilgængelig fx via markedsanalyse eller anden undersøgelse
46

 anses for at udgøre 

erhvervshemmeligheder.Det er særdeles svært, at skelne mellem illoyale kundehenvendelser, 

baseret på oplysninger opnået gennem tidligere ansættelse, og lovlig almindelige bearbejdning af 

markedet, baseret på branchekendskab og oplysninger opnået på anden vis. Illustrativ er 

Højesterets dom af 26. januar 2012, hvor en tidligere ansat af den tidligere instans, Sø- og 

Handelsretten, blev dømt for at have videregivet omfattende materiale omkring produkter, 

omsætningstal og prisoversigter, hvilket henvendelserne til særligt store kunder baserede sig på. 

Disse handlinger blev af Højesteret ikke anset for retsstridige, da det ikke kunne afvises, at 

oplysningerne allerede var i den nye arbejdsgivers besiddelse. Det kan udledes heraf, at den 

påståede krænkede skal kunne dokumentere, at oplysningerne ikke kunne være opnået på anden 

                                                 
41

 U.1996.1514Ø  
42

 Sø- og Handelsrettens dom af 22. marts 2004  
43

 U.2012.1543V  
44

 Sø- og Handelsrettens dom af 14. januar 2003  
45

 Højesterets dom af 26. januar 2012  
46

”[informationen] ville kunne findes ved en søgning på internettet” er specifikt nævnt i kendelsen af Sø- og 

Handelsrettens dom af 22. december 2009 
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vis. Almindeligt branche- og kundekendskab falder dermed udenfor bestemmelsen, hvilket igen 

belyser den balancering af hensyn som domstolene foretager mellem virksomhedens krav på 

beskyttelse af visse oplysninger overfor medarbejderes frie adgang til at benytte erfaring mv. til 

at skaffe en levevej.  

Teknisk viden 

En række domme omhandler hvornår teknisk viden kan anses for en erhvervshemmelighed. Her 

er det ofte kritisk, om den pågældende information har væsentlig betydning for virksomhedens 

konkurrencemæssige position. Herudover, at der ikke er tale om viden som er let tilgængelig, 

men som kun kan opnås gennem en betydelig mængde tid og forsøg. Der er ikke krav om, at 

oplysningerne skal udgøre særlig avanceret viden, men omvendt er der ikke tale om en 

hemmelighed, hvis der blot benyttes viden, som er alment kendt i branchen eller 

faglitteraturen.
47

Alment kendt information, som sammensættes på en anderledes og/eller ny måde 

kan dog være omfattet af begrebet.
48

 

Følgende information af teknisk karakter er jf. retspraksis omfattet af begrebet 

erhvervshemmeligheder: 

 Teknisk viden om firmaets konstruktioner og processer
49

 

 Kendskab til teknisk udvikling og fremstilling af produkter, herunder hvilke komponenter 

og konstruktioner der var hensigtsmæssige samt hvilke fremgangsmåder der burde 

undgås
50

 

 Formel til fremstilling af produkt ved særlig metode
51

 

Retspraksis har desuden fastlagt, at følgende tekniske viden ikke anses for 

erhvervshemmeligheder: 

 Kendskab til særlig kravspecifikationer til standardkomponenter og tilpassede 

standardkomponenter, som lå hos en af virksomhedens underleverandører
52

 

                                                 
47

Madsen 2007, side 250 
48

 Svenning m.fl. 2011, s. 930 
49

 U.1980.717H  
50

 U.1975.1049H  
51

 U.1983.105H  
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 Omfattende kendskab til produktteknologi og viden om optimering og udbygning af 

patenteret produkt, hvortil pågældende medarbejder havde skrevet mange artikler og holdt 

foredrag omkring
53

 

Det fremgår af retspraksis, at såfremt en medarbejder snylter på arbejdsgiverens indsats i form af 

tid og ressourcer brugt på fejlforsøg mv., og derefter benytter eller videregiver sit kendskab til 

den korrekte, tekniske fremgangsmåde, foreligger der en overtrædelse af MFL §19. Der henvises 

ofte af domstolene, til det tidsmæssige forspring der opnås gennem benyttelse af tidligere 

arbejdsgivers fortrolige oplysninger. Dene tidligere arbejdsgiver vil have brugt tid og ressourcer, 

som den ansatte herved undgår.
54

 

Der stilles ikke krav om, at den pågældende viden har manifesteret sig i form af et produkt, 

artikel eller anden form for at nyde beskyttelse afMFL §19. Af bevismæssige årsager er det dog 

nemmere at dokumentere en utilbørlig benyttelse, hvis virksomheden som påråber sig beskyttelse 

kan henvise til et konkret produkt eller lignende, hvor den pågældend viden har været benyttet.
55

 

Det kan være svært at drage en klar grænse mellem teknisk viden og knowhow, men ofte vil 

knowhow udgøre mere praktiske erfaring og fordelagtige fremgangsmåder, samt ofte udgøre en 

større sum af viden, hvorimod tekniske kenskab ofte relatere sig til formler, processer, 

konstruktioner mv., som virksomheden enten ikke kan beskytte, fx pga. manglende 

opfindelseshøjde
56

, eller hvor virksomheden har besluttet, at hemmeligholdelse er en mere 

fordelagtig beskyttelse.  

Know-how57 

En række sager drejer sig om en sum af viden om virksomhedens forhold, som kan sætte en 

tidligere ledende medarbejder i stand til at drive en næsten komplet konkurrerende virksomhed. 

Det vil oftest være meget svært for den tidligere arbejdsgiver, at dokumentere den utilbørlige 

udnyttelse af virksomhedens interne forhold. Oplysningerne er sjældent håndgribelige, men blot 

                                                                                                                                                              
52
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tilstedeværende i den tidligere medarbejders bevidsthed. Det er i mange henseender notorisk 

svært, at fastlægge hvornår en sum af viden udgør en del af virksomhedens erhvervshemmelighed 

og hvornår det må anses for at udgøre almindeligt erfaring, faglig kunnen og/eller tilegnelse via 

uddannelse
58

. Det er således et krav, at arbejdsgiveren, for at kunne nyde beskyttelse, kan 

konkretisere og afgrænse sin knowhow overfor andres
59

.  

Denne type sager er kendetegnet ved, at en tidligere medarbejder har opnået en sum af viden, ofte 

i form af praktiske fremgangsmåder som fx markedsforhold, produktionsmetoder, 

salgsorganisation mv., og herigennem er i stand til at etablerer konkurrerende virksomhed hurtigt 

og effektivt, hvilket, efteromstændighederne, vil udgøre en overtrædelse af MFL §19. To 

Højesteretsdomme illustrerer dette: 

 Tre ansatte havde indgående kendskab til forsknings- og udviklingsarbejde. Herudover 

havde de ansatte viden om fejlslagne metoder, nye forsøg samt priskalkulationer. To af de 

ansatte overgik til konkurrerende virksomhed, hvor de opstartede udviklingsprojekter 

identiske med den de tidligere havde arbejdet med. Dette fandt Højesteret var i strid med 

MFL §19.
60

 

 En ingeniør og leder af udviklingsafdelingen i virksomheden, havde igennem sin 

ansættelse fået indgående kendskab til både virksomhedens tekniske omstændigheder 

vedrørende udvikling og produktion, samt til prisoplysninger. Dette satte medarbejderen i 

stand til, efter sin opsigelse, at opstarte konkurrerende virksomhed med fremstillingen af 

substituerende produkter så hurtigt, at han kom sin tidligere arbejdsgiver i forkøbet. Dette 

fandt Højesteret, under dissens, i strid med MFL §19.
61

 

Det retsstridige i disse sager består i, at den tidligere ansatte, ved at udnytte interne oplysning, 

tilegner sig virksomhedens investering og opnår et uretmæssigt forspring.
62

Sager om brug af 
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know-how kan også angå oplysninger af mere lavpraktisk karakter, hvorved misbrug af sådanne 

fremgangsmåder eller lignende vil kunne henføres under stk. 4 i §19.
63

 

Der foreligger også en række sager, hvor brug af en sum af viden ikke fandtes at være beskyttet 

af MFL §19: 

 En tidligere medarbejders kunde- og branchekendskab, samt viden om priskalkulationer, 

hvilket bl.a. manifesterede sig i et tilbud identisk til et afgivet af den tidligere 

arbejdsgiver, blev ikke anset for et brud på MFL §19, stk. 2
64

 

 Virksomhedens koncept blev ikke anset for unikt og dermed omfattet af MFL §19, den 

tidligere medarbejder havde derfor ikke benyttet sig af erhvervshemmeligheder i sin nye 

ansættelse hvor han gjorde brug af sit kendskab til, samt efterlignede, sin tidligere 

arbejdsgivers koncept
65

 

Det er svært at påpege hvilke momenter domstolene tillægger værdi ved vurdering af, hvorvidt en 

medarbejder blot har benyttet sin almindelige brancheindsigt og kundekendskab eller har udnyttet 

virksomhedens erhvervshemmeligheder. Ved start af konkurrerende virksomhed, hvor 

produktligheden er stor har domstolene i flere tilfælde benyttet syns- og skønserklæring med 

udtalelser om de tekniske ligheder og forvekslingsgrad. Samtidigt vurderes det, hvor hurtigt og 

effektivt den tidligere medarbejder har været i stand til at markedføre produktet og hvorvidt dette 

anses for muligt uden at benytte den tidligere arbejdsgivers fortrolige oplysninger.  

Ofte vil domstolene også tillægge medarbejderens tidligere erhvervskarriere betydning.  Den 

faglige kunnen og kendskab til produkthemmeligheder, sommedarbejderen har på 

ansættelsestidspunkt, kan det ikkeforbyde at anvende efter fratrædelse. 

2.3 Sammenspil mellem MFL §§1 og 19 

Generalklausulen i markedsføringsloven spiller to roller i forhold til dens beskyttelsesgenstand. 

For det første omfatter MFL §1 enhver handling, som anses for at stride i mod god 

markedsføringsskik. Herudover supplerer generalklausulen de øvrige bestemmelser.  
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I betænkningen fra 1966 fremgår det, at: 

”generalklausulen kan anvendes til komplementering af specialbestemmelserne. 

Generalklausulens anvendelse på et bestemt område er således ikke udelukket, selvom forholdet 

efter sin art vel er omfattet af en af specialbestemmelserne, men gerningsindholdet i vedkommen 

specialbestemmelsen ikke er fuldt ud realiseret i det konkrete tilfælde.”
66

 

I den henseende er generalklausulens betydning således at opfange aktiviteter, der, selvom de 

konkret ikke karakteriseres som en overtrædelse af specialbestemmelserne, dog alligevel udgør 

en adfærd der bør forbydes, hvorved handlingen omfattes af forbuddet mod overtrædelse af god 

markedsføringsskik. 

I sager om tidligere ansattes konkurrencehandlinger påberåbes meget ofte både MFL §§1 og 19. 

Kombinationen af de to bestemmelser kan fx føre til, at der frifindes efter hemmelighedsreglerne, 

men dømmes efter generalklausulen.
67

Omhandler en sag en handling, som befinder sig i 

udkanten af specialbestemmelsen, kan kombinationen med generalklausulen potentielt medføre 

både nedlæggelse af forbud, samt tilkendelse af erstatning, hvis det findes, at der er handlet imod 

god markedsføringskik.
68

 

2.3.1 Sanktionsmuligheder for MFL §§1 og 19 

Forbud 

MFL §20 omhandler hvilke retsmidler der kan benyttes ved overtrædelse af 

markedsføringslovens bestemmelser. Stk. 1 fastsætter, at handlinger der strider mod loven, kan 

forbydes ved dom. Der kræves ikke ond tro for nedlæggelse af forbud, menforbuddet nedlægges 

tværtimod på baggrund af de objektive retsstridige handlinger. De subjektive betingelser vil dog 

ofte have særlig relevans i vurdering af om markedsføringslovens §§1 og/eller 19 er 

overtrådt.Nedlæggelse af forbud indebærer, at det bliver ulovligt at fortsætte med den givne 

handling
69

, og en eventuel overtrædelse af forbuddet kan straffes med bøde eller fængsel op til 4 

måneder jf. MFL §30, stk. 1. Enhver med retlige interesse, kan anlægge sag om forbud efter §20, 
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jf. §27, stk. 1. Reglerne for nedlæggelse af forbud følger retsplejelovens (RPL) civilprocessuelle 

regler herfor – disse forefindes i lovens kap. 57. En erhvervsdrivende med retlig interesse, som 

ønsker at få nedlagt forbud mod en tidligere ansats konkurrerende handlinger, skal derfor kunne 

opfylde følgende betingelser, før der kan nedlæggelse af forbud: 

- Efter RPL §642 skal det godgøres eller sandsynliggøres, at: 

1. Der forelægger retsstridighed, da handlingerne der søges forbudt strider mod 

virksomhedens ret efter MFL 

2. Den tidligere ansatte vil foretage de handlinger, som strider mod virksomhedens 

ret 

3. Formålet forspildes, hvis virksomheden henvises til at gøre sin ret gældende ved 

almindelig rettergang 

Allerede hvis det ikke kan godtgøres, eller sandsynliggøres, at den tidligere arbejdsgivers 

rettigheder er blevet, eller bliver, brudt af den ansatte, vil der ikke kunne nedlægges forbud mod 

de givne handlinger. I størstedelen af sagerne, hvor der ikke nedlægges forbud, skyldes dette 

netop, at retsstridighedsbetingelsen efter RPL §642, nr. 1 ikke er opfyldt
70

. 

Retten kan herudover nægte at nedlægge forbud, såfremt det skønnes at de almindelige regler om 

straf og erstatning vil yde tilstrækkeligt værn, eller såfremt det vil påføre den tidligere ansatte 

uproportionalt skade eller ulempe at nedlægge forbud, jf. RPL §643, stk. 1 og 2. Retten kan 

desuden bestemme, som betingelse, at den tidligere arbejdsgiver skal stilles sikkerhed, for den 

skade der kan påføres den tidligere ansatte, ved nedlæggelse af forbud, jf. RPL §644. 

Forbud nedlægges mod den givne handling, som er i strid med MFL §§1 og/eller 19. Ud fra 

gennemgangen af beskyttelsesgenstanden i MFL §§1 og 19, vil forbud i sager om tidligere 

medarbejders konkurrerendehandlinger ofte rette sig mod salg og markedsføring af særlige 

produkter og/eller overfor specifikke kunder for en given periode. Perioden et sådant forbud kan 

udstrækkes, må anses for at være tre år svarende til MFL §19, stk. 2, men civilretligt kan 

beskyttelseshensynet bestå i en længere periode – så længe hemmeligheden er bevaret. 
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Domstolene er dog yderst tilbageholdende med at strække forbuddets længde over de tre år
71

 og 

faktisk nedlægges forbuddet oftest for kortere perioder
72

. Forbuddet indskrænkes som 

udgangspunkt også udelukkende til at omhandle et nærmere angivet geografisk område eller 

produktsortiment. I den nyligt afsagte dom U.2012.1543V fandtes det godtgjort, at der 

uretmæssigt var benyttet erhvervshemmeligheder og domstolen stadfæstede fogedens forbud for 

en to-årige periode men dog udelukkende i et særligt afgrænset område – Region Syddanmark 

eksklusiv Fyn. 

Forbuddet kan desuden rette sig mod brug af mere omfattende viden, såfremt denne viden 

stammer fra den tidligere arbejdsgiver og der således snyltes på dennes indsats
73

. Forbud herimod 

kan manifestere sig i form af forbud mod samarbejde med bestemte forretningsforbindelser
74

 

eller forbud mod virksomhedsdrift, hvis virksomheden kun beskæftiger sig med produkter, hvor 

viden er erhvervet i strid med MFL §§1 og/eller 19
75

. Nedlæggelse af forbud i denne type sager 

er mere tvivlsomme, da der ikke er en objektiv faktor at forbinde forbuddet til – fx en bestemt 

kundekreds eller produktgruppe. Kan det ligges til grund, at den tidligere ansatte har opnået et 

sådant kendskab til virksomhedens drift og koncept, og at et samarbejde med konkurrerende 

virksomhed, eller opstart af konkurrerende virksomhed, ikke vil kunne forløbe uden 

hemmelighederne røbes, foreligger der et beskyttelseshensyn. Den illustrative Højesteretsdom, 

U1980.717H, viser dog at der på trods af omfattende behov for beskyttelse (næsten) aldrig vil 

kunne nedlægges forbud mod ansættelse i konkurrerende virksomhed og dermed substituere 

fraværet af aftalte konkurrenceklausuler. Hertil er hensynet til fri konkurrence og lønmodtageres 

frie arbejdsvalg for tungtvejende
76

. 

Erstatning 

Af MFL §20, stk. 2 fremgår det, at handlinger der er i strid med bestemmelserne medfører 

erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsregler i dansk ret. I vurderingen af, hvorvidt der 

foreligger et ansvarsgrundlag, vil det i sager om tidligere ansattes konkurrerende handlinger, som 
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udgangspunkt kunne lægges til grund, at der er handlet ansvarspådragende, såfremt der foreligger 

en overtrædelse af MFL §§1 og/eller 19. Det er herudover en forudsætning, at den tidligere 

arbejdsgiver kan dokumentere et adækvat økonomisk tab, som er følge af den tidligere ansattes 

brud på MFL §§1 og/eller 19. 

Dokumentation af tab og årsagssammenhæng er oftest de forhold der giver anledning til 

bevisvanskeligheder
77

. Højesteret har ved dom 26. januar 2012 frikendt en tidligere ansat, som i 

konkurrerende virksomhed overtog visse af den tidligere arbejdsgivers kunder, allerede som følge 

af at den tidligere arbejdsgiver ikke kunne godtgøre at have et lidt et tab som følge af den 

tidligere ansattes adfærd. I en anden dom fra Højesteret, afsagt d. 7. juni 2005, konstaterer 

domstolen meget kortfattet, at den tidligere arbejdsgiver ikke har godtgjort at have lidt et tab som 

følge af de handlinger, der er foretaget af en tidligere ansat og derfor frifindes pågældende
78

. 

Opgørelse af et eventuelt tab kan vejledende opgøres som følge af virksomhedens direkte 

afsætningstab (dækningsbidrag gange mistet salg i volumen), forårsaget af 

markedsfortrængning.
79

 Tabet kan ligeledes foreligge mere indirekte, som følge af den 

markedsforstyrrelse der er foregået.
80

 Har den tidligere arbejdsgiver haft udgifter til enten 

konstatering og opgørelse af handlingernes omfang vil disse ligeledes kunne kræves erstattet. 

Desuden kan omkostninger til imødegåelse eller bekæmpelse handlingerne indgå i tabets 

opgørelse. Bevisusikkerheder i forbindelse med tabets opgørelse, vil falde den påståede krænkede 

til skade og vil typisk føre til en skønsmæssig erstatning udmålt af domstolen. En skønsmæssig 

erstatning kan enten træde i stedet for et klart dokumenteret tab
81

 eller ske i tillæg af det 

dokumenterede tab.
82

 

For at få tilkendt erstatning, skal det desuden påvises, at tabet følger af den tidligere medarbejders 

uretmæssige konkurrence. Foreligger tabet som omsætningsnedgang, forudsættes et fiktivt forløb 

som alternativ til virkeligheden, hvor virksomhedens omsætning ikke faldt. Det skal således 
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kunne dokumenteres at omsætningen ikke er faldet, som følge af almindelige 

konjunktursvingninger eller almindelig øget konkurrence på markedet, men at den øgede 

konkurrence stammer fra den tidligere ansattes konkurrerende handlinger.
83

 Her kan det blive 

afgørende, hvorvidt konkurrencen er foregået væsentlig hurtigere og mere effektivt end hvis MFL 

§§1 og/eller 19 ikke var blevet overtrådt.
84

 

Rimeligt vederlag 

Efter MFL §20, stk. 3, skal den som uberettiget udnytter eller krænker en andens ret i strid med 

MFL betale et rimeligt vederlag herfor. Bestemmelsen er indført i forbindelse med revision af 

markedsføringsloven i 2005 og udgør et supplement til erstatningsreglerne. Denne type af 

bestemmelse kendes fra immaterielretten, bl.a.ophavsretsloven
85

, og har til formål at yde et beløb 

der er svarende til, hvad der skulle have været betalt ved en aftale. Hjemlen har hovedsageligt sit 

anvendelsesområde i sager om produktefterligning, renomésnyltning og uretmæssig brug af 

erhvervshemmeligheder. Retspraksis på området er fortsat sparsomt, men vederlagene er indtil 

videre oftest blevet fastsat til 5.000 eller 10.000 kr., afhængig af karakteren, omfanget og 

grovheden
86

. I §20, stk. 4 udvides vederlagsforpligtelsen til også at omfatte handlinger, hvor der 

ikke foreligger hverken fortsæt eller uagtsomhed. 

Strafferetlige sanktioner 

MFL §1 er ikke strafbelagt, men §19 kan ifølge MFL §30, stk. 4 straffes med bøde eller fængsel 

op til 1 ½ år. §19 er desuden suppleret af straffelovens §299a, hvor der kan idømmes fængsel i op 

til 6 år under særligt skærpende omstændigheder. Det fremgår af §30, stk. 4, at den strafferetlige 

forfølgelse kun finder sted, såfremt den krænkede anmelder forholdet. Desuden består den 

strafferetlige udstrækning tidsmæssigt maksimalt i 3 år og kun så længe erhvervshemmeligheden 

består. 
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Udover markedsføringslovens regler, forefindes en række supplerende bestemmelser i 

straffeloven, som også potentielt kunne indrages i sager omkring tidligere medarbejders 

tilegnelse og udnyttelse af erhvervshemmeligheder
87

. 

2.4 Delkonklusion på MFLs beskyttelse af vidensamt kritik heraf 

MFL er en vis minmumsbeskyttelseaf hemmeligholdte oplysninger, overfor nuværende eller 

tidligere ansattes uretmæssige benyttelse. Der kan muligvis spores en  tendens til at domstolene 

indskrænker anvendelsesområdet af MFL §19, og dermed øger omfanget af medarbejderes viden 

og indsigt opnået gennem almindelige branchekendskab. MFL §1 har et bredere 

anvendelsesområde kva virket som generalklausul, og kan påberåbes ved overtrædelser som sker 

i randområderne af specialbestemmelsen.  

For pålæggelse af erstatning kræves det at den krænkede part kan fremlægge dokumentation for 

at have lidt et tab, samt at tabet er sket som følge af medarbejderens handlinger. Som modvægt til 

vanskelighederne i forbindelse med tabsbeviset, kan der tilkendes erstatning på andre og mindre 

målbare hensyn og også selvom der ikke kan påvises et tab. På trods heraf er domstolene meget 

tilbageholdende med at benytte disse muligheder
88

. Som Madsen angiver; ”er det vanskeligt helt 

at afvise den tanke, at retskrænkeren i flere tilfælde ikke alene er sluppet for at dække den 

krænkede virksomheds fulde tab, men også selv har opnået en uberettiget berigelse ved sin 

ulovlige handling – hvilket for enhver betragtning er utilfredsstillende”
89

.Omkring forbud og 

effektiviteten heraf, er det værd at nævne Koktvedgaardsbetragtninger:”skaderne ved 

hemmelighedskrænkelse er ofte uoprettlige: Er forholdet først blevet almindeligt kendt er der 

ingen vej tilbage. Hemmeligheden eksisterer ikke længere”
90

. Sanktionsmulighederne i MFLs 

beskyttelse må altså anses for være svage i forhold til den skade det kan påføre virksomheden, 

hvilket medfører at retsfølgen af bestemmelserne forekommer utilstrækkelig. 
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Konkluderende på en retsdogmatisk analyse af MFLs bestemmelser om beskyttelse viden, må det 

konstaters, at der efterlades en del at ønske at bestemmelserne. Fordelene ved bestemmelserne er 

utvivlsomt, at de har et bredt anvendelsesområde, idet bestemmelserne finder anvendelse på alle 

typer af tjeneste- og samarbejdsforhold, samt den dynamiske pligtgenstand som følger af  

beskyttelsesområdet, hvilket medfører at reglerne kan følge den samfundsmæssige og 

teknologiske udvikling. Omvendt er det i praksis svært, at dokumentere overtrædelse af reglerne, 

hvorfor beskyttelsen ofte udelukkende er af præventiv karakter. 

3 Aftalemæssigt værn til beskyttelse af oplysninger 

3.1 Motiver for kontraksbaseret værn 

Inden det tænkte formål med et aftalemæssigt værn beskrives, må det defineres hvad der ligger i 

en sådan aftale. I nærværende afhandling forstås denne, som en aftale med fastlagt retsfaktum og 

retsfølge indgået mellem to parter – arbejdsgiver og medarbejder – hvor sidstnævnte forpligter 

sig til at hemmeligholde den konkrete information som er genstand for aftalen. 

Motiverne for indgåelse af et aftalebaseret værn som beskyttelse af viden, kan være flere. I 

nærværende afsnit er formålet hermed afgrænset til tomotiver, hvor den beskyttede part ønsker en 

bedre retsstilling end den som følger af MFLs bestemmelser. 

Det første motiv der kan ligge bag indgåelse af en fortrolighedsaftale er fastlæggelse af 

retsfaktum, hvorved forstås at beskyttelsesgenstanden identificeres og af modparten anerkendes 

som beskyttelsesværdig. Det kan enten ske ved at udvide anvendelsesområdet af begrebet 

erhvervshemmeligheder MFL §19, eller blot sikre at den omhandlende viden beskyttes. 

Dernæst er hensynet til effektive sanktionsmuligheder et åbenbart motiv for indgåelse af 

aftalebaseret beskyttelse. Det er notorisk svært at opgøre et tab som følge af at en bestemt, 

hemmeligholdt viden er misbrugt i konkurrerende øjemed. Desuden er forbud til tider en omsonst 

sanktion, idét informationen på tidspunktet har mistet sin status som hemmelig. Et motiv om en 

sanktionsmulighed, der står i overensstemmelse med handlingen er derfor oftest ønskværdig for 

den beskyttende part.  



Michael Bredahl Thomsen   Copenhagen Business School 

32 

 

 

3.2 Rammer for aftalens anvendelse og gennemslagskraft 

3.2.1 Ad motiv 1 

Arbejdsgiver har en interesse i at sikre sig, at de givne oplysninger, som højtstående 

medarbejdere får adgang til, beskyttes mod misbrug efter endt ansættelsesforhold. Er der derfor 

usikkerhed omkring hvorvidt informationen vil blive omfattet af MFLs beskyttelse, kan det være 

et motiv, at sikre denne viden via et kontraktmæssigt værn, hvor faktum fastlægges og der opnås 

en sikkerhed for beskyttelse. 

I MFLs bestemmelser er anvendelsesområdet defineret igennem retspraksis og hviler på en 

afbalancering af hensynet til de to parter.
91

En grundlæggende betingelse for at indgå et 

kontraktmæssigt værn, og derved indgå aftale om et retsfaktum som rækker udover MFLs 

beskyttelsesgenstand i §§1 og 19 er, at arbejdsgiver kanpåvise en anerkendelsesværdig interesse 

heri
92

. 

Hvorvidt det er muligt for arbejdsgiver at udvide begrebet vil analyseres i det følgende. 

Aftalens rammer 

En aftale som er udtryk for parternes vilje bør som udgangspunkt bestå, og Koktvedgaard 

antager, at aftaler omknow-how
93

, hvor modtagerparten forpligter sig til, efter endt 

kontraktforhold, at afstå fra at benytte den omhandlende genstand, må respekteres fuldt ud. 

Argumentationen er baseret på det principielle udgangspunkt i dansk ret, som med lovhjemmel i 

Danske Lov 5-1-2
94

, fastlår aftalefrihed mellem parterne. Indgåede aftaler, som er udtryk for 

parternes vilje og ikke strider mod præceptiv lovgivning har samme bindende virkning som en 

lov, hvilket dermed sikrer parternes tillid til aftalens indhold. 
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Der foreligger dog ganske vidtrækkende begrænsninger i partsautonomien, særligt grundet 

parternes indbyrdes status og styrkeforhold. Det medfører at gennemslagskraften af en aftale kan 

blive begrænset væsentligt og en sådan aftale må ikke udgøre en urimelig erhvervsbegrænsning 

for den forpligtede part.
95

 I det følgende vil rammernesom aftalefriheden kan bevæge sig 

indenfor, forsøge at blive klarlagt. 

Det følger af AFTL §36, at en ellers gyldigt indgået aftale kan ”ændres eller tilsidesættes, helt 

eller delvist, hvis det vil være urimeligt eller i strid med redelig handlemåde at gøre den 

gældende”.Bestemmelsen anvendes hovedsageligt på områder, hvor den ene part misbruger sin 

overlegne stilling over for modparten til at indgå urimelige aftaler
96

. I ansættelsesforhold er det 

en generel forudsætning, at medarbejderen gennemsnitligt har ringere mulighed for at overskue 

de fremtidige konsekvenser af en aftale end arbejdsgiveren, samt at medarbejderen generelt set er 

i en svagere forhandlingsposition
97

. Der kan dog argumenteres for et modificeret syn heraf i 

nærværende tilfælde, da der er i denne sammenhæng er tale om særligt højtstående eller betroede 

medarbejdere, oftest ledere, direktører eller tilsvarende, hvorved parternes forhandlingsposition 

må anses for mere balanceret. Der må derfor konkret vurderes, hvorvidt der foreligger en 

underlegenhedssituation.
98

Efter AFTL §36, stk. 2 fremgår det, at vurderingskriterierne ved 

anvendelse af stk. 1, er ”forholdene ved aftalens indgåelse, aftalens indhold og senere indtrufne 

omstændigheder”. Ved vurdering af, hvorvidt en aftalebaseret værn omkring beskyttelse af viden 

ville kunne tilsidesættes efter AFTL §36, foretages der en helhedsvurdering af aftalen med særlig 

vægt på de angivne kriterier i stk. 2.Forholdene som omgiver aftalens indgåelse, indgår ved 

rimelighedsvurderingen i §AFTL 36, og såfremt dissehar været genstand for reel forhandling, 

hvor medarbejderen har fået rimelig betænkningstid omkring indgåelse af forpligtelsen og i 

øvrigt har benyttet juridisk bistand
99

, må det tale for at aftalen opretholdes fuldt 

ud
100

.KendelseU.2009.2800SH er et eksempel på, at der skal tages hensyn til hvordan aftalen 

blev indgået og herudvoer yder dommen en vis indsigt i hvilke vilkår domstolen inddrager ved 

rimelighedsvurderingen. Domstolen finder, at den konkurrenceklausul en række vognmænd 
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havde påtaget sig overfor en kurervirksomhed, ikke kunne gøres gældende da ”de [..] ikke 

modtog nogen form for betaling for at påtage sig konkurrenceklausulen, at den blev forelagtdem 

til underskrift uden, at de fik uvildig rådgivning om indholdet af de forpligtelser, deherved påtog 

sig, at der ikke fandt nogen form for forhandling sted, og at de sagsøgtevognmænd af Logistic 

blev sat i en ”take it or leave it” situation, hvor de fik valget mellem atacceptere klausulen i den 

udformning, som Logistic på egen hånd havde givet den, eller atmiste hele deres 

indtægtsgrundlag. Klausulen var endvidere usædvanligt langvarig ogindeholdt ingen geografisk 

begrænsning”.Disse forhold må inddrages i vurderingen af, hvorvidt overhovedet og i hvilket 

omfang en fortrolighedsforpligtelse kan opretholdes, og herudover forekommer det naturligt, at 

inddrage den ansattes stilling, ansvar, løn samt evt. særskilt kompensation, for at vurdere om 

aftalen udfra en helhedsvurdering er rimelig
101

. 

At der i rimelighedsvurderingen i AFTL §36 ligeledes kan inddrages senere indtrufne 

omstændigheder, medfører en væsentlig udvidelse af adgangen til, at tilsidesætte 

fortrolighedsforpligtelse pålagt den ansatte.Hensynet hertil må begrundes i, at en medarbejder 

kan fristes til at påtage sig omfattende forpligtelser om fortrolighed efter sin fratræden, mod at 

opnå øjeblikkelige fordele ved sin nuværende ansættelse via fx lønstigning, ansvar og 

prestigefyldt stilling
102

. Konsekvenserne af en sådan forpligtelse vil således først stå klart efter 

ansættelsesforholdets ophør og disse senere indtrufne omstændigheder kan medvirke til at aftalen 

helt eller delvist tilsidesættes efter AFTL §36, som følge af at medarbejderen ikke indså hvilken 

indvirkning en sådan aftale ville have for pågældendes karrieresituation.
103

 

Ved vurdering af om en indgået aftale er gyldig og ikke strider imod redelig handlemåde, sigter 

AFTL§36 først og fremmest mod selve aftalens indhold og hvorvidt vilkårene er rimelige ud fra 

en helhedsvurdering.Som overordnet betingelse for at aftalen skal respekteres, må arbejdsgiveren 

sandsynliggøre en anerkendelsesværdig interesse i at kræve aftalen overholdt, og herudover må 

de aftalte vilkår ikke rækker udover denne interesse
104

. De forhold som et aftalebaseret værn 

minimum må indeholde, og som må forventes grundigt vurderet i forhold til rimeligheden heraf, 
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er først og fremmest hvilken viden der pålægges fortrolighed omkring, herunder hvor omfattende 

forpligtelsen er. Herudover må det antages, at være et væsentligt forhold i vurderingen af aftalens 

rimelighed, hvor vidt forpligtelsen rækker, både i forhold til den tidsmæssig udstrækning men 

ligeledes om der er indgået aftale omkring branchemæssig eller geografisk afgrænsning. Det 

sidste kriterium i aftalen, som kan have signifikant indvirkning på rimeligheden, er hvilken 

kompensation, om nogen, parterne har aftalt. Det vil det følgende afsnit blive analyseret, hvilket 

momenter der må antages at indgå i rimelighedsvurderingen af disse vilkår. 

Fastlæggelse af pligtens genstand og dennes omfang 

Ved indgåelse af en aftale omkring fortrolighed, må det præciseres hvilke oplysninger der udgør 

pligtens genstandog dermed fastlægge retsfaktum. Hvorvidt anvendelsesområdet i MFL kan 

udvides til et mere forpligtende omfang til skade for den svage part,må anses for usandsynligt, da 

domstolene allerede har foretaget en afvejning mellem de to anerkendelsesværdige hensyn
105

. 

Omvendt kan der argumenteres for, at aftalen sigter mod at fastlægge retsfaktum af hensynet til 

retssikkerheden, så virksomheden ikke risikerer at stå uden beskyttelse, såfremt genstanden ikke 

skulle omfattes af domstolenes fortolkning af erhvervshemmelighedsbegrebet. Hensynet til 

klarhed og retssikkerhed bør tale for opretholdelsen af aftalen. 

Det må antages, at selvom arbejdsgiver kan henvise til en stærk interesse i aftalens opretholdelse, 

kan den viden og information som den ansatte bibringer til ansættelsesforholdet, og som denne 

har opnået gennem uddannelse, dygtiggørelse, almene tilgængelige informationer og opbygget 

erfaring, ikke udstrækkes til at omfattes af et aftalebaseret værn, da en sådan viden ikke kan 

udgøre en del af virksomhedens fortrolige information, og i sagens natur være kendt i 

branchen
106

. Ligeledes må det antages, at ”fagets almindelige erfaringer”
107

 ikke vil kunne 

omfattes, da en indsigt i virksomheden og branchens forhold må anses som uundgåelig og i øvrigt 

rimelig at benytte efter forholdets ophør. Som modpol hertil består virksomhedens oparbejdede 

viden omkring særlige forhold, som er vigtige for dennes konkurrenceevne og som følger af en 

ressourcekrævende indsats. Netop denne viden har virksomheden en særlig interesse i at beskytte, 
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da den vil udgøre grobunden for deres markedsposition. Som følge heraf må det være udtryk for 

legitime grunde, at lade sådan viden omfatte af en tavshedspligt
108

. 

Generel viden kontra specifik information 

Det kan være fristende for en arbejdsgiver, at lade forpligtelsen i aftalens ordlyd være bred og 

omfatte flest mulige forhold,bl.a. ved at benytte et generelt ordvalg og i overvejende grad 

inkluderer al information omkring virksomhedens drift, kundeoplysninger og teknisk viden i 

fortrolighedspligten. Den konkrete effekt ved håndhævelse af en sådan aftale, vil udgøre en 

væsentlig begrænsning af medarbejderens mobilitet efter endt ansættelsesforhold, da en generel 

pålæggelse af fortrolighed vil medføre, at den ansatteikke vil være i stand til at udøve erhverv 

indenfor branchen, da det uundgåeligt vil medføre, at der benyttes oplysninger omfattet af 

fortrolighedspligten. Hensynet til arbejdstagerens frie erhvervsmuligheder er særligt tungtvejende 

og en sådan begrænsning kan kun bestå, såfremt gyldighedsbetingelser der følger af FUL §18, 

stk. 1
109

 opfyldes, hvilket bl.a. indebærer at den ansatte kompenseres med minimum 50 % af sin 

løn på fratrædelsestidspunktet for hele perioden hvor forpligtelsen løber. En 

konkurencebegrænsende aftale kan yderligere tilsidesættes jf. AFTL §38, stk. 1, som angiver at 

sådanne forpligtelser ”ikke må gå videre end nødvendigt for at værne imod konkurrence og ikke 

på urimelig måde indskrænke den forpligtedes adgang til erhverv”.Derfor vil et bredt formuleret 

pligtgenstand i aftalen, som udgangspunkt antages at blive tilsidesat delvist, hvis ikke helt. 

Det er nødvendigt med en rimelig balance i mellem hensynet til medarbejderens frie erhvervsvalg 

og virksomhedens beskyttelsesværdige oplysninger for at undgå censurering af domstolene, og 

dermed sikre opretholdelse af aftalen. Det bør som udgangspunkt ikke udgøre en urimelig 

erhvervshindring, at angive specifikke, præcise oplysninger, som medarbejderen pålægges 
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fortrolighed omkring.  Ved at indsnævre retsfaktum og angive præcist hvilke oplysninger 

medarbejderen pålægges fortrolighed omkring, må medarbejderen antageligvis respektere 

arbejdsgiverens fortrinsretpå dette område i sine fremtidige erhvervsudfoldelser.
110

Mogens 

Munch angiver i sin artikel U.1981.45, med henvisning til U.1980.717H, at ”De af sagen 

omfattede medarbejdere havde i kraft af deres erfaring og stilling fuldt overblik over betydningen 

af deres viden og måtte indse, at deres ansættelse hos [tidligere arbejdsgiver] medførte en streng 

hemmeligholdelsespligt der kunne være til hinder for et helt frit stillingsvalg ved 

ansættelsesforholdets ophør. Karakteren af [tidligere arbejdsgivers] virksomhedgjorde, at 

hemmeligholdelse var af særlig betydning”. I samme artikel refereres til en anden 

Højesteretsdom, U.1975.1049H, hvor 5 af de 7 deltagende dommere konkluderer, at en ledende 

ingeniør som havde indgående kendskab til fremstillingsprocesser, som fratræder og starter egen 

virksomhed med næsten tilsvarende produkt, havde en særlig pligt til at respektere 

hemmeligholdelsen efter sin fratræden, da denne havde særlig betydning for virksomheden. Det 

følgerheraf, samt af baggrundsretten, at der foreligger en vis naturlig loyalitetspligt, som også 

gælder efter endt ansættelse, hvor medarbejderen i hvert fald ikke helt må tilsidesætte den 

tidligere arbejdsgivers interesse. Den tidligere ansættelse kan udgøre et skærpende moment i en 

sag om konkurrerende handlinger.
111

 Det må tillægges værdi, at en medarbejder, som under sin 

ansættelse har været særligt involveret i de mest sensitive oplysninger for virksomheden, er 

blevet tilkendegivet, at disse informationer efter ansættelsesforholdet ikke må videregives. 

Det kan dog ikke påregnes, at enhver specifik information kan omfattes af det aftalebaseret værn 

og der må forventes visse rammer som omgiver den omhandlende viden førend det vil være 

rimeligt, at pålægge fortrolighed heromkring. Det må bl.a. antages at have afgørende betydning, 

hvorvidt virksomheden selv har behandlet informationen som fortrolig og intern. Af yderligere 

pejlemærker må det spille en rolle, hvorvidt den omhandlende viden er skabt som følge af 

virksomhedens indsats ved brug af omfattende tid, penge og arbejdskraft, om det udgør et vigtig 

konkurrenceparameter, ikke er almen kendt eller særligt nærliggende, samt hvorvidt denne viden 

reelt har manifesteret sig i et produkt, ydelse eller lignende konstaterbar effekt, idet konkrete 
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oplysninger vil nyde kraftigere beskyttelse end abstrakte idéer
112

. Des mere tungvejende hensyn 

arbejdsgiver kan henvise til, des mere sandsynligt må det være at fortrolighedspligten består 

ucensureret.
113

 

Der foreligger dog også en vis risiko, ved at angive specifikke oplysninger og viden som omfattet 

af et kontraktbaseret værn, idet arbejdsgiver kan risikere at aftalen bliver fortolket til ugunst for 

denne. De almindelige fortolkningsparadigmer koncipistreglen og minimumsreglen vil have 

indvirkning på aftalens omfang of gennemslagskraft. Ifølge minimumsreglen vil et vilkår, som 

påfører den ene part en særlig forpligtelse og som viser sig tvetydig, blive fortolket af domstolene 

på den mindst tyngende måde for den forpligtede part
114

. Af koncipistreglen følger det, at 

eventuelle uklarheder omkring aftalen og aftalens retsfaktum må falde til koncipistens last og 

denne bærer risikoen for tvetydigheder
115

. Konsekvenserne heraf, i forhold til 

fortrolighedsaftalen, kan være både, at arbejdsgiver risikerer at fraskrive sig beskyttelse af visse 

oplysninger, som ikke direkte fremgår af aftalen, samt at det aftalte retsfaktum fortolkes mindst 

vidtgående for den tidligere ansatte. Det kan dermed ikke afvises, at en snævert fortolket 

forpligtelse vil medføre at en ansat vil kunne benytte viden som ikke direkte falder under pligtens 

genstand, og at domstolene vil konkludere dette med den henvisning at informationen 

nødvendigvis ikke må have samme beskyttelsesværdige karakter, da den i så fald ville være 

omfattet af det kontraktbaserede værn.  

Pligtens omfang 

Ved en rimelighedsvurdering af aftalen, må det også antages at spille en væsentlig rolle, hvilke 

begrænsninger fortrolighedspligten er underlagt. AFTL §38 har sit anvendelsesområde på 

konkurrenceklausuler, hvor erhvervsdrivende søger at beskytte sig mod konkurrence fra tidligere 

ansatte
116

. Det kan således ikke afvises, at en fortrolighedsaftale, som indeholder en meget bred 

fortrolighedspligt, de facto vil kunne falde under dette anvendelsesområde. Alternativt kan 

bestemmelsen bruges analogt, eller en rimelighedsvurdering kan følge af AFTL §36. Det følger 

af AFTL §38, stk. 1, at en konkurrencebegrænsning ”ikke [er] bindende[..], forsåvidt den med 
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hensyn til tid, sted eller andre forhold går videre end påkrævet for at værne imod konkurrence 

eller på urimelig måde indskrænker den forpligtedes adgang til erhverv. I sidstnævnte henseende 

skal hensyn tages også til den interesse, den berettigede har i, at vedtagelsen 

efterkommes.”Tager et kontraktbaseret værn ikke stilling til begrænsningsspørgsmålet, må der 

foreligge en reel risiko for at hele aftalen censureres, da det må antages at ubegrænset 

fortrolighed omkring oplysninger medarbejderen retmæssigt er blevet betroet med, vil være for 

vidtrækkende. Der bør derfor i aftalen overvejes hvilke geografiske, branchemæssige og/eller 

tidsmæssige
117

begrænsninger den omhandlende fortrolighed er underlagt. Grundlæggende må det 

påkræves, at arbejdsgiver kan påvise grunde, der danner fundament for hemmelighedens 

beskyttelse, og her spiller baggrundsretten en væsentlig betydning. Det må antages, atder skal 

foreliggevæsentligeforhold, førend den tidsmæssige udstrækning skulle kunne strække sig udover 

den gældende i MFLs regler
118

. Desuden må rimelighedsvurdering antages at ske på strengere 

vilkår, end de som mobilitetsbegrænsende klausuler er underlagt. 

Såfremt en domstol finder fortrolighedspligtens omfang urimelig, eller at forpligtelsen i tid, sted 

eller andet går videre end påkrævet, kan aftalen lempes eller vilkåret tilsidesættes i medfør af 

hhv. AFTL §§36 og 38. Konsekvens af et urimeligt vilkårmedfører ikke nødvendigvis, at hele 

aftalen bortfalder og som udgangspunkt er det kun det pågældende forhold, som anses for at 

stride imod redelig handlemåde, der falder ud af aftalen
119

. Det vil kunne medføre betydelig 

vanskeligheder, eftersom aftalen videreføres uden det givne vilkår, som parterne jo netop havde 

indstillet sig på og indrettet sig efter. En begrænsning i den tidsmæssige udstrækning må anses 

for at være en mild censurering for arbejdsgiver, idet forpligtelsen fortsat består – blot i 

begrænset tid. Derimod kan en geografisk eller produktmæssig lempelse af pligtens udstrækning, 

have væsentlig indvirkning på gennemslagskraften af aftalens indhold, og i værste fald miste 

dens værdi for arbejdsgiveren. Herudover vil en eventuel betalingspligt forblive opretholdt, og 

hvor den tidsmæssig begrænsning også vil medføre en begrænset betalingsforpligtelse, vil en 

geografisk indsnævring ikke nødvendigvis medføre at vederlaget bortfalder eller nedsættes. 

Dermed kan en delvis censurering af aftalens indhold medføre en væsentlig ringere retsstilling, 
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end hvis arbejdsgiver nøje overvejer det reelle behov for fortrolighed, og forsøger ikke at lade 

pligten strække sig videre end det nødvendigvis kræves.  

Det må tale imod domstolenes censurering eller ændring af aftalens vilkår, såfremt der er foregået 

forhandlinger imellem parterne, i modsætning til den situation, hvor arbejdsgiver, den 

præsumptivt stærke part, har forelagt vilkårene uden umiddelbar forhandlingsmulighed for 

medarbejderen. Det følger bl.a. af en analogislutning af principperne i AFTL §38b
120

 omkring 

individuel forhandling. Det fremgår af bestemmelsens 1. pkt., at ”Opstår der tvivl om forståelsen 

af en aftale, og har det pågældende aftalevilkår ikke været genstand for individuel forhandling, 

fortolkes vilkåret på den måde, som er mest gunstig for forbrugeren.”Som følge heraf må det øge 

aftalens legitimitet, såfremt parterne har forhandlet omkring forpligtelsens udstrækning, og 

særligt hvor den forpligtede har haft en faktisk mulighed for indvirkning på aftalens udformning 

og omfang
121

. Det må dog antages, at selv hvor parterne indgår i forhandlinger omkring aftalen, 

forekommer det usandsynligt, grundet parternes indbyrdes status, at en arbejdsgiver vil kunne få 

medhold i et argument om at der er tale om et fælles dokument, hvorved uklarheder ikke skal 

tillægges arbejdsgivers risiko. 

Ved vurdering af fortrolighedspligtens tidsmæssig udstrækning, må det også være naturligt at 

tillægge en proportionalitetsbetragtning i forhold til ansættelsesforholdet løbetid. En sådan 

betragtning følger desuden af baggrundsretten i FUL §§18 og 18a begges stk. 4
122

. Principperne 

der følger herafforekommer naturligt at overføre på et kontraktbaseret værn, uanset at der kan 

argumenteres for at hemmeligheden, når forelagt medarbejderen, ikke kan trækkes tilbage og at 

medarbejderen vil være i stand til at benytte denne i konkurrerende øjemed – uanset den korte 

ansættelsestid. Denne risiko må arbejdsgiverenbære risikoen for, særligt henset til mulighed for at 

sikre sig herimod, ved først at indvillige medarbejderen i den fortrolige viden, når der er tiltro til, 

at der er etableret et tillidsfuldt forhold.Det må ligeledes antages, at der ved længere 
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tidsansættelse opnås højere grad af indsigt og praktisk erfaring med den omhandlende viden, 

hvorved det der næppe kan opnås fuldt kendskab til komplekse oplysninger ved ansættelse 

udelukkende af kort varighed. 

Kompensation 

Ved vurdering af aftalens rimelighed, er det naturligt at se på, hvorvidt parternes ydelser står i 

overensstemmelse med hinanden. Da der er tale om en forhandlingssituation, kan den ansatte 

betinge sig en rimelig kompensation for påtagelse af en fortrolighedspligt og helt nægte at 

acceptere aftalen, hvis ikke vilkårene er rimelige. Det følger af baggrundsretten, herunder 

funktionærlovens §§18 og 18a, samt jobklausullovens§4, at aftalemæssige ordning, som 

indskænker medarbejderens erhvervsmuligheders efter endt ansættelsesforhold, er accepteret 

under visse betingelser. En væsentlig betingelse for erhvervsindskrænkning er bl.a. en rimelig 

kompensation, som i disse tilfælde er fastsat til 50 % af medarbejderens løn på 

fratrædelsestidspunktet. Det må derfor signifikant øge aftalens legitimitet, at der, som minimum, 

er taget stilling til spørgsmålet omkring kompensation. Der må antages, at være et vist hold i et 

argument om, atmedarbejderens optimale indtjeningsgrundlag ikke kan opnås for den periode, 

hvor begrænsningen i fortrolighedspligten foreligger, da medarbejderen ikke må benytte sin fulde 

erfaring og viden. Aftales der derfor et rimeligt vederlag, må det påvirke rimelighedsvurderingen, 

som domstolene anlægger, i en hensigtsmæssig retning for arbejdsgiver
123

. Er der ikke aftalt et 

vederlag, må aftalen vurderes som en ensidigt bebyrdende aftale.Såfremt kompensationen for 

fortrolighedsaftalen afregnes i det løbende ansættelsesforhold, som en del af medarbejderens løn, 

må en sådan ydelse fremhæves særskilt i medarbejderens kontrakt og/eller lønseddel. 

Domstolene har også mulighed for at justere i aftalens indhold, herunder vederlag
124

jf. AFTL 

§36. Da aftalen må anses for at være hovedsageligt i arbejdsgiverens interesse, vil en 

vederlagsjustering som udgangspunkt ske i opadgående retning, således at aftalen består men 

under en øget kompensation,med det formål at parternes ydelser står i rimeligt forhold til 

hinanden. Det er dog en særdeles vanskelig situation for en domstol, at vurdere hvilket vederlag 

der så må anses for rimeligt og domstolene søger ofte bistand til fastlæggelsen af et rimeligt 
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vederlag, ved at se på markedet for lignende ydelser. Det forekommer ikke fjerntliggende, at der 

vil søges bistand til vurdering af vederlagets størrelse i de lovbestemte mobilitetsbegrænsende 

aftaler, hvor et rimeligt vederlag for den påtagne forpligtelse er anset til at skulle udgøre 

minimum 50 % af medarbejderens løn. Det må dog kunne retfærdiggøres, at en forpligtelse om 

tavshed som relaterer sig til visse specifikke oplysninger ikke kan sidestilles med en decideret 

konkurrencebegrænsende klausul og kompensationsniveauet må antages at ligge et godt stykke 

herunder. 

3.2.2 Omkostninger og en alternativ strategi 

I forlængelse af vilkårene omkring kompensation til medarbejderen for påtagelse af en 

fortrolighedspligt, forekommer det naturligt at se på de øvrige omkostninger forbundet hermed. 

Ved udarbejdelse af kontraktmæssigt værn bør der benyttes kompetent juridisk rådgivning, og 

der må ligeledes tages konkret stilling til forpligtelsens omfang i hver enkelt situation, for at øge 

aftalens legitimitet og sikring mod censurering. Mulighederne for etstandardardiseret 

kontraktbaseret værn forekommer derfor usandsynlig, hvilket øger omkostningerne forbundet 

hermed. Yderligere, da der ofte vil være tale om højstående medarbejdere, som efter 

ansættelsesforholdets ophør, må antages at have relativt højt indtjeningspotentiale, vil en 

kompensation for påtagelse af en fortrolighedsforpligtelse blive af omfattende karakter. 

Derudover vil sådanne højt betroede ansatte, besidde en vis forhandlingsposition, som næsten må 

antages at være ligestillede med arbejdsgiverens. Herudover vil der fortsat være de samme 

bevisvanskeligheder som fremhæves under MFLs beskyttelse. I modsætning til kunde- og 

konkurrenceklausuler, hvor der oftest kan konstateres en overtrædelse på objektiv basis, må det 

ved en fortrolighedsaftale sandsynliggøres eller dokumenteres, at medarbejderen har røbet den 

specifikke omhandlende viden efter ansættelsesforholdets ophør.  

Disse faktorer medfører, sammenholdt med den fortsatte juridiske usikkerhed forbundet med 

aftalebaseret værn, at det er relevant, at undersøge om der foreligger mere omkostningseffektive 

tiltag, hvorved der kan opnås samme, eller bedre, effekt. 

Virksomhedens interesse relaterer sig hovedsageligt til at dennes fortrolige viden 

hemmeligholdes og ikke misbruges i konkurrerende øjemed. Desuden er den optimale situation 

for virksomheden, at der ikke slet ikke opstår en situation, hvor det bliver nødvendigt at 
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iagtageenten den markedsføringsretlige eller den aftalebaserede beskyttelse. Som følge heraf, bør 

en proaktiv tilgang til beskyttelse af viden også overvejes, som et reelt alternativ. Ved hjælp af en 

række initiativer, er det muligt for virksomheden både at sikre sig en mere effektiv praktisk 

beskyttelse, samt at sikre en bedre juridisk retsstilling ved at opnå øget sandsynligheden for at få 

særlig vigtige oplysninger kvalificeret som erhvervshemmeligheder i MFLs forstand
125

. Det 

første skridt i processen er, at identificerer hvilke informationer omkring eksempelvis 

kundeforhold, produktionsmetoder, strategier mv. som er relevante at beskytte overfor 

konkurrenter. Dernæst bør der gøres en indsats for at optimere beskyttelsen, bl.a. ved at 

udtrykkeligt selv behandle og definerer informationerne som erhvervshemmeligheder. Ved at 

begrænse spredningen af viden både internt og eksternt sikres en mere optimal beskyttelse – både 

praktisk og juridisk. Desuden bør arbejdsgiver effektivt orientere medarbejderne om, hvilke 

informationer der skal behandles fortroligt og naturligt begrænse tildeling af viden til forskellige 

niveauer i virksomheden hierarki. Hvis en information skal behandles hemmeligt, må det fremgå 

tydeligt fx med påstempling, men virksomheden må dog sikre sig at begrebet ikke udvandes da 

det derved kan miste sin værdi.
126

 Sådanne tiltag vil ikke blot hjælpe på den praktiske beskyttelse 

af viden, men også være relevant at henvise til ved en domstol, hvilket bør medføre, at 

sandsynligheden for at informationen også juridiske anses for beskyttelsesværdigt 

øges.
127

Herudover vil sådanne tiltag ofte rent ressourcemæssigt bedre kunne betale sig, da brugen 

af kontraktmæssigt værn medføreromkostninger og tidforbrug. Yderligere kan det være 

nødvendigt, at arbejdsgiveren giver sig på andre punkter i en forhandling, og/eller må yde en 

væsentlig lønkompensation, hvorimod proaktive tiltag har en mere omkostningseffektiv virkning, 

da disse har et bredere anvendelsesområde og beskytter virksomhedens fortrolige information på 

et højere plan. 

3.2.3Ad motiv 2 

I en fortrolighedsaftale, hvor pligtens genstand og omfang fastlægges, må der angives en 

konsekvens ved misligholdelse. Formålene med en på forhånd angivet sanktion kan være flere, 

men i nærværende afhandling er det hovedsageligt at afhjælpe de bevismæssige vanskeligheder, 
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der kan være ved opgørelse af et tab, og sikre en sanktionsmulighed, som er tættere på at være 

proportional ved virksomhedens tab af fortrolig viden. Et andet formål som oftefremhæves ved 

en aftalt konventionalbod, er den præventive effekt der følger heraf
128

.Konventionalboden kan 

således have to karakterer, idet den både indeholder et vist bødeelement samt virker som et aftalt 

tabsestimat. Overgangen her imellem er glidende og afhængig af situation kan den ene eller den 

anden karakter være fremherskende. Udgangspunktet for boden bør dog være et skøn over det 

forventede tab ved en pligttilsidesættelse. 

Da klausuler om konventionalbod tjener saglige formål, er de som hovedregel gyldige og 

accepteret i praksis.
129

Der foreligger dog en vis begrænsning, som især relaterer sig til bodens 

størrelse, og selv i erhvervsmæssige forhold har domstolene anvendt AFTL §36 til at nedsætte 

bodens størrelse eller helt tilsidesætte den som vilkår. 

Tilsidesættelse eller lempelse 

Anvendelsesområdet for AFTL §36 er i udgangspunktet mellem to parter, som ikke anses for 

jævnbyrdige. I erhvervsforhold, hvor parterne anses for ligestillede økonomisk og 

forsikringsmæssigt, er der væsentlig tilbageholdenhed med tilsidesættelse eller lempelse af 

bodens størrelse. I ansættelsesforhold kan en bod findes urimelig, såfremt arbejdsgiverens 

interesse og/eller tab ikke står i overensstemmelse med den angivne bodsstørelse.
130

 

Udgangspunktet er dog, at domstolene lader bodens størrelse opretholdes af 

retssikkerhedshensyn, med mindre særlige forhold taler herimod.
131

 

I ældre udgave var ordlyden af bestemmelsen i AFTL §36 specifikt formuleret med henblik på 

tilsidesættelse af konventionalbøder. Skønt bestemmelsen er ændret, er de retningslinjer der 

ligger til grund for en eventuel nedsættelse intakte og kan således bidrage til fortolkning af 

hvorledes rimelighedsvurderingen foregår
132

. Af den tidligere formulering fremgik det at, der 

”skulle tages hensyn ikke til blot det tab, den berettigede lider, men også til den interesse, som 

han iøvrigt har ved handlingens foretagelse eller undladelse, såvel som til de øvrige foreliggende 
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omstændigheder.” Det kan heraf udledes, at der nødvendigvis må være en vis proportionalitet 

mellem misligholdelsen og bodens størrelse. Således må det vurderes hvilken skade den 

retsstridige adfærd reelt har forårsaget virksomheden, samt hvor stort et tab den pågældende 

handling må formodes at udgøre, set i forhold til bodsbeløbet. Foreligger der ikke 

uforholdsmæssighed herimellem, kræves der yderligere for at tilsidesætte betalingspligten.  

Omvendt vil en arbejdsgivers manglende dokumentation, eller sandsynliggørelse, af et tab kunne 

spille en afgørende rolle og medføre væsentlig nedsættelse eller bortfald af boden.
133

Selvom et af 

formålene med konventionalboden er at imødekomme bevisvanskeligheder, så er det ofte 

tilfældet, at domstolene nedsætter bodens størrelse med reference til manglende dokumentation af 

tab, som følger af den krænkende adfærd. Det er bl.a. tilfældet i U.2011.284V, hvor boden 

nedsættes fra 100.000 kr. til 25.000 kr. da handlingerne ikke har påført sagsøger noget 

dokumenterbart tab, samt at eventuelt tab måtte antages at foreligge uanset sagsøgtes 

handlinger.Et andet eksempel er U.1972.702H, hvor en medarbejders konkurrerende adfærd 

ansås for at være i strid med aftalt konkurrenceklausul, men da den påførte følelige konkurrence 

ansås for at være af lav grad, blev boden nedsat fra 50.000 kr. til 8.000 kr. Der er andre domme, 

hvor domstolene lader konventionalboden have en vis karakter af bøde, og fastholder betalingen 

dog i en nedsat udgave, selv hvor arbejdsgiver ikke har dokumenteret et tab.I disse situationer vil 

misligholdelsens grovhed ofte indgå i vurderingen, sammenholdt med hvilke fordele eller 

fortjeneste den forpligtede har opnået via sin retsstridige adfærd. En åbenlys overtrædelse vil 

således lettere kunne retfærdiggøre at den fulde størrelse skal erlægges.
134

 Ved Sø- og 

Handelsrettens dom af 10. marts 2003 foreligger der ikke et dokumenteret tab, som direkte var i 

medfør af den tidligere medarbejders handlinger, men domstolen fastholder den fulde 

konventionalbod på 6 måneders løn, hvilket nok især må henses til den tidligere medarbejders 

bevidste illoyale konkurrencehandlinger. 

Det følger ligeledes omvendt heraf, at en medarbejders ringe indtjening kan tale for nedsættelse 

af bodens størrelse. Af kendelse U.2007.1949V stadfæster landsrettens den nedsatte 

konventionalbod fra 200.000 til 50.000 kr., skønt der konstateres brud på konkurrenceklausulen. 
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Årsagen er de grunde som byretten anførte, som hovedsageligt angik at medarbejderen ikke 

havde opnået nogen indtjening eller forårsaget et omsætningstab, samtat den tidligere ansatte 

straks ophørte med handlingerne.. Her kan der argumenteres for at boden i højere grad havde 

karakter af bøde, da der ikke forelå et dokumenteret tab. 

Kan arbejdsgiver fremlægge en vis dokumentation for, at skønt den krænkende handling ikke 

decideret har medført konkret tab, så er krænkelsen af aftalen alligevel vital for virksomheden, vil 

den fulde bod sandsynligvis kunne opretholdes. En sådan interesse kunne specifikt påvises ved at 

sandsynliggøre, at væsentlige investeringer i tid og ressourcer er indgået i frembringelsen af den 

konkrete viden, samt at virksomhedens konkurrenceevne og markedsposition sættes under 

væsentligt pres på grunds af hemmelighedens krænkelse. Det kunne også være via henvisning til, 

at virksomhedens konkurrent er stillet i blevet tildelt enilloyal gunstig konkurrencesituation, som 

følge af rekrutteringen af medarbejderen og det omfattede kendskab til fortrolig viden.
135

 Det må 

dog erkendes, at bevisvanskeligheden ofte er omfattende i en sådan situation.  

De øvrige foreliggende omstændigheder 

Efter AFTL §36 nuværende ordlyd, indgår omstændighederne omkring aftalens indgåelse i 

vurderingen af konventionalbodens rimelighed. Ved udarbejdelsen af aftalen, har det indvirkning 

hvorvidt medarbejderen har haft reel mulighed for at forhandle omkring aftalens indhold og 

omkring konventionalbodens størrelse. Parternes indbyrdes status og styrkeforhold må ligeledes 

indgå i vurderingen, idét det forekommer oplagt, at en lavt placeret funktionær er mere udsat for 

risikoen for at blive substitueret og dermed står i en ringere forhandlingsposition end en ledende 

medarbejder eller direktør.
136

 Relateret hertil er medarbejderens løn, og det forekommer naturligt, 

at der vil blive skellet til proportionaliteten mellem den ansattes indtægtsmuligheder og bodens 

størelse, samt hvorvidt den ansatte har en rimelig mulighed for at betale en omfattende 

konventionalbod eller efterlades med en uoverskuelig gældsbyrde. En konventionalbod udformet 

som et fastsat antal af medarbejderens månedsløn, sikrer ligeledes mod inflation af en aftale 

indgået ved samarbejdsforholdets start, som først reelt træder i kraft efter mange års ansættelse. I 

de følgende to domme har øjesteretiøvrigt ikke fundet anledning til at nedsætte omfattende 
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bodsstørrelser udarbejdet som en faktor af medarbejderens løn. I U.1988.1061H var en fastsat 

erstatning på det dobbelte af N’s årlige honorar fra selskabet fortolket som en konventionalbod. 

Højesteret udtalte at selvom den sagsøgte kun kortvarigt optrådte i uoverensstemmelse med 

forpligtelsen – ved at optræde som revisor i samme geografiske område, som sin tidligere 

arbejdsgiver – og selvomsagsøgte ikke opnåede nogen fortjeneste herved, findes der ikke 

grundlag for at nedsætte erstatningen efter AFTL §36. I U.1983.157H havde en salgsingeniør 

forpligtet sig til i to år fra ansættelsesforholdets ophør, at undlade henvendelse til eller accept af 

henvendelse fra arbejdsgivers agenturgivere. Der var truffet bestemmelse om en konventionalbod 

på 6 måneders løn, hvilket udgjorde ca. 100.000 kr. Højesteret fandt med henvisning til 

arbejdsgiverens berettigede interesse i at opretholde aftalen, ikke anledning til at tilsidesætte 

klausulen i medfør af AFTL §36. 

Der kan også være truffet bestemmelse om, at konventionalboden skal opgøres som et forhold af 

arbejdsgiverens indtjening hos en eller flere specifikke kunder for en given periode – typisk det 

sidste år. Det er især brugt i revisorbranchen i forbindelse med kundeklausuler. Af Vestre 

Landsrets kendelse af 14. oktober 1999 fremgår det dog, at der skal være tale om en relativ 

repræsentativ opgørelse. I den foreliggende sag, konkluderede domstolen, at skønt det fremlagte 

omsætning var reel, så blev boden nedsat fra 166.932,50 kr. til 75.000 kr. jf. §AFTL 36 da ”dette 

omsætningsbeløb skyldtes helt ekstraordinære forhold hos kunden og omsætningen [...] i de 

foregående 3 år har da også [...] andraget betydeligt mindre beløb.” 

Konventionalbodens forhold til de øvrige sanktionsmuligheder 

Ved udarbejdelsen af aftalens retsfølge, er det vigtigt at sanktionen bliver formuleret 

klart.Fortolkningsprincippernesom følger af koncipist- og minimumsreglen kan medføre, at 

aftalens fulde gennemslagskraft ikke effektueres, såfremt der opstår tvivl omkring sanktionens 

virkning. Det forudsættes i udgangspunktet, at arbejdsgiver vil være hovedbidrager til 

udarbejdelse af aftalen og yderligere besidder den stærkeste forhandlingsposition, hvilket 

medfører, at denne også må bære risikoen for uklarhed og tvetydigheder. Er formuleringen ikke 

klar, kan det medføre at sanktionen ikke vil stemme overens med skadesvirkningen. 
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Erstatning 

For at sikre en effektiv sanktion, må der på tydelig vis tages stilling til, hvorvidt den aftalte 

konventionalbod træder istedet for den almindelige erstatningsforpligtelse eller blot 

komplementerer denne, således at arbejdsgiver yderligere kan anlægge krav om erstatning. 

Principielt kan der godt aftales, at boden udelukkende udgør en pønal straf og at der herudover 

tages forbehold for erstatning af konkret lidt tab
137

. I teorien er der ikke enighed om, hvorvidt 

arbejdsgiver kan kræve erstatning, udover den aftalte konventionalbod, hvis ikke der er taget 

forbehold herfor i aftalen. Svenning
138

 og Andersen
139

 antager, at parterne udtømmende har taget 

stilling til sanktionsmulighederne i aftalen om konventionalbod, hvorimod Langer anfører, at blot 

fordi arbejdsgiver har tilvalgt en ret til konventionalbod, bør det ikke betragtes som et afkald på 

den bestående ret til erstatning
140

. Poulsen
141

 og Andersen
142

 anfører dog begge, at der ved grove 

overtrædelser fortsat bør foreligge muligheden for yderligere at kræve erstatning, da der ikke bør 

tages hensyn til medarbejderen som åbenlyst har handlet illoyalt og medført et tab udover den 

aftalte konventionalbod. Der bør under alle omstændigheder tages stilling til spørgsmålet i 

aftalens ordlyd for at undgå tvivl. 

Kumulative overtrædelser 

I aftalen bør der yderligere tages stilling til, hvorvidt erlæggelse af konventionalboden er til 

frigørende virkning, eller der skal ydes per gang misligholdelse finder sted, således som det er 

relativt sædvanligt indenfor konkurrence- og kundeklausuler. Ligeledes her vil koncipist- og 

minimalreglen have en afgørende effekt, da eventuelle uklarheder i aftalens formulering fortolkes 

til ugunst for arbejdsgiveren.Kan medarbejderen anses for at være berettiget i tvivl omkring 

bodens størrelse eller opgørelse, vil det være et moment som taler for bodsnedsættelse
143

. 

Illustrativ erHøjesterets dom
144

, hvor retten konstaterer, at en konkurrenceklausul er overtrådet 

fire gange og at parterne har aftalt en konventionalbod på 500.000 kr. for hver overtrædelse. 

Retten udtaler dog;”Det er ikke klart, hvad parterne har ment med begrebet »hver overtrædelse«, 
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og en konventionalbod af den anførte størrelse skal dække mange forskellige former for 

overtrædelse af konkurrenceklausulen”.Herudover begrundes en nedsættelse af bodens størrelse i 

at”§11 indeholder en vis uklarhed vedrørende omfanget af [medarbejderen]s 

erhvervsbegrænsninger, som begge parter må bære ansvaret for, nedsættes konventionalboden 

for ovennævnte fire forhold efter aftalelovens §36 til 350.000 kr.”.Ordlyden af §11var;”For hver 

gang overtrædelse finder sted, forpligter [medarbejder] sig til at erlægge en konventionalbod 

svarende til kr. 500.000” og må derfor anses for rimelig klar. Det bør dog også nævnes, at 

uklarhed omkring overtrædelsernes betydning for virksomhedens indtjeningsmuligheder 

ligeledes bidragede til at nedsætte bodens beløb. 

Selv hvor der konstateres og anerkendes gentagende overtrædelser, vil den omfattende 

kumulative størrelse af et krav, kunne nedsættes i medfør af AFTL §36, hvis ikke det står overens 

med sagens omstændigheder. Et eksempel herpå er Sø- og Handelsrettens dom af 19. april 2002, 

hvor sagsøgte er anklaget for 26 overtrædelser af en konkurrenceklausul, og hvor domstolene 

konstatere, at det er godtgjort, at overtrædelse har fundet sted 18 gange. Skønt der er indgået en 

konventionalbod på 100.000 kr. for hver overtrædelse, nedsættes den samlede bod til 900.000 kr., 

eller halvdelen af den oprindelige aftalte bod, med den begrundelse, at der i købsaftalen blot var 

betalt 1.550.000 kr. for overdragelse af goodwill, herunder kundekartotek. 

Forbuddets påvirkning på bodens størrelse 

Det må antages, at være forbundet med visse bevisvanskeligheder, at påvise gentagne 

overtrædelser af fortrolighedsaftalen, med den konsekvens at der skal erlægges konventionalbod 

af flere omgange. Herudover er det antaget, at den handling som i første omgang har medført 

betaling af konventionalbod ikke kan udløse efterfølgende betaling af ny konventionalbod, men 

at der må påvises en ny aktivitet, forskellige fra den oprindelige.
145

Det medfører således, at en 

arbejdsgiver, som har indgået aftale om erlæggelse afkonventionalbod, sandsynligvis vil få svært 

ved at kræve afregning af flere omgange, med mindre der kan påpeges særskilte brud på 

fortrolighedspligten. Denne type adfærd må istedet imødekommes med nedlæggelse af forbud 

mod den givne handling, som strider imod fortrolighedsaftalen, for at der reelt er tale om et 

effektivt sanktionsmiddel. Nedlæggelse af forbud kræver ikke særskilt hjemmel i aftalen, men det 
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er dog vigtigt, at arbejdsgiver i sin formulering, må sørge for ikke at begrænse muligheden for at 

bringe forbud i anvendelse. Yderligere skal betingelserne som følger af retsplejelovens 

civilprocessuelle regler i kapitel 57 være opfyldt
146

. 

Såfremt arbejdsgiver får nedlagt forbud mod den givne handling, vil det antageligt have 

indflydelse på vurderingen af bodens størrelse. Vurderes det således, at arbejdsgiveren er sikret i 

forhold til skadesvirkningen, kan en bod nedsættes væsentligt eller helt bortfalde. Der må især ses 

på tidspunkt hvor forbuddet blev nedlagt og hvilken effekt forbuddet reelt har haft.
147

 

Bodens effektive størrelse 

Som anført må det anses for mest hensigtsmæssigt, at angive bodens størrelse i forhold til den 

forpligtedes bruttoløn. Dette sikrer imod inflation ved mange års ansættelse, samt vedligeholder 

et effektivt beløb ved medarbejderens avancement i virksomheden. Det interessante spørgsmål i 

den henseende er, hvilken størrelse bod der accepteres. Som tidligere angivet afhænger det 

naturligt af det sandsynlige eller dokumenterede tab, samt virksomhedens interesse i 

opretholdelse af boden. Derudover anlægger Poulsen
148

 en doktrin, hvorved det antages at 

domstolene vil acceptere bøder på 6 til 12 måneders løn ved store aktuelle eller potentielle tab. 

Hvorimod mindre alvorlige overtrædelser, hvor der ikke kan dokumenteres omfattende tab, er 

domstolene tilbøjelige til at acceptere 3 til 6 måneders løn. Det forekommer ikke åbenlyst af 

domstolenes afgørelse, at en sådan doktrin følges og ipraksis referer domstolene oftere til sagens 

omstændigheder, specifikt det realiserede eller sandsynlige tab der fremvises. Det kan dog 

bestemt ikke afvises at overvejelser omkring proportionalitet imellem bodens samlede størrelse i 

forhold til medarbejdernes bruttoløn finder sted. Det må også medgives Poulsen, at det er 

særdeles usædvanligt at se opretholdte bøder, som rækker udover medarbejderens samlede 

bruttolønsindtægt på et år. I den øvrige teori på området, forekommer det ikke umiddelbart, at de 

øvrige forfattere har sporet samme doktrin, som Poulsen henviser til og der er generelt en 

tilbageholdenhed med at konkludere en rimelig bodsstørrelse. Netop derfor udgør Poulsens 

antagelse også et særdeles brugbart pejlemærke ved fastlæggelse af en konventionalbods 

størrelse. 

                                                 
146

 Omtalt tidligere 
147

 Poulsen 1991, side 203-204 
148

 Poulsen 1991, side 204ff 



Michael Bredahl Thomsen   Copenhagen Business School 

51 

 

 

3.3 Delkonklusion 

I den juridiske problemformulering, blev spørgsmålet stillet, hvorvidt det er muligt for en 

arbejdsgiver at opnå bedre beskyttelse af viden, i form afretsfaktum og retsfølge, overfor tidligere 

medarbejdere ved brug af kontraksmæssigt værn, end hvad der i forvejen følger af 

markedsføringsloven? 

For at konkluderer herpå, er beskyttelse af MFLs bestemmelser blevet retsdogmatisk analyseret 

og herefter er der forsøgt, at udlede hvilken beskyttelse arbejdsgiver kan opnå kva en 

fortrolighedsaftale.  

Det kan herudaf konkluderes, at da den vidensbeskyttelse der følger af MFLs bestemmelser er 

defineret via retspraksis og afbalanceret mellem hensynet til den ansattes- og arbejdsgivers 

beskyttelsesværdige hensyn, vil en udvidelse heraf kræve særlige holdepunkter. Det må dog 

antages, at en arbejdsgiver kan få en medhold i, at der foreligger en berettiget interesse i at visse 

oplysninger som er af særlig vigtighed for virksomheden, og som muligvis kan falde udenfor 

MFLs anvendelsesområde, vil kunne omfattes af en fortrolighedsaftale uden censurering af 

domstolene. En specifik henvisning til særligt beskyttelsesværdige oplysninger, som for 

virksomheden er af afgørende betydning, må antages at have en vis merit, såfremt den pålagte 

fortrolighedspligt ikke strækker sig urimeligt i tid og geografisk anvendelsesområde.Det må dog 

ligeledes konklluderes, at medarbejderens almindelige faglige kendskab og erfaring ikke 

kontraktuelt kan eksproprieres uden reel risiko for tilsidesættelse ved AFTL §§36 og 38, samt 

udgøre omgåelse af FUL §§18 og 18a. Et kontraktuelt værn kan således ikke forhindre den 

ansattes frie arbejdsvalg efter endt ansættelsesforhold. 

Hvor MFLs beskyttelse er dynamisk i sit anvendelsesområde, vil et aftalebaseret værn risikerer at 

omfatte forældet viden, samt virke ekskluderende på anden signifikant information, som ikke vil 

nyde samme beskyttelsesværdige karakter, såfremt det ikke fremgår af aftalens pligtgenstand. 

Istedet kan en proaktiv tilgang, hvor hemmelighederne bl.a. omgærdes med visse 

sikkerhedsforanstaltninger, være mere fordelagtig, idét der sikres både en praktisk og juridiske 

effektivt værn imod misbrug af virksomhedens fortrolige viden. 
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Sanktionsmulighederne i MFLs bestemmelser må konstateres, at være utilstrækkelige i forhold til 

de ofte uoprettelige skader det medfører at fortrolig viden bliver kendt af konkurrenter. Det kan 

derfor konkluderes, at en arbejdsgiver vil kunne opnå en mere effektiv beskyttelse, ved at angive 

retsfølgen i form af konventionalbod i det kontraktbaserede værn, idet en sådan må antages at 

udgøre et mere retvisende tabsestimat, samt kan indeholde et pønalt element.  

Konklusionen på den juridiske problemformulering er, at det på visse punkter må antages muligt, 

at opnå en mere effektiv beskyttelse ved brug af aftalebaseret værn, men at en sådant værn 

ligeledes præsenterer væsentlig problemstillinger, som kan medføre ufordelagtige juridiske 

konsekvenser.Yderligere vil de bevismæssige vanskeligheder med at opdage og dokumentere 

misligholdelse forblive de samme. Selv ved konstatering af overtrædelse af aftalens retsfaktum 

vil en konventionalbod, som aftaltretsfølge, ikke nødvendigvis opveje skadesvirkningerne af den 

tabte hemmelighedsbeskyttelse. 

4 Økonomiske motiver for fortrolighedsaftalen 

4.1 Indføring i den økonomiske problemstilling 

I den juridisk del er der identificeret, udvalgt og analyseret de motiver en arbejdsgiver kan have 

for at baserer sin vidensbeskyttelse på et kontraktbaseret værn, fremfor den markedsføringsretlige 

beskyttelse. I den økonomiske del, vil samme metodik følges, således, at der identificeres motiver 

en arbejdsgiver kan have for at benytte et kontrakttuelt værn, hvilke fordele kan der opnås 

herved, samt en analyse af deres reelle virkning. 

Konteksten for analysen er et ansættelsesforhold, hvor de to relevante parter er en arbejdsgiver og 

en højtstående medarbejder. Der tages udgangspunkt i en ansat, som vil få væsentlig indsigt i 

virksomhedens mest sensitive oplysninger og dermed også være i stand til at udsætte firmaet for 

den mest omfattende konkurrence. Den pågældende arbejdsgiver ønsker et frugtbart samarbejde 

og er klar over, at det involverer at skulle betro medarbejderen med vitale og fortrolige 

oplysninger. Under ansættelsesforholdet antages det, at medarbejderen og arbejdsgiveren har ens 
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interesser
149

, men når ansættelsesforholdet ophører, opstår en åbenlys interessekonflikt. Begge 

parter er klar over, at medarbejderen har oplysninger omkring arbejdsgiverens virksomhed, som 

vil kunne skade dennes markedssituation og desuden være særdeles interessante for konkurrenter. 

Medarbejderen har derfor mulighed for, at opnå en gevinst ved enten at benytte den fortrolige 

viden i eget selvstændigt virke eller ved at tage ansættelse hos en af arbejdsgivers konkurrenter.  

For at modvirke at medarbejderen røber hemmeligheden til konkurrent, kan arbejdsgiver indgå en 

aftale med medarbejderen omkring fortrolighed vedrørende de givne fortrolige oplysninger. 

Aftalen træder i kraft efter endt ansættelsesforhold og strækker sig for en nærmere angivet 

periode. Formålet med en sådan aftalen er således, at sikre sig en effektiv beskyttelse af sin 

hemmelighed. Måden at opnå dette på kan være flere, men i det følgende er der identificeret to 

motiver: 

1) Arbejdsgiver ønsker kontraktuelt at aftale en effektiv sanktionsmulighed ved brud på 

aftalen, hvorved medarbejderen afskrækkes fra at bryde kontrakten 

2) Arbejdsgiver ønsker kontraktuelt, via incitamentsaflønning, at sikre at det er i 

medarbejderens egen interesse ikke at bryde kontrakten og dermed opretholde 

hemmeligheden 

Det vil herefter undersøges, hvorvidt disse motiver kontraktuelt kan imødekommes og benyttes 

til at sikre arbejdsgivers beskyttelse af fortrolige oplysninger. 

4.1.1 Introduktion af teori 

Et principal-agent-forhold er i sin mest basale udgave en relation mellem to parter, hvor den ene 

part – principalen – drager nytte af, at den anden part – agenten – udfører en opgave med en vis 

omhu og indsats.
150

 

En interessekonflikt antages således at opstå, idet agenten og principalen ikke besidder den 

samme information. Agenten antages ikke at være villig til at udføre opgaven med den 

påkrævede indsats, med mindre agenten kompenseres retmæssigt herfor. Såfremt principalen 
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omkostningsfrit kan monitorere agentens indsats, vil der ydes en aflønning der tilsvarer agentens 

indsats og levering af tilstrækkelig høj indsats og omhu, vil derved være i begge parters interesse.  

Men hvor principalen ikke kan iagttage agentens indsatsniveau foreligger der en 

interessekonflikt. Da agenten er klar over at principalen ikke kan monitorere indsatsen, vil denne 

kunne love at levere en høj indsats og rettidig omhu, men reelt yde en lav indsats til en 

tilsvarende lavere anstrengelse for agenten. Denne problemstilling omtales moral hazard– eller 

skjulte handlinger. Interessekonflikten opstår som udgangspunkt først efter en kontrakt er indgået 

mellem parterne, og baserer sig altså hovedsageligt på den manglende monitorering af agentens 

indsatsniveau. En anden type interessekonflikt, som ofte omtales i forbindelse med PA-forhold, 

vil være adverseselection – eller skjult information. Denne type problemstilling opstår som 

udgangspunkt i en prækontraktuel relation, hvor agenten besidder mere information end 

principalen og dermed kan udnytte dette i agentens interesse.
151

 

Baseret herpå, har PA-teorien fokuseret på hvorledes der i situationer asymmetrisk information 

og nyttemaksimerende aktører, kan designe en kontrakt, hvorved der er incitamentsforenelighed 

mellem parterne. Ved en sådan kontrakt skulle principalen kunne opnå overensstemmelse af 

parternes interesse, således at det agentens handlinger, baseret på dennes egeninteresse, 

nogenlunde varer til den adfærd principalen ønsker.
152

 En metode til at opnå dette resultat, vil 

ofte inkluderer at principalen tillægger agenten hele eller dele af risikoen, således at agentens 

aflønning afhænger af en observerbar faktor som gerne skulle give udtryk for medarbejderens 

indsats. Denne faktor kan dog også potentielt, og vil som oftest, blive påvirket af eksogene 

variabler, hvilket medfører at den risiko som disse variabler tilføjer, bliver overvæltet til agenten. 

Dette vil ofte medføre, at agenten kræver at blive kompenseret for den øgede risici denne har 

påtaget sig. 

Teorien fungerer således både til at forklare, hvorfor bestemte kontrakter er udformet som de er – 

eksempelvis aktieaflønning, forsikringsaftaler eller akkordlønskontrakter – men kan på samme 

vis også benyttes til at forudsige rationelle agenters handlinger, og derudfra hjælpe til at 

udarbejde en incitamentsforenelig kontrakt. I det følgende er det netop hvad teorien vil blive 
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benyttet til; nemlig at undersøge hvorvidt principalen, arbejdsgiveren, kan udarbejde en kontrakt 

som sikrer at det vil være i agentens, lønmodtagerens, egen interesse, at handle som principalen 

ønsker det. 

Kernen i PA-teorien er den afvejning en principal må foretage i mellem omkostningerne 

forbundet med at monitorere agentens adfærd og de omkostninger følger ved at udarbejde en 

incitamentsforenelig kontrakt, hvor gevinst og risiko fordeles mellem principalen og agenten. 

Disse omkostninger, sammenholdt med det tab principalen ifalder som følge af at der altid vil 

foreligge en vis grad af asymmetrisk information, kaldes samlet set for agentomkostninger 

ogprincipalen ønsker naturligvis at minimere disse omkostninger. Afvejningen foretages således 

mellem effektiviteten af de tiltagene forbundet med at håndtere agentens handlinger, overfor de 

omkostninger tiltagene medfører.
153

 

4.1.2 Motiv 1: Aftale en effektiv præventiv sanktion i form af konventionalbod 

Der er i det juridiske afsnit 3.2.3 argumenteret for, at arbejdsgiver kan opnå en mere effektiv 

beskyttelse ved at aftale en konventionalbod til erlæggelse ved brud på fortrolighedsaftalen. Som 

anført er fordelen ved konventionalboden, at den udgør et fast tabsestimat, som i udgangspunktet 

fastholdes på områder, hvor tab er svære at opgøre og herudover indeholder konventionalboden 

et pønalt element. Det oftest fremførte argument for at aftale konventionalbod er, at en sådan har 

en præventiv effekt og derved vil afskrække overtrædelse af aftalen. 

Principalens motiv for at indgå i en fortrolighedsaftale, fremfor at lade sig bero på gældende 

retlige beskyttelse, er således at denne kan vælge en mere effektfuld sanktion ved brud på aftalen, 

end den som følger af loven. Formålet er for principalen, at skabe incitament hos agenten, således 

at det i dennes interesse at opretholde aftalen. Tankegangen er således, at den potentielle gevinst 

agenten kan opnå ved opportunistisk at bryde aftalen, vil blive udlignet af den risiko der 

foreligger for at skulle betale den aftalte konventionalbod. Hvis agenten afskrækkes fra at bryde 

aftalen, grundet den aftalte bodsstørrelse, vil denne sanktion således have den ønskede 

præventive effekt. 
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I nærværende afsnit, vil det undersøges med en økonomisk synsvinkel, hvorvidt en aftalt 

konventionalbod reelt kan påvirke medarbejderens incitament til at opretholde aftalen grundet 

den afskrækkende effekt en bod kan anses for at have. Hypotesen om at en konventionalbod har 

en præventiv effekt, vil således søges be- eller afkræftet i det følgende.  

Teoretisk udgangspunkt 

Der tages udgangspunkt i det valg medarbejderen skal træffe efter endt ansættelsesforhold 

mellem hemmeligholdelse og ikke-hemmeligholdelse. Det teoretiske retsøkonomiske startpunkt 

er således teorien om detefficientekontraktbrud, hvor den forpligtede part træffer valg om at 

bryde aftalen og istedet for at opfylde aftalen, kompenserer modparten for det tabte, og opnår en 

højere gevinst andetsteds
154

. Synspunktet er at denne adfærd er den samfundsmæssige optimale, 

da den ene part bliver stillet bedre, uden at en anden part stilles værre
155

. Der skelnes dog mellem 

efficient kontraktbrud, hvor den forpligtede kompenserer modparten, og opportunistiske 

kontraktbrud, hvor den forpligtede forsøger at undgå at det opdages at kontrakten brydes. I denne 

afhandling tages der udgangspunkt i det opportunistiske kontraktbrud, idet en agent, som har 

forpligtet sig til fortrolighed for en given periode opdager, at der kan opnås en gevinst ved at røbe 

den omhandlende viden, men agenten ønsker ikke at kompensere principalen for dennes tab. 

Principalen ønsker at modvirke, at agenten vælger ikke-hemmeligholdelse, ergo begår 

kontraktbrud. Grunden hertil er, at arbejdsgivers tab ved kontraktbrud er tab af hemmelighed, 

hvilket er meget svært for principalen at blive retmæssigt kompenseret for. Den optimale 

situation for principalen er derfor opfyldelse af kontrakt, og dermed afskrækkelse fra 

kontraktbrud.  

Analysen 

Analysen baserer sig på stærke antagelser om, at parterne handler rationelt og forsøger at 

maksimere deres nytte. Det er desuden antaget, at agenten har fuld information omkring hvilken 

gevinst pågældende kan opnå ved at bryde kontrakten ogi den kanoniske model antages det 

desuden, at parterne er risikoneutrale. Disse to sidste forudsætninger vil søges udfordret senere. 
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Modellen for analysen tager udgangspunkt i en modificeret udgave af Shapiro-Stiglitz model om 

efficiente lønninger
156

. Logikken ved denne model er den samme som i vores scenarie – dvs. at 

en virksomhed bedst kan forebygge uærlighed ved at gøre det uprofitabelt. Dette gøres ifølge 

Shapiro og Stiglitz ved at øge det tab, som medarbejderen ville lide såfremt pågældende blev 

opdaget i sin uærlighed. Ved hjælp af en løn, som er højere end markedslønnen, vil 

medarbejderen blive påført tab, såfremt pågældende bliver opsagt som følge af at have handlet 

uærligt overfor sin arbejdsgiver. Hvorvidt en medarbejder som følge heraf vil handle ærligt 

afhænger, ifølge Shapiro og Stiglitz, af følgende faktorer: 

- Hvilken gevinst medarbejderen kan opnå ved uærlighed (g) 

- Hvor sandsynligt det er at medarbejderen bliver opdaget (p) 

- Hvilken løn arbejdsgiveren tilbyder (w) 

- Hvilken løn det øvrige arbejdsmarked tilbyder (w) 

Som følge heraf vil medarbejderen handle uærligt, såfremt: g > p(w – w)
157

. Hvis moral og etik 

holdes udenfor ligningen, vil medarbejderen herudfra handle uærligt, når gevinsten overstiger det 

potentielle tabder skal betales hvis medarbejderen opdages.
158

 

I nærværende analyse vil Shapiro-Stiglitz-model blive modificeret, således at der i stedet for tab 

af løn kontra markedsløn indgår en konventionalbod, som ligeledes repræsenterer et tab, såfremt 

medarbejderen bliver opdaget i sine opportunistiske handlinger. Ligningen vil se således ud: 

g > p(k), hvor medarbejderen på samme vis vil bryde kontrakten og røbe hemmeligheden, 

såfremt gevinsten herved er højere end den potentielle risiko for at skulle erlægge en 

konventionalbod.  

De influerende faktorer 

Gevinsten som medarbejderen kan opnå ved at bryde aftalen kan tage mange former, herunder; 

kontantbeløb og økonomisk afkast, men der kunne principielt også være tale om mindre målbare 

beløb, såsom anseelse, ansvar og forfremmelse hos en ny arbejdsgiver. Nytten heraf kunne 
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således med fordel konverteres til at udgøre løn hos ny arbejdsgiver, som afspejler 

medarbejderens mere ikke-monetære udbytte. Det økonomiske afkast kunne også opnås gennem 

selvstændigt virke, hvor medarbejderne benytter principalens fortrolige viden til at opnå en 

markedsandel, uden at skulle bruge tid og ressourcer på relevante forsøg og undersøgelser af rette 

fremgangsmåde. 

Sandsynligheden for at agenten bliver opdaget, må antages at være en funktion af principalens 

monitoreringsindsats. I Shapiro-Stiglitz-modellen er agenten fortsat ansat i virksomheden og 

således undergivet arbejdsgiverens kontrolsfære og ledelsesret. I relation til afhandlingens model, 

skulle monitorering således i højere grad ske gennem kendskab og undersøgelse af 

markedsforholdene, konkurrenter og kundeforhold. Den proaktive tilgang må antages at være en 

tæt forfølgelse af agentens erhvervsudfoldelser og potentielle ansættelser. Herefter må man 

således afvente, hvorvidt der markedsføres et produkt, som må antages at benytte den fortrolige 

viden eller hvorvidt principalens fortrolige kundeoplysninger benyttes illoyalt til at hverve disse 

kunder. Det må altså utvivlsomt antages, at monitorering af agentens handlinger ikke kan ske 

omkostningsfrit.  

Konventionalboden er den faktor i ligningen, som lettest kan identificeres. Det følger af det 

juridiske afsnit 3.2.3 at konventionalboden bør udformes som faktor af medarbejderens løn. 

Afhængig af sagens omstændigheder, vil domstolene typisk acceptere en konventionalbod som 

udgør 3-6 måneders løn og i grovere tilfælde op til 6-12 måneders løn.  

Med disse faktorer in mente og ud fra modellen, kan der opstilles et eksempel, hvor en 

risikoneutral medarbejder, som udelukkende baserer sine handlinger på det rationelle, 

økonomiske valg, har mulighed for at opnå en gevinst på 500.000 kr. ved at bryde kontrakten, 

ved at risikoen for at blive opdaget er 25 % og har indgået aftale om erlæggelse af en 

konventionalbod på 6 månedslønninger á 100.000 kr. ved kontraktbrud. Den forventede 

omkostning, som den rationelle agent, kan forvente er her 25 % * 600.000 kr. = 150.000 kr. 

Dermed vil denne medarbejder vælge at bryde kontrakten og indkasserer gevinsten, da denne er 

højere end det forventede risikobeløb.  
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Jævnfør denne simple, kanoniske model kan det hurtigt konstateres, at da medarbejderens 

potentielle gevinst kan tage enhver, ubegrænset størrelse og konventionalboden i sagens natur 

udelukkende tillades til en begrænset størrelse, vil der uanset principalens 

monitoreringsindsats
159

, kunne opstå situationer, hvor det vil være fordelagtigt for agenten at 

opportunistisk bryde kontrakten.
160

 Som følge heraf, vil konventionalboden udelukkende have en 

begrænset præventiv effekt, hvor den potentielle gevinst er mindre end den forventede 

omkostning som udgør risikoen sammenholdt med bodens størrelse.  

Udvidelser i modellen 

Usikkerhed omkring gevinsten 

Ligesom konventionalboden kun skal erlægges med en vis sandsynlighed – eller risiko – så må 

det også antages at være i overensstemmelse med virkeligheden, at afslappe betingelsen om at 

medarbejderen har fuld information omkring sin fremtidige gevinst ved at begå kontraktbrud og 

derved røbe hemmeligheden. Det forekommer mest realistisk at tilføje en betingelse om, at 

medarbejderen kun vil kunne modtage den fulde forventede gevinst med en vis sandsynlighed.  

For at afspejle agentens muligheder, vil der opstilles to typer scenarier med forskellige 

sandsynligheds- og gevinstniveauer. Det første scenarium er, at medarbejderen benytter den 

fortrolige viden til at opstarte selvstændigt virke og derigennem opnå en økonomisk gevinst. 

Generelt set, må det antages, at den potentielle gevinst herved vil være større, end der kunne 

opnås via ansættelse hos en konkurrent, da agenten er enemodtager af profitten. Sandsynligheden 

for succes ved opstart af egen virksomhed, må dog også antages for at være relativt lav og 

agenten kan risikere at stå uden noget udbytte overhovedet. Det andet scenarium er som 

lønmodtager i en virksomhed, hvorved medarbejderen vil modtage en vis løn, evt. sammen med 

en bonus, aktieordning eller lignende, men hvor denne i hvert fald er garanteret et vist 

minimumsafskast. Gevinsten herved må dog også antages at være relativt lavere, da 
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 Selv ved fuld monitoreringsindsats og risiko som nærmer sig 100 % vil medarbejderen potentielt kunne opnå en 

gevinst tilsvarende eller højere end den pågældende konventionalbod. 
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 På samme vis med det efficient kontraktbrud, men i den situation må gevinstens størrelse som minimum være 

højere end den fulde konventionalbod, da det antages, at agenten kompenserer principalen ved det efficient 
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medarbejderen ikke er enemodtager af profitten ved den fortrolige information, og agenten altså 

må dele udbyttet. Scenarierne kan opstilles som følger: 

 Selvstændig virksomhed 

o Høj gevinst 

o Lav sandsynlighed 

 Lønmodtager hos konkurrent 

o Lavgevinst 

o Høj sandsynlighed 

Som følge heraf, vil det påvirke konventionalbodens præventive effekt i positiv retning – set i 

principalens øjemed – idet medarbejderen, uanset hvilket valg der træffes, vil modtage en lavere 

forventet gevinst – forstået som sandsynligheden for gevinst x gevinststørrelse.  

Vi holder fast i eksemplet fra tidligere, og antager fortsat, at principalen med 25 % sandsynlighed 

vil opdage medarbejderens brud på kontrakten, og at konventionalboden fortsat udgør 600.000 

kr., således at den forventede risiko er 150.000 kr.  Som konsekvens af, at der nu er usikkerhed 

omkring gevinsten vil agenten, i stedet for at være garanteret en gevinst på 500.000 kr., 

eksempelvis vælge i mellem: 

 Selvstændig virksomhed 

o Gevinst: 1.000.000 kr. 

o Sandsynlighed: 20 % 

 Lønmodtager 

o Gevinst 250.000 kr. 

o Sandsynlighed: 85 % 

Den forventede gevinst ved selvstændig virksomhed er således 200.000 kr. 

Den forventede gevinst ved at tage ansættelse er 212.500 kr.  

Begge valg er således fortsat over den forventede risiko på 150.000 kr., men nu nærmesgrænsen. 

Tallene tjener naturligvis blot som eksempler, og den afgørende pointe er, at agenten, under 

denne mere realistiske antagelse, skal foretage et sværere valg i mellem opretholdelse og brud på 
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kontrakten. Derfor vil det omfang, hvori konventionalboden har en præventiv effekt blive øget, 

som følge af usikkerhed omkring gevinsten.  

Risikoavers agent 

For at gøre analysen yderligere virkelighedsnær, vil forudsætningen omkring at agenten er neutral 

omkring risiko afslappes. En forudsætning omkring at principalen er risikoneutral, mens agenten 

risikoavers må generelt antages som værende mere realistisk, da en lønmodtager oftest vil have 

sværere ved at fordele sin risiko
161

. Denne antagelse vil medføre, at agenten vil kræve en højere 

garanti for at gevinsten effektueres, eller alternativt en højere potentiel gevinst. Antagelsen 

omkring at en agent generelt vil være avers overfor risiko, vil således tale til principales fordel, 

da en risikoavers agent vil være mindre tilbøjelig til at vælge kontraktbrud og løbe risikoen for at 

skulle erlægge en konventionalbod, end en risikoneutral agent.  

Det kan i sagens natur være svært at bestemme præcist, hvor risikoavers en bestemt agent er.En 

risikoavers agent er villig til at betale en præmie, for at undgå risiko. I et eksempel med en 

indtægt, som forventes at svinge med en vis sandsynlighed, vil en risikoavers agent være villig til 

at betale en risikopræmie imod at få en lavere fast indtægt og dermedat blive garderet imod 

risikoen for udsving. Den lavere indtægt som er tilbage efter risikopræmien er trukket og som 

medarbejderen derfor vil acceptere kaldes sikkerhedsækvivalenten
162

.  

Hvor en agent er avers overfor risiko, medfører det at den potentielle gevinst skal være større, 

eller sandsynligheden skal være højere, førend agenten vil acceptere aftalen
163

. En agent som er 

risikoneutral, vil ikke være villig til at betale en risikopræmie og er derfor lige så villig til at 

acceptere en aftale omkring 50 % chance for gevinst på 500 kr. og 50 % chance for at få 0 kr., 

som en aftale hvor agenten modtager 250 kr. med garanti. Derimod vil en risikoavers agent 

hellere acceptere en aftale, hvor denne med garanti får 200 kr., måske 100 kr. og endda måske 

helt ned til 50 kr. i stedet for den risiko der er forbundet med gamblet. Beløbet som er tilbage, 

efter agenten har betalt en risikopræmie, vil således udgøre sikkerhedsækvivalenten for den 

pågældende agent. 
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I forhold til nærværende analyse, vil agentens risikoprofil være meget influerende på, hvorvidt en 

konventionalbod vil være en afskrækkende sanktion. En medarbejder som står overfor valget 

mellem en vis gevinst ved at bryde aftalen og en vis risiko for at skulle erlægge en omfattende 

konventionalbod, vil utvivlsomt påvirkes af graden af avershed overfor risiko. Den potentielle 

gevinst en medarbejder ville kunne opnå, skal således være tilsvarende større, såfremt 

medarbejderen skal træffe valg om at bryde kontrakten. I nærværende sammenhæng må 

risikopræmien, som repræsenterer en agents grad af risikoavershed, skulle lægges oveni den 

potentielle gevinst der er udsigt til, således at medarbejderens sikkerhedsækvivalent udgør den 

forventede gevinst plus en vis præmie for at kompensere for den risiko medarbejderen tager. Så 

istedet for agenten er villig til at betale et beløb i mod at blive garderet mod risiko, skal 

medarbejderen i nærværende sammenhæng garderes mod risiko ved at få stillet en endnu højere 

gevinst i udsigt. 

En agent som er risikoavers, vil således ikke være villig til at tage chancen og bryde kontakten, 

såfremt den gevinst der er udsigt er forventet at være 150.000 kr. og en konventionalboden aftalt i 

kontrakten har en forventet risiko på 150.000 kr. samt at begge udfald er lige sandsynlige. Den 

forventede indtægt, som skal til førend en medarbejder vil bryde kontrakten, afhænger som sagt 

af medarbejderens risikopræmie, som repræsentere graden af avershed overfor risiko. Det er 

således let at forestille sig, at en agent kun vil bryde kontrakten, og løbe risikoen, såfremt den 

forventede gevinst er dobbelt så høj som den forventede risiko, altså at den forventede gevinst er 

300.000 kr. og den forventede risiko for at skulle betale konventionalboden fortsat er 150.000 kr. 

En sådan medarbejder vil være dobbelt så risikoavers som en risikoneutral agent og 

sikkerhedsækvivalenten vil udgøre de 300.000 kr. udfra følgende ligning:   

- Forventet gevinst + risikopræmie = sikkerhedsækvivalent 

- 150.000 kr. + 150.000 kr. = 300.000 kr. 

Den aftalte konventionalbod kommer således til at virke større og have mere indvirkning på 

medarbejderens valg, end en potentiel gevinst vil have, da en risikoavers medarbejders i højere 

grad vil gardere sig imod risiko. Konventionalbodens opfattede størrelse  kan således udregnes, 

som bodens faktuelle størrelse samt agentens risikopræmie, hvilken er manifestationen af 

agentens aversion mod risiko, og som udgør det beløb agenten er villig til at ”ofre” i mod at blive 
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garderet mod risiko. I en risikoavers medarbejders optik vil boden således opfattes større end blot 

dens faktuelle størrelse. 

En alternativ gardering for den risikoaverse medarbejder kan desuden udgøre, at sandsynligheden 

for at kontraktbrudet bliver opdaget er tilsvarende mindre, eller at sandsynligheden for at en vis 

gevinst opnås er tilsvarende større, således at den forventede gevinst enten bliver justeret i 

opadgående retning, eller at den forventede risiko for at skulle erlægge konventionalboden 

justeres i nedadgående retning. Den forventede gevinst vil principalen meget lidt sandsynligt 

kunne påvirke i nogen retning, men tilgengæld vil principalen kunne påvirke den forventede 

risiko, idet denne antages at afhænge af principalens monitorering af agentens handlinger efter 

ansættelsesforholdets ophør.  

4.1.3 Motiv 2: Skabe egeninteresse i opretholdelse af aftalen 

I det juridiske afsnit 3.2.1 er der argumenteret for, at en kompensation fra arbejdsgiveren til 

medarbejderen for at påtage sig en forpligtelse som rækker efter ansættelsesforholdets ophør, vil 

styrke legitimiteten af aftalen, da der således er tale om en gensidig bebyrdende aftale fremfor en 

ensidig pålæggelse af arbejdsgiver. En kompensation vil yderligere kunne fungerer som en 

troværdig ophævelsestrussel, således at agenten i en gensidig aftale også har noget at tabe, 

såfremt aftalen skulle blive misligholdt. 

I nærværende afsnit vil det blive undersøgt, hvorvidt denne kompensation kan udformes således, 

at der skabes incitamentslighed mellem parterne, således at det vil være i agentens egen bedste 

interesse at opretholde aftalen for den givne periode, samt diskutere de omkostninger det vil være 

forbundet med for principalen.  

Det teoretiske udgangspunkt 

Analysen af hvorvidt principalen kan udforme en kontrakt indeholdende en kompensation, som 

skaber et incitament hos agenten til af egen interesse at opretholde aftalen, vil tage udgangspunkt 

i det klassiske PA-dilemma, hvor principalen vil have agenten til at udføre en given handling, 

men hvor der foreligger informationsasymmetri og principalen ikke uden omfattende 

omkostninger kan monitorere agentens indsats.  
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En mulighed, som delvist kan løse det problem, er at designe kontrakten, således at agenten har 

de rette incitamenter til at opfylde principalens ønsker. I udgangspunktet ønsker principalen, at 

agenten yder en høj indsats og er påpasselig med udførslen af det givne arbejde, som agenten er 

ansat til at udføre. Agenten opfatter til gengæld egen indsats som en omkostning og vil kun yde 

en høj indsats, hvis kompensationen er tilsvarende. Desuden forudsættes det, at såfremt den 

samme kompensation eller gevinst kan opnås ved lavere indsats, vil en rationel agent gribe en 

sådan mulighed, og dermed maksimere sin egennytte. Denne adfærd fra agenten kaldes moral 

hazard, eller på dansk skjulte handlinger.
164

Modsætningsvist, så vil en agent som kompenseres 

tilpas højt også være villig til at levere en høj indsats og problemet vil derimod være, at der ikke 

kan stoles på at agenten faktisk udfører en høj indsats, da det ikke vil være i agentens 

egeninteresse og principalen ikke kan overvåge indsatsen. Designet af kontrakten bør derfor 

udformes således, at det vil være i medarbejderens egen interesse at levere høj indsats, da 

kompensationen baseres på visse observerbare forhold, som udgør et vist signal omkring 

agentens indsats. Denne aflønningsform vælter risikoen over på agenten, idet agentens 

kompensation derved kan påvirkes af udefrakommende faktorer, som har indflydelse på 

signalet.
165

 

I nærværende afhandling, vil der tages udgangspunkt i logikken bagde lovregulerede 

mobilitetsbegrænsende klausuler, hvoraf det følger at medarbejderen skal ydes en kompensation 

som følge afden begrænsning der pålægges medarbejders erhvervsmuligheder. En sådan 

kompensation er fastsat til minimum 50 % 
166

, men det følger ligeledes at arbejdsgiver kan 

modregne i kompensation af løn fra andet passende arbejde som medarbejderen opnår
167

. 

Medarbejderne har derfor en pligt til at begrænse sit tab og søge relevante jobs, således at den 

tidligere arbejdsgivers kompensationspligt bliver mindst mulig
168

. Denne tankegang vil søges 

overført på området for fortrolighedsaftaler og danne grundlag for undersøgelsen af, hvorvidt 

principalen kan designe en kontrakt med incitamentslighed.  
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En medarbejderen som har opnået fortrolige viden under et ansættelsesforhold, kan efter 

forholdets ophør vælge at bevare eller røbe denne fortrolige viden. Det er antaget at 

medarbejderen har mulighed for at opnå et vist afkast ved at røbe hemmeligheden, enten ved at 

benytte denne viden selv til opstart af virksomhed eller ved at tage ansættelse hos en konkurrent 

og her opnå en gevinst i form af anseelse, høj løn eller lignende gevinst.  

Den tidligere arbejdsgiver er principal i nærværende sammenhæng, og ønsker at den fortrolige 

viden bevares som hemmelighed. Det afgørende er derfor, hvorvidt principalen kan designe en 

kontrakt som sikrer opretholdelse af kontrakten. 

Medarbejderen, agenten, er begrænset i sin brug af viden opnået i tidligere ansættelsesforhold 

som følge af fortrolighedsaftalen. Det medfører at medarbejderen ikke kan opnå samme 

markedsløn, som pågældende ville kunne opnå, såfremt medarbejderens fulde viden kunne 

benyttes. For at principalen kan gøre det attraktivt, og dermed i agentens egen interesse at 

opretholde aftalens indhold, må denne kompensere agenten for den manglende indtjening der 

manifesteres, som følge af at medarbejderen ikke kan benytte sin fulde viden, dvs. mellem lønnen 

som kan opnås med respekt for fortrolighedsaftalen og den markedsløn som antages eller at 

kunne være opnået. Det antages at begge parter kender, eller er blevet enige om, den markedsløn 

medarbejderen kunne have opnået. 

Selvom principalen er indstillet på at måtte kompensere agenten under aftalens løbetid,  ønskes 

der dog at minimere omkostninger forbundet med kompensationen og derved sikre den fortrolige 

videns opretholdelse med lavest mulige omkostninger. Som følge heraf pålægger den tidligere 

arbejdsgiver medarbejderen en tabsbegrænsningspligt i kontrakten, således at agenten skal finde 

et passende arbejde til en passende løn, hvorefter principalen vil kompensere for den resterende 

del op til markedslønnen i fortrolighedsaftalens løbetid. 

Det antages at agenten kan tage to grupper af jobs; det ene giver høj løn, men kræver også høj 

indsats fra medarbejderen. Det andet giver lav løn, men kræver også lav indsats. Da den tidligere 

arbejdsgiver har forpligtet sig til at kompensere op til markedslønnen, er agenten sikret den løn 

og for at maksimere egen indsats, vil agenten helst påtage sig jobbet der kræver lav løn, da øget 
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indsats anses for øget omkostning fro agenten. Tabsbegrænsningspligten i kontrakten pålægger 

dog agenten at tage det højest lønnede job hvis muligt, uanset det kræver højere indsats. 

Informationsasymmetrien opstår da principalen ikke kan monitorere, hvorvidt agenten reelt 

iagttager denne tabsbegrænsningsforpligtelse. Agenten kan således fristes til at handle 

diskretionært, og i stedet for at påtage sig for at tage arbejdet med høj løn og høj indsats, i stedet 

påtager sig et arbejde med lav løn og lav indsats – eller slet intet job - da pågældende ved, at 

principalen kompenserer op til et givent niveau. Altså er der stor risiko for at agenten udfører 

skjulte handlinger – moral hazard.  

Kontraktdesign 

Principalen ønsker at aftalen opretholdes, og er hermed indstillet på at skulle kompensere 

agenten, men ønsker at minimere kompensationen (k) mest muligt. Agentens præference er at 

opnå markedslønnen (g) ved hjælp af lavest indsats.  

Agenten kan således vælge mellem at opfylde sin tabsbegrænsningspligt ved at tage et job med 

lav løn og lav indsats (l) eller påtage sig et arbejde med høj løn og høj indsats (h), hvor begge dog 

antages at ligge under den markedsløn som medarbejderen potentielt kunne opnå ved at bryde 

kontrakten (g), og hvilken antages at være kendt for begge parter.  

Spørgsmålet er hvorledes principalen kan udforme en kontrakt, hvorved medarbejderen 

opretholder aftalen og samtidig påtager sig arbejdet med den høje løn, hvilket vil medfører høj 

indsats fra agentens side, men samtidigt begrænse principalens omkostninger. I en optimal 

situation for principalen, har denne mulighed for at monitorere agentens handlinger og kan 

således konstatere hvilket arbejde der påtages. Da agenten ved at monitorering er mulig, vil 

pågældende påtage sig det højt lønnede arbejde, da tabsbegrænsningspligten således er opfyldt. I 

denne situation vil principalen betale en kompensation (k) svarende til: k = g – h, hvilket antages 

at være væsentligt bedre for principalen end den lave løn, hvor k = g – l. Medarbejderen vil, når 

principalen kan monitorere, være villig til at indgå en aftale om k = g – h, da dette vil kræve en 

lavere indsats fra agentens side, end hvis pågældende skulle påtage sit et arbejde til markedsløn 

(g). Agentens præference for indsats er således l > h > g. Men ydes agenten en kompensation som 
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svarer overens til den pågældende indsats, vil agenten være villig til at yde en tilsvarende indsats. 

Det afgørende for agenten er, at pågældende kompenseres retmæssigt for sin indsats. 

Monitorering kan tage mange former og principalen kan endda overveje at inddrage øvrige 

agenter i monitoreringen og baserer aflønningen på deres fælles indsats.
169

 Specielt hvor 

agenternes indsats er afhængig af fælles udefrakommende faktorer, vil principalen kunne opnå 

information omkring den enkeltes relative indsats som han ellers ikke kunne opnå.
170

Er der 

eksempelvis generel lavkonjunktur, hvilket påvirker lønniveauet og arbejdsløsheden generelt 

eller branchespecifikt, vil det kunne forklare, hvorfor en agent kun kan opnå et job med en lav løn 

og lav indsats. Det vil være demotiverende for agenten at blive straffet af denne årsag, da 

tabsbegrænsningsforpligtelsen er søgt opfyldt, skønt den er opfyldt med den laveste mulighed. 

Omvendt vil en principal ved inddragelse af øvrige agenter, kunne måle medarbejderens relative 

indsats, ved at korrigere de samlede agenters indsats for udefrakommende faktorer. Såfremt de 

øvrige sammenlignelige agenter er godt stillet i forhold til at opnå en høj løn, må det alt andet 

lige betyde, at den medarbejder, som ikke opnår dette, ikke i fuld udstrækning har opfyldt sin 

pligt til at begrænse tabet.  

Grundet monitoreringsproblemerne, samt den høje omkostning forbundet hermed, måen 

alternativ aflønningsform overvejes, hvorved samme resultat kan opnås, men ved lavere 

omkostning. 

Alternativ kompensationsmetode: fordeling af gevinst og risiko 

En alternativ kompensationsmodel, som vil kunne afhjælpe visse interessekonflikter, vil være at 

tilbyde medarbejderen en andel af overskuddet som skabes via den givne oplysning i 

fortrolighedsaftalen.  

Pointen er at gevinst og risiko fordeles mellem parterne, således at principalen designer 

kontrakten til at agenten påtager sig noget af risikoen omkring den relevante handling der skal 

udføres, hvorfor agentens gevinst afhænger af hvor godt arbejdet udføres. Risikoen væltes altså 

                                                 
169

Sappington 1991, side 54f 
170

 Sappington 1991, ibid 



Michael Bredahl Thomsen   Copenhagen Business School 

68 

 

 

over på agenten, og da agenten antages at være risikoavers, vil pågældende kræve en vis 

risikopræmie for at påtage sig en del af risikoen.
171

 

Sappington
172

 gengiver flere eksempler på, hvorledes kontrakten kan udarbejdes på en måde, 

hvor det vil være i forpagterens egen interesse at levere en høj indsats og udføre arbejdet bedst 

muligt, hvilket modsvarer principalens ønsker. For perfekt interesselighed mellem principal og 

agent må hele gevinsten og risikoen ved arbejdets udførsel lægges over på agenten, mod et beløb 

som modsvarer principalens forventede gevinst, hvilket kan gøres med en franchiseaftale
173

. En 

sådan aftale vil ikke umiddelbart kunne overføres på opgavens sammenhæng, med mindre 

medarbejderen modtog den fulde gevinst som arbejdsgiver ville opnå qua den pågældende viden, 

som fortrolighedsaftalen omhandlede. En franchiseaftale kræver yderligere at agenten er 

risikoneutral, hvorved denne er villig til at påtage sig hele risikoen i aftalen uden yderligere 

kompensation for påtagelse heraf.
174

 Ofte vil agenten være risikoavers og dermed ikke være 

interesseret i at påtage sig den fulde risiko, tværtimod må principalen til en vis grad gardere 

agenten mod risiko, hvilket også oftest er naturligt idet principalen bedre kan fordele sin risiko
175

. 

Det medfører ligeledes at interesseligheden ikke kan blive fuldstændig, som den er under 

franchiseaftalen. 

Essensen med fordeling af risiko og gevinst mellem parterne er dog yderst brugbar, og en 

arbejdsgiver som ønsker at benytte en fortrolighedsaftale til opretholdelse af en hemmelighed 

efter ansættelsesforholdets ophør, må give medarbejderen en gevinst ved opretholdelse af aftalen, 

således at det er i dennes egen interesse ikke at bryde kontrakten. Istedet for at designe 

kontrakten, så medarbejderne efter ansættelsesforholdets ophør, under fortrolighedsaftalens 

løbetid, modtager en fast gevinst og dermed er fuldstændig fritaget for at påtage sig risiko, vil en 

mere optimal løsning for arbejdsgiver være, at tilbyde en andel af den realiserede gevinst til 

agenten. Herved har medarbejderen selv en interesse i at sikre opretholdelsen af denne 

hemmelige viden, da størrelsen af hans gevinst afhænger heraf. Dette er naturligvis under den 

forudsætning af den pågældende viden vil generere mere indtjening når den ikke er alment kendt, 
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hvilket oftest må være tilfældet. Yderligere må principalen kunne garantere, at den tilbudte andel 

af gevinsten møder medarbejderens reservationsløn, set i forhold til gevinst og indsats fra 

agentens side. Det er en forudsætning for at agenten vil acceptere aftalen, at gevinsten udgør 

minimum agentens reservationsnytte, dvs. den alternative aflønning agenten vil kunne opnå på 

markedet
176

.Da det antages, at medarbejderen er risikoavers, vil den pågældende kræve at blive 

kompenseret for at påtage sig en del af risikoen. Jo mere risikoavers medarbejderen er, des mere 

må arbejdsgiver kompensere.  

En vis fordeling af risiko og gevinst mellem arbejdsgiveren og medarbejderen kan således være 

med til at sikre, at medarbejderen har incitament til at opretholde aftalen. Samtidigt er løsningen 

forbundet med visse omkostninger, idét en risikoavers medarbejder vil kræve kompensation for 

at påtage sig risiko. Yderligere vil en risikoavers agent kræve en vis sikkerhedsgardering mod at 

pågældende bliver stillet meget dårligt, såfremt risikoens fulde virkning skulle manifesterer sig. 

Grundet disse omstændigheder vil arbejdsgiver være nødsaget til at tilbyde en blandet kontrakt, 

hvorved medarbejderen både sikres en vis minimumskompensation, hvor der oveni kommer en 

andel af den realiserede gevinst af den fortrolige viden. Denne aflønningsform sikrer ikke optimal 

interesselighed, men kan dog alligevel være en fordelagtig løsning på moral hazard-

problematikken.
177

 

Fordelingen af risiko kan også ske på anden vis, ved at principalen tager udgangspunkt i et signal 

som pågældende kan observere og som udgør en uperfekt indikation af, hvorvidt agenten 

opfylder sin tabsbegrænsningspligt og dermed har påtaget sig et højt lønnet arbejde. Et sådant 

signal kan eksempelvis være en benchmark indhentet via en lønstatistik, hvorved arbejdsgiver 

kan aflæse hvilken løn en agent med visse kvalifikationer, erfaring, uddannelse mv., bør kunne 

opnå, dog med forbehold for at agenten ikke kan benytte den fortrolige viden. Med udgangspunkt 

i Hart og Moores teori om ukomplette kontrakter
178

, bør en arbejdsgiver overveje at undlade at 

fastlægge en præcis kompensationsmodel ved aftaleindgåelsen, idet ingen af parterne kan forudse 

enhver tænkelig situation, samt at det netop kan være forbundet med store vanskeligheder at 

konstatere, hvorvidt den pågældende agent faktisk opfylder sin pligt til at begrænse sit tab. Ved 
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en aftalt genforhandling, når kompensationens størrelse skal fastsættes, kan arbejdsgiver foreslå 

at dele risikoen, således at kompensationen ikke udgør en størrelse op til en bestemt markedsløn, 

men tilgengæld udgør en størrelse fra et signal, fx i form af benchmark, og op til markedslønnen. 

En delt løsning, hvorved både det uperfekte signal og medarbejderens opnåede løn kan benyttes 

til at fastsætte kompensationen, såfremt det giver et mere retvisende billede. Denne type 

aflønningsmetode vil pålægge agenten en vis del af risikoen, men incitamentsvirkningerne heraf 

vil opveje dette.
179

 Agenten vil som følge heraf være mindre tilbøjelig til at snyde  med 

tabsbegrænsningspligten, til gengæld vil det ikke med denne type aflønningsmodel nødvendigvis 

være i agentens egeninteresse altid at opretholde aftalen. Arbejdsgiver står derfor overfor et 

tradeoff i mellem en lavere grad af incitament for opretholdelse af aftalen, overfor væsentlig 

sænkede monitoreringsomkostninger samt en kompensation som er mere fordelagtig for 

principalen. 

4.2Alternative ikke-kontraktuelle løsningsforslag 

Som det er diskuteret i den juridiske analyse, sidst i afsnit 3.2.1, bør en arbejdsgiver som ønsker 

at benytte kontraktuelt værn til beskyttelse af fortrolig viden, ligeledes overveje om samme mål 

kan opnås ved ikke-kontraktuelle beskyttelsesmetoder. 

I det følgende vil arbejdsgivers muligheder for beskyttelse gennem følgende metoder: 

- Prekontraktuelt: Selektion af agent 

- Postkontraktuelt: Omdømmeeffekt 

 
Et aspekt som sandsynligvis vil være værd at bruge ressourcer for principalen, er udvælgelsen af 

agent. Principalen må således overveje hvilke karakteristika der søges ved en agent, og hvorledes 

principalen bedst kan udlede hvorvidt ansøgerne besidder denne karakteristik. En grundlæggende 

forudsætning ved rekruttering, er at arbejdsgiveren som ønsker at ansætte en medarbejder, står 

overfor et valg som er forbundet med usikkerhed, da der foreligger asymmetrisk information 

mellem de to parter, således at principalen ikke har fuld information omkring agentens indsats, 

ærlighed, motiver, omdømme mv. Arbejdsgiveren vil være villig til reducere risikoen ved at 
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ifalde omkostninger til indhentelse af sådan information, såfremt omkostningen ved at ansætte en 

forkert medarbejder er højere
180

. Informationsasymmetrien kan afhjælpes ved brug af The Hidden 

Information Model
181

, som præsenterer tre metoder til at imødekomme problemerne med 

informationsasymmetri. 

Først kan principalen benytte forskellige aktiviteter til at screene de potentielle agenter, og 

indsamle information er som indikerer, at agenten besidder eller ikke besidder den givne 

karakteristika som principalen ønsker. En sådan udvælgelsesproces kan indeholde mange 

forskellige aktiviteter, herunder personlig samtale, tests, indhentelse af referencer og yderligere 

forhold. Det er åbenlyst, at en sådan screeningsproces kan kræve omfattende ressourcer og 

omkostninger, hvorfor det naturligvis bør vurderes hvorvidt det er den mest rentable løsning. 

Såfremt konsekvenserne ved ansættelse af en agent uden de omhandlende karakteristika forventes 

at have stor negativ effekt på principalens gevinst, vil det dog ofte være det mest effektive 

løsningsforslag. 

Den anden metode, som er tæt relateret til screeningsmetoden, er at indsamle og bedømme 

signaler som de potentielle agenter sender. Den dygtige agent, som ved at pågældende besidder 

karakteristik som principalen efterspørger, vil naturligt være interesseret i at få den information 

videregivet til arbejdsgiver og arbejdsgiver vil ligeledes være interesseret i at modtage 

informationen. Blandt andet derfor iagttager agenter diverse handlinger, som skal virke som 

signal for dygtighed, flid og lignende. Signalering fungerer såfremt der er korrelation i mellem de 

forhold og omstændigheder, som arbejdsgiverne har mulighed for at observere og så de ikke 

observerbare karakteristika som ansøgeren besidder.
182

 Korrelationen kan være direkte eller 

indirekte, og man således sagtens forestille sig, at en principal vil antage en videregående 

uddannelse både som et direkte signal om at agenten besidder en bestemt viden og indirekte som 

at agenten har et vist engagement.
183

 

På samme vis kan en agent, som udelukkende handler i sin egen bedste interesse, finde det 

fordelagtigt, at sende falske signaler, som indikerer bestemte karakteristika som principalen 
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efterspørger, som agenten ved at pågældende ikke besidder. Det kan dermed være svært at skelne 

i mellem de potentielle agenter, og der bør derfor benyttes signaler, hvor det vil være fordelagtigt 

for den dygtige agent at benytte signalet, men ufordelagtigt for den ikke-dygtige agent at 

forfalske. En længere videregående uddannelse vil ofte møde et sådant krav, da det må anses for 

at være en for omkostningsfuld byrde for den ikke-dygtige agent at benytte.
184

 

Som tredje alternativ, bør principalen udarbejde processer som sikrer en vis selvudvælgelse 

blandt de potentielle agenter. Det er åbenlyst, at de signaler som principalen sender også vil være 

med at til attil- og fravælge bestemte typer af agenter. Principalen bør således sikre sig, at de 

signaler der udsendes tiltrækker de rigtige og naturligt frasortere de ansøgere som ikke har en 

given eftertragtet karakteristik.   

4.2.1 Udvælgelse af agent som præ-kontraktuel løsning 

Som anført er første skridt at udvælge det eftertragtede karakteristika og derefter udvælge, 

hvorledes denne karakteristika bedst muligt udledes fra gruppen af ansøgere og dermed deler 

mængden i to grupper – de som besidder den givne karakteristik og de som ikke gør. I 

nærværende afhandling er den ønskede karakteristik ærlighed. Herved forstås en agent, som vil 

være mest mulig tilbøjelig til at opretholde sine løfter, og dermed ikke afsløre den givne 

fortrolige oplysning til konkurrenter eller øvrige som ved brug heraf kan skade principalen. Det 

er accepteret, at agenten fortsat vil handle i sin egen selvinteresse, men formålet er, at udvælge en 

agent som mener, at dét at opretholde et løfte om fortrolighed vejer op for den gevinst der kunne 

opnås via uærlig eller meget opportunistisk adfærd. Alternativt hvorvidt en sådan løsning vil 

være mindre omkostningsfuld i agentomkostninger end deling af gevinst og kompensation. Målet 

er altså at finde den løsning som opretholder den fortrolige viden og samtidigt minimerer 

agentomkostningerne forbundet herved. 

Det er antaget i teorien, at en vis andel af agenter er deciderede uærlige og villige til at snyde for 

at opnå en gevinst
185

. Det vil derfor i det følgende blive undersøgt, hvorledes en arbejdsgiver 
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bedst kan separere de ærlige og uærlige i to forskellige grupper. En nærmere nuancering af 

agenternes egenskaber indenfor de to grupper vil dog ikke være mulig
186

. 

Det må dog holdes for øje, at udvælgelse af den rette agent kan være forbundet med omfattende e 

søgeomkostninger, og for at valget skal være efficient skal fordelene ved at finde den rette agent 

naturligvis opveje disse søgeomkostninger. Der vil altså være tale om et trade-off mellem den 

gevinst der opnås ved at vælge en ærlig agent, fremfor en mindre ærlig agent, overfor 

omkostningerne forbundet med udvælgelsen. Hvis selv en ærlig agent selv ikke kan antages, at 

ville opretholde de givne fortrolige oplysninger, vil søgeomkostningerne og processen være 

formålsløse.  

Processer til selvudvælgelse  

Da det første træk i en rekrutteringsproces sker fra arbejdsgiver side, vil analysenstarte fra 

bunden afThe Hidden Information-model. Ved antagelsen af en agent, har arbejdsgiver først og 

fremmest muligheden for at sikre en vis selvudvælgelse blandt gruppen af ansøgere, hvorved de 

ærlige ansøgere opfordres til at søge stillingen og de uærlige afskrækkes herfra. En metode som 

kan bidrage til at afskrække uærlige agenter, som udelukkende er ude efter en hurtig gevinst ved 

mindst mulig indsats, er at effektivt kommunikere til gruppen af ansøgere, at virksomhedens 

aflønningspolitik honorerer medarbejdere som er villig til at forpligte sig på lang sigt, hvorfor 

lønnen i starten eksempelvis vil være under markedslønnen, men ved lang anciennitet vil opveje 

ulempen herved
187

.  Formålet ved at fravælge agenter, som ønsker en kort, hurtig gevinst, er at en 

potentiel agent som er indstillet på at ville blive i virksomheden i en lang periode, vil udgøre en 

mere rentabel løsning. Først, da der oftevil være en vis læringsfase, hvor medarbejderen ikke 

bidrager med at skabe afkast til virksomheden – enten i form af produktion, salg, vidensdannelse 

mv., og såfremt ansættelsesforholdet ikke har en vis længde vil ansættelsen af den pågældende 

agent derved give underskud
188

. Yderligere må det antages, at principalen ønsker en vis periode 

til at se agenten an, forinden denne indvilliges i virksomhedens fortrolige viden. Herudover må 

det antages, at en agent som tilbringer mange år og knytter tætte bånd til principalen og/eller 

virksomheden vil være mindre tilbøjelig til at ville udøve skadende handlinger på denne efter 
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forholdets ophør. Sidst, så vil udsigten til højere løn ved ansættelse i længere tid motivere 

agenten til at yde en høj indsats tidligt i ansættelsesforholdet, da han ved at fremtidig ansættelse 

er forbundet med lønstigninger.
189

 

En udvælgelsesproces, hvor der på kort sigt opnås en markedsløn under gennemsnittet, vil 

således afskrække uærlige agenter, da det ikke vil være en fordelagtig løsning for dem, hvis 

motiv er hurtig gevinst. Der foreligger dog ikke nødvendigvis en direkte sammenhæng mellem 

uærlighed og hurtig gevinst, men i nærværende eksempel vil et langt ansættelsesforhold være at 

foretrække grundet førnævnte omstændigheder.  

For at sikre en effektiv selvudvælgelsesproces kan arbejdsgiver vælge at gøre opmærksom på, at 

den valgte ansøger må indstille sig på at blive pålagt en vis begrænsning i sine 

erhvervsmuligheder efter endt ansættelsesforhold, idet der er tale om en betroet stilling, hvorved 

medarbejderen vil få adgang til fortrolige oplysninger. Vælger virksomheden at benytte denne 

strategi, må det forventes både at kunne have en positiv og negativ effekt på at tiltrække 

udelukkende ærlige agenter. Den positive effekt må anses for at være, at engagerede ansøgere, 

som har reel interesse og passion på området, vil anse det for en udfordrende og lærerig 

mulighed. Omvendt kan uærlige agenter, som søger at opnå en gevinst ved benyttelse af 

fortrolige viden opnået gennem ansættelsesforhold finde det tiltrækkende, at der foreligger en 

sådan mulighed her.  

Udvælgelseskriterier og signalering 

Såfremt arbejdsgiver har været tilstrækkelig effektiv i at signalere til markedet hvilken type 

ansøger de ønsker, er næste opgave at screene ansøgerne ud fra de valgte kriterier. Der foreligger 

naturligt asymmetrisk information, i det arbejdsgiver ikke med sikkerhed kan vide, hvorvidt en 

specifik agent er ærlig eller uærlig.  

Det vil således være relevant for arbejdsgiver, at udlede og bedømme designaler agentenbevidst 

eller ubevidst sender, og som vil indikere at den pågældende agent tilhører den ærlige eller 

uærlige gruppe. De signaler som en agent sender, bør inddeles i to grupper: 
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Karakteristika som ikke kan ændres, så som køn, race, alder, udseende med videre, og 

karakteristika som faktisk kan manipuleres med, hvilket vil være tilfældet for de fleste 

signaler.
190

 

Ud fra tidligere erfaringer vil en arbejdsgiver oftest have en forudindtaget holdning til de 

forskellige kombinationer af foranderlige og ikke-foranderlige signaler. Da de er baseret på 

principalens subjektive holdninger og erfaringer, vil de ikke altid holde stik og en rationel 

principal bør også vide, at det kun med en vist sandsynlighed er korrekt.
191

  Eksempelvis kan en 

arbejdsgiver anse det for mere sandsynligt, at en kvinde vil være ærlig end at en mand vil være 

det.  

Såfremt ansøgeren er klar over, hvilke karakteristika principalen efterspørger, hvilket ofte vil 

være tilfældet som følge af selvudvælgelsesprocessen, vil ansøgeren søge at fremstå i 

overensstemmelse med det efterspurgte. En arbejdsgiver må således udvælge sine 

udvælgelseskriterier efter kriterier som ikke kan man manipuleres, eller kun manipuleres med høj 

omkostninger, således at det ikke vil være fordelagtigt for en uærlig agent at bruge 

signalomkostninger blot på at skulle fremstå ærligt.  

Kompensation kontra konkurrencebegrænsning  

Udover en generel aflønningspolitik som honorer medarbejdere, som har været ansat længe for at 

tiltrække medarbejdere som har i sinde at blive i virksomheden over en længere periode, så vil 

der være en individuel lønforhandling ved udvælgelse af agent. Via de signaler en ansøger sender 

i den sammenhæng – bevidst eller ubevidst – vil arbejdsgiver kunne udlede indikationer af 

hvorvidt den pågældende ansøger tilhører den ærlige gruppe ansøgere eller ej. Særlig interessant 

er sammenhængen mellem ansøgerens præference mellem kompensation og 

konkurrencebegrænsende forpligtelser. Såfremt en ansøger er meget lidt villig til at påtage sig 

begrænsninger i pågældendes brug af viden opnået hos arbejdsgiver, men til gengæld tilbyder at 

påtage sig lavere løn som kompensation herfor, vil det kunne tages som indikation af at den 

pågældende ansøger vil være mere tilbøjelig til at tilhøre den uærlige gruppering af ansøgere. 

Denne indikation er baseret, at den pågældende ansøger vælger en løsning, hvorved pågældende 
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ville kunne forlade virksomheden straks efter at have fået indsigt i særlige fortrolige information, 

for derefter at benytte disse til at opnå gevinst andetsteds, uden at være underlagt strenge 

begrænsninger i denne forbindelse.  

I den omvendte ende af skalaen, hvor en medarbejder er meget villig til at påtage sig 

begrænsninger efter endt ansættelsesforhold, men til gengæld kræver en høj kompensation herfor, 

kan der ikke umiddelbart udledes yderligere heraf. Årsagen er, at det må forventes at en rationel 

agent i en balanceret forhandlingsposition, vil kræve sig kompenseret for en begrænsning i 

benyttelse af viden, som vil kunne influere pågældendes indtægt efter endt ansættelse i negativ 

retning.  

Motiver 

Det er åbenlyst svært for arbejdsgiver at udlede hvilke motiver en ansøger til en stilling har, men 

det antages at ansøgerens motiver vil være en indikation af hvorvidt pågældende er ærlig og at 

der dermed er mindre sandsynlighed for ansøgeren vil røbe den fortrolige viden. Argumentet for 

en sådan antagelse er, at en ansøger som har en reel interesse i det givne område vil være mindre 

drevet af hurtig gevinst, vil kære sig mere om sit omdømme, da pågældende ved at der skal søges 

arbejde indenfor branchen senere i sin karriere og desuden vil have større forståelse for at 

virksomheden ikke ønsker den givne information røbet.
192

 

Arbejdsgiver vil således være interesseret i indhente signaler, som kunne indikere at ansøgeren 

enten har en reel interesse for det givne område, eller ikke har en reel interesse herfor. En sådan 

opdeling kan forsøges afklaret via personlig samtale, hvor principalen kan spørge ind til 

ansøgerens motivation og interesse. En sådan strategi må antages at være naiv, da principalenikke 

med sikkerhed kan afgøre om agenten taler sandt eller falsk. Principalen er derfor afhængig af at 

kunne indhente et troværdigt signal fra ansøgeren, men ansøgerens muligheder for at give et 

troværdigt signal som indikerer at pågældende har en faktisk interesse i området er begrænsede. 

En snæver, specifik og målrettet uddannelse, efteruddannelse, kursusforløb eller lignende, som 
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kræver en omkostning fra agentens side, vil af principalen kunne udgøre et troværdigt signal om 

at agentens motiver er reelle og dermed at agenten er ærlig. 

Referencer som garanti 

En måde hvorpå en principal kan udvælge en agent der matcher de ønsker karakteristika er, at se 

på agentens tidligere ansættelsesforhold og indhente referencer. Agentens tidligere præstationer 

og handlinger fungerer på den måde som nuværende signaler om medarbejderens karakteristika. 

På denne måde kan principalen komme udenom, at en uærlig agent kan lyve og lade sig fremstå 

ærlig til en personlig samtale. Referencer fra tidligere ansættelsesforhold udgør en uafhængig 

autoritet, som kan verificere hvorvidt agenten er ærlig eller uærlig. På denne må kan en ærlig 

agent stille en garanti for at de karakteristika pågældende oplyser at have, faktisk er 

tilstedeværende
193

. Garantier udgør en løsning på problematikken med at skelne i mellem ærlige 

og uærlige ansøgere, da de ærlige agenter vil være villige til at stille sådanne garantier, men de 

uærlige ikke. Derved udgør garantien ved referencer et troværdigt signal om, at ansøgeren er 

ærlig.
194

 Det er dog værd for arbejdsgiver at hæfte sig ved troværdigheden af den angivne 

referencer, som en agent opgiver som garanti for at pågældende besidder de karakteristika der 

oplyses. I mange tilfælde vil en indhentet reference fra en tidligere arbejdsgiver ikke 

nødvendigvis sige ret meget om den pågældende ansøger, men tilgengæld sige mere om personen 

som har udtalt sig. Det må antages, at hvis man sammenligner referencer givet af den samme 

principal omkring en række forskellige agenter vil disse have en høj grad af korrelation og måske 

endda højere, end hvis man tog en række referencer på den samme agent. Yderligere kan en 

reference udgøre en for specifik og konkret vurdering af en agents handlinger og kvalifikationer, 

som ikke nødvendigvis vil være overførbar på den stilling agenten søger. Det vil naturligvis 

afhænge af hvilken type stilling ansøgeren tidligere besad og om der er nogen sammenhæng 

herimellem. Referencer kan altså ikke i sig anses for en fuldkomment troværdigt signal, og under 

alle omstændigheder bør der benyttes flere referencer for at øge soliditeten. Dette vil igen øge 

søgeomkostningerne ved rekruttering. 
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4.2.2 Omdømmeeffekt som postkontraktuel løsningsforslag 

I nærværende afsnit vil det undersøges, hvorvidt den omdømmeeffekt der af antages at foreligge 

på arbejdsmarkedet – specielt for markedet for topdirektører – vil have en effektiv 

disciplinerende effekt på en agents opportunistiske handlinger efter ansættelsesforholdets ophør.  

I forlængelse af afsnittet omkring udvælgelse og specifikt omkring indhentelse af referencer, som 

en garanti for ansøgerens oplyste karakteristika,fremstår det klart, at en ansøgers omdømme kan 

spille en væsentlig indflydelse på fremtidig arbejde og fastsættelsen af agentens værdi. 

Teorien 

Famas teori om omdømmeffekt som disciplinerende effekt
195

 tager udgangspunktet i markedet 

for direktører og passer derfor godt i nærværende afhandlings fokus område. Teorien er i dens 

essens, at en direktørs fremtidige markedsløn baserer sig på de resultater der opnås og handlinger 

der udføres i sin tidligere karriere. Direktøren er selv klar over, at det øvrige arbejdsmarked 

benytter de opnåede resultater og handlinger til at fastlægge direktørens 

”outsideopportunitywages”, hvilket kan oversættes til direktørens markedsløn eller direktørens 

individuelle humankapitalværdi.
196

Derfor vil en direktør, som ikke foretrækker risiko, yde en 

indsats hos sin nuværende arbejdsgiver, dapågældende ved, at hans fremtidige 

indtjeningsmuligheder afhænger direkte af de resultater og handlinger, som det øvrige 

arbejdsmarked, herunder potentielle fremtidige arbejdsgivere, kan observere. Ifølge Famas teori 

vil denne omdømmeeffekt således kunne medvirke til at eliminere de incitamentskonflikter som 

antages at opstå i PA-teori, hvor begge parter forsøger at maksimere deres nytte og dermed følger 

egne interesser. 

Teorien bygger på den naturlige antagelse omkring informationassymetri i en 

rekrutteringssituation. Principalen kender ikke ansøgerens produktivitet, kvalifikationer, 

ærligheder og så videre. Derimod vil en rationel principal benytte ansøgeren omdømme til at 

vurdere disse, altså vil der indhentes signaler fra ansøgerens tidligere karriere, som kan fortælle 

mere omkring ansøgerens skjulte karakteristika. Her vil det især på markedet for topledere være 

relevant at se på de tidligere resultater ansøgeren har opnået og herudfra vurdere pågældendes 
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værd. Da agenterne på arbejdsmarkedet er klar over, at deres indsats og handlinger i tidligere 

karriere vil blive benyttet af fremtidige arbejdsgivere, vil det virke disciplinerende og modvirke 

de incitamentsproblemer der kan foreligge i et PA-forhold. På denne måde relaterer en 

medarbejders omdømme sig direkte til hans fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet.
197

 

Anvendelse i nærværende sammenhæng 

I nærværende sammenhæng er formålet som sagt, at finde en ærlig agent som vil opretholde 

hemmeligheden efter endt ansættelsesforhold. I den relation vil omdømmeeffekten antageligvis 

ligeledes spille en stor rolle, da en agent som tidligere i sin karriere har handlet uærligt, må 

antages at blive straffet herfor i sin fremtidige karriere. Anser vi en agents samlede karriere som 

et flerspilssytem, vil en meget opportunistisk agent, som er drevet af udsigterne til en kortsigtet 

gevinst, være tilbøjelig til at misbruge fortrolige viden, som pågældende har fået indsigt i via sin 

arbejdsgiver, til at opnå et højt udbytte i første spil. Teorien siger således, at agenten vil blive 

straffet herfor i senere spil af det øvrige jobmarked. Spørgsmålet er hvordan en principal opnår 

viden omkring at agenten har handlet uærligt tidligere. Som nævnt i forrige afsnit, vil referencer 

kunne udgøre et signal omkring en medarbejders karakteristika, men også være forbundet med en 

vis støj. Omdømmeeffekten vil have en særlig stærk virkning, såfremt principalerne antages at 

handle som ét og dermed udveksler informationer omkring givne karakteristika ved agenter. En 

effektiv præventiv effekt vil dog udelukkende opstå, såfremt denne udveksling af information er 

åbenbar for agenterne, således at de er opmærksomme på at deres handlinger i nuet muligvis 

umiddelbart forekommer rationelle med hensyn til den potentielle opnåede gevinst kontra 

risikoen for straf, men at sådanne handlinger på sigt vil medføre et fald i deres fremtidige 

markedsløn. Forekommer denne udveksling af informationer omkring agenters handlinger og 

attributter i det skjulte, vil det udelukkende have en reaktiv effekt, således at den enkelte principal 

kan undgå at ansætte en uærlig agent, men derimod vil der ikke være en effektiv disciplinerende 

effekt.   

Agentens beslutningsscenarium 

I det følgende tages der udgangspunkt i afhandlingen opstillede scenarium, hvor et 

ansættelsesforhold mellem en arbejdsgiver og medarbejder netop er ophørt, og hvor den 
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pågældende medarbejder har en given viden omkring den tidligere arbejdsgivers fortrolige 

oplysninger, som medarbejderen kan opnå en gevinst ved. Denne medarbejder, nu agent på 

arbejdsmarkedet, kan vælge mellem at opnå en gevinst ved at bruge den givne fortrolige viden 

enten via et ansættelsesforhold hos en ny arbejdsgiver, eller via sit selvstændige virke. Yderligere 

kan agenten vælge at opretholde den fortrolige viden, og ikke videregive denne. Sidstnævnte 

beslutning vil påvirke agentens markedsløn i positiv retning på lang sigt, idet pågældende hermed 

vil anses for troværdig og pålidelig.  

Træffes førstnævnte beslutning, og vælges gevinsten således at opnås via ansættelse hos fx en 

konkurrent til den tidligere arbejdsgiver, står den nye principal i en beslutning imellem at ansætte 

en agent, som åbenlyst har vist sig uærlig tidligere, idet det antages at agenten kommer til den 

nye principal og tilbyder denne fortrolige viden imod en vis gevinst, og heroverfor muligheden 

for at opnå fortrolig viden omkring en konkurrents strategi, kunder, produktionsmetode eller 

lignende. Den nye principals beslutning gøres naturligt svært ved, at denne risikerer at stå i 

samme situation som den tidligere principal nu står, hvorved fortrolig viden betros den 

pågældende agent, hvorefter der foreligger en risiko for at denne viden er tabt ved 

ansættelsesforholdets ophør og vil blive videregivet til konkurrenter. Beslutningen som nye 

principal skal træffe, kan umiddelbart synes at stå i mellem en afvejning mellem værdien af den 

viden medarbejderen siger han har, overfor tabet af egen fortrolig viden efter 

ansættelsesforholdets ophør. I realiteten kan beslutningen dog antages at være mere omfattende, 

idet den nye principal opnår kendskab til ellers skjulte attributter ved agenten via signalet om at 

tilbyde fortrolig viden for en vis gevinst. Signalet må antages at være en stærk indikation for, at 

der er tale om en særligt opportunistisk agent, som er villig til at handle uærligt, sålænge agentens 

egen gevinst er stor nok. I et større perspektiv vil en ny principal således betvivle om en sådan 

ansøger vil udgøre en fordelagtig agent, hvis der ikke altid kan sikres incitamentsforenelighed. 

Det må derfor antages, at en rationel ny principal vil have store betænkeligheder, ved at ansætte 

en agent som tilbyder fortrolig information omkring en konkurrent, imod at blive kompenseret 

retmæssigt. Som udgangspunkt vil det derfor være i de øvrige principaler på arbejdsmarkedet 

bedste interesse ikke at ansætte en sådan agent, da pågældende anses for uærlig, hvorved 

omdømmeeffekten kan anses for en effektiv markedsmekanisme til at forhindre en agent i at 

afsløre fortrolig viden efter ansættelsesforholdets ophør. 
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Agentens anden mulighed for at opnå en gevinst via den fortrolige viden, er at selv starte egen 

virksomhed, hvor pågældende kan benytte oplysninger. Her vil den disciplinerende effekt af 

omdømmet antageligvis ikke have samme effektivitet, da agenten har flyttet sit virke væk fra 

arbejdsmarkedet, hvorved det er andre faktorer der spiller ind. Her vil omdømmeeffektens 

effektivitet i højere grad omhandle, hvorvidt agentens kunder har adgang til samme information 

som en principal vil have, og det antages at vidensudveksling her er langt mindre og i øvrigt 

forbundet med meget højere søgeomkostninger forbundet med at to parter skal finde hinanden og 

udveksle erfaringer. Det vil ikke være muligt i nærværende afhandling at komme nærmere ind på 

denne analyse, men det må kunne antages, at omdømmeeffekten spiller en langt mindre rolle, 

hvis medarbejderen flytter sin aktiviteter væk fra arbejdsmarkedet og ikke har intentioner om at 

skulle have et virke indenfor det igen. 

4.3 Delkonklusion 

I den økonomiske problemformulering, blev spørgsmålet stillet, hvorvidt en arbejdsgiver 

kontraktuelt kan afhjælpe interessekonflikten i principal-agentforholdet ved brug af en 

fortrolighedsaftale og dermed sikre sig imod tab af fortrolig viden?  

I undersøgelsen heraf, er der taget udgangspunkt i to metoder hvorpå interessekonflikten 

kontraktuelt kunne opnå dette. Den første metode var ved at aftale en effektiv afskrækkende 

sanktion, som ville modvirke agentens mulige gevinst ved at bryde aftalen. Spørgsmålet er 

således om en konventionalbod har denne virkning. 

Det kan af analysen heraf udledes, at det teoretiske udgangspunkt er, at en gevinst kan tage 

udgøre et ubegrænset stort beløb, hvorimod en konventionalbod er begrænset til at udgøre en vis 

andel af agentens løn. Som følge heraf vil der altid være situationer, hvor en konventionalbod 

ikke vil virke afskrækkende. Som analysens omstændigheder gøres mere virkelighedsnære, viser 

det sig dog, at både antagelsen om at opnåelse af gevinsten er forbundet med en vis usikkerhed, 

samt om agentens aversion over risiko, vil tale stærkt for en konventionalbods præventive 

virkning. Det kan konkluderes, at det område hvorunder en aftalt konventionalbod vil medføre, at 

agenten ikke vælger at bryde kontrakten, på trods af udsigt til en vis forventet gevinst, er meget 

mere omfattende end blot selve konventionalbodens faktuelle størrelse. For at forstå bodens totale 

størrelse, således den opfattes hos en rationel risikoavers agent, må der indregnes både 
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usikkerheden ved medarbejderens forventning om gevinstens størrelse, samt medarbejderens 

risikopræmie, hvorved en konventionalbod vil have en langt mere omfattende effekt. 

Den anden metode, som er blevet undersøgt, er hvorvidt kontrakten kan designes, således at det 

vil være i en rationel agents egen interesse at aftalens opretholdes. Det er derfor blevet undersøgt, 

hvorledes en sådan kontrakt kan udarbejdes og hvilke omkostninger det vil være forbundet med. 

Det må her konkluderes, at en kompensationsmodel, hvor medarbejderen garanteres en vis 

markedsløn for at påtage sig denne fortrolighedspligt, vil være en omkostningsfuldløsning for 

principalen. Der må derfor foretages en afvejning i mellem monitoreringsomkostninger forbundet 

med medarbejderens aktiviteter, herunder hvorvidt pågældende opfylder sin 

tabsbegrænsningspligt, overfor effektiviteten af en sådan model. En alternativ 

kompensationsmodel, hvorved der søges at nå incitamentslighed, er ved at lægge en del af 

risikoen over på medarbejderen. Dette kunne gøres ved at tilbyde medarbejderen en andel af den 

opnåede gevinst, som relaterer sig til den fortrolige viden. På denne måde vil et brud på 

fortrolighedsaftalen direkte påvirke medarbejderens indtægt. Det må konkluderes, at en sådan 

løsning vil udgøre en mere effektiv løsning, men en risikoavers agent vil kræve en vis 

garantikompensation, hvorved effekten mindskes.  

Som ikke-kontraktuelle og mindre omkostningstunge løsningsalternativer, er det undersøgt 

hvorvidt en principal vil kunne sikre samme mål – at opretholde fortrolig viden – ved 

henholdsvis selektion af agent, samt omdømmeeffekt disciplinerende effekt. 

Som konklusion herpå, må det konstateres, at disse alternativer både på effekt og omkostninger, 

kan udgøre en fordelagtig løsning. Særligt vil omdømmeeffekten på et relativt lille 

arbejdsmarked for fx administrerende direktører, kunne virke disciplinerende og i sig selv kunne 

give agenten en egeninteresse i ikke at røbe den fortrolige viden, da uærlige handlinger vil kunne 

manifestere sig direkte på pågældendes fremtidige markedsløn. Det er dog under den 

forudsætning, at principalerne kan udveksle sådan information uden for megen støj. 

Agentselektion vil sandsynligvis medføre høje søgeomkostninger for arbejdsgiveren, men det kan 

være godt givet ud, såfremt det her er muligt at finde en agent, som kva sin natur vil opretholde 

fortrolig information efter ansættelsesforholdets ophør. 
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5 Konklusion 

Den overordnede problemformulering i nærværende afhandling, har været at undersøge, hvorvidt 

fortrolighedsaftaler har en effektiv virkning i danske ansættelsesforhold.  

Efter at have klarlagt den nuværende beskyttelse i MFLs bestemmelser og sammenlignet med 

mulighederne for at opnå en mere effektiv retsbeskyttelse via kontraktuelt værn, må det 

konkluderes, at der foreligger visse juridiske problemstillinger i forholdet til aftalernes 

retsvirkning og effektiviteten af håndhævelse heraf, hvorforikke entydigt kan konstateres, at der 

kan opstå en bedre juridisk beskyttelse ved brug af fortrolighedsaftaler. Lovgivning på området 

sikrer en vis minimumsbeskyttelse af arbejdsgivers fortrolige oplysninger, og selvom det er på 

sin plads med en kritik af MFLseffektivitet, så er det kontraktuelle værn ligeledes langt fra 

juridisk problemfrit.  

Den ubetingede fordel ved det kontraktuelle værn, må konkluderes at være muligheden for at 

aftale en sanktion, som er mere proportional i forhold til overtrædelsen og som ikke er forbundet 

med helt så omfattende dokumentationsvanskeligheder. Yderligere viser den økonomiske 

analyse, at en konventionalbod vil kunne udgøre en præventiv afskrækkende virkning, som 

rækker relativ langt udover dens rene monetære beløb. En medarbejder må således konkluderes, 

at være mindre tilbøjelig til at ville røbe fortrolig information, hvis der er tilknyttet en omfattende 

konventionalbod. I den økonomiske analyse viste det sig også, at fortrolighedsaftalen er svær at 

udforme til at skabe incitamentslighed med medarbejderen. Det skyldes hovedsageligt de 

monitoreringsvanskeligheder, samt høje omkostninger forbundet med kontrahering.  

Som en særlig vigtig pointe, må det konkluderes, at der både i den juridiske og økonomiske 

analyse er fremkommet mere effektive og mindre omkostningsfulde løsningsalternativer, som i 

vid udstrækning vil kunne sikre en arbejdsgiver en beskyttelse af fortrolige oplysninger, såfremt 

denne blot er villig til at iagttage visse præventive tiltag med henblik på beskyttelse af den 

fortrolige viden.  
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Kundeklausul - Konventionalbod 

Vestre Landsrets dom af 14. oktober 1999 

 
8. afd., sag B-2619-98 

A 
(Advokat Flemming Kirkholdt, Viby) 

mod 
F 
(Advokat Tina Bach, Viborg) 

 
Referencer: 
Aftaleloven § 36 
 
Tidligere instans: 
Viborg Byrets dom af 30. september 1998 
 
Afsagt af dommerne: 
Eskild Jensen, Hanne Kildal og Annette Dellgren 

Resume 
A anlagde sag mod F med krav om, at F skulle betale godt 333.000 kr., fordi F havde overtrådt en kundeklausul i en ansættelsesaftale. F 
kunne erkende at have overtrådt klausulen, men gjorde gældende, at kravet skulle nedsættes. F havde ved at udføre arbejde for A's tidligere 
kunde B overtrådt kundeklausulen i ansættelseskontrakten, og F skulle derfor betale en erstatning svarende til det dobbelte af det honorar A 
havde indtjent hos klienten i året før fratrædelsen. A havde i året før fratrædelsen haft en honorarindtægt fra B på godt 166.000 kr. Dette tal 
var højere end i tidligere år på grund af ekstraordinære forhold hos B. På denne baggrund nedsattes boden til 75.000 kr. (byretten havde 
tilkendt 15.000 kr.)  
 

Parternes påstande 

For landsretten har appellanten, A, nedlagt påstand om, at indstævnte, F skal betale 151.932,50 kr. med procesrente fra den 23. januar 
1998. 

Indstævnte, der har opfyldt byretsdommen, har påstået frifindelse. 

Sagen angår 

Det er for landsretten oplyst, at Appellantens omsætning vedrørende teknikerassistance med B har udgjort følgende: 

Appellantens påstand vedrører årsomsætningen på 166.932,50 kr. med fradrag af de betalte 15.000 kr. 

Forklaringer 

Indstævnte har supplerende forklaret, at han ikke har udført arbejde for appellantens tidligere kunder udover det, der er anført i 
byretsdommen vedrørende B. 

Parterne har for landsretten i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten, dog har indstævnte for landsretten ikke bestridt at have 
overtrådt kundeklausulen. 

Begrundelse og konklusion 

Da indstævnte ved at udføre konsulentarbejde for appellantens tidligere kunde B har overtrådt kundeklausulen i ansættelseskontrakten, er 
indstævnte ifølge kontraktens punkt 7 forpligtet til at betale "en erstatning svarende til det dobbelte af det honorar, arbejdsgiveren har 
indtjent hos den pågældende klient i det sidste år før medarbejderens fratræden". 

Det er ubestridt, at det honorar, appellanten har indtjent hos B i perioden 11. juni 1996 til den 20. maj 1997 udgjorde 166.932,50 kr. Det må 
efter bevisførelsen antages, at dette omsætningsbeløb skyldtes helt ekstraordinære forhold hos kunden, og omsætningen vedrørende 
teknikerassistance de foregående 3 år har da også efter den opgørelse, appellanten har foretaget, andraget betydeligt mindre beløb. 

Under hensyn hertil finder landsretten, at boden bør fastsættes til 75.000 kr., jf. aftalelovens § 36. 

Da indstævnte efter byretsdommen har betalt 15.000 kr., tager landsretten appellantens påstand til følge med 60.000 kr. 

Thi kendes for ret: 

Indstævnte F, skal til appellanten, A, betale yderligere 60.000 kr. med procesrente fra den 23. januar 1998, til betaling sker. 

Sagens omkostninger for begge retter skal indstævnte betale til appellanten med 20.000 kr. 

Det idømte skal betales inden 14 dage. 

UDEN STATUS

 11/6 96-20/5 97  166.932,50 kr.

  8/6 95-30/5 96   22.075,00 kr.

 22/6 94-23/5 95   9.882,00 kr.

 11/1 94-12/5 94   24.800,00 kr.
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Michael
Fremhæv

Michael
Fremhæv



 

Fogedforbud - Konkurrenceklausul - Erhvervshemmeligheder 

Østre Landsrets kendelse af 20. december 1999 

 
Sag B-3516-99 

Dansk Telefaxforlag A/S 

mod 
Thomas Kjerrumgaard og Haddi Zaman 

 
Referencer: 
Funktionærloven § 18, stk. 2. pkt. 
Markedsføringsloven § 10 
 
Tidligere instans: 
København Byrets dom af 9. november 1999 
 
Afsagt af dommerne: 
Blinkenberg, Højgaard Pedersen og Ida-Louise Apostoli (kst.) 

Resume 
A optog mod betaling for en annonce kunder en rubrik i et såkaldt brancheregister, der udgjorde en del af den af A udgivne 
"telefaxhåndbog". "Telefaxhåndbogen" var tilgængelig på internettet. F1 og F2 havde i deres ansættelseskontrakt et forbud mod at 
uretmæssigt tilegne sig og viderebringe erhvervshemmeligheder samt et forbud mod at beskæftige sig med konkurrerende virksomhed. I 
efteråret 1999 opsagde F1 og F2 deres ansættelsesforhold hos A, og startede øjeblikkeligt op som interessenter i D. På D's hjemmeside 
på internettet kunne søges på virksomheder ud fra samme søgekriterier som på A's hjemmeside. D besad et brancheregister, der var helt 
identisk med det af A opbyggede brancheregister i "telefaxhåndbogen". Såvel fogedretten som landsretten fandt, at F1 og F2's arbejde 
udelukkende bestod i dagligt at rette telefonisk henvendelse til et stort antal potentielle kunder efter rekvirentens valg med henblik på at 
sælge annoncer til telefaxhåndbogens database til faste priser. De ved ansættelsesforholdenes begyndelse påtagne konkurrenceklausuler 
fandtes derefter ugyldige, idet F1 og F2 ikke havde indtaget særligt betroede stillinger ved ansættelsesforholdets påbegyndelse. F1 og F2 
fandtes ligeledes ikke ved ansættelsesforholdet at have opnået kendskab til erhvervshemmeligheder og F1 og F2 frifandtes også for 
overtrædelse af markedsføringslovens §1.  
 

Ingen var tilsagt eller mødt. 

Der fremlagdes kæreskrift af 3. december 1999, hvorved Dansk Telefaxforlag A/S har påkæret Københavns Byrets kendelse af 9. 
november 1999 (FS 21648/99) om delvis nægtelse af fogedforbud, fogedrettens fremsendelsesskrivelse af 9. december 1999 og udskrift 
af fogedbogen indeholdende den påkærede kendelse. 

Indkærede har ikke udtalt sig under kæremålet. 

Kærende har under henvisning til retsplejelovens § 395 anmodet om, at kæremålet tillægges opsættende virkning for så vidt angår den 
påkærede kendelses bestemmelse om sagsomkostninger. 

Landsretten besluttede ikke at tillægge kæren opsættende virkning, idet der ikke findes at være hjemmel hertil, jf. retsplejelovens § 650, 2. 
pkt. 

Kærende har anmodet om mundtlig forhandling af kæremålet. 

Landsretten har ikke fundet anledning til at anordne mundtlig behandling af kæremålet, jf. retsplejelovens § 650, jf. § 587, stk. 6. 

Fogedretten har ved sagens fremsendelse henholdt sig til den trufne afgørelse. 

Sagens akter var til stede. 

Begrundelse og konklusion 

Efter votering afsagdes sålydende 

KENDELSE: 

Det tiltrædes af de af fogedretten anførte grunde, at Thomas Kjerrumgaard og Haddi Zaman hverken ved ansættelsesforholdets begyndelse 
eller senere har indtaget en "særlig betroet" stilling hos kærende, jf. § 18, 2. pkt., i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og 
funktionærer som affattet ved lovbekendtgørelse nr. 642 af 28. juni 1996. 

Af de af fogedretten anførte grunde tiltrædes det endvidere, at oplysningerne om "C-kunderne" i indkæredes virksomhed ikke kan anses for 
en erhvervshemmelighed, jf. markedsføringslovens § 10. 

Herefter, og da det af kærende anførte ikke kan føre til andet resultat, stadfæstes fogedrettens kendelse i det omfang, den foreligger til 
påkendelse. 

Thi bestemmes: 

Den påkærede kendelse stadfæstes. 

Retten hævet. 

UDEN STATUS

http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p18&schultzlink=lov19480261#p18
http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p10&schultzlink=lov19940428#p10
http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=byd19991109-001a
http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p650&schultzlink=lov19160090#p650
http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p650&schultzlink=lov19160090#p650
http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p587&schultzlink=lov19160090#p587
http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p18&schultzlink=lov19480261#p18
http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p10&schultzlink=lov19940428#p10


 

Markedsføringsloven - Selvstændig virksomhed - 
Erhvervshemmeligheder 

Sø- & Handelsrettens dom af 11. april 2000 

 
Sag V-0060-98 

DKS Ejendomsservice A/S 
(advokat Jakob Vinding) 

mod 
Claus Corell 
(advokat Margrete Steen) 

 
Referencer: 
Markedsføringsloven § 1 
Markedsføringsloven § 10 
 
Afsagt af dommerne: 
Arne Erling Reisfelt, Elmer og Bent Kierkegaard 

Resume 
En vinduespolerer opsagde sin stilling og begyndte selvstændig virksomhed som vinduespudser. Den tidligere arbejdsgiver påstod under 
sagen, at vinduespoleren havde handlet i strid med markedsføringslovens § 1 og § 10, stk. 1 og stk. 2. Sø- og Handelsretten fandt ikke, at 
vinduespoleren var kommet i besiddelse af oplysninger, der kunne betegnes som erhvervshemmeligheder, jf. markedsføringslovens § 10, 
stk. 1 og stk. 2. Sø- og Handelsretten kunne dog ikke udelukke, at vinduespoleren var gået noget videre end blot at tage afsked med 
kunderne, men fandt det ikke godtgjort, at der er handlet i strid med markedsføringslovens § 1. 
 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, Claus Corell, der var ansat hos sagsøgeren, DKS Ejendomsservice A/S, som vinduespudser, 
har handlet i strid med markedsføringslovens § 1 og § 10, stk. 1 og 2, i forbindelse med, at han blev opsagt af sagsøgeren og derefter 
påbegyndte egen virksomhed som vinduespudser, hvor nogle af sagsøgerens kunder blev kunder hos ham. 

Sagen angår 

Den 1. februar 1996 blev sagsøgte ansat som vinduespudser hos sagsøgeren, der foretager forskellige former for indvendige og udvendige 
vedligeholdelsesarbejder på ejendomme. Der er ikke aftalt nogen konkurrenceklausul. 

Sagsøgte fik af sagsøgeren udleveret ugentlige arbejdsplaner, der indeholdt oplysninger om kundernes navne og adresser, de aftalte 
tidspunkter for arbejdets udførelse, en kort beskrivelse af det arbejde, der skulle udføres, hvor ofte kunden fik pudset vinduer, og - i tilfælde, 
hvor kunden skulle betale kontant eller have udleveret girokort, tillige prisen for arbejdet. 

Den 1. april 1997 opsagde sagsøgeren sagsøgte. Han blev ikke straks fritstillet, idet fratræden efter opsigelsen skulle ske den 8. april 
1997. I tiden omkring sagsøgtes fratræden modtog sagsøgeren et efter sagsøgerens opfattelse usædvanligt stort antal skriftlige og 
mundtlige opsigelser fra kunder, som sagsøgeren havde betjent med vinduespudsning. Sagsøgeren har fremlagt en liste over de 
kundeaftaler om vinduespudsning, der blev opsagt i april og maj 1997. Ifølge listen er der tale om 40 kundeengagementer. Sagsøgeren har 
udregnet den årlige omsætning på disse kunder til i alt 152.039 kr. inkl. moms. 

Sagsøgte begyndte selvstændig virksomhed som vinduespudser den 9. april 1997 efter at være blevet momsregistreret. Sagsøgte har 
fremlagt en liste over tidligere kunder hos sagsøgeren, som han har eller har haft som kunder i sin egen virksomhed. Det drejer sig om i alt 
21 kunder svarende til en årlig omsætning hos sagsøgeren på 100.510,17 kr. inkl. moms. 

Forklaringer 

Direktør Ivan Svendsen har forklaret, at han stiftede DKS Ejendomsservice A/S i 1993. Han ejer alle aktierne. I starten var han eneste 
ansatte. I dag har virksomheden 27 ansatte. Virksomhedens kunder er stat, amt, kommune, private virksomheder og private, dog primært 
private virksomheder. Virksomheden indgår som regel faste, skriftlige aftaler med kunderne. I starten skaffede han kunder bl.a. ved at 
stemme dørklokker. Han har siden skaffet kunder ved opkøb af vinduespudserfirmaer og gennem kunderne i virksomhedens andre 
afdelinger. 

Virksomheden har kun aftalt konkonkurrenceklausuler med funktionærerne. Han var ikke selv omfattet af nogen konkurrenceklausul, da han 
arbejdede for et rengøringsfirma i København. 

Virksomheden har oprettet elektroniske datalister, der indeholder en kundeoversigt, hvori der for hver enkelt kunde er registreret oplysninger 
om navn, adresse og telefonnummer på kunden, hvornår aftalen er oprettet, hvornår og hvor ofte behandlingen skal foretages, en nærmere 
beskrivelse af arbejdet, pris pr. måned og pr. år samt moms. Kundeoversigten er et internt bilag, som ingen andre end han selv og 
kontoransat Inge Sewohl har adgang til. Inden for branchen konkurrerer virksomhederne primært på prisen og dernæst på kvaliteten. Han 
betragter kundeoversigten som en forretningshemmelighed. 

Virksomheden fastsætter tilbud på vinduespudsning efter skønnet tid. Antallet og karakteren af vinduerne, herunder om der skal anvendes 
stige, har betydning. Der skønnes over, hvor hurtigt en mand kan udføre arbejdet. Virksomheden opererer med en beregningsmodel, der 
fremkommer som lønomkostning gange 2,4. Lønomkostningen udgør typisk 130 kr. til 135 kr. med tillæg af moms. 

Sagsøgte blev opsagt, fordi indtjeningen på vinduespudsning haltede. Virksomheden har aldrig modtaget klager over sagsøgte. Kort før 
opsigelsen havde han og sagsøgte en diskussion om, hvorfor indtjeningen haltede. Under samtalen udleverede han i fortrolighed 
kundelisten til sagsøgte for at vise ham økonomien bag forretningen. Han fik ikke kvittering fra sagsøgte for modtagelsen af dokumentet. Da 
firmaet efter opsigelsen fik udleveret den bil, som sagsøgte havde fået stillet til rådighed, lå enkelte blade fra kundeoversigten i bilen. 

Normalt modtager firmaet højst 10 opsigelser om året og primært fra private kunder. Kort tid før sagsøgtes fratræden og et stykke tid efter 
oplevede virksomheden usædvanligt mange opsigelser fra kunderne. Begrundelserne for opsigelserne var forskellige. Nogle angav at have 
fundet familiemedlemmer til opgaverne, mens andre meddelte, at de ikke havde råd. Ingen af kunderne henviste til, at de havde antaget 
sagsøgte. Inge Sewohl udarbejdede en oversigt over de kunder, der opsagde aftalerne. Han opdagede, at sagsøgte havde indgået aftale 
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med Tårnkroen, som hidtil havde været kunde hos ham. 

Claus Corell har forklaret, at han er uddannet som butiksslagter. Han havde pudset vinduer for et rengøringsfirma i København i halvandet 
år, før han blev ansat hos sagsøgeren. En typisk arbejdsdag hos sagsøgeren startede med, at han mødte på kontoret, hvor han talte med 
kontorpersonalet og med Ivan Svendsen i de tilfælde, hvor han skulle udføre specialopgaver som f.eks. trappevask. Han fik hver morgen 
udleveret en dagsliste, som var udfyldt af den til enhver tid værende kontormedarbejder. Han tog listen med og kørte ud til kunderne. Han var 
jævnligt i forbindelse med kontoret, typisk hvis der var ændringer i forhold til dagslisten. Han havde ikke noget at gøre med 
prisfastsættelsen. Prisen for arbejdet var skrevet på dagslisten. Han kørte sammen med en kollega. På et tidspunkt fik han kopi af 
dagslisterne, fordi han skulle skrive tider på listerne. Han blev senere klar over, at Ivan Svendsen skulle bruge tiderne for at tilrettelægge 
arbejdet med vinduespudsningen som akkordarbejde. 

Han ved ikke, hvorfor han blev fyret. Han fik ikke nogen skriftlig opsigelse. Han fik den begrundelse af Ivan Svendsen, at virksomheden 
havde økonomiske vanskeligheder, og at han ikke kunne enes med Inge Sewohl. Ivan Svendsen oplyste endvidere, at der skulle ansættes 
personale på akkordløn til vinduespudsning. 

Han har aldrig fået andet materiale end dagslisterne. Inge Sewohl udleverede dog løbende nogle lister, der indeholdt adresser og 
telefonnumre på kunderne, for at han og kollegaen ikke skulle forstyrre kontoret for meget. Han begyndte med at få disse lister ca. 1 år før 
opsigelsen. Han fik ikke listerne i tiden umiddelbart op til afskedigelsen. Han betragtede ikke listerne som hemmelige. Han afleverede 
listerne sammen med bilen. De sad i det ringbind, han havde fået udleveret fra firmaet. Ringbindet var et arbejdsredskab. 

Han arbejdede i opsigelsesperioden. Han snakkede med kunderne om, at han ikke kom mere, fordi han var blevet fyret, og sagde pænt 
farvel. Nogle af kunderne spurgte ham om begrundelsen for fyringen. Han gav ikke udtryk for utilfredshed med sagsøgeren over for 
kunderne. Kunderne sagde til ham, at de var tilfredse med ham. Der har aldrig været klaget over ham. Da han blev fyret, vidste han ikke, 
hvad han så skulle foretage sig. Han valgte at blive selvstændig, fordi han fik gode tilkendegivelser fra kunderne. Han har ikke sagt til 
kunderne, at han begyndte for sig selv, og at de skulle komme over til ham. Nogle af kunderne spurgte ham ligefrem om, hvorfor han ikke 
startede for sig selv. Dette afstedkom naturligvis overvejelserne om at blive selvstændig. 

Han fik Tårnkroen som kunde, efter at han havde tilbudt ejeren at arbejde for hende, i forbindelse med at han oplyste, at han var blevet 
afskediget. Ellers skaffede han kunder ved opsøgende arbejde. Han gik ikke efter bestemte kunder eller kvarterer. Han stemte dørklokker 
overalt, hovedsagligt hos private firmaer, hvor han talte med direktørerne. Han overtog nogle af de kunder, han havde serviceret under sin 
ansættelse hos sagsøgeren. Nogle af kunderne har han ikke mere. I starten havde han flere af sagsøgerens kunder end nu. Han var ikke 
bekendt med, om sagsøgeren havde kontrakt med kunderne. Han har ikke selv kontrakt med kunderne. Kunderne kommer og går. 

Han har ikke faste priser. Prisfastsættelsen sker ud fra en vurdering af, hvor meget han vil tjene. Han vurderer omfanget af arbejdet ud fra 
bygningens udseende. Hans timepris varierer fra 100 kr. - 300 kr. Han har ikke nogen "faktor" ved udregningen af prisen. Han ved ikke, om 
han pudser vinduer hos Tårnkroen til samme pris, som sagsøgeren gjorde det. Han har ikke fjernet noget materiale eller andet fra det 
sagsøgende selskab. Han har ikke fået udleveret nogen forretningshemmeligheder. Han kendte ikke andet til sagsøgerens priser end det, 
der fremgik af dagslisterne og de specielle bilag, han fik af Inge Sewohl. Han fik via sit arbejde en fornemmelse af hyppigheden af arbejdet 
hos kunderne. Han har ikke haft lejlighed til at kopiere bilag fra det sagsøgende selskab. Han ønsker ikke at udlevere sine kundelister under 
sagen, da han ikke er interesseret i, at andre skal have indsigt i, hvem der er hans kunder. 

Inge Sewohl har forklaret, at hun blev ansat hos sagsøgeren den 9. april 1996 som kontorassistent og oldfrue. Hun modtog bestillinger og 
organiserede arbejdsdagen for vinduespudserne. Sagsøgeren havde faste aftaler med kunderne. Aftalerne blev skrevet ind i computerens 
kundekartotek. Firmaet har både faste kunder og kunder, der alene har fået pudset vinduer én gang. Hun noterede også bestillingerne i 
halv- og helårs kalendere. 

Hver mandag fik sagsøgte kopi af kalenderbogen for en uge ad gangen. Han afleverede kopien til hende, når ugen var gået. Han havde da 
afkrydset de kunder, som han havde behandlet. Hun ajourførte derefter den elektroniske kundeliste. 

Hun udleverede nogle gange kopier af udskrifter af computerens kundekartotek til sagsøgte. Hun gjorde dette ved specielle kunder, hvor det 
var svært at holde rede på, hvad der skulle udføres af arbejde, fordi arbejdet varierede efter et særligt mønster. Det var lettest, at sagsøgte 
fik oplysningerne direkte fra kartoteket. Hun husker ikke hvor mange udskrifter eller, hvornår hun udleverede udskrifterne til sagsøgte. 
Sagsøgte har ikke tilbageleveret udskrifterne til hende. Ingen andre end Ivan Svendsen og hun har haft adgang til oplysningerne i 
computerens kundekartotek. 

Sagsøgte holdt op hos sagsøgeren, fordi indtjeningen på vinduespudsningen ikke var god nok. Der var ikke nok at lave. Firmaet ansatte en 
ny vinduespudser kort efter, at han var ophørt. 

I den sidste uge, inden sagsøgte holdt op, og i tiden efter, at han var ophørt, begyndte nogle af kunderne at ringe og opsige aftalerne. Det 
drejede sig om 3 til 5 kunder om dagen. Hun undrede sig og orienterede Ivan Svendsen. I starten spurgte hun ikke kunden om baggrunden, 
men gjorde det senere. Hun fik bl.a. forklaret, at barnebarnet skulle udføre arbejdet, at kunden selv ville udføre arbejdet, og at kunden ville 
spare udgiften. En kunde fortalte, at sagsøgte skulle begynde hos dem. Kunderne gav ikke udtryk for utilfredshed. Normalt modtager 
sagsøgeren 1 til 2 opsigelser om måneden. Hun havde aldrig oplevet noget lignende. Hun begyndte at notere opsigelserne skriftligt. De 
modtog i alt ca. 20 opsigelser i den periode, hvilket svarer til ca. 25 % af kunderne. Kunden Gerd Agger opsagde aftalen den 18. april 
1997. 

Gerd Agger har forklaret, at hun driver en frisørforretning i Helsingør. Hun var kunde hos sagsøgeren, der i 1996 og 1997 sendte sagsøgte 
som vinduespudser. Indtil da var vinduespudsernes fremmøde noget uregelmæssige. Sagsøgte mødte derimod fast hver mandag morgen. 
På et tidspunkt fortalte sagsøgte, at han stoppede hos sagsøgeren. Hun spurgte om baggrunden. Sagsøgte oplyste, at han var blevet fyret, 
og at han troede, at han ville blive selvstændig. Hun sagde til ham, at hun gerne ville gå over til ham. Han fortalte hende, at hun i givet fald 
skulle opsige aftalen med sagsøgeren, hvilket hun gjorde. Hun har i dag en mundtlig aftale med sagsøgte. Hun valgte selv, at sagsøgte 
skulle pudse vinduer i forretningen fast hver mandag morgen. 

Hans Jørgen Elving har forklaret, at han driver en bedemandsforretning i Helsingør. Han har været kunde hos sagsøgeren. Han havde en 
mundtlig aftale med sagsøgeren, hvorefter han fik pudset vinduer i forretningen fast en gang om ugen. Han følte sig ikke bundet af aftalen. 
Sagsøgte pudsede vinduer hos ham, mens han var kunde hos sagsøgeren. Han var godt tilfreds med sagsøgtes arbejde. På et tidspunkt 
sendte sagsøgeren to andre vinduespudsere, som kunderne følte sig generet af. De kom hos ham to gange efter den 9. april 1997, hvor han 
opsagde aftalen med sagsøgeren. Sagsøgte pudsede ikke vinduer hos ham lige op til, at han ophørte hos sagsøgeren. Han rettede selv 
henvendelse til sagsøgte og bad om dennes assistance. Sagsøgte begyndte hos ham måneden efter, at han havde opsagt aftalen. Han er 
fortsat kunde hos sagsøgte. 

Lillian Martens har forklaret, at hun driver forretningen Tante 1 og Tante 2 i Helsingør. Sagsøgte pudsede vinduer i forretningen, og han har 
også pudset vinduer for hende privat, efter at han blev selvstændig. På et tidspunkt meddelte sagsøgte, at han holdt op hos sagsøgeren. 
Hun spurgte ham om baggrunden. Han forklarede, at han var blevet fyret. Hun spurgte ham, hvad han havde tænkt sig. Han svarede, at han 
ikke vidste det, men at han måske ville starte for sig selv. Hun sagde til ham, at hun i givet fald ønskede at være kunde hos ham, hvilket hun 
blev. Hun husker ikke hvornår. De talte om, at han skulle fortsætte på samme måde som tidligere. Han kommer en gang om ugen, og hun er 
meget tilfreds med hans arbejde. Hun giver nu 225 kr. inkl. moms pr. måned. 

Margit Lindberg har forklaret, at hun overtog Tårnkroen den 1. december 1996. Sagsøgte pudsede vinduer hos hende, mens han var ansat 
hos sagsøgeren. Hun var tilfreds med hans arbejde. En formiddag kom han ind i kroen og spurgte hende, om hun var tilfreds med hans 
arbejde, hvilket hun bekræftede. Han spurgte herefter, om han måtte fortsætte hos hende. Han oplyste, at han var blevet fyret på betingelser, 
der var uretfærdige, og at han ville starte for sig selv. Hun sagde ja på betingelse af, at det ikke blev dyrere. Hun husker ikke, om de talte om 
prisen. Men han fortsatte til den samme pris. På et tidspunkt blev hun ringet op af sagsøgeren. Hun oplyste, at hun fortsatte med sagsøgte, 



og at han var blevet selvstændig. 

Jens Krogh har forklaret, at han har været bestyrer af en DER forretning i Helsingør siden den 1. december 1996. Han blev kontaktet i 
forretningen af sagsøgte nogle dage før den 10. april 1997, hvor han opsagde vinduespudseraftalen med sagsøgeren. Sagsøgte sagde, at 
han var blevet selvstændig vinduespudser, og han tilbød sin ydelse. Han ved ikke, om sagsøgte i forvejen kendte prisen hos sagsøgeren. 
Han oplyste intet om, at han var blevet afskediget. Da sagsøgeren er en stor kunde hos DER, og da samarbejdet med sagsøgeren voksede 
i efteråret/vinteren 1999; opsagde han på et tidspunkt aftalen med sagsøgte. 

Parternes påstande 

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale 100.000 kr., subsidiært et efter rettens skøns mindre beløb, med tillæg 
af procesrente fra sagens anlæg den 22. maj 1998, til betaling sker, samt at ophøre med at servicere de kunder, som er nævnt i sagens 
bilag B. 

Sagsøgte har påstået frifindelse. 

Parternes argumenter 

Sagsøgerens advokat har gjort gældende, at sagsøgte har handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, ved at 
rette henvendelse til sagsøgerens kunder med opfordring til at antage ham til at udføre arbejdet. Selv om sagsøgte ikke er bundet af en 
konkurrenceklausul, står det ham ikke frit for at rette direkte henvendelse til sagsøgerens kunder for at få dem til at skifte til ham. 

Sagsøgte har endvidere under ansættelsen hos sagsøgeren på utilbørlig måde skaffet sig kendskab til sagsøgerens 
erhvervshemmeligheder ved at kopiere og/eller bortfjerne sagsøgerens fortrolige materiale, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1. Sagsøgte 
har ligeledes ubeføjet benyttet sagsøgerens erhvervshemmeligheder i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 2, idet sagsøgte har rettet 
henvendelse til sagsøgerens kunder med opfordring til at antage sagsøgte under anvendelse af kendskabet til sagsøgerens kundekreds, 
ydelser, priser og lignende. Det gøres gældende, at sagsøgte har haft kendskab til sagsøgerens datalister, der må betragtes som 
indeholdende erhvervshemmeligheder. Såvel direktør Ivan Svendsen som vidnet Inge Sewohl har forklaret, at sagsøgte har set og fået 
udleveret disse lister, hvilket til dels bestyrkes at sagsøgtes egen forklaring. Oplysningerne i datalisterne om sagsøgerens kunder, priser 
m.v. er økonomisk relevante og egnede til at påvirke konkurrenceevnen. Datalisterne er selve konkurrenceparametret inden for branchen, 
hvor det primære forhold er prisen for arbejdet. Datalisterne er endvidere ikke offentligt tilgængelige. 

Sagsøgte har udnyttet oplysningerne i datalisterne. 

Sagsøgte kan derfor efter markedsføringslovens § 13 forbydes at foretage servicering af de kunder, som er opregnet i sagens bilag B. 
Betingelserne i markedsføringslovens § 13, stk. 1, for at pålægge sagsøgte at betale erstatning til sagsøgeren er endvidere opfyldt. 
Erstatningsbeløbet bør skønsmæssigt fastsættes til 100.000 kr. eller et mindre beløb efter rettens skøn. Det bør tillægges processuel 
skadevirkning, at sagsøgte trods opfordring dertil ikke har fremlagt sine kundelister. 

Sagsøgtes advokat har gjort gældende, at sagsøgte ikke har overtrådt markedsføringslovens § 1 i sin henvendelse til sagsøgerens kunder. 
Det afgørende for vurderingen af, om markedsføringslovens § 1 er overtrådt, er den måde, som henvendelsen til kunderne er sket på. 
Sagsøgte har ikke direkte opfordret sagsøgerens kunder til at antage ham. Det er kun ét vidne, der har forklaret, at sagsøgte direkte 
opfordrede ham til at antage ham. I de øvrige tilfælde har kunderne selv sagt, at de ville skifte til ham. Der er endvidere ikke tale om, at 
sagsøgte kun har rettet henvendelse til sagsøgerens kunder, og sagsøgte ikke har miskrediteret sagsøgerens virksomhed. 

Hverken markedsføringslovens § 10, stk. 1, eller stk. 2, er overtrådt. De oplysninger om kunder, adresser og priser m.v., som sagsøgte har 
været i besiddelse af, har alle været nødvendige for, at sagsøgte kunne udføre sit arbejdet. Dette var da også efter vidnet Inge Sewohls 
egen forklaring baggrunden for, at hun udleverede oplysninger fra datalisterne til sagsøgte. Ingen af disse oplysninger kan betegnes som 
erhvervshemmeligheder. Der er ikke tale om en situation, hvor sagsøgeren driver et erhverv, hvor antallet af kunder er begrænset og 
udenforstående ikke er i stand til at afgøre priserne. Der foreligger ingen særlig indsats fra sagsøgerens side i relation til oparbejdelse af 
kundekredsen og fastsættelse af prisen. Inden for branchen vil alle være i stand til at finde frem til kunder, og prisniveauet må nødvendigvis 
lægge sig op ad det alment kendte. 

Det bestrides subsidiært, at sagsøgte ubeføjet har benyttet sagsøgerens erhvervshemmeligheder. Det bestrides yderligere, at sagsøgte 
under sin ansættelse på nogen måde har skaffet sig kendskab til sagsøgerens erhvervshemmeligheder, idet sagsøgte ikke har kopieret og 
eller bortfjernet sagsøgerens fortrolige materiale. 

Det gøres endvidere gældende, at sagsøgeren ikke på nogen måde har dokumenteret sit påståede tab. 

Begrundelse og konklusion 

Sagsøgte har uden forudgående uddannelse under sin ansættelse hos sagsøgeren hovedsagelig udført arbejde med vinduespudsning. 
Gennem sin ansættelse har sagsøgte erhvervet en viden om navn og adresse på kunderne, hvor ofte arbejdet skulle udføres og i en del 
situationer tillige prisen for arbejdet for enten at kunne opkræve betalingen eller aflevere girokort. Retten finder, at denne viden har været 
nødvendig for, at sagsøgte har kunnet udføre sit arbejde. 

Det foreligger ikke oplysninger om, at sagsøgeren har anvendt eksempelvis en hemmelig metode eller en hemmelig opskrift på sæben til 
brug for vinduespudsningen, ligesom der ikke er tale om nogen speciel kundekreds. Derimod er hele det pågældende geografiske område 
potentielle kunder for sagsøgerens virksomhed. Retten finder endvidere, at prisfastsættelsen inden for branchen ikke kræver specialviden, 
men i sagens natur afhænger af, hvor mange og hvor store vinduer der skal pudses, og hvor de er placeret i bygningen, herunder om der 
skal anvendes stige eller mere avancerede redskaber for at udføre arbejdet. Man kan ikke undgå at få viden om priserne og deres 
beregning, når man arbejder i branchen. 

De af sagsøgeren påberåbte datalister er ikke fremlagt. Retten kan dog på grundlag af vidnet Inge Sewohls forklaring konkludere, at 
oplysningerne i datalisterne var nødvendige for, at sagsøgte kunne udføre sit arbejde ude hos kunden. At sagsøgte ikke vil oplyse hvem der 
er hans kunder, er uden betydning for dette forhold. 

På denne baggrund finder retten ikke, at sagsøgte gennem sin ansættelse hos sagsøgeren er kommet i besiddelse af oplysninger, der kan 
betegnes som erhvervshemmeligheder, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1 og 2. 

Sagsøgeren havde ikke fritstillet sagsøgte, der ikke var bundet af en konkurrenceklausul, i opsigelsesperioden fra den 1. april 1997 til den 
8. april 1997, og sagsøgeren må derfor selv bære risikoen ved, at sagsøgte i denne periode havde kontakt med kunderne og benyttede 
denne til at sige farvel til disse. 

Efter bevisførelsen synes der at være en vis uklarhed om, hvor langt sagsøgte er gået i sine afsluttende henvendelser til sagsøgerens 
kunder, og efter vidnet Margit Lindbergs forklaring kan det vel ikke udelukkes, at sagsøgte i forhold til hende er gået noget videre end blot at 
tage afsked. Efter bevisførelsen finder retten det imidlertid ikke godtgjort, at sagsøgte har handlet i strid med markedsføringslovens § 1. 

Herefter frifindes sagsøgte for sagsøgerens påstande. 

Efter omstændighederne findes sagens omkostninger at kunne ophæves. 
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Thi kendes for ret 

Sagsøgte, Claus Corell, frifindes. 

Hver part bærer egne sagsomkostninger. 



 

Illoyalitet - Konkurrerendevirksomhed - 
Erhversvhemmeligheder 

Sø- & Handelsrettens dom af 27. juli 2000 

 
Sag V-0012-99 

Lau Ren v/Torben Laursen 
(advokat Michael Knop) 

mod 
Michael Thestrup 
(advokat Bent Sommer) 

 
Referencer: 
Markedsføringsloven § 1 
Markedsføringsloven § 10, stk. 2 
Markedsføringsloven § 13, stk. 2 
 
Afsagt af dommerne: 
Uffe Thustrup, Elmer og Povl Wentzel 

Resume 
Sagen drejer sig om, hvorvidt en vinduespudser V, som var ansat hos sagsøgeren A, havde overtrådt markedsføringslovens § 1 og § 10, 
stk. 2. Selve ansættelsen var bekræftet med en skriftlig kontrakt. Sideløbende drev V selvstændig virksomhed i henhold til en mundtlig aftale 
med A. Efter ansættelsens ophør uddelte V reklamemateriale, hvor han tilbød tidligere kunder hos A at fortsætte samarbejdet på hidtil 
gældende vilkår. Reklamematerialet blev uddelt før ansættelsens ophør. Sø- og Handelsretten fandt, at V havde handlet illoyalt i henhold til 
markedsføringslovens § 1, da han uddelte reklamesedlerne, samt at A af den grund havde mistet 28 kunder. Derimod fandt retten det ikke 
godtgjort, at V var kommet i besiddelse af oplysninger, der kunne betegnes som erhvervshemmeligheder, og der forelå derfor ingen 
krænkelse af markedsføringslovens § 10. V blev dømt til at betale erstatning i henhold til markedsføringslovens § 13, stk. 2.  
 

Sagsøgte, Michael Thestrup, var ansat som vinduespudser hos og samarbejdede også på anden måde med sagsøgeren, Lau Ren ved 
Torben Laursen. Da han blev opsagt, og parternes samarbejde ophørte, uddelte han en reklameseddel for sit eget firma til tidligere kunder. 
Nogle af disse blev senere kunder hos ham. 

Sagen angår 

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte herved har overtrådt markedsføringslovens § 1 og § 10, stk. 2, og om udmålingen af en 
eventuel erstatning. 

Sagsøgte blev fra den 1. januar 1997 ansat som vinduespudser hos sagsøgeren. Lønnen var ved tiltrædelsen aftalt til 13.000 kr. pr. måned, 
og arbejdstiden var aftalt til ca. 30 timer pr. uge. Der var aftalt et opsigelsesvarsel på 1 måned for begge parter. Ansættelsesforholdet var 
bekræftet ved en skriftlig ansættelseskontrakt. 

Sideløbende med sin ansættelse hos sagsøgeren drev sagsøgte selvstændig virksomhed med vinduespolering. Denne virksomhed udførte 
vinduespoleringsopgaver for sagsøgeren i henhold til en mundtlig samarbejdsaftale mellem sagsøgeren og sagsøgte. 

Sagsøgtes ansættelse hos sagsøgeren ophørte den 31. marts 1998. Efter denne dato ophørte også samarbejdet mellem sagsøgeren og 
sagsøgtes virksomhed. 

På et tidspunkt uddelte sagsøgte en reklameseddel, hvori han bl.a. tilbød at foretage vinduespudsning, til kunder bl.a. i Ishøj, Brøndby 
Strand, Bagsværd og Lyngby. Sedlen har følgende indhold: 

"Hvorfor ny vinduespudser. 

På grund af uoverensstemmelser i arbejdsgangen er mit samarbejde efter 2 år med firmaet Lauren ophørt pr. den 31. marts 1998. 

Da jeg derfor er startet for mig selv, skulle det glæde mig, om vi kunne fortsætte det gode samarbejde som før, på samme betingelser for 
det samme arbejde. 

Jeg træffes på telefon: ... eller på mobil ... 

Med venlig hilsen 

[sign.] 

Michael Thestrup" 

Sagsøgeren blev på et tidspunkt bekendt med sedlen via sine kunder, idet bl.a. kunden Lone Bjørn Hansen afleverede sedlen til 
sagsøgeren med påtegning om, at sedlen havde ligget i hendes postkasse sammen med opkrævningen fra sagsøgeren efter, at hun havde 
fået foretaget vinduespolering den 5. marts 1998. Også sagsøgerens kunde Tine Hallund afleverede sedlen til sagsøgeren med påtegning 
om, at den var blevet afleveret sammen med opkrævningen fra sagsøgeren den 19. marts 1998. 

I tidsrummet fra omkring den 17. marts 1998 til den 20. april 1998 registrerede sagsøgeren, at han modtog et efter hans opfattelse 
usædvanligt stort antal skriftlige og mundtlige opsigelser fra kunder, som sagsøgeren havde betjent med vinduespudsning. Sagsøgeren har 
fremlagt kopi af opsigelserne og af skriftlige registreringer af de mundtlige opsigelser. Ifølge dette materiale opsagde 33 kunder aftalen 
med sagsøgeren. Disse kunder var hovedsagelig bosiddende i Ishøj, Brøndby Strand, Bagsværd og Lyngby. Sagsøgte har oplyst, at 28 af 
de 33 kunder i perioden blev kunder hos ham. 

Sagsøgeren har fremlagt en oversigt over de kunder, som ifølge sagsøgerens registrering opsagde vinduespudseraftalen med sagsøgeren 
i den omhandlede periode. Oversigten angiver for hver enkelt kunde det beløb, som kunden betalte pr. vinduespudsning, intervallet mellem 
vinduespudsningerne og dækningsbidraget. Dette dækningsbidrag er beregnet som virksomhedens indtjening efter omkostninger, således 
at fakturabeløbet er fratrukket honorar (løn) til vinduespudseren og driftsomkostninger m.v. Ifølge oversigten udgør dækningsbidraget på de 
33 kunder over 4 år i alt 83.040 kr., dvs. pr. år ca. 20.000 kr. 

Sagsøgte har oplyst de tilsvarende beløb, som han har opkrævet hos hver af de 28 kunder, som gik over til ham. Han har for det meste 
opkrævet det samme beløb som sagsøgeren, men har dog opkrævet et højere beløb end sagsøgeren hos 4 kunder og et lavere beløb end 
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sagsøgeren hos 5 kunder. 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af bl.a. parterne. 

Torben Laursen har forklaret, at han i 1997 drev virksomhed med rengøring og vinduespudsning. Han havde både erhvervskunder og 
privatkunder. Vinduespudsning for privatkunder udgjorde ca. 33 % af hele virksomhedens omsætning. Han lærte sagsøgte at kende ca. 1 år 
før den 1. januar 1997. Sagsøgte begyndte med at arbejde for ham en gang om ugen. Sagsøgerens forretning voksede så meget, at han 
året efter indgik ansættelsesaftalen med sagsøgte. Pr. 1. januar 1997 udgjorde erhvervsomsætningen 50 %. 

Der var tale om en proforma-ansættelse af sagsøgte, idet sagsøgte reelt var underentreprenør for ham. De lavede ikke aftalen for at snyde 
nogen. Kontrakten blev oprettet, fordi der skulle foreligge et ansættelsesforhold af hensyn til hjemmeserviceordningen. Han indgik 
samarbejdsaftalen med sagsøgtes virksomhed, da det arbejde, som han kunne tilbyde sagsøgte, afhang af sæsonen. Erhvervskunder 
kunne ikke betjenes under hjemmeserviceordningen. Det arbejde, som sagsøgte fik betaling for som underentreprenør, var bl.a. arbejde for 
erhvervskunder. 

Sagsøgte fik den information om sagsøgerens virksomhed, som han ønskede at få. Han holdt intet skjult for sagsøgte, der kendte hans 
kunder. Kort efter, at han havde truffet sagsøgte, og før sagsøgte forlod sit job hos ISS, fik sagsøgte udleveret en udskrift over alle 
sagsøgerens kunder, da sagsøgte ønskede at se, om han ville kunne leve af at arbejde for ham. Han udskrev girokort over de private 
abonnementskunder, herunder vinduespudsningskunderne. Girokortene, der indeholdt oplysninger om interval for pudsningen og pris, blev 
udleveret til sagsøgte, som afleverede dem til kunden i forbindelse med arbejdets udførelse. Det var karakteristisk for de private kunder, at 
der blev aftalt pudsning udvendigt en gang om måneden mellem kl. 8 og 17. Hver måned udskrev sagsøgte den samlede database over alle 
private abonnementskunder. 

Prisfastsættelsen skete bl.a. ud fra antallet af vinduer, og om der skulle anvendes stige. Hvis der ikke på forhånd var fastsat en pris for 
arbejdet, foretog sagsøgte prisfastsættelsen ude hos kunden. Sagsøgte havde kendskab til sagsøgerens priser. De havde et tæt 
samarbejde. Sagsøgte havde ikke kendskab til alle sagsøgerens driftsomkostninger. Han havde talt om de øvrige ansatte med sagsøgte. 
Sagsøgte har været i stand til at udregne hans fortjeneste. 

Sagsøgte fik udleveret en stige, alt andet skulle han selv sørge for. Sagsøgte skulle således ud af sin løn selv afholde omkostninger til klude 
m.v. og skulle selv lægge bil til. Sagsøgte fik sygedagpenge. Sagsøgeren havde tegnet en ansvarsforsikring og var forsikret som 
arbejdsgiver. 

Han har selv skaffet alle sine kunder ved opkøb af misligholdte kundekartoteker og ved uddeling af reklamer og ved direct mail. Han købte 
på et tidspunkt et kundekartotek for 65.000 kr. af en enkeltmandsvirksomhed. Hans forretningsområde dækker Gentofte, Lyngby, Hellerup, 
Bagsværd, Søborg, Brøndby Strand, Ishøj, Vallensbæk, Solrød, Hvidovre, Rødovre, Birkerød og Allerød. Opsigelserne kom fra kunderne i 
Bagsværd, Lyngby, Søborg og Vallensbæk, og det er de områder, som sagsøgte betjente under ansættelsen hos ham. 

Han har drevet virksomhed i 6 år. Det er hans helt klare indtryk, at de private kunder først og fremmest lægger vægt på, om man holder 
aftalerne, og dernæst på prisen. De fleste af hans kunder har holdt fast ved ham. 

Omkring den 1. januar 1998 begyndte han ny virksomhed ved navn Polermestrene. Visionerne i Polermestrene var lidt større end i Lau Ren. 
Han spurgte sagsøgte, om han ville have en ledende stilling i det nye firma. Han blev ikke tilbudt medejerskab, men provision. Men 
sagsøgte var ikke interesseret i det. Sagsøgte forklarede, at han ønskede at starte for sig selv. Sagsøgte kunne være fortsat i ansættelsen 
og i samarbejdet med ham. De blev enige om, at sagsøgte ophørte hos ham pr. 1. april 1998. Der var ingen "uoverensstemmelser i 
arbejdsgangen". Han var ikke sur på sagsøgte. 

Da han kom hjem fra en ferie i marts 1998, blev han bekendt med, at der var sket et stort antal opsigelser. Normalt modtager han 1 - 2 
opsigelser pr. måned. Der er typisk flere opsigelser i efteråret, idet kunderne ønsker at holde pause i vinterhalvåret. Han havde aldrig 
oplevet noget lignende. Han blev første gang bekendt med sagsøgtes seddel efter den 20. marts 1998, hvor han fik kontakt med en kunde, 
som havde fået sedlen. Hans første tanke var, at han ikke kunne nå at afskedige sagsøgte. Han ringede til sagsøgte, der sagde, at han 
skulle have brudt en aftale mellem dem om, at Polermestrene skulle holde sig væk fra visse områder rent markedsføringsmæssigt. Men der 
har aldrig været nogen aftale om markedsopdeling. 

Han undersøgte ikke, hvor længe opsigelserne havde stået på. Opsigelserne kunne godt have stået på i en måned, uden at han var bekendt 
dermed. Han fik kontakt til nogle af kunderne, der bekræftede hans formodning om, at de var gået over til sagsøgte. Kunderne oplyste, at de 
havde fået sagsøgtes seddel, eller at sagsøgte personligt havde rettet henvendelse til dem. 

Michael Thestrup har forklaret, at han siden 1990 har været beskæftiget i vinduespudserbranchen. Han blev oplært som vinduespudser i et 
mindre firma gennem 3 år, hvor han fik indsigt i at drive erhvervsvirksomhed, og hvor han også selv gav tilbud på vinduespudsning. Han 
arbejdede derefter i ISS i 3 år. 

Under sin ansættelse hos sagsøgeren fik han i slutningen af hver måned en stak girokort. Han kunne lægge beløbene på girokortene 
sammen og på den måde se, hvad hans fortjeneste udgjorde som led i samarbejdsaftalen med sagsøgeren. Sagsøgeren oplyste ham 
endvidere i en seddel på stakken med girokort om, hvad han ville tjene på girokortkunderne. Han har aldrig set sagsøgerens regnskaber. 
Han ville helst havde alt sit arbejde for sagsøgeren ind under samarbejdsaftalen, da det af hensyn til momsen var bedst for hans firma. Ved 
ansættelsen talte sagsøgeren og han om, at han ville kunne vise kundekartoteket frem for at dokumentere ruterne, hvis han fik problemer 
med skattevæsenet. Han har aldrig fået oplyst nogen erhvervshemmeligheder. 

Han stod selv for driften. Han lagde således bil, sæbe og stige til. I starten lejede han en bil med stige af sagsøgeren. Han betalte intet til 
sagsøgerens drift. Hvis han fik udbetalt 13.000 kr. i henhold til ansættelsesaftalen, havde han gennemsnitligt 20.000 kr. til sig selv ved siden 
af. Sagsøgeren interesserede sig ikke for, om han lavede arbejde for ham hver dag, når blot han nåede kunderne inden for en måned. Han 
lavede sagsøgerens kunder først og bagefter sine egne, der var i det indre København og på Amager. 

Da sagsøgeren ønskede at begynde ny virksomhed, lavede de en markedsopdeling. De aftalte, at han beholdt sine områder samt 
yderligere 3 områder, og at sagsøgeren fik resten. Han fandt derefter ud af, at sagsøgeren ikke overholdt aftalen, idet sagsøgeren havde 
delt reklamer ud i hans områder. Han skulle samtidig holde sig væk fra sagsøgerens områder. Han følte sig meget dårligt behandlet. Han 
ville give sagsøgeren kamp til stregen. Han lavede reklamer for sin virksomhed og delte dem ud. Han havde masser af tid efter den 21. 
marts 1998, hvor han var færdig med sagsøgerens kunder. Han delte reklamerne ud i hele områder. Han delte ikke reklamerne ud til alle 
kunderne. 

Det er ham selv, der har skrevet sedlen. Han uddelte den til de kunder, som han følte, at han havde god kontakt til. Kunderne var i 
områderne Lyngby, Bagsværd, Vallensbæk og Ishøj. Han uddelte også sedlen i Søborg og Melby. Han begyndte først at uddele sedlen, 
efter at sagsøgeren var taget på ferie. Ingen af kunderne spurgte ham om, hvordan de skulle forholde sig med opsigelsen. Han har ikke 
tidligere lavet opsøgende arbejde i de pågældende områder. De 28 kunder, som gik over til ham, havde han kendt fra starten af, og nogle 
af dem havde han selv skaffet. 

Prisen på et kundekartotek er typisk 3 måneders bruttoindtjening på kunden ekskl. moms. 

Parternes påstande 



Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte tilpligtes at betale 110.720 kr. med tillæg af almindelig procesrente fra den 13. oktober 
1998. 

Beløbet fremkommer således: 

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. 

Parternes argumenter 

Sagsøgerens advokat har gjort gældende, at sagsøgte såvel under sit ansættelsesforhold hos sagsøgeren som efter sin fratræden 
systematisk og i udvalgte områder har rettet henvendelse til sagsøgerens kunder med tilbud om vinduespolering. Sagsøgte har ved 
personlig kontakt til sagsøgerens kunder samt ved at profilere sin egen vinduespudservirksomhed, herunder ved at underbyde sagsøgerens 
priser, groft tilsidesat reglerne om god markedsføringsskik i markedsføringslovens § 1. 

Sagsøgte har haft indgående kendskab til sagsøgerens kundedatabase, priser, driftsomkostninger og dækningsbidrag og har systematisk 
udnyttet disse oplysninger, som sagsøgeren betragter som erhvervshemmeligheder, og som er beskyttet efter markedsføringslovens § 10, 
stk. 2. 

Sagsøgte har ved afgivelse af tilbud benyttet sig af den indgående viden, som han havde opnået om sagsøgerens virksomhed, herunder 
bl.a. om priskalkulationer, tilbud og virksomhedens daglige procedurer. 

Sagsøgte har ved omdeling af reklamesedlen afgivet urigtige oplysninger om parternes samarbejdsforhold, hvorved sagsøgte under 
urigtige påskud og på uærlig vis har formået kunderne til at skifte leverandør. Det er en skærpende omstændighed, at sagsøgte har 
misrekommanderet sagsøgeren. Det bestrides, at der bestod samarbejdsvanskeligheder mellem sagsøgeren og sagsøgte. 

Sagsøgtes ansættelseskontrakt gjaldt indtil den 1. april 1998, og sagsøgte kunne ikke ensidigt anse kontrakten for ophørt allerede den 20. 
marts 1998. Sagsøgte har endog uddelt reklamesedlen allerede den 5. marts 1998. 

Det må lægges til grund, at sagsøgeren efter sagsøgtes fratræden modtog et stort antal opsigelser af aftalt vinduespolering, som kan 
henføres direkte til sagsøgtes illoyale adfærd under og efter ansættelsesforholdet. De 33 vilkårligt udvalgte kunder, der har opsagt deres 
aftale med sagsøgeren, har alle været trofaste kunder gennem lang tid, og ingen af aftalerne er opsagt på grund af utilfredshed med 
sagsøgerens arbejde. Kunderne ville aldrig have opsagt aftalen med sagsøgeren, hvis de ikke havde modtaget sagsøgtes seddel. 

Sagsøgtes handlinger har været af en sådan karakter, at det berettiger til erstatning, der kan opgøres til det påstævnte beløb. Det gøres 
gældende, at sagsøgerens kunder i gennemsnit har været kunder i sagsøgerens virksomhed i 4 år, hvorfor erstatningskravet er fastsat til 
tabt dækningsbidrag i 4 år. Dækningsbidraget er beregnet ud fra de indgåede aftaler. Der er lagt et tillæg på 33 % til de opgjorte 33 kunder 
efter et skøn, idet en række af de vinduespoleringskunder, der har opsagt poleraftaler, ikke har angivet årsagen til opsigelsen. 

Sagsøgtes advokat har gjort gældende, at sagsøgte ikke har udvist en adfærd, som strider mod markedsføringslovens § 1 og § 10. 

Sagsøgte var ikke omfattet af nogen konkurrenceklausul med sagsøgeren, og sagsøgte og sagsøgerens virksomheder har ikke indgået 
nogen konkurrence- eller kundeaftale, der medfører, at hver af parterne ikke frit kan uddele reklametryksager hvor som helst. Sagsøgte 
kunne derfor frit uddele reklamesedlen fra midten af marts 1998, hvor samarbejdet og ansættelsen i realiteten var ophørt. Efter sagsøgtes 
opfattelse ophørte ansættelsen og samarbejdsaftalen på grund af uoverensstemmelser. 

Det bestrides, at sagsøgte er blevet udstyret med et kundekartotek af sagsøgeren, eller at sagsøgte har set kundelister eller andre 
oplysninger, som har givet ham indblik i sagsøgerens kundesammensætning og disses geografiske placering. Sagsøgtes kendskab til 
sagsøgerens kundekreds er alene opstået ved, at sagsøgte hver dag betjente de kunder, som var angivet på de hjemmeservicegirokort, 
som sagsøgte dagligt fik udleveret. Sagsøgte havde på forhånd kendskab til prisfastsættelsen og branchen, som på ingen måde er 
driftshemmeligheder. Sagsøgte er ikke via sin ansættelse eller via samarbejdet med sagsøgeren kommet i besiddelse af oplysninger, som 
kan betegnes som erhvervshemmeligheder i markedsføringslovens forstand. 

Det er korrekt, at de 28 kunder har modtaget sagsøgtes reklameseddel som led i en samlet og fuldstændig omdeling af reklamemateriale, 
og at de 28 kunder overgik til at være kunder hos sagsøgte til de priser, som sagsøgte har oplyst. Sagsøgte betjener ikke og har ikke 
betjent andre af sagsøgerens kunder. Det bestrides, at sagsøgte på nogen måde har underbudt sagsøgeren. Priserne på vinduespolering 
er almindeligt kendt, bl.a. fordi der jævnligt uddeles reklamer for vinduespudsning. Prisen på vinduespolering er heller ikke nogen 
erhvervshemmelighed, der er værnet af markedsføringslovens § 10, stk. 2. 

Det bestrides, at sagsøgeren har lidt et tab, og at eventuelt tab af 28 kunder kan opgøres økonomisk ud fra de retningslinier, som 
sagsøgeren har anvendt. Sagsøgeren har endvidere ikke på nogen måde dokumenteret det påståede tab, herunder navnlig 
dækningsbidraget. Det gøres gældende, at kundekartoteker inden for vinduespoleringsbranchen normalt handles til en pris, der udgør 3 
måneders bruttoindtjening ekskl. moms. De 28 kunder, som sagsøgeren har mistet, udgør ud fra denne beregningsmetode alene en 
salgsværdi på 8.940 kr. 

Begrundelse og konklusion 

Da sagsøgte blev ansat hos sagsøgeren, var han uddannet i vinduespudserfaget i et andet firma, hvor han bl.a. havde lært om kalkulationer. 
På dette tidspunkt drev sagsøgte sideløbende den vinduespoleringsvirksomhed, som sagsøgeren havde indgået samarbejdsaftale med. 
Under sin ansættelse hos sagsøgeren udførte sagsøgte hovedsagelig arbejde med vinduespudsning. 

Gennem ansættelsen hos sagsøgeren, hvor sagsøgte bl.a. fik udleveret girokort til kunderne, har sagsøgte erhvervet viden om navn og 
adresse på sagsøgerens kunder, om intervallet mellem pudsningerne og om sagsøgerens pris for arbejdet. Retten finder, at denne viden 
har været nødvendig for, at sagsøgte har kunnet udføre sit arbejde for sagsøgeren. 

Der foreligger ikke oplysninger om, at sagsøgeren har anvendt eksempelvis en hemmelig metode eller en hemmelig opskrift på sæben til 
brug for vinduespudsningen, ligesom der ikke er tale om nogen speciel kundekreds. Retten finder endvidere, at prisfastsættelsen inden for 
branchen ikke kræver specialviden, men i sagens natur afhænger af, hvor mange og hvor store vinduer der skal pudses, og hvor de er 
placeret i bygningen, herunder om der skal anvendes stige eller mere avancerede redskaber for at udføre arbejdet. Man kan ikke undgå at 
få viden om priserne og deres beregning, når man arbejder i branchen. 

De af sagsøgeren påberåbte kundelister er ikke fremlagt, og det kan ikke mod sagsøgtes benægtelse lægges til grund, at sagsøgte skulle 
have fået udleveret en kundeliste. 

På denne baggrund finder retten ikke, at sagsøgte gennem sin ansættelse hos sagsøgeren eller den med sagsøgeren indgåede 
samarbejdsaftale er kommet i besiddelse af oplysninger, der kan betegnes som erhvervshemmeligheder, jf. markedsføringslovens § 10, 
stk. 2. 

Ansættelseskontrakten med sagsøgeren forpligtede sagsøgte til at arbejde for sagsøgeren indtil den 1. april 1998. Efter det oplyste lægger 
retten til grund, at også samarbejdsaftalen ophørte pr. 1. april 1998. Uanset om sagsøgte uddelte den omhandlede reklameseddel allerede 

Dækningsbidrag for 4 år i henhold til den foran omtalte oversigt over kunder 83.040kr.

Tillæg for ikke-registrerede opsigelser på 1/3 27.680kr.

I alt 110.720kr.
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den 5. marts 1998 eller først omkring den 20. marts 1998, ligger det fast, at sagsøgte uddelte sedlen, inden ansættelsen og samarbejdet 
med sagsøgeren var ophørt. 

Indledningen i den uddelte reklameseddel findes at være udtryk for en misrekommandering af sagsøgeren, og sedlen må i sin helhed 
opfattes således, at den giver sagsøgerens kunder indtryk af, at der kunne være problemer med at få udført vinduespolering fra 
sagsøgerens side. 

Efter bevisførelsen, herunder sagsøgtes egen forklaring, lægger retten til grund, at sagsøgte systematisk uddelte den omhandlede 
reklameseddel til sagsøgerens kunder i hvert fald i områderne Ishøj, Brøndby Strand, Bagsværd og Lyngby, og at denne henvendelse til 
sagsøgerens kunder medførte, at mindst 28 kunder skiftede over til sagsøgte. 

Retten finder, at sagsøgte ved denne fremgangsmåde, der fandt sted allerede under ansættelsen hos sagsøgeren, har handlet illoyalt og i 
strid med bestemmelsen om god markedsføringsskik i markedsføringslovens § 1. 

Denne overtrædelse forpligter sagsøgte til at betale erstatning for det lidte tab efter markedsføringslovens § 13, stk. 2. Efter de foreliggende 
oplysninger lægger retten til grund, at sagsøgeren har mistet mindst 28 faste kunder. Erstatningen fastsættes efter et samlet skøn over de 
foreliggende, til dels udokumenterede, oplysninger om dækningsbidrag m.v., til et beløb på 20.000 kr. 

Thi kendes for ret 

Sagsøgte, Michael Thestrup, skal til sagsøgeren, Lau Ren ved Torben Laursen, betale 20.000 kr. med tillæg af almindelig procesrente fra 
den 13. oktober 1998, til betaling sker, samt 7.000 kr. i sagsomkostninger. 

De idømte beløb skal betales inden 14 dage fra denne doms afsigelse. 
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SH2002.H-0104-00
SH2002.H 104/00

Direktør med bestemmende indflydelse i et fragtselskab blev
idømt bod for overtrædelse af en konkurrenceklausul, som
han havde påtaget sig i forbindelse med en delvis overdragelse
af selskabets aktiver. boden blev nedsat til ½ af det aftalte jf.
aftalelovens § 36.

Aftaler 1.5, 21.4, 3.2 og 4

Sø- og Handelsrettens dom afsagt den 19. april 2002 i sag H 104/00

Fredensborg Fragt A/S (Advokat August Jørgensen)
mod
Finn Klarskov Henriksen (Advokat Henrik Scharling)

retsformand Jens Feilberg, Benny Jepsen, Henrik Dam
Sagen drejer sig om hvorvidt sagsøgte, Finn Klarskov Henriksen,

har overtrådt den konkurrenceklausul han påtog sig i forbindelse med
at en del af AG Transport ApS, hvor Finn Klarskov Henriksen var
ansat, blev overdraget til sagsøgeren, Fredensborg Fragt A/S.

Påstande
Fredensborg Fragt har principalt nedlagt påstand om at Finn Klarskov
Henriksen tilpligtes at betale 2.600.000 kr. med tillæg af procesrente
fra sagens anlæg til betaling sker, subsidiært at Finn KlarskovHenriksen
tilpligtes at betale et mindre beløb efter rettens skøn.
Finn Klarskov Henriksen har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder
AG Transport havde i henhold til en rutekontrakt med Danske Fragt-
mænd a.m.b.a. retten til fragtruten i postnumrene 3300-3390, 3400,
3520 og 3600. AG Transport drev indtil sommeren 1998 blandt andet
fragtmandsvirksomhed i dette område.
AG Transport overdrog ved købekontrakt underskrevet den 1. juli

1998 følgende af sine aktiver til Fredensborg Fragt:
• medlemskapitalen i Foreningen Københavns Fragtmandshaller,
• aktierne i Danske Fragtmænd Sjælland A/S,
• andelsbeviserne i Danske Fragtmænd a.m.b.a.,
• 13 lastbiler,
• retten til holdepladser i Danske Fragtmænds Sjællands Fragtter-

minal,
• den fragtrute AG Transport efter aftale med Danske Fragtmænd

a.m.b.a. havde retten til,
• den del af distributionsvirksomheden der var knyttet til fragtruten,
• fragt- og distributionskunder i henhold til en kundeliste bilagt

købekontrakten samt
• goodwill knyttet til det overdragne.
AG Transport var på tidspunktet for overdragelsen ejet af Finn

Klarskov Henriksens forældre, Erling og Grethe Klarskov Henriksen,
og Finn Klarskov Henriksen var ansat som driftsleder i selskabet.
Købesummen der i alt udgjorde i alt 4.019.173 kr., var specificeret

således:
• betaling for medlemskapitalen i Foreningen Københavns Fragt-

mandshaller, 526.173 kr.,
• betaling for aktier i Danske Fragtmænd Sjælland A/S, 31.000

kr.,
• betaling for andelsbeviser i Danske Fragtmænd a.m.b.a., 12.000

kr.,
• betaling for 13 lastbiler, 1.900.000 kr. og

• betaling for holdeplads, goodwill, herunder kundekartotek og
aftaler vedrørende distributions- og kundekørsel, samt retten til
den overdragne fragtrute, 1.550.000 kr.

Handlen omfattede kun de anførte aktiver og således ikke AG
Transports eksportkørsel, kørsel af varer til og fra AG Transports lager-
hotel, kørsel for Mercedes Danmark A/S og for andre kunder (i kon-
trakten i parentes anført som afsendere) end dem der på kundelisten
er markeret som fragt- eller distributionskunder i postnumrene 1000-
3600.
Købekontraktens § 10 indeholder en konkurrenceklausul der angår

selskabet AGTransport, selskabets direktør Erling KlarskovHenriksen,
Grethe Klarskov Henriksen og Finn Klarskov Henriksen.
Klausulen der er tiltrådt af Finn Klarskov Henriksen, har følgende

ordlyd for Finn Klarskov Henriksens vedkommende:
“Finn Klarskov Henriksen er berettiget til at overtage og drive sæl-

gers tilbageværende virksomhed, jfr. § 2 [eksportvirksomhed, kørsel
til og fra AG Transports lagerhotel og kørsel for Mercedes Danmark,
andre kunder (afsendere) end dem der er markeret på kundelisten som
fragt- eller distributionskunder i postnumrene 1000-3600],men forplig-
ter sig indtil den 31/12 1999 til ikke at foretage fragtmandskørsel/di-
stributionskørsel for de i bilag 1 [kundelisten] angivne kunder indenfor
postnumrene 1000-3600.”Der er følgende håndskrevne tilføjelse “samt
for virksomheder der udfører fragtmandslignende virksomhed”.
Hver overtrædelse af konkurrenceklausulen skulle medføre en bod

på 100.000 kr.
Finn Klarskov Henriksen der den 4. juli 1998 blev direktør i AG

Transport, overtog selskabets anparter for 1 kr. Den 12. februar 1999
blev AG Transports aktiviteter overdraget til AG Transport A/S hvor
Finn Klarskov Henriksen er direktør og bestyrelsesmedlem, og hvor
Finn Klarskov Henriksen har kontrollerende indflydelse.
Fredensborg Fragt har anført at Finn Klarskov Henriksen har overt-

rådt konkurrenceklausulen i 26 tilfælde:
1. Transport udført af AG Transport for Knudsen Plast A/S i Frede-

riksværk til Lundbeck i Valby ifølge fragtbrev fra januar 1999.
2. AG Transports kørsel den 16. september 1998 fra Lokalbanken i

Hillerød til Nationalbanken.
3. To transporter foretaget af AG Transport i august 1998 for Foam

Consult i Skævinge til Dagrofa i Brøndby og Dagrofa i Odense.
4. Fem transporter udført af AG Transport i perioden september til

november 1998 for Nordisk Vermeer i Farum.
5. Fem transporter foretaget af AG Transport i perioden september

1998 til januar 1999 for Scandiaovnen i Allerød.
6. AG Transports kørsel den 19. januar 1999 fra Colgate i Glostrup

til Plania i Hillerød. Transporten blev bestilt af Ålborg Systemtransport.
7. Transport foretaget af AG Transport den 30. marts 1999 for Jensen

Nedrivning i Hillerød.
8. Fem kørsler udført af AG Transport i perioden februar til april

1999 for Høteca i Hillerød.
9. Tre kørsler foretaget af AG Transport i april 1999 for Frilunds

Specialværksted.
10. Transport af varer fra Tåstrup til Dantec Danmark i Farum i

september 1999.
11. Transport udført af AG Transport i november 1999 fra 3 Bo i

Hillerød til Byggemiljø i Odense. Transporten blev foretaget for Sea-
tainers regning.
Parterne er, bortset fra transporten til Dantec Danmark, enige om at

ovennævnte transporter er udført af AG Transport ApS eller AG
Transport A/S der under ét er betegnet AG Transport.
Knudsen Plast, Lokalbanken, Foam Consult, Nordisk Vermeer,

Scandiaovnen, Colgate, Jensen Nedrivning, Høteca, Frilunds Special-
værksted, Dantec Danmark og Seatainers er anført på den kundeliste
der var bilag til kontraktenmellemAGTransport og Fredensborg Fragt.
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Disse kunder er efter den fremlagte kundeliste ikke undtaget fra kon-
kurrenceklausulen.

Forklaringer
Leif Lund har forklaret at han er direktør for og medejer af Fredensborg
Fragt. AG Transport og Fredensborg Fragt forhandlede i foråret og
begyndelsen af 1998 om Fredensborg Fragts køb af AG Transport.
Vidnet forestod forhandlingerne for Fredensborg Fragt og Erling
Klarskov Henriksen førte forhandlingerne på vegne AG Transport.
Finn Klarskov Henriksen deltog ikke i forhandlingerne. Det blev under
forhandlingerne drøftet om Fredensborg Fragt kunne købe hele AG
Transport, men det var ikke muligt da der skulle være noget tilbage til
Finn Klarskov Henriksen.
Parterne havde under forhandlingerne svært ved at blive enige. Det

var vanskeligt at vurdere rigtigheden af Erling Klarskov Henriksens
oplysninger om omsætningen, dækningsbidraget og kundeunderlaget
fordi Erling Klarskov Henriksen ikke ville dokumentere forholdene.
Erling Klarskov Henriksen var desuden ikke interesseret i at der blev
indgået en konkurrenceklausul hvilket var en forudsætning for Fredens-
borg Fragt.
Det endte dog med at parterne ved Danske Fragtmænd a.m.b.a.'s

mellemkomst blev enige. Kontrakten blev herefter underskrevet den
1. juli 1998. Vidnet fik i forbindelse med underskrivelsen udleveret en
kundeliste og de tal der lå til grund for det oplyste om omsætningens
størrelse. Han fik sin bror, Kurt Lund, der er revisor hos Ernst &Young,
til at se på tallene. Han konstaterede at omsætningen ikke kunne nå det
af AG Transport oplyste niveau. Det resulterede i at Fredensborg Fragt
den 3. juli 1998 hævede handlen. Vidnet blev herefter kontaktet af AG
Transport, og der blev foretaget nogle justeringer i kundelisten, således
at nogle af de kunder Erling Klarskov Henriksen havde slettet fra listen
blev tilføjet. Overdragelsen af AG Transport til Fredensborg Fragt
skete herefter den 4. juli 1998.
Underskrivelsen af kontrakten den 1. juli 1998 skete hos AG Trans-

port. Erling Klarskov Henriksen, vidnet og Peter Jepsen fra Danske
Fragtmænd a.m.b.a. var til stede. Den håndskrevne tilføjelse til aftalens
§ 10 vedrørende konkurrenceklausulen for Finn Klarskov Henriksens
vedkommende skete denne dag. Tilføjelsen skete inden nogen under-
skrev kontrakten, og tilføjelsen blev påtegnet af Erling Klarskov Hen-
riksen. Finn Klarskov Henriksen deltog ikke i mødet, men blev tilkaldt
for at underskrive kontrakten.
De 26 kørsler foretaget af AG Transport er alle sket i strid med

konkurrenceklausulen idet kørslerne er fragt- og distributionskørsler
for kunder på kundelisten. Fragtmandskørsel er enhver form for trans-
port der sker til og fra en fragtcentral. Distributionskørsler er enhver
kørsel der foretages af en vognmand i egen bil for at hente varer hos
en eller flere kunder og herefter bringe varerne til en modtager uden
om en fragtcentral. Visse transporter er franko, andre ufranko, men det
er uden betydning for konkurrenceklausulen. Det beror på tilfældigheder
at Fredensborg Fragt har opdaget de distributionskørsler AGTransport
har foretaget. En del af de fragtkørsler AG Transport har foretaget i
strid med Finn Klarskov Henriksens konkurrenceklausul har vidnet
konstateret ved at søge på Danske Fragtmænds database hvor fragtbre-
vene er registreret. Vidnet har herved konstateret at overtrædelserne
af konkurrenceklausulen er mere omfattende end det fremgår af denne
sag, men Fredensborg Fragt har valgt at begrænse sagen til alene at
angå 26 forhold. At overtrædelserne har et større omfang, kan eksem-
pelvis ses ved at sammenholde de fragtbreve der er udleveret til de
større kunder på kundelisten, med de kørsler Fredensborg Fragt har
udført for kunden. Fragtbrevene der har fortløbende numre, udleveres
i serier til kunderne. Vidnet har konstateret at der er huller i serienum-
rene for så vidt angår de transporter Fredensborg Fragt har udført for
kunderne. Vidnet har ved søgning på Danske Fragtmænd a.m.b.a.'s
database opdaget at en del af disse transporter er udført af AG Trans-

port, og det er derfor nærliggende at tro at AG Transport også har udført
de øvrige transporter hvor der er huller i fragtbrevenes serienumre.
Finn Klarskov Henriksen har forklaret at han var chauffør i AG

Transport fra 1981. Han blev ansat som driftsleder i 1988, og det var
han stadig da dele af AG Transport blev solgt til Fredensborg Fragt.
Det var hans far der forestod forhandlingerne for AG Transport. Han

var ikke selv indblandet i forhandlingerne om overdragelsen. Han blev
ikke inddraget i drøftelser om kontraktens udformning, og han har intet
kendskab til forhandlingsforløbet. Han blandede sig ikke. Hans far
fortalte ham samme dag kontrakten blev underskrevet, at han ikke
måtte have noget med fragtmandskørsel at gøre. Det var ikke noget
problem da han ikke ønskede at beskæftige sig hermed. Hans far
kaldte ham senere samme dag ind på sit kontor hvor Leif Lund og Peter
Jepsen også var til stede. Kontrakten lå slået op på sidste side, og hans
far bad ham om at underskrive kontrakten hvilket han gjorde. Hans far
sagde at han roligt kunne skrive under, for kontrakten var godkendt af
advokat Scharling. Han skrev derfor under uden at læse kontrakten.
Han havde ikke tidligere set kontrakten. Han fik ingen penge for at
påtage sig konkurrenceklausulen.
Han blev herefter direktør for den resterende del af AG Transport,

og han købte anparterne for 1 kr.
Det er rigtigt at AG Transport i få tilfælde ved en fejl har kørt for

kunder der er anført på kundelisten, men det har været ganske få tilfæl-
de. AG Transport foretog mange forretninger dagligt. Da han overtog
den resterende del af virksomheden, var der ca. 400 fragtbreve om da-
gen. Der kunne derfor ske en fejl hvorved der blev foretaget en transport
i strid med konkurrenceklausulen. Han havde imidlertid indskærpet
overfor personalet at dette ikke måtte forekomme, og at medarbejderne
altid skulle sikre sig at AG Transport havde ret til at foretage de enkelte
transporter. De fleste kørsler som Fredensborg Fragt påberåber sig, er
ikke i strid med den konkurrenceklausul han har påtaget sig.
Transporten for Knudsen Plast angår således en transport fra AG

Transports lagerhotel til Lundbeck. Transporten er en lagertransport
og derfor ikke i strid med konkurrenceklausulen.
Transporten for Lokalbanken er en transport af mønter fra Lokalban-

ken til Nationalbanken. Transporten er ikke fragt- eller distributions-
kørsel, men en specialtransport.
Det er rigtigt at AG Transport har udført transporterne for Foam

Consult og Nordisk Vermeer i strid med konkurrenceklausulen.
Transporterne for Scandiaovne er specialtransporter idet det kræver

specielt udstyr at transportere og aflæsse de tunge keramikovne som
transporterne angår. Der er desuden også inkluderet monteringsopgaver
i disse transporter, og Scandiaovne har specifikt anmodet om at AG
Transport forestod transporterne.
Transporten fra Colgate er foretaget af AG Transport. Transporten

blev bestilt af Ålborg Systemtransport. Det er således Ålborg System-
transport der er kunden, og ikke Colgate.
AG Transports kørsel for Jensen Nedrivning angår transport af nogle

maskiner der stod på lagerhotellet, og som skulle transporteres til
kunden. Transporten er derfor ikke omfattet af konkurrenceklausulen.
De foretagne kørsler for Høteca er ligeledes alle lagerkørsler.
Transporterne vedrørende Frilunds Specialværksted er ikke omfattet

af konkurrenceklausulen fordi forsendelserne er ufranko.
Han kender ikke noget til transporten til Dantec i Farum. Hverken

han eller AG Transport har haft noget med denne transport at gøre.
Transporten fra 3 Bo er rekvireret af 3 Bo. Han var ikke klar over at

Seatainers havde noget med transporten at gøre. Det var 3 Bo der var
kunden, og han og AGTransport har derfor været berettiget til at udføre
transporten.
AG Transport har på ingen måde systematisk overtrådt konkurrence-

klausulen. Det forhold at Fredensborg Fragt har konstateret at nogle
kunder ikke har anvendt alle fragtbreve i en serie, er ikke ensbetydende
med at AG Transport har foretaget kørslerne. En forklaring på de
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manglende fragtbreve kan eksempelvis være at fragtbrevene slet ikke
er blevet brugt på grund af at kunden har skrevet forkert.
Erling Klarskov Henriksen har forklaret at han stiftede AG Transport

i 1966. Inden aftalen med Fredensborg Fragt kom i stand, var der en
del forhandlinger om kontraktens udformning og de nærmere vilkår
for overdragelsen. Han husker at der ikke var den bedste kemi mellem
parterne, og han nægtede at udlevere en kundeliste før aftalen var en-
delig på plads. Parterne drøftede ikke definitionerne af eksempelvis
fragt- og distributionskørsel under forhandlingerne.
Danske Fragtmænd a.m.b.a. skulle godkende aftalen, og det var et

krav både fra Danske Fragtmænd og fra Fredensborg Fragt at aftalen
indeholdt en konkurrenceklausul. For vidnets eget vedkommende betød
det ikke noget da han ville ophøre som vognmand, men han var mod-
stander af at der blev indføjet en klausul vedrørende Finn Klarskov
Henriksen. Det var imidlertid et krav at der blev indføjet en konkurren-
ceklausul for Finn. Han spurgte derfor Finn om han ville acceptere
dette. Finn underskrev kontrakten efter at vidnet havde gjort ham be-
kendt med konkurrenceklausulen.
Han husker ikke nærmere om baggrunden for at boden for overtræ-

delse af konkurrenceklausulen blev fastsat til 100.000 kr. pr. gang.
Efter salget til Fredensborg Fragt blev den resterende del af AG

Transport overdraget til Finn for 1 kr. Han husker ikke nærmere om
hvorledes prisen blev fastsat.
Kurt Lund har forklaret at han er Leif Lunds bror. Han er statsautori-

seret revisor. Han var involveret i forhandlingerne mellem Fredensborg
Fragt og AG Transport. Der blev under forhandlingerne brugt en del
ressourcer på konkurrenceklausulen. Det skyldtes at Finn Klarskov
Henriksen skulle overtage den resterende del af AG Transport. Det var
derfor vigtigt for Fredensborg Fragt at der blev indføjet en konkurren-
ceklausul vedrørende Finn Klarskov Henriksen.
Vidnet var ikke til stede på mødet den 1. juli 1998 hvor kontrakten

blev underskrevet. Senere samme dag fik Fredensborg Fragt kundelisten
og oplysningerne fra AG Transports bogholderi om virksomhedens
forhold. Det havde ikke været muligt at få dem før fordi Erling Klarskov
Henriksen ikke ville udlevere disse oplysninger inden aftalen var un-
derskrevet.
Vidnet, en partner fra Ernst & Young og en IT-kyndig ligeledes fra

Ernst & Young gennemgik oplysningerne. De konstaterede at der
mangledemindst 600.000 kr. af den omsætning der ifølge oplysningerne
fra AG Transport skulle være. Dette forhold blev drøftet med Erling
Klarskov Henriksen, og Erling Klarskov Henriksen tilføjede herefter
nogle af de kunder på kundelisten han havde holdt ude af aftalen.
Kundelisten er bygget op således at den kunde der er anført, er

modtager af regningen for transporten. Transporter der foretages
ufranko, fremgår derfor ikke af listen, ligesom fragtcentralkørsel ikke
fremgår af kundelisten.
Peter Jepsen har forklaret at han er ansat i Danske Fragtmænd

a.m.b.a. Danske Fragtmænd a.m.b.a. skal godkende overdragelser af
fragtruter omfattet af aftaler med Danske Fragtmænd. Vidnet blev in-
volveret i parternes forhandlinger fordi parterne ikke kunne blive enige
om den nærmere udformning af aftalen. Vidnet deltog i et møde med
parterne den 26. juni 1998. Parterne var uenige om en række forhold.
Der var blandt andet diskussion om hvordan distributionskunder og
andre kunder skulle afgrænses. Parterne drøftede endvidere udformnin-
gen af en konkurrenceklausul. På mødet blev parterne enige om at
sælgers advokat skulle koncipere et udkast til aftale, og at der skulle
udarbejdes en kundeliste.
Det er helt sædvanligt at aftaler hvorefter fragtruter overdrages, in-

deholder konkurrenceklausuler. Konkurrenceklausulerne har sammen-
hæng med værdifastsættelsen af goodwill. Det blev i forbindelse med
parternes forhandlinger om konkurrenceklausulen endvidere drøftet
hvordan den resterende del af AG Transport skulle videreføres. Det

blev herunder nævnt at Finn KlarskovHenriksen forudsattes at overtage
den resterende del af AG Transport.
Der blev herefter afholdt et nyt møde den 1. juli 1998. I mødet deltog

Erling Klarskov Henriksen, Leif Lund og vidnet. På mødet blev kun-
delisten gennemgået. Der blev ikke på mødet foretaget ændringer i
kundelisten hvilket fremgår af originalen som vidnet har. Aftalen blev
underskrevet. Finn Klarskov Henriksen blev bedt om at komme ind
for at underskrive kontrakten. Kontrakten blev ikke gennemgået for
Finn Klarskov Henriksen. Det var vidnets indtryk at Finn Klarskov
Henriksen havde fuldt kendskab til kontrakten.
Fredensborg Fragt hævede et par dage efter aftalen fordi den ikke

var god nok. Det endte imidlertidmed at parterne blev enige om aftalens
udformning.
Danske Fragtmænd a.m.b.a. fik senere en henvendelse om at AG

Transport eventuelt handlede i strid med den indgåede konkurrence-
klausul. Danske Fragtmænd kontaktede i den anledning ErlingKlarskov
Henriksen, ligesom Danske Fragtmænd skrev til Århus Fragtcentral.
Advokat Henrik Scharling har forklaret at han var advokat for AG

Transport i forbindelse med forhandlingerne om overdragelse af virk-
somheden til Fredensborg Fragt. Der blev afholdt flere forhandlings-
møder. Advokat August Jørgensen, Leif Lund, Kurt Lund, Erling
Klarskov Henriksen og vidnet deltog i forhandlingerne. Finn Klarskov
Henriksen var ikke på nogen måde inddraget i forhandlingerne.
Erling Klarskov Henriksen ville ikke under forhandlingerne udlevere

en kundeliste, og Fredensborg Fragt ville ikke tiltræde en aftale uden
at have set kundelisten. Løsningen blev derfor at aftalen blev under-
skrevet, og at Fredensborg Fragt kunne hæve aftalen hvis kundelisten
ikke opfyldte forudsætningerne.
Vidnet var på flere punkter utilfreds med formuleringerne i kontrak-

ten. Han ønskede flere opstramninger og definitioner i kontrakten.
Parternes forhandlinger var præget af at de nærede dyb mistillid til
hinanden, og forhandlingsforløbet var derfor vanskeligt. På et tidspunkt
sagde Erling Klarskov Henriksen direkte at vidnet skulle “lade det
flyde”, og der blev derfor ikke foretaget de fornødne definitioner i
parternes aftale.
Vidnet ved ikke hvornår den håndskrevne tilføjelse til konkurrence-

klausulen vedrørende Finn Klarskov Henriksen blev tilføjet. Størrelsen
af konventionalboden blev ikke diskuteret under parternes forhandlin-
ger.
Vidnet har ikke under forhandlingerne drøftet konkurrenceklausulen

med Finn Klarskov Henriksen. Vidnet drøftede konkurrenceklausulen
med Finn Klarskov Henriksen da denne købte den resterende del af
AG Transport.
August Jørgensen har forklaret at han var advokat for Fredensborg

Fragt i forbindelse med forhandlingerne med AG Transport. Det var
under forhandlingerne helt klart at Finn Klarskov Henriksen skulle
overtage den resterende del af AGTransport. Det var derfor ikke muligt
for Fredensborg Fragt at købe hele AG Transport. Finn Klarskov
Henriksen deltog ikke i forhandlingerne mellem AG Transport og
Fredensborg Fragt. Under forhandlingerne var der en del diskussion
om formuleringen af konkurrenceklausulen. Det var naturligvis vigtigt
for Fredensborg Fragt at Finn Klarskov Henriksen også blev bundet
af konkurrenceklausulen for at forhindre at han fortsatte AG Transport
som hidtil. Størrelsen af boden blev ikke drøftet nærmere under parter-
nes forhandlinger.
Carsten Bjørn Nielsen har forklaret at han er statsautoriseret revisor.

Han var revisor for AG Transport på tidspunktet for overdragelsen af
dele af AGTransport til Fredensborg Fragt. Han undersøgte det talmæs-
sige materiale der lå til grund for oplysningerne i kontrakten om om-
sætningens størrelse. Han gennemgik materialet og sikrede sig at det
var troværdigt. Det skete på baggrund af Erling Klarskov Henriksens
oplysninger om hvordan kunderne skulle opdeles. Vidnet deltog ikke
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i formuleringen af kontrakten, og han var ikke til stede ved kontraktens
underskrivelse.
Palle Vejen har forklaret at han er ansat hos Bech-Hansen & Studs-

gaard. FinnKlarskovHenriksen ringede til Bech-Hansen&Studsgaards
afdeling i Odense vedrørende en transport til Høteca i april 1999. Bech-
Hansen & Studsgaard skulle køre godset til København hvor AG
Transport ville forestå transporten til Høteca i Hillerød. Transporten
blev ved en fejl sendt via fragtcentralen hvorved det blev opdaget at
AG Transport handlede i strid med konkurrenceklausulen.
AG Transport forsøgte herefter at få Bech-Hansen & Studsgaard til

at hente en anden transport. Bech-Hansen & Studsgaard sagde nej da
de ikke ville medvirke til AG Transports handlinger i strid med en
indgået konkurrenceklausul. AG Transport fik i stedet en anden vogn-
mand til at hente godset.
Gunnar Jensen har forklaret at han er ansat hos Danske Fragtmænd

Århus. Han var bekendt med at der i forbindelse med overdragelsen
af AG Transports virksomhed til Fredensborg Transport var indgået
en konkurrenceklausul. Vidnet har ikke nærmere kendskab til indholdet
af konkurrenceklausulen.
Den 15. september 1998 indgik Erling Klarskov Henriksen på vegne

AG Transport en aftale med Danske Fragtmænd Århus om transport
af reservedele til Mercedesbiler. Danske Fragtmænd Århus havde fået
oplyst at transporter forMercedes var undtaget fra ovennævnte konkur-
renceklausul.
Danske FragtmændÅrhus fik en henvendelse fra Danske Fragtmænd

a.m.b.a. om at AG Transport handlede i strid med den indgåede kon-
kurrenceklausul, ligesom AG Transport udførte transporter i strid med
danske fragtmænds system. På baggrund heraf ophævede Danske
Fragtmænd Århus aftalen med AG Transport.

Procedure
Fredensborg Fragts advokat har gjort gældende at Finn Klarskov
Henriksen er rette sagsøgte. Finn Klarskov Henriksen har tiltrådt kon-
kurrenceklausulen og herved også konventionalbodens størrelse. Han
vidste hvad han skrev under på, og han er derfor bundet af konkurren-
ceklausulen. Der er ydet betaling for klausulen gennem betaling for
goodwill, og dermedmå Finn Klarskov Henriksen der overtog restvirk-
somheden, indirekte have fået betaling. Bestemmelsen i klausulen må
fortolkes således at Finn Klarskov Henriksen ikke har mulighed for
gennem et selskab at drive virksomhed i strid med konkurrenceklausu-
len. Da transporterne er foretaget af AG Transport hvor Finn Klarskov
Henriksen havde kontrollerende indflydelse, er transporterne sket i
strid med konkurrenceklausulen. Finn Klarskov Henriksen skal som
følge heraf betale en bod til Fredensborg Fragt på i alt 2.600.000 kr.
Det bestrides at der er grundlag for at bringe aftalelovens § 36 i anven-
delse.
Efter bevisførelsen er det godtgjort at Finn Klarskov Henriksen sy-

stematisk har overtrådt konkurrenceklausulen. Der er udført fragt- og
distributionskørsel for kunder der er omfattet af kundelisten hvilket er
i strid med konkurrenceklausulen. Efter konkurrenceklausulen er der
forbud mod at være såvel udførende som kontraherende fragtfører idet
klausulen ellers ville kunne omgås og dermed gøres indholdsløs. Det
er uden betydning om forsendelsen var franko eller ufranko. Det er
kundekontakten der er afgørende. Kundelisten har en sådan fast afgræns-
ning at Finn Klarskov Henriksen ikke på nogen måde kan have været
i tvivl om konkurrenceklausulens omfang. Overtrædelserne er således
ikke begået i god tro.
Der er ikke grundlag for at lægge Finn Klarskov Henriksens forkla-

ring om at en væsentlig del af de foretagne kørsler er specialtransporter
og kørsel for lagerkunder til grund. De fremlagte fragtbreve tyder der-
imod på at kørslerne er helt sædvanlige fragt- og distributionstranspor-
ter. Det er godtgjort at Finn Klarskov Henriksen har overtrådt konkur-
renceklausulen i 26 tilfælde. Finn Klarskov Henriksen har ved overtræ-

delserne pådraget sig erstatningsansvar der skal afgøres efter det aftalte
om konventionalbod hvorfor han skal betale 2.600.000 kr.
Finn Klarskov Henriksens advokat har gjort gældende at Finn

Klarskov Henriksen ikke har deltaget i forhandlingerne om aftalen
mellem AG Transport og Fredensborg Fragt. Han blev ikke gjort nær-
mere bekendt med kontraktens indhold inden underskrivelsen, og han
tiltrådte således konkurrenceklausulen uden at være nærmere informeret
om baggrunden herfor. Finn Klarskov Henriksen har ikke overtrådt
konkurrenceklausulen idet eventuelle overtrædelser er foretaget af AG
Transport ApS og AG Transport A/S. Finn Klarskov Henriksen er
derfor ikke rette sagsøgte. Bestemmelsen om konventionalbod kan i
øvrigt alene gøres gældende overfor sælgeren, og således ikke overfor
Finn Klarskov Henriksen.
Kontrakten mellem AG Transport og Fredensborg Fragt er på flere

punkter uklar. Begreberne fragtmandskørsel, fragtmandsvirksomhed,
distributionsvirksomhed er eksempelvis ikke defineret. Kontrakten må
derfor fortolkes indskrænkende i tilfælde af tvivl hvilket der er i flere
af de tilfælde hvor det skal vurderes om Finn Klarskov Henriksen har
overtrådt konkurrenceklausulen. Det gøres i den forbindelse gældende
at det ved vurderingen af om hvem der er kunden i de relevante forhold,
må ses på om forsendelserne var franko eller ufranko. Det er således
den der betaler der må anses som kunden.
Efter Finn Klarskov Henriksens forklaring må det lægges til grund

at transporterne for Knudsen Plast, Lokalbanken, Scandiaovne, Jensen
Nedrivning og Høteca ikke er omfattet af konkurrenceklausulen idet
det er lagerkørsler og specialtransporter. Transporterne fra Colgate er
ikke en overtrædelse fordi transporten blev bestilt af Ålborg System-
transport. Transporterne vedrørende Frilunds Specialværksted er efter
Finn Klarskov Henriksens forklaring heller ikke i strid med konkurren-
ceklausulen. Det samme gør sig gældende for så vidt angår transporten
fra 3 Bo idet 3 Bo ikke er anført på kundelisten, og Seatainers som
overtrædelsen ifølge Fredensborg Fragt skulle angå, er slet ikke anført
på fragtbrevet. Endelig bestrides det at Finn Klarskov Henriksen har
haft noget med transporten til Dantec at gøre.
Det er erkendt at AG Transport har foretaget transporter for Foam

Consult og Nordisk Vermeer, og at disse transporter er almindelige
fragt- og distributionskørsler, men Finn Klarskov Henriksen har været
i god tro da transporterne blev udført. Da Fredensborg Fragt ikke kan
anses for at være berørt af disse få, ubetydelige transporter udført mod
et beskedent vederlag, er der ikke grundlag for at Finn Klarskov Hen-
riksen skal betale bod. Det gøres i den forbindelse gældende at Finn
KlarskovHenriksen ikke fik betaling for at påtage sig konkurrenceklau-
sulen, og at konkurrenceklausulen på grund af den manglende betaling
og overtrædelsernes karakter må tilsidesættes efter aftalelovens § 36.

Rettens bemærkninger
Finn Klarskov Henriksen har underskrevet aftalenmellem Fredensborg
Fragt og AG Transport. Finn Klarskov Henriksen er derfor bundet af
konkurrenceklausulen således som den fremgår af kontrakten. Konkur-
renceklausulen medfører at Finn Klarskov Henriksen ikke gennem et
selskab der er ejet af ham kan drive virksomhed i strid med konkurren-
ceklausulen.
De af Fredensborg Fragt anførte transporter er foregået i den periode

Finn Klarskov Henriksen var bundet af konkurrenceklausulen.
Retten lægger efter Finn Klarskov Henriksens forklaring til grund

at transporten for Knudsen Plast til Lundbeck var en transport fra AG
Transports lagerhotel og som følge heraf ikke i strid med konkurrence-
klausulen.
AGTransports kørsel for Lokalbanken til Nationalbanken angår efter

det oplyste transport af mønter. Det er herefter rettens opfattelse at
transporten ikke kan betegnes som en fragt- eller distributionskørsel,
men derimodmå betegnes som en specialtransport der ikke er omfattet
af konkurrenceklausulen.
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Kørslerne for FoamConsult og Nordisk Vermeer, i alt syv transporter,
er efter Finn Klarskov Henriksens forklaring foretaget i strid med det
aftalte. Finn Klarskov Henriksen har derfor i disse tilfælde overtrådt
konkurrenceklausulen.
Scandiaovne er anført på kundelisten, og Finn Klarskov Henriksen

må derfor ikke foretage fragt- og distributionskørsel for Scandiaovne.
AGTransport har foretaget fem transporter for Scandiaovne, men Finn
Klarskov Henriksen har gjort gældende at transporterne angår tunge
keramikovne der som følge af vægt og installationsopgave må anses
for specialtransporter der ikke er omfattet af konkurrenceklausulen.
Det fremgår af de fremlagte fragtbreve at de leverede varer pr. stk. har
haft en vægt på henholdsvis 575 kg, 560 kg, 35 kg, 50 kg og 180 kg.
Det kan ikke antages at transporterne af varerne på 35 kg, 50 kg og
180 kg har været specialtransporter.
Finn Klarskov Henriksen har derfor overtrådt konkurrenceklausulen

ved at lade AG Transport udføre disse transporter. Retten finder ikke
at kunne afvise at transporterne på 575 kg og 560 kg har været special-
transporter hvorfor det ikke er godtgjort med tilstrækkelig sikkerhed
at Finn Klarskov Henriksen ved disse transporter har overtrådt konkur-
renceklausulen.
Finn Klarskov Henriksen har ved AG Transports kørsel fra Colgate

i Glostrup til Plania i Hillerød overtrådt konkurrenceklausulen idet
Colgate er anført på kundelisten. Det bemærkes herved at Colgate på
fragtbrevet er anført som afsender, og det findes uden betydning at det
er Ålborg Systemtransport der har rekvireret transporten.
Efter Finn Klarskov Henriksens forklaring er transporten for Jensen

Nedrivning sket fra AG Transports lagerhotel til kunden. Der er ikke
er grundlag for at tilsidesætte Finn Klarskov Henriksens forklaring
hvorfor det ikke er godtgjort at der ved transporten er sket en overtræ-
delse af konkurrenceklausulen.
Høteca er anført på kundelisten, og det fremgår ikke af listen at

Høteca er en lagerkunde der ikke er omfattet af konkurrenceklausulen.
Da det ikke ved de fremlagte fragtbreve vedrørende transporterne for
Høteca eller på andenmåde er godtgjort at transporterne er lagerkørsler,
anser retten det for bevist at Finn Klarskov Henriksen overtrådt kon-
kurrenceklausulen ved at lade AG Transport udføre transporterne for
Høteca.
Det er ubestridt at AG Transport har foretaget kørsler for Frilunds

Specialværksted. Efter de fremlagte fragtbreve anses det for godtgjort
at kørslerne har været almindelige fragt- og distributionskørsler. Her-
efter og da Frilunds Specialværksted er medtaget på kundelisten som
bilag til parternes aftale, er disse kørsler sket i strid med konkurrence-
klausulen.
Det fremgår ikke af det fremlagte fragtbrev vedrørende transporten

til Dantec Danmark at AG Transport eller Finn Klarskov har udført
transporten. Herefter og efter Finn Klarskov Henriksens forklaring om
at hverken han eller AG Transport har haft noget med transporten at
gøre, er det ikke godtgjort at konkurrenceklausulen er overtrådt for så
vidt angår denne transport.
Det fremgår af det fremlagte fragtbrev at AG Transport har udført

en transport med 3Bo i Hillerød som afsender og med Byggemiljø i
Odense som modtager. Hverken 3Bo eller Byggemiljø er anført på
kundelisten. Det fremgår ikke af fragtbrevet at Se-atainers var involveret
i transporten. Det forhold at transporten er udført for Seatainers' regning
kan ikke føre til at Finn Klarskov Henriksen ved denne transport har
overtrådt konkurrenceklausulen.
Det er således godtgjort at Finn Klarskov Henriksen i 18 tilfælde har

overtrådt konkurrenceklausulen hvilket han skal betale bod for. Efter
den indgåede aftale skal der betales 100.000 kr. for hver overtrædelse
af konkurrenceklausulen. Under hensyn til størrelsen af det beløb Fre-
densborg Fragt har betalt for goodwill herunder kundelisten, finder
retten at boden for de konstaterede overtrædelser af klausulen i medfør
af aftalelovens § 36 bør nedsættes til 900.000 kr.

Thi kendes for ret:
Finn Klarskov Henriksen skal inden 14 dage betale 900.000 kr. med
procesrente fra den 11. oktober 2000 til Fredensborg Fragt A/S.
I sagsomkostninger skal Finn Klarskov Henriksen inden 14 dage

betale 64.000 kr. til Fredensborg Fragt A/S.
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UDSKRIFT 

AF 

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG 

____________ 

 

 

 
 

Den 14. januar 2003 blev af retten i sagen  

 

V-52-00   

             

1) Stephen Henriksen 

   tidligere IFA Tagdækning ApS under konkurs 

   (Advokat Ebbe Høst) 

2) Flemming Andreassen 

   tidligere IFA Tagdækning ApS under konkurs 

   (Advokat Ebbe Høst) 

   mod 

Direktør Lars Jacobsen 

(Advokat Jørgen Thomsen) 

 

 

afsagt sålydende 

 

 

 

D O M: 

 

Denne sag vedrører spørgsmålet, om sagsøgte, Lars Jacobsen, 

som var ansat hos IFA Tagdækning ApS, overtrådte markedsfø-

ringslovens regler i forbindelse med etablering af konkur-

rerende tagdækkervirksomhed. 

Påstande 
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Sagsøgerne, Stephen Henriksen og Flemming Andreassen, har 

nedlagt følgende påstande: 

 

1. Sagsøgte tilpligtes at ophøre med personligt eller i 

selskabsform at virke som tagdækker for kunder i IFA Tag-

dækning Anpartsselskab, tre år fra den 30. april 2000. 

 

2. Sagsøgte tilpligtes at betale 303.633,50 kr. med sædvan-

lige procesrenter fra sagens anlæg den 12. maj 2000. 

 

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse. 

 

Sagen var oprindeligt anlagt af IFA Tagdækning ApS, men det 

eventuelle krav er overdraget til sagsøgerne. 

 

Sagsfremstilling: 

 

Den oprindelige sagsøger, IFA Tagdækning ApS, drev tagdæk-

kervirksomhed med hovedarbejdsområde i Storstrøms Amt. 

Virksomhedens direktør var fra 1987 til januar 1999 Ivan 

Andreassen, der var far til sagsøgerne. Herefter blev Flem-

ming Andreassen direktør på grund af faderens sygdom. Sag-

søgte blev ansat i virksomheden den 1. august 1984. Af an-

sættelsesaftalen fremgår blandt andet, at han blev ansat 

som sælger/konsulent, og at funktionærlovens bestemmelser 

regulerede ansættelsesforholdet. Under ansættelsesforholdet 

foretog sagsøgte kalkulationer og antog og opsagde persona-

le. Bl.a. opsagde han 3 mand den 21. marts 2000.  

 

Den 22. marts 2000 blev der i Lolland-Falster Folketidende 

under ”Lokale Erhvervsnavne” bragt følgende: 

 

”Direktør Lars Ingvard Jacobsen, Idestrup har stif-
tet anpartsselskabet ØERNES TAGDÆKNING med en an-
partskapital på 125.000 kr.” 

 

Sagsøgte opsagde mundtligt sin stilling den 22. marts 2000 

og skriftligt den 23. marts 2000 ved sålydende skrivelse: 
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”Undertegnede, Lars Jacobsen, opsiger hermed min 
stilling i IFA Tagdækning ApS, Ankervej 6, 4800 
Nyk. F. pr. d.d. 23/3 2000. Efter samråd med min 
læge fratræder jeg øjeblikkeligt.” 

 

Sagsøgte har under sagen oplyst, at han følte sig syg på 

grund af forholdene på arbejdspladsen samt på grund af en 

skatteefterbetalingssag, som han mener skyldes hans ar-

bejdsgivers og dennes revisor Poul Mahrt’s forhold. Af læ-

geerklæring af 12. maj 2002 fremgår, at sagsøgte har været 

hos lægen 4 gange i perioden 7. juli 1999 til 25. februar 

2002 på grund af helbredsproblemer forårsaget af urimelige 

arbejdsforhold, og at sagsøgte har forklaret, at han i til-

tagende grad er blevet udnyttet, ringeagtet og dårligt be-

handlet af sin arbejdsgiver, og at sagsøger af hensyn til 

bevarelse af et rimeligt heldbred var nødt til at sige op 

pr. 23. marts 2002. 

 

Ved skrivelse af 24. marts 2002 bekræftede IFA Tagdækning 

ApS ved Flemming Andreassen modtagelsen af opsigelsen og 

anførte blandt andet: 

 

”Vi skal hermed bekræfte din telefoniske opsigelse 
den 22.3.00 og samtidig meddele dig, at vi ikke kan 
acceptere, at du fratræder din stilling uden var-
sel. Jvnf. funktionærloven skal du afgive opsigel-
sesvarsel på 1 mdr. Vi skal derfor anmode dig om 
straks at genoptage arbejdet, således at den sidste 
arbejdsdag vil være den 30.4.2000... 
Afslutningsvis skal gøres opmærksom på, at den vi-
den om vor virksomhed du i kraft af dit ansættel-
sesforhold har erhvervet dig, herunder kendskab til 
firmaets kundekartotek mv. ikke må anvendes i dit 
fremtidige virke som selvstændig indenfor samme 
branche og område.”  
 

Den 24. marts 2002 sendte IFA Tagdækning ApS en cirkulær-

skrivelse til deres kunder, hvori oplystes, at sagsøgte 

havde valgt at forlade virksomheden for at søge nye udfor-

dringer. 
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Den 8. og den 17. april 2000 indrykkede sagsøgte en annonce 

med blandt andet følgende indhold i Lolland-Falster Folke-

tidende: 

 

”Tagdækning 
Nye Tiltag i tagdækkerbranchen! 
Vi står til rådighed med alle former for tagdækning 
herunder også isolering, blikkenslagerarbejde samt 
tilstandsrapporter... 
Øernes Tagdækning ApS...”  

 

Som led i sin markedsføring sendte sagsøgte den 4. april 

2000 et standardbrev til de lokale tømrer- og blikkensla-

gervirksomheder samt potientielle kunder på Lolland-

Falster, som næsten alle havde været kunder hos IFA Tagdæk-

ning ApS, om, at han havde etableret egen virksomhed under 

navnet Øernes Tagdækning ApS efter at have været 15 år i 

tagdækkerbranchen.  

 

Ved skrivelse af 13. december 1999 havde sagsøgte for IFA 

Tagdækning fremsendt et tilbud på et stykke arbejde til 

Kirkegårdskontoret. Tilbuddet lød på 13.500 kr. Ved skri-

velse af 27. marts 2002 fremsendte sagsøgte et tilbud på 

det samme stykke arbejde til Kirkegårdskontoret. Tilbuddet 

lød tilsvarende på 13.500 kr. Sagsøgte fik ordren og udfør-

te arbejdet. IFA Tagdækning anmeldte på grundlag heraf sag-

søgte til politiet. Politimesteren i Nykøbing F. meddelte 

ved skrivelse af 8. august 2000, at han havde besluttet at 

indstille efterforskningen. I skrivelsen er blandt andet 

anført følgende: 

 

”...Kirkegårdsleder Sten Pedersen har oplyst, at 
IFA Tagdækning havde fået ordren på udbedring af 
stormskader i december måned 1999. Da arbejdet ef-
ter et par måneder og efter rykkere stadig ikke var 
udført og han fra anden side havde hørt, at Lars 
Jacobsen havde startet egen virksomhed, rettede han 
på eget initiativ henvendelse til ham, hvorefter 
arbejdet straks blev udført til samme pris. Han 
havde efterfølgende underrettet IFA Tagdækning om, 
at arbejdet var tildelt et andet firma.”  
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Ved skrivelse af 18. februar 2000 havde sagsøgte for IFA 

Tagdækning ApS afgivet et tilbud på udførelse af en storm-

skade for gårdejer Poul Jacobsen. Tilbuddet lød på 6.830 

kr. ekskl. Moms. Den 13. april 2000 har Øernes Tagdækning 

ApS udstedt en faktura vedrørende arbejdet. Fakturaen lød 

tilsvarende på 6.830 kr. ekskl. moms i henhold til tilbud. 

 

Den 6. oktober 1999 havde sagsøgte for IFA Tagdækning ApS 

afgivet et tilbud stort 57.400 kr. excl. moms til Falck, 

København V vedrørende tagdækning på en garage i Nykøbing 

F. Sagsøgte afgav den 5. april 2000 et tilbud stort 55.400 

kr. excl. moms til Falck Nykøbing F vedrørende samme arbej-

de. 

 

Der er fremlagt følgende sammenligning over udfaktureret 

omsætning i IFA Tagdækning ApS i månederne december – april 

for årene 1995-2000 udarbejdet af IFA Tagdækning ApS’ revi-

sor Poul Mahrt.  

 

Beløbene er eksklusiv moms: 

 

” 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/2000 

December 155.637 427.075 296.066 729.797   340.554 

Januar 294.178  81.392 192.678 148.485   315.246 

Februar  64.532 130.780 154.515 104.430   220.157 

Marts  282.133 211.867 613.235 126.750   387.898 

April 210.893 253.167 225.383 325.865   117.185 

 1.676.737 1.104.281 1.481.877 1.435.327 1.381.040 

Heraf omsætning vedrørende stormskader   550.511 

Sælgerbaseret omsætning    830.529 

...” 

 

Revisor Poul Mahrt har skønnet et dækningsbidrag på 35% og 

på grundlag af omsætningstallene udregnet en nedgang i dæk-

ningsbidraget på 211.679 kr.  



- 6 - 
 

  

IFA Tagdækning ApS gik konkurs den 30. marts 2001 og over-

drog den foreliggende sags eventuelle krav til IFA Tagdæk-

ning A/S. Dette selskab gik konkurs den 21. januar 2002 og 

overdrog det eventuelle krav til sagsøgerne. 

 

Sagsøgte har oplyst, at have udskrevet fakturaer for 

138.698 kr. i april 2000, alle fakturaer bortset fra en på 

344 kr. er til tidligere kunder hos IFA Tagdækning. 

 

Forklaringer: 

 

Flemming Andreassen har forklaret, at han er søn af Ivan 

Andreassen, som grundlagde IFA Tagdækning i 60´erne. Hans 

bror, Stephen Henriksen, kom ind i virksomheden efter, at 

sagsøgte forlod firmaet i 2000. Han har selv været i bran-

chen siden 1986. Indtil 1992 var han i Danmark, og siden 

1992 har han hovedsageligt arbejdet i Tyskland. I perioden 

fra 1992-97/98 arbejdede han fra mandag til torsdag i Tysk-

land og var i Danmark fredag. Siden 2000 har han delt sin 

tid mellem Danmark og Tyskland. På et tidspunkt blev hans 

far alvorlig syg og døde i 2002. Det sidste år, inden fade-

ren døde, holdt denne sig hjemme og kom ikke så meget i 

virksomheden.  

 

I foråret 1998 holdt sagsøgte, han selv og hans far et mø-

de. Det var omkring dette tidspunkt, at hans far trak sig 

tilbage. Ansvarsområderne i virksomheden havde været delt 

op således, at hans far tog sig af den overordnede økonomi, 

sagsøgte havde ansvaret for arbejdet i Danmark, og han selv 

havde ansvaret for arbejdet Tyskland. Virksomhedens stør-

relse i Tyskland svingede en del. På det tidspunkt var de 

3-4 mand i Tyskland. Sagsøgtes arbejdsopgaver bestod blandt 

andet i tilbudsgivning, tilrettelæggelse af arbejdet samt 

efterfølgende udfakturering. Det var sagsøgte, der havde 

kontakten til kunderne. 
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Han opdagede, at der var noget galt 2-3 uger inden, at sag-

søgte sagde op. De skulle have orden på lageret, og han 

kunne mærke, at sagsøgte ikke virkede interesseret. Sagsøg-

te havde en gæld til firmaet, og den skulle pludselig af-

regnes. Han konfronterede sagsøgte med det. Sagsøgte sagde, 

at der ikke var noget galt. Da sagsøgte var holdt op, fandt 

han blandt andet arbejdssedler liggende på nogle plastik-

hylder og konstaterede, at arbejdssedlerne ikke alle sad, 

hvor de skulle. De gennemrodede sagsøgtes papirer og skuf-

fer og fandt yderligere arbejdssedler. I sagsøgtes skuffe 

fandt de ordrer på ti opgaver, som ikke var udført. Det var 

meget mærkeligt, idet der var sendt flere mænd hjem på 

grund af manglende arbejde. Der var blandt andet indgået 

aftale med Hørsholm Posthus, hvor tidsfristerne for arbej-

dets udførelse var sprunget. De fik flere overraskelser. 

Normalt har de haft en terminskalender, hvor alle frister 

står. Der var bare intet skrevet i kalenderen. Postmesteren 

ringede til Ivan Andreassen den 10. april 2000, idet der 

var lovet opstart af et arbejde senest i uge 13, hvilket 

ikke var sket. Endvidere var der et arbejde på kirkegårdens 

garageanlæg, hvor tilbudet var accepteret, men de fik med-

delelse om, at arbejdet nu var udført fra anden side. Sag-

søgte burde have sat dette arbejde i gang længe, før han 

ophørte i firmaet. Ordrerne i skuffen vedrørte blandt andet 

Nørre Alslev Børnehave, HF Haslev, Sundkrogen 11, Dicavej 

2, John Christensen, Maribo kommune, Ib Christiansen og 

gårdejer Jacobsen, hvilke arbejder alle burde have været 

sat i gang, og kunderne havde også rykket i flere af sager-

ne. De kontaktede de nævnte kunder og udførte arbejdet på 

nær for sidstnævnte, hvor sagsøgte udførte arbejdet. De 

steder, hvor man udførte arbejdet, var kunderne utilfredse 

med ventetiden. Herudover havde de en kontrakt med Post 

Danmark, hvorefter omkring 200 tage skulle have været gen-

nemgået om efteråret. Eftersynet bestod i, at man lavede en 

liste, hvor manglerne fik en prioritering fra 1-3, og i 
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tilfælde af, at det var en ”treer”, blev der fremsat et 

tilbud på reparation. Omkring april 2000 ringede Post Dan-

mark og rykkede for prioriteringslisten, som sagsøgte skul-

le have sørget for, var blevet lavet i efteråret 1999. Han 

måtte meddele Post Danmark, at listerne ikke var lavet. Han 

fik en frist på 3 uger til at lave dem og satte 6 mand i 

gang med arbejdet. De genansatte en enkelt af de medarbej-

dere, sagsøgte havde sendt hjem. Desuden blev arbejdet kla-

ret ved, at han trak medarbejdere hjem fra Tyskland, da det 

er dyrt at fyre folk, og da han havde mulighed for at afta-

le en udsættelse af nogle arbejder med sine tyske kunder. 

Disse medarbejdere var fuldt beskæftiget i de tre uger med 

arbejdet for Post Danmark. Da de afleverede listerne til 

Post Danmark, virkede Post Danmark umiddelbart tilfreds, og 

de bestilte da også arbejde på et par tage. Da kontrakten 

skulle fornys, blev den sendt i licitation. IFA Tagdækning 

ApS tabte licitationen, og det hele virkede, som om Post 

Danmark ville af med dem. Der stod i kontrakten med Post 

Danmark, at sagsøgte var kontaktperson. De øvrige i virk-

somheden havde ikke opdaget, at tageftersynet hos Post Dan-

mark ikke var udført i efteråret 1999, da de havde fuld 

tillid til sagsøgte. De havde oprindeligt fået Post Danmark 

ved at vinde en licitation, og sagsøgte vandt licitationen 

i 2001 på ærlig vis ved at give det billigste tilbud.  

 

Kun 19 af de i alt 75 nævnte kunder, som sagsøgte sendte 

sin skrivelse af 4. april 2000 til, var ikke eller havde 

ikke været kunder hos IFA Tagdækning ApS. Falck var en me-

get vigtig kunde. Mogens Willert, der er nævnt på listen, 

var en af hans fars kunder. Det var sagsøgte, der havde 

kontakten til dem. Da sagsøgte begyndte egen virksomhed, 

gik Falck over til ham og er fortsat kunde der. FDB var en 

kunde, de havde haft i 25 år. Det var tilsvarende sagsøgte, 

der havde kontakten til dem, og FDB er nu kunde hos sagsøg-

te.  
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Ham bekendt var der ikke faldet nogen kunder fra, før sag-

søgte sagde op. Kunderne faldt efterfølgende fra, forment-

lig fordi sagsøgte havde tegnet virksomheden udadtil, og 

fordi sagsøgte havde drevet den dårligt det sidste stykke 

tid. 

 

Der havde været underskud i virksomheden i de foregående år 

på grund af for lavt dækningsbidrag. Sagsøgte havde sagt, 

at han fik det for opgaverne, han kunne. Virksomheden kørte 

kun rundt, fordi der tjentes mange penge i Tyskland. Det 

var ikke muligt at drive den tyske del uden den danske, 

idet arbejderne i det tyske firma fik løn fra det danske 

selskab.  

 

Efter den 23. marts 2000 faldt der så mange kunder fra, at 

han måtte trække på den stærke tyske afdeling. IFA Tagdæk-

ning ApS kunne dog ikke klare det, og i foråret 2001 gik 

selskabet konkurs. Han og hans far forsøgte at genoplive 

virksomheden i holdingselskabet, og han skød selv kapital i 

virksomheden. Det viste sig imidlertid, at de ikke kunne 

hente de gamle kunder hjem. Tillige blev hans fars helbred 

dårligere, og han døde for 2 måneder siden. Holdingselska-

bet gik derfor også konkurs i foråret 2002. Herefter har 

han sammen med sin bror, Stephen Henriksen, begyndt en ny 

tagdækkervirksomhed i et anpartsselskab, men i mindre om-

fang end tidligere.  

 

Arbejdet var sæsonbestemt. Der var således mindre at lave 

sidst på året, dog havde Antvorskov kaserne tit penge til 

overs, der skulle bruges inden den 31. december. I vinter-

sæsonen beholdt man sine favoritmedarbejdere og sendte de 

andre hjem. Sagsøgte bestemte selv, hvem han ville beholde. 

Firmaets politik var at lave arbejdet hurtigst muligt efter 

opnåelsen af en ordre. Man skulle ikke sende folk hjem, når 

der var et stykke arbejde, som ikke var udført. I december 

1999 var der masser af arbejde som følge af stormen den 3. 
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december. Det var ikke naturligt at fyre en mand på det 

tidspunkt. Der kom ordrer som følge af stormen op til tre 

måneder efter, da der var mangel på materialer mv. Han ved 

ikke præcist, hvornår de blev færdige med stormskaderne.  

 

Sagsøgte fik løn, da han holdt op. Han mener, at sagsøgte 

også fik løn for april måned. Det er dog bogholderiet, der 

står for lønudbetalinger. Det er almindelig kutyme ikke at 

skrive noget negativt om en fratrådt medarbejder i medde-

lelsen til kunderne i forbindelse med en medarbejders fra-

træden. Han kender ikke meget til sagsøgtes skattesag, da 

det var et forhold mellem sagsøgte og skattevæsenet.  

 

Han ved ikke, hvornår licitationen vedrørende Svaneskolen 

blev udbudt. De var ikke indbudt til at give bud ved første 

udbud.  

 

Lars Jacobsen har forklaret, at han var ansat hos IFA Tag-

dækning ApS i 16 år. Han var inden da ansat ved et auto-

værksted, hvor han blandt andet solgte biler. Han kom i 

kontakt med Ivan Andreassen, da han solgte ham en bil. Ivan 

Andreassen hentede ham til virksomheden med henblik på at 

sælge tagdækning. Han lavede selv ansættelseskontrakten. 

Arbejdsopgaverne bestod i at skaffe ordrer, få dem sat i 

gang herunder sørge for materialer og personale samt kon-

trollere, at arbejdet blev færdiggjort. I den forbindelse 

med tilbudsgivning foretog han kalkulationer. Hans delta-

gelse i de økonomiske drøftelser i IFA Tagdækning ApS ind-

skrænkede sig til, at han fik at vide, at der var røde tal, 

og det ville være nødvendigt at arbejde i weekenderne. De 

sidste 5-6 år skulle alt konfereres med Ivan Andreassen, 

der bestemte den procentuelle fortjeneste. Ivan Andreassens 

opgave i virksomheden var at holde øje med, at alle lavede 

noget. Forholdene i virksomheden var gode indtil omkring 

1995/96. En aften i efteråret 1998, da han kom hjem til 

kontoret, sagde han til Ivan Andreassen, at han gerne ville 
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have en uges ferie. Denne sagde, at det var i orden. Afte-

nen efter ventede Ivan Andreassen på ham, da han kom tilba-

ge til kontoret. Han bebrejdede ham, at han havde bedt om 

ferie, mens der var andre ansatte til stede. Han var i øv-

rigt meget grov og sagde, at tidspunktet for spørgsmålet 

var meget upassende, og det svarede til at stille personli-

ge spørgsmål af sexuel art om hans forhold til sin ægtefæl-

le. På trods af ændringen i arbejdsforholdene blev han der, 

da han godt kunne lide arbejdet. Han begyndte dog at holde 

sig mest muligt væk fra kontoret. Udover de ændrede forhold 

var det også problemer med en skattesag, der førte til, at 

han sagde op. Han har måttet betale omkring 200.000 kr. 

yderligere i skat, hvilket han har måttet lånefinansiere. 

Det var Ivan Andreassen og revisor Poul Mahrt, der havde 

håndteret skattesagen. En medvirkende årsag til den ændrede 

skatteansættelse var, at kørselsbogen ikke var i orden, og 

at Ivan Andreassen ikke havde kontrolleret den og skrevet 

den under. Han ringede i februar 2000 til advokat Søren 

Lehmann Nielsen, der havde bistået, for at høre til sagen. 

Advokat Søren Lehmann Nielsen var forundret over, at han 

ikke havde fået at vide, at sagen efter dennes opfattelse 

var afsluttet. Han blev rasende og bestemte sig for at 

starte egen virksomhed og rettede henvendelse til en advo-

kat med henblik herpå. Han traf beslutningen om opsigelsen 

omkring det tidspunkt, hvor han modtog brevet af 24. febru-

ar 2000 om skattesagen fra advokat Lehmann Nielsen. Han 

valgte at opsige den 23. marts 2000, fordi der den 22. 

marts i avisen var en notits om, at han havde etableret 

eget selskab. Derfor var han nødt til at straks opsige sin 

stilling. Det var meningen, at han først skulle have gjort 

det om fredagen. Han var ikke på virksomheden efter den 22. 

marts 2000, da han var direkte bange for, at Ivan Andreas-

sen ville slå ham, hvilket han tidligere havde gjort. Han 

var klar over, at hans opsigelsesvarsel først udløb med ud-

gangen af april 2000.  
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Det var normalt, at han under ansættelsesforholdet afskedi-

gede medarbejdere. Det skete altid i samråd med Ivan Andre-

assen. Han fyrede folk, når der ikke var arbejde. Han trak 

nogle gange igangsættelsen af et arbejde for at holde på 

”kernemedarbejdere”, så de ikke efter en afskedigelse fandt 

andet arbejde. Det passede ikke Ivan Andreassen, men han 

drev virksomheden på den måde. Afskedigelsen af Jesper Sø-

rensen i december 1999 skyldtes sandsynligvis, at der ikke 

har været nok arbejde til ham. Der var ikke så voldsomt 

mange opgaver på det tidspunkt. Dagen inden han opsagde sin 

stilling, opsagde han tre medarbejdere, da der ikke var ar-

bejde til dem. Der var kun lige arbejde til Kim og Henning, 

der var hans favoritter. Det resterende arbejde udgjorde 

kun omkring 14 dages arbejde for 3 personer. At der skulle 

være uløste opgaver, er direkte usandt. At tagterrassen på 

Hørsholm Posthus ikke var lavet, skyldtes, at han trak ar-

bejdet for at holde på medarbejderne. Arbejdet på kirkegår-

den skulle først laves på et senere tidspunkt. Han husker 

ikke, hvorfor arbejdet hos postvæsenet i uge 13 ikke var 

udført. Han fik selv opgaven vedrørende kirkegården i sin 

nye virksomhed, idet hans svoger, der er tillidsmand der, 

havde talt med Sten Pedersen. Desuden var Sten Pedersen 

gennem cirkulærskrivelsen fra IFA Tagdækning ApS blevet op-

mærksom på, at han havde startet egen virksomhed. Han ret-

tede ikke selv henvendelse til kirkegården. Han kender ikke 

noget til de øvrige arbejder, som det påstås ikke er udført 

til tiden. Det var sædvanligt, at han havde ordrer liggende 

i sin skrivebordskuffe. De blev senere sat ind på plads. 

Der var ikke noget, der lå og flød, da han forlod virksom-

heden. Arbejdet hos Poul Jacobsen fik han gennem tømrer Kaj 

Olesen. Kaj Olesen havde foreslået Poul Jacobsen at ringe 

til ham.  

 

For så vidt angår eftersynet af Post Danmarks tage vandt 

IFA Tagdækning ApS dette arbejde i licitation i 1996. Hvert 

år skulle arbejdet med tagene være afsluttet den 31. okto-
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ber. Selve eftersynet må efter kontrakten først gå i gang 

efter marts. I 2000 var det meningen først at påbegynde ar-

bejdet i april/maj, da tagene skulle være tørre ved efter-

synet. Han udførte ikke selv arbejde for Post Danmark før 

end sidst i år 2001. Det skete efter, at Post Danmark havde 

indbudt ham til at deltage i en licitation, som han vandt. 

Arbejdet hos FDB fik han gennem Torben Petersen, der er 

hans gode ven. Torben Petersen ringede efter, at han havde 

modtaget cirkulærskrivelsen fra IFA Tagdækning ApS. Han 

blev herefter kontaktet af Søren Møller fra FDB ejendomme, 

der indkaldte ham til et møde for at høre nærmere om, hvor-

for han var begyndt for sig selv. På mødet besluttede Søren 

Møller at opsige aftalen med IFA Tagdækning ApS.  

 

I forbindelse med, at han begyndte egen virksomhed, sendte 

han breve ud til virksomheder og personer på en liste, han 

havde lavet efter telefonbogen. Der er sendt ud til alle på 

listen, også dem, hvor der står, at der ikke er sendt. Af 

de fra hans kundeliste anførte navne er mange fra telefon-

bogen og derudover er der IFA kunder. Ham bekendt havde IFA 

Tagdækning ApS ikke et kundekartotek. De havde alene faktu-

rabøger. At kun 19 af de 75 på listen ikke havde været kun-

der hos IFA Tagdækning er muligvis rigtigt, men det er et 

lille lokalområde. Postkontoret på Købmagergade og Dansk 

Bletjeneste, der begge ligger uden for lokalområdet, er 

virksomheder, han har lært at kende gennem sit arbejde hos 

IFA Tagdækning ApS. Han har først udført arbejde for Falck 

inden for de seneste 14 dage. Jens Stærk Larsen, der var 

hans kontaktperson på Antvorskov Kaserne, ringede til ham 

efter, at han havde modtaget cirkulærskrivelsen fra IFA 

Tagdækning ApS. Han overtog arbejdet efter denne samtale.  

 

Arbejdet på Svaneskolen fik han, efter at arkitekt Søren 

Ibsen havde ringet og bedt ham om at afgive et bud. Han ved 

ikke, hvornår udbudsmaterialet vedrørende den første lici-

tation blev udsendt.  
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Han ved ikke, hvor stor omsætning han har haft på tidligere 

IFA Tagdækning kunder. Han vidste godt, at hans selvstændi-

ge virksomhed kunne påføre IFA Tagdækning tab.   

 

Jessie Frederiksen, der var bogholder hos IFA Tagdækning 

ApS, blev ansat i hans virksomhed på deltid omkring tre må-

neder efter, at han begyndte sin selvstændige virksomhed. 

Hun arbejder der fortsat 

 

Procedure 

 

Sagsøgerne har anført, at der består en almindelig loyali-

tetspligt i et ansættelsesforhold. Den indebærer blandt an-

det, at ansatte må afstå fra at drive konkurrerende virk-

somhed i ansættelsesperioden. Som udgangspunkt ophører loy-

alitetsforpligtelsen samtidig med ansættelsesforholdet. I 

den foreliggende sag har sagsøgte i opsigelsesperioden frem 

til den 30. april 2000 drevet konkurrerende virksomhed og 

endog udført arbejde, som var i ordre hos sin tidligere ar-

bejdsgiver. I den sidste tid under ansættelsen saboterede 

sagsøgte arbejdet hos IFA Tagdækning ApS ved at udskyde 

dette og afskedige medarbejdere. At han gjorde det som føl-

ge af forløbet af skattesagen, er en svag begrundelse for 

en retsstridig handling. Der er således sket et klart brud 

på loyalitetsforpligtelsen, hvilket må medføre erstatnings-

pligt efter de almindelige erstatningsregler og funktionær-

lovens § 4. Handlingen indebærer tillige en overtrædelse af 

markedsføringslovens §§ 1 og 10.  

 

Erstatningens størrelse er opgjort af revisor Poul Mahrt. 

Ved erstatningsudmålingen bør der også lægges vægt på, at 

det arbejde, sagsøgte udførte i april måned, burde have væ-

ret udført for IFA Tagdækning ApS. I praksis har tabet også 

vist sig ved, at IFA Tagdækning ApS og efterfølgende hol-

dingselskabet er gået konkurs, herunder som følge af at 
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store kunder som FDB, Post Danmark og Falck blev mistet. 

Sagsøgtes omsætning med tidligere kunder hos IFA Tagdækning 

ApS kendes ikke, men det antages at være 1 million kr. over 

tre år. Da bruttoavancen er anslået til 35 %, udgør tabet 

350.000 kr. Det er i øvrigt meget skønspræget, hvad tabet 

kan sættes til. Der er en direkte årsagsforbindelse, idet 

sagsøgte tilegnede sig arbejde fra IFA Tagdækning ApS, mens 

han fortsat var ansat.  

 

Sagsøgte havde som særlig betroet medarbejder kendskab til 

sagsøgers kalkulationsmetoder i forbindelse med tilbudsgiv-

ning og kendskab til sagsøgers kundekreds. Sagsøgte udnyt-

tede dette ved henvendelsen til store dele af sagsøgers 

kundekreds samt ved tilbudsgivning. Sagsøgte gav for eksem-

pel et tilbud helt svarende til sagsøgers tilbud til kirke-

gården og gårdejer Jacobsen. Herved har sagsøgte uretmæs-

sigt benyttet sig af erhvervshemmeligheder i strid med mar-

kedsføringslovens § 10, stk. 2. Den tidsmæssige udstrækning 

af beskyttelsen bør være tre år regnet fra ansættelsesfor-

holdets ophør. Til det af sagsøgte fremførte om, at kalku-

lationsmetoden er alment kendt, bemærkes, at der ingen kon-

kurrence var, hvis alle kom frem til samme resultat ved 

priskalkulationer.   

 

Sagsøgte har anført, at ved vurderingen af den konkrete sag 

må man se på, om den ene måneds selvstændige virksomhed fra 

sagsøgtes side i opsigelsesperioden virkelig kan udgøre en 

retsstridig konkurrence. At virksomheden blev begyndt så 

tidligt, skyldtes notitsen i den lokale avis. Sagsøgte tur-

de herefter ganske enkelt ikke komme i virksomheden mere. 

IFA Tagdækning ApS skrev til sine kunder, at sagsøgte søgte 

nye udfordringer. Det var sagsøgte, der havde kontakten til 

kunderne hos IFA Tagdækning ApS, og de kontaktede ham der-

for, da de fik cirkulærskrivelsen. Han havde ikke regnet 

med, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen var så hurtig. Han 

havde således planlagt at begynde sin virksomhed efter ud-
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gangen af april måned. Det er således ikke et udslag af il-

loyal adfærd, at sagsøgte påbegyndte 

Virksomhed allerede i opsigelsesperioden.  

 

Kun to ordrer blev flyttet fra IFA Tagdækning ApS til sag-

søgte. Der er en naturlig forklaring på dem begge, idet 

sagsøgte blev kontaktet af kunderne, og der var således 

heller ikke tale om illoyal adfærd i disse to tilfælde. Han 

har ikke rettet henvendelse til Post Danmark, før han blev 

indbudt til licitation, og han har ikke arbejdet for Falck 

indtil for nylig. Endelig var det FDB, som rettede henven-

delse til ham. Der er således ikke et erstatningsgrundlag.  

 

For så vidt angår mulige sanktioner, er der ikke grundlag 

for et treårigt forbud, når sagsøgte ikke har haft en kun-

de- eller konkurrenceklausul. Priskalkulationerne var ikke 

komplicerede, og det er alment kendt i branchen, hvordan et 

tilbud beregnes. På listen over virksomheder og personer, 

sagsøgte skrev til i forbindelse med påbegyndelse af sin 

virksomhed, var blandt andet Mogens Willert, der var en god 

ven af Ivan Andreassen. Der var således ikke tale om en ud-

vælgelse, men blot tale om, at han i vidt omfang tog oplys-

ningerne fra telefonbogen. Sagsøgte har derfor ikke udnyt-

tet erhvervshemmeligheder, og sagsøgte har ikke overtrådt 

markedsføringslovens § 10, stk. 2. 

 

For så vidt angår tabsopgørelsen er der ikke grundlag for 

at fastslå et tab, da IFA Tagdækning ApS igennem flere år 

har haft underskud. Revisor Poul Mahrts beregninger er no-

get specielle og viser intet signifikant billede. Det ene-

ste, man kan se, er, at virksomheden ikke har været drevet 

godt. Der er heller ingen årsagssammenhæng mellem sagsøgtes 

fratræden og tabet, da han blot var mellemleder. Der må 

derfor ske frifindelse. 

 

Rettens afgørelse: 
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Sagsøgte opsagde sin stilling mundtligt den 22. marts 2002 

samme dag, som Lolland-Falsters Tidende bragte en meddelel-

se om, at sagsøgte havde stiftet anpartsselskabet Øernes 

Tagdækning. Dagen efter meddelte sagsøgte skriftlig, at han 

fratrådte med øjeblikkelig virkning efter samråd med sin 

læge. Efter bevisførelsen findes det ikke godtgjort, at ar-

bejdsgiverens adfærd har haft en sådan karakter som beskre-

vet i lægeerklæringen, eller at der forelå sådanne forhold, 

herunder skattesagen, som kunne anses for væsentlig mis-

ligholdelse fra arbejdsgivers side. Sagsøgte blev i skri-

velse af 24. marts 2000 opfordret til at genoptage arbejdet 

samt gjort bekendt med, at han først kunne opsige sin stil-

ling til udgangen af april 2000. Sagsøgte har ved sin opsi-

gelse væsentlig misligholdt arbejdsforholdet. 

 

Det er ubestridt, at sagsøgte og IFA Tagdækning ApS drev 

virksomhed inden for samme område. Efter forklaringerne 

findes det godtgjort, at sagsøgte under sin ansættelse del-

tog i kalkulationer, salg og tilbudsgivning, og under di-

rektørens sygdom stod for den daglige drift. Endvidere mod-

tog sagsøgte efter Flemming Andreassens forklaring løn for 

april måned.  

 

I opsigelsesperioden indrykkede sagsøgte en annonce om, at 

han påbegyndte egen virksomhed, sendte cirkulærskrivelse ud 

til nogle af IFA Tagdæknings erhvervskunder og afgav til 

andre af IFA Tagdækning ApS’ kunder tilbud på samme arbej-

de, som IFA Tagdækning ApS havde afgivet tilbud på, og som 

sagsøgte bevidst og i strid med indehaverens ønske ikke 

havde ladet udføre inden for det tidsrum, som kunderne for-

ventede, endog samtidig med at han afskedigede 3 medar-

bejdere. Sagsøgte findes at have optrådt særdeles illoyalt 

over for IFA Tagdækning ApS og har klart handlet i strid 

med god markedsføringsskik.  
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Retten finder, at sagsøgtes adfærd er ansvarspådragende og 

har medført en omsætningsnedgang i den resterende del af 

opsigelsesperioden, ligesom den bevidste udskydelse af or-

drer kan have medført en varig skade. Erstatningen til sag-

søgerne findes skønsmæssigt at kunne fastsættes til 100.000 

kr. 

 

Sagsøgte havde gennem sit ansættelsesforhold fået et godt 

kendskab til branchen og havde kundekontakten, herunder til 

Falck og FDB. Sagsøgte var ikke begrænset af en konkurren-

ceklausul og dermed ikke afskåret fra at anvende sin gennem 

ansættelsesforholdet erhvervede generelle viden om bran-

chen, herunder almindelige kalkulationsmetoder. De kunder, 

som sagsøgte fremsendte sin cirkulærskrivelse til, var kun-

der, som det uden kendskab til IFA Tagdækning ApS, ville 

være naturligt at henvende sig til. Det findes ikke til-

strækkelig godtgjort, at det er sagsøgte, der har rettet 

henvendelse til Falck og FDB. Bortset fra de to tilfælde af 

identiske tilbud til henholdsvis Poul Jacobsen og Kirke-

gårdskontoret findes det derfor ikke godtgjort, at sagsøgte 

har gjort brug af erhvervshemmeligheder, som er omfattet af 

markedsføringslovens § 10, stk. 2, hvorfor sagsøgte frifin-

des for sagsøgernes påstand 1. 

 

Thi kendes for ret: 

 

Sagsøgte, Lars Jacobsen, betaler inden 14 dage til sagsø-

gerne, Flemming Andreassen og Stephen Henriksen, 100.000 

kr. med procesrente fra den 12. maj 2000 samt sagens om-

kostninger med 17.500 kr. 

 

 

Mette Christensen 

 

Otto Christensen      Vagn Jacobsen 
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(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

 

 



 

Konkurrenceklausul - Konventionalbod - Erstatningsansvar - 
Erstatning 

Sø- & Handelsrettens dom af 10. marts 2003 

 
Sag V-31-99 

AJA af 1/11 2000 A/S,  
tidligere P.C. Technic International A/S 
(advokat Klaus Juul Rasmussen) 

mod 
1) Ingeniørforeningen i Danmark  
som mandatar for  
Carl Johansson 
(advokat Finn William Lænkholm) 
og 
2) BP-Light International ApS 
(advokat Carsten Eriksen) 

og 
3) Direktør Klaus Bo Petersen 
(advokat Carsten Eriksen) 

 
Referencer: 
Markedsføringsloven § 1 
 
Afsagt af dommerne: 
Rolf Malling Petersen, Jens Feilberg og Allan Suhrke 

Resume 
A fremstillede kørelys. I april 1997 fratrådte F1 sin stilling som salgschef hos A. I juli 1998 fratrådte F2 sin stilling som ingeniør og salgschef 
hos A. F2 havde påtaget sig en konkurrenceklausul, hvorefter han i 1 år var uberettiget til blandt andet at tage ansættelse i, at oprette eller 
lede eller overhovedet direkte eller indirekte at beskæftige sig med nogen virksomhed, der konkurrerede med den del eller de dele af A's 
virksomhed, hvormed F2 havde været beskæftiget. I august 1998 stiftedes af F1's søn og hustru og en tredje person P et anpartsselskab S, 
som producerede kørelys. F1 fungerede som konsulent for S. Den 27. oktober 1998 modtog A en telefax stilet til F2 fra P, som blandt andet 
indeholdt en anden telefax af 9. oktober med et diagram af et kørelys, som var sendt fra F2's daværende arbejdsplads. A anlagde herefter 
sag mod F1, F2 og S. En under sagen udmeldt syns- og skønsmand konkluderede, at de af S fremstillede kørelys var meget lig de kørelys, 
som A fremstillede. Retten fandt, at F2 havde overtrådt sin konkurrenceklausul ved i tiden efter sin ansættelses at have medvirket til S' 
fremstilling af et kørelys, der var noget nær identisk med det af A producerede. Der blev herved lagt vægt på de nære forbindelser mellem 
F1, P og F2, og på at det af S fremstillede kørelys måtte anses for en efterligning af A's kørelys. Det måtte betragtes som usandsynligt, at 
efterligningen var fremstillet uden F2's medvirken, og retten lagde herved betydelig vægt på omstændighederne omkring telefaxerne af 9. 
og 27. oktober. Det måtte derfor anses for bevidst, at F2 i strid med sin konkurrenceklausul medvirkede ved fremstillingen af kørelys, og F2 
skulle derfor betale den aftalte konventionalbod på 6 måneders løn. F1 og S medvirkede til overtrædelsen med kendskab til klausulen. 
Endvidere fandtes F1, F2 og S' adfærd at være i strid med markedsføringslovens § 1. Udover betaling af konventionalboden havde F1, F2 
og S derfor ved deres uberettigede adfærd pådraget sig erstatningsansvar, som skønsmæssigt blev fastsat til 100.000 kr. F1, F2 og S 
skulle derfor in solidum betale sammenlagt kr. 280.000.  
 

Parternes påstande 

Sagsøgeren, AJA af 1/11 2000 A/S, tidligere P. C. Technic International A/S (P.C. Technic), har nedlagt påstand om at de sagsøgte, 1) 
Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for Carl Johansson, 2) BP-Light International ApS og 3) Direktør Klaus Bo Petersen en for alle 
og alle for en til P.C. Technic skal betale 400.000 kr., subsidiært et mindre beløb, enten solidarisk eller opdelt på de enkelte sagsøgte efter 
rettens bestemmelse. Tilkendte beløb påstås forrentet fra sagens anlæg den 12. marts 1999. 

De sagsøgte har påstået frifindelse. 

Sagen angår 

P.C. Technic der ejes af John Raben-Levetzaus tre døtre, producerer el-anlæg til kørelys (kørelysautomatik eller kørelysrelæ, ofte blot 
benævnt kørelys) til forskellige biler for at tilpasse dem til de danske færdselsregler. Virksomheden er startet af Klaus Bo Petersen og Peter 
Christensen og senere overtaget af P.C. Technic. Klaus Bo Petersen fortsatte i selskabet som sælger (salgschef). 

Efter en ansættelseskontrakt der angives at være indgået den 1. februar 1996, men som er underskrevet den 28. januar 1997, blev Klaus 
Bo Petersen ansat som salgschef med virkning fra den 1. februar 1993 med en ugentlig arbejdstid på 30 timer, dog hedder det i kontrakten 
at bestyrelsen for P.C. Technic var bekendt med at Klaus Bo Petersen havde et bijob som flyveleder i Københavns Lufthavn. Ved kontrakten 
påtog Klaus Bo Petersen sig en konkurrenceklausul efter hvilken han bl.a. i et år efter fratrædelse efter egen opsigelse ikke måtte tage 
ansættelse i konkurrerende virksomhed. Nogen tid efter at kontrakten blev underskrevet, opsagde Klaus Bo Petersen sin stilling til 
fratræden 30. april 1997. 

Carl Johansson blev ansat i P.C. Technic pr. 1. august 1994. I ansættelseskontrakten der er dateret den 1. og 18. april 1997, hedder det at 
Carl Johansson ansættes som ingeniør og salgschef. Han måtte efter kontrakten ikke have andet lønnet arbejde uden P.C. Technics 
samtykke. Begyndelseslønnen var 17.000 kr. om måneden. Den steg til 30.000 kr. om måneden pr. 1. april 1997. Kontrakten indeholdt en 
konkurrenceklausul af følgende indhold: 

UDEN STATUS

"6. Konkurrenceklausul: 

  Såfremt medarbejderen fratræder sin stilling efter egen opsigelse - uden at dette skyldes selskabets misligholdelse - eller bortvises på 

http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p1&schultzlink=lov19940428#p1


Virksomheden var en tid hjemmehørende på John Raben-Levetzaus gods Ålholm, men blev senere flyttet til Væggerløse, hvor Klaus Bo 
Petersen har bopæl. John Raben-Levetzau fratrådte som direktør i 1996. Hans hustru, Merete Raben-Levetzau, blev herefter direktør. 

Under sin ansættelse hos P.C. Technic deltog Carl Johansson i 1997/98 i udviklingen af en ny kørelysautomatik med multistik (SR 400) til 
bl.a. Honda og Rover NPN. Af et referat af et møde den 31. marts 1998 som Carl Johansson havde med to teknikere fra Hasco Motor, 
Honda Norge i Drammen, hedder det at teknikerne var meget begejstrede for en ny type kørelysautomatik med multistik. Deltageren fra 
reservedelsafdelingen ville købe denne nye type for fremtiden, men da den nye type først kunne leveres i juni, bestilte han 300 stk. kørelys af 
den gamle type. I konklusionen anførte Carl Johansson bl.a. at han på baggrund af mødet havde bestilt 2000 sæt multistik hos ECS i 
Holland. 

I et internt notat der må være skrevet kort efter, anførte Merete Raben-Levetzau at P.C. Technic havde fået prisen på de nye multistik på 
20,80 HFL (70 kr.), og at Carl Johansson på grund af den positive interesse i Norge havde bestilt 2.000 stk. Notatet fortsatte: 

"D.v.s. at vi skal investere 150.000 kr. - 200.000 kr. i køb til lager. 

Hvis Hondas forecast på 2000 stk. holder og så de andre kunder, så skulle det hænge sammen. Blot skal vi være 100 % sikre på aftagning 
INDEN bestilling..." 

I et notat af 19. juni 1998 har P.C. Technic angivet følgende forventede behov for typer af multistik i 2. halvår 1998: 

Med håndskrift er tilføjet: 

"Beslutning om køb af 2000 

1000 kræves! 

Så skal de bestilles nu." 

Af oplysninger om salgsmål og salgstal fremgår det at virksomheden i 1998/99 budgetterede med salg af 4.000 kørelys til Honda Norge og 
2.000 til Honda Finland. De realiserede salgstal blev henholdsvis 1500 og 1175. 

Carl Johansson sagde op til fratræden den 31. juli 1998. På grund af ferie var hans sidste arbejdsdag den 8. juli 1998. 

Den 20. august 1998 stiftedes BP-Light International ApS med adresse Asgaardsvej 14, Væggerløse. Selskabets formål er bl.a. at drive 
produktions- og grossistvirksomhed med elektronik. Selskabets stiftere er Klaus Bo Petersens søn og hustru, den førstnævnte er 
bestyrelsesformand. Hustruen er bestyrelsesmedlem og direktør. Endvidere er Lars Jørgensen, jf. nærmere nedenfor, bestyrelsesmedlem. 

Den 26. august 1998 skrev Hasco Motor AS (Honda Norge) til P.C. Technic at man ikke kunne tage imod besøg af to repræsentanter for 
P.C. Technic, og at man havde besluttet at skifte leverandør af kørelysautomatik. 

Den 27. oktober 1998 kl. 10.52 indløb til P.C. Technic følgende fax stilet til "Carl Johansson" fra "Lars J": 

"Hej Carl 

Her er lige et par sider fra mig. 

Som du kan se er det til Wagon R og Baleno, det vigtige er at der til Baleno er eldiag. på kørelysaut. 

Ellers virker det jeg har lavet, så der skal kun sættes et 2pol relæ ind for ur. 

Ellers ringer jeg om lidt 

Hilsen Lars J." 

Faxen blev sendt fra Færgegården. Juelsminde. Om Lars Jørgensen er oplyst at han er født i 1967. Han er uddannet elektrotekniker og 
arbejdede indtil 1996 i firmaet HN Automatik A/S 

Anni Jørgensen, P.C. Technic, foretog følgende notat dateret den samme dag: 

"Umiddelbart efter jeg modtager Faxen, ringer telefonen, jeg præsenterer firma + mit navn. 

Vedkommende siger forkert nummer, og lægger på. 

Et øjeblik senere, ringer telefonen igen, og vedkommende præsenterer sig som Lars Jørgensen, og siger nu, at han har fået sendt en fax 
forkert, og beder mig om at smide den ud, idet den fejlagtigt er sendt til os, den skulle egentlig have været sendt til Suzuki" 

Lars Jørgensen har i fax af 7. december 1998 kl. 12.48 til Carl Johansson givet følgende forklaring på faxen af 27. oktober 1998: 

"Ang.: fejlsendt fax 

På foranledning af din forespørgsel, vil jeg hermed forklare hvordan det kunne ske, at jeg ved en fejl kom til at sende en fax til din tidligere 

grund af væsentlig misligholdelse, eller såfremt han opsiges under omstændigheder, hvor han selv har givet rimelig anledning til 
opsigelsen, er han uberettiget til i 1 år at tage ansættelse i, at oprette eller lede eller overhovedet direkte eller indirekte at beskæftige sig 
med nogen virksomhed, der konkurrerer med den del eller de dele af selskabets virksomhed, hvormed han har været beskæftiget. 

  Konkurrenceklausulen skal være gældende overalt i Danmark og i de lande hvor P.C.T. driver virksomhed ved fratrædelsestidspunktet. 

  Uanset fratrædelsesgrund er det medarbejderen forbudt nogensinde at tage ansættelse i, overtage eller overhovedet direkte eller 
indirekte beskæftige sig med noget agentur eller nogen eneforhandling, som P.C.T. varetog på fratrædelsestidspunktet eller inden for 
de seneste 12 måneder af ansættelsen. Dette forbud gælder også i tilfælde, hvor et tidligere agentur eller en tidligere eneforhandling 
omdannes til en selvstændig virksomhed. 

  I tilfælde af overtrædelse af disse bestemmelser idømmes medarbejderen udover sædvanligt erstatningsansvar en konventionalbod, 
svarende til 6 måneders løn under den sidste del af ansættelsen i selskabet for hver gang, overtrædelse finder sted. Erstatningsansvaret 
kan dog aldrig blive større end den skade, selskabet har lidt. 

  Medarbejderen har, så længe klausulen er i kraft, pligt til på anfordring at give oplysning om, hvor han er ansat og hvormed han er 
beskæftiget. 

  I tilfælde af at virksomheden overgår på andre hænder, skal kontraktens klausul overføres uændret til den nye indehaver..." 

Honda DK: 600 

Honda N: 2000 

Honda F(inland): 250 

Honda EST(land): Oplyses ved møde 1-7-98 

   

Rover DK: 500 

Rover N: 350 

Rover F: 100 



arbejdsgiver, med dit navn på. 

Jeg bruger et faxprogram på min pc'er der selv udfylder forsiden, udfra et adr.kartotek. Det vil sige at jeg kun vælger et punkt i kartoteket i 
dette tilfælde "Kørelys", hvorefter programmet selv udfylder div. punkter og skriver en overskrift med "Hej - fornavn" som er lig med 
att.personen i kartoteket. Disse oplysninger ser man ikke når man udfylder selve tekstbeskeden, man får kun dette at se hvis man udskriver 
faxen. 

Jeg opdager efter at jeg har sendt faxen at det var et forældet kartotek, og dermed de forkerte oplysninger, da jeg nu arbejder for Klaus Bo 
Pedersen (BP-LIGHT), og det selvfølgelig skulle være hans oplysninger der skulle stå i kartoteket under kørelys. 

Efter at jeg havde opdaget fejlen ringer jeg til PC-Technic og beder dem om at se bort fra faxen og smide den ud. Damen jeg snakker med 
forsikrer mig om at dette vil blive gjort. 

Det er min fejl at faxen er sendt til det forkerte firma, med den forkerte att.person på. Fejlen skyldes min manglende opdatering af mit 
kartotek og menneskelig fejl. 

Jeg har nu slettet kartoteket, således at det ikke skulle ske igen. 

..." 

Brevet er ledsaget af et print af skærmbillede der skal illustrere hvorledes fejlforsendelsen skete i det pågældende Winfaxprogram. I 
rubrikken Company fremtræder en bjælke med betegnelsen Kørelys, og det er efter en påtegning på skærmbilledet denne (Kørelys) Lars 
Jørgensen har valgt som modtager. 

Med fax af 27. oktober 1998 kl. 10.53 fra Færgegården Juelsminde blev sendt et fax med et diagram af et kørelys til en Suzuki Gran Vitara. 
Faxen med diagrammet er oprindelig sendt fra Papir- og Kontorcentret den 9. oktober 1998 kl. 10.37. Papir- og Kontorcentret, der har fax 
nr. 54 82 2104, ligger i Nykøbing F og var dengang Carl Johanssons arbejdsplads. Indehaveren af Papir- og Kontorcentret er en personlig 
ven af Klaus Bo Petersen 

I brev af 5. november 1998 meddelte advokat Finn Lænkholm sagsøgerens daværende advokat bl.a. følgende: 

"... 

Den omtalte fax af 9. september (skal være oktober) d.å. er afsendt af Lars Jørgensen. Carl Johansson har hverken afsendt faxen eller 
kendskab til indholdet. Faxen er formentlig fremsendt til Papir- og Kontorcentret ved en fejl. Jeg henviser Dem til Lars Jørgensen for 
nærmere oplysning herom. 

..." 

Til belysning af omstændighederne ved afsendelsen af faxbrevet af 9. oktober 1998 er fremlagt dels en erklæring vedrørende Klaus Bo 
Petersens moders sygdom, dels en faktura af 16. oktober 1998 vedr. en faxmaskine som er leveret af Papir- og Kontorcentret i Nykøbing F. 
angivelig til Klaus Bo Petersen. Herom henvises til Klaus Bo Petersens forklaring. 

Af P.C. Technics regnskab for 1. juli 1998 til 30. juni 1999 fremgår at selskabets bruttofortjeneste i 1998/99 var 937.545 kr. mod 1.487.484 
kr. det foregående år. Personaleudgifterne var det samme i de to år. Selskabets resultat før skat var i 1998/99 -105.695 kr. mod et resultat i 
1997/98 på 401.073 kr. Efter skat var resultaterne henholdsvis -93.047 kr. og 274.287 kr. 

Registreret revisor Frede Nielsen har afgivet erklæring om nedgangen i salget i forhold til de budgetterede tal. Mindre salg i forhold til 
budgetteret salg til Honda Norge og Honda Finland er opgjort til i alt 3.325 stk. Med gennemsnitlige avancer på 117,72 kr. og 117,08 kr. 
som der nærmere er redegjort for, fremkommer et tab i forhold til de budgetterede omsætningstal på i alt 390.891 kr. 

Advokat Carsten Eriksen har under sagens forberedelse på grundlag af årsregnskabet 1998/99 beregnet bruttoavancen pr. kørelys til 67,88 
kr. 

Til dokumentation af udviklingsomkostninger i BP-Light er fremlagt fakturaer dateret 28. august 1998 og 30. november 1998 vedrørende 
print til henholdsvis 4.897,50 kr. og 4.679,50 kr. 

Suzuki Bilimport AS i Drammen, Norge, har i brev af 16. marts 1999 bekræftet 

"at BP-LIGHT har utviklet et kørelyssystem for Suzuki Gran Vitara i samarbeid med oss. 

...... 

BP-LIGHT har vært hos oss (oktober 1998) og prøvemontert systemet under utviklingen. Systemet er senere videreutviklet og prøvemontert 
med suksess hos vår danske kollega Suzuki Bilimport Danmark A/S." 

Suzuki Bilimport Danmark A/S har den 31. marts 1999 bekræftet 

"at vi har stillet teknisk litteratur, aktuelle bilmodeller samt lokaler til BP-LIGHT International ApS' disposition i forbindelse med firmaets 
udvikling af kørelys til Suzuki Gran Vitara og Suzuki Baleno modellerne." 

Syn og skøn 

Tonni Sulbæk har foretaget en sammenlignende undersøgelse af kørelys for Honda Civic/CR-V og for Honda Accord 1999. Af erklæringen 
fremgår: 

Kørelysrelæer beregnet for Honda Civic/CR-V 

Følgende kørelysrelæer indgår i undersøgelsen: 

1.  P.C. Technic International A/S, mærket Honda 08001SR400 12VDC. Monteringsvejledning Honda CJ 7-5-98 (bilag 1). Strømskema 
Civic 96, CR-V 97, CJ, rev. 16-5-97 (bilag la)

2.  BP-Light International ApS, mærket DAY LIGHT 08001SR400 KØRELYS. Monteringsvejledning LJ 12-9-98. (bilag 1). Strømskema 
17-4-99 LJ (bilag 2).

3.  Dan-Car Autosikring ApS. Monteringvejledning Rover 400 97-. Kørelysautomatik DAN-022-C (bilag 3)..

4.  SEPAB, mærket LJUSAUTOMATIK, EB 705 SEPAB. Monteringsvejledning (svensk) uden dato eller initialer (bilag 4).

Spm. 1: Er der forskel på printudlæg på de undersøgte typer?  

Såfremt de pågældende printudlæg ikke er identiske, 
bedes forskellen angivet, samt disses relevans ved 
bedømmelsen af, hvorvidt de undersøgte kørelys er 
forskellige. 

Svar: Ja. Printpladen i 1) har dimensionerne 21,2 x 27,0 mm og 
i 2) 25,4 x 30,5 mm. Dimensionerne er bestemt af 
relæerne, og dermed er de to kørelysrelæer mekanisk 
forskellige. Se også svar 2. 

Spm. 2: Er der forskel på relæbestykning på de undersøgte 
typer?  

Såfremt de pågældende relæbestykninger ikke er 



identiske, bedes forskellen angivet, samt disses relevans 
ved bedømmelsen af, hvorvidt de undersøgte kørelys er 
forskellige. 

Svar: Ja. 1) er opbygget med l stk. relæ med i alt 4 
skiftekontakter, hvoraf de to er koblet parallelt. 2) er 
opbygget med 2 stk. relæer med i alt 3 skiftekontakter. De 
to relæ-spoler er koblet parallelt, således at de to relæer i 
praksis fungerer som et relæ. 
Printudlæggene er nødvendigvis forskellige, når 
relæbestykningen er som anført, og dermed er de to 
kørelys som tidligere anført mekanisk forskellige. 

Spm. 3: Er der forskel på multistikkene på typerne med multistik? 

Svar: Nej. 1), 2) og 3) er forsynet med multistik, og disse stik er 
ens på de tre typer. 

Spm. 4: Er der forskel på ledningsnettene på typerne med 
multistik?  

Såfremt der er forskelle, er disse så alene af kosmetisk 
karakter? 

Svar: Ledningsnettene på 1) og 2) er ens, bortset fra 
ledningsfarverne.  
Denne forskel er alene af kosmetisk art.  
Ledningsnettet mellem multistikkene er kraftigere 
dimensioneret på 3) end på de øvrige typer; forskellen er 
uden betydning for funktionen. 

Spm 5: Er der forskel på antallet af monterede stik på typerne 
med multistik? 

Svar: 1) og 2) er ens, og de er ud over multistikkene forsynet 
med tre ledninger med stik og en ledning med kabelsko til 
stelforbindelse.  
3) er ud over multistikkene forsynet med to ledninger med 
stik og en ledning med kabelsko til stelforbindelse.  
Forskellen er uden betydning for funktionen. 

Spm. 6: Giver antallet af monterede stik afvigelser i 
monteringsvejledningerne for typerne med multistik? 

Svar: Ikke væsentligt, da det for 3)'s vedkommende blot drejer 
sig om, at to forbindelser (IG2) er slået sammen til en. 

Spm 7: Er der kun anvendt standard-elektronikkomponenter i de 
undersøgte typer? 

Svar: Ja, der er i alle fire kørelysrelætyper udelukkende anvendt 
standardelektronikkomponenter. 

..........  

Spm. 9: Hvor mange forskellige tilslutningssteder er der 
mulighed for at anvende ved montage med multistik, 
såfremt opgaveformuleringen fra kunden er som følger:  
"Tænd nærlys og positionslys, frihold 
instrumentgruppens belysning, behold dagslysintensitet i 
digitaluret i instrumentbordet, tillad ikke brug af langt lys, 
men tillad overhalingsblink. Brug af ekstra 
sikring/sikringsholder på tilsluttet kørelys bør undgås. 
Bilen skal i øvrigt føre lys efter gældende lovgivning". 

Svar: Hvis monteringen skal ske med multistik samtidig med, at 
ovennævnte krav skal være opfyldt, ser jeg ikke mulighed 
for anvendelse af andre tilslutningssteder for multistikkene 
end de i 1), 2) og 3) anvendte. 

Spm. 10: Såfremt producenten af kørelys har kendskab til kundens 
opgaveformulering og har adgang til original teknisk 
dokumentation, samt adgang til kundens biler med 
henblik på prøvemontager, er det så efter 
skønsmandens opfattelse sandsynligt, at det færdige 
produkt af hensyn til virkemåde og tilslutningssteder vil 
minde om eksisterende produkter til samme biltype?  
Er der lighed mellem BP-Light International ApS og P. C. 
Technic International A/S' kørelys i form af størrelse, 
farve, design, komponentvalg, opbygning, ledningstyper, 
flex og tylle?  
Er denne lighed i den ydre fremtoning nødvendig for at 
opnå den ønskede funktionelle effekt?  
Er der en tilsvarende lighed mellem PC Technic A/S 
International og Dan-Car Autosikring ApS' eller Sepap 's 
kørelys? 



Kørelysrelæerne 5) og 6) er ens, bortset fra multistikkene, ligesom 7) og 8) er ens bortset fra multistikkene. 

Svar: Ja, det er sandsynligt, at et nyt produkt med hensyn til 
tilslutningssteder og virkemåde vil opleves ens, bortset fra 
evt. tidsforsinkelse ved indkoblingen. Se også svar 11.  
Der er meget stor lighed mellem 1) og 2). Den 
væsentligste forskel er, at 1) anvender et enkelt relæ, 
mens 2) anvender to relæer. Rent elektrisk er de to typer 
dog ens.  
Den forskellige relæ-bestykning medfører en mindre 
forskel i kørelysrelæernes fysiske størrelse. Ud over dette 
er der på alle de øvrige nævnte punkter meget stor lighed.  
Ligheden i ydre fremtoning er ikke nødvendig for at opnå 
den ønskede funktionelle effekt.  
Der er ikke en tilsvarende lighed mellem 1), 3) og 4), idet 
3 er opbygget med to forskellige mekaniske relæer (med 
hver sin funktion) og uden anyendelse af elektronik (en 
transistor med tilhørende komponenter). Desuden er 4) 
opbygget i en flad plastkasse og med tre ens relæer, hver 
med et enkelt sæt skiftekontakter. 

Spm. 11: Vil teknikere kunne udvikle kørelys, der på afgørende vis 
styrer lys og belysning forskelligt på samme bilmodel? 

Svar: Ja. På de fire undersøgte typer aktiveres kørelyset ved, at 
tændingen tilsluttes. Aktiveringen sker straks.  
Aktiveringen kunne bl.a. i stedet ske automatisk ved 
konstatering af, at motoren er i gang, f.eks. ved at 
vekselstrømsgeneratoren lader eller at der er olietryk på 
motoren. Sådanne systemer findes. Desuden kan der 
være indbygget en (mindre) tidsforsinkelse i aktiveringen, 
således at kørelyset ikke belaster batteriet eller 
ledningsnettet under start af motoren. 

Spm. 12: Besidder en eller flere af de undersøgte typers 
konstruktion et originalt særpræg, eller er de anvendte 
principper og komponenter almindeligt udbredt? 

Svar: De anvendte principper og komponenter er almindeligt 
kendte og udbredte. 

  ... 

Spm. 13: Er der risiko for forveksling af de undersøgte modeller? 

Svar: 1) og 2) ligner hinanden så meget, at de vil kunne 
anvendes i flæng, uden at en monterende mekaniker vil 
lægge vægt på forskellen. 

Spm. 14: Kan nogen af modellerne betragtes som en nærgående 
efterligning af en af de øvrige modeller? 

Svar: 1) og 2) ligner hinanden så meget, at den kopierende 
tekniker må have haft indgående kendskab til originalen.  
3) og 4) har ringe lighed med hinanden og med de to 
førstnævnte. 

Spm. 15: Såfremt spørgsmål 14 besvares bekræftende, bedes 
skønsmanden oplyse, om der i øvrige modeller 
foreligger en selvstændig indsats i forhold til originalen. 

Svar: 3) og 4) repræsenterer klart en selvstændig indsats i 
forhold til hinanden og i forhold til 1). 

...  

Relæer beregnet for Honda Accord 1999 

5. P.C. Technic International A/S, (med multistik) mærket Honda 
08001S1A99 Accord 12VDC. Monteringsvejledning BTL 23.12.99 
Strømskema PC Technic D1 007-V1, BTL 23.03.99 (bilag 5) 

6. P.C. Technic International A/S, (uden multistik), mærket Honda 
08001S1A99 Accord 12VDC. Monteringsvejledning BTL 23.12.99 
Strømskema PC Technic D1007-V1, BTL 23.03.99 (bilag 6). 

7. BP-Light International. ApS, (med multistik) mærket DAY LIGHT 
08001SA99 KØRELYS, blå/sort tekst. Monteringsvejledning LJ 15-
10-99, strømskema 11-11-99 LJ (bilag 7). 

8. BP-Light International ApS, (uden multistik) mærket DAY LIGHT 
08001SA99 KØRELYS, rød/sort tekst. Monteringsvejledning LJ 13-
12-98, strømskema vedhæftet monteringsvejledning 10-1-99 LJ, 
strømskema vedlagt kørelysrelæet 14-12-98/1 (bilag 8). Eneste 
forskel på de to strømskemaer synes at være relægernes 
kontaktbetegnelser og maks. tilladt kontaktstrøm. 

Spm 1: Er der sammenfald i tilslutningssteder for de to 



undersøgte typer? 

Svar: Ja. 

Spm. 2: Er der sammenfald i multistik for de to undersøgte typer? 

Svar: Ja. 

Spm. 3: Er der lighed/forskelligheder på ledningsnettene på de to 
undersøgte typer? 

Svar: Der er ikke forskelligheder af betydning på de to 
ledningsnet. Der er stor lighed mellem de to typer. Dog har 
5), 6), og 8) sikring i den røde ledning, mens 7) ikke har 
sikring i den røde ledning. 

Spm. 4: Er den fra P. C. Technic International A/S undersøgte 
types ledningsbårne sikringsholder med en 10 A sikring 
isat af nogen relevans, når den anbefales monteret via et 
ledigt udtag sikret med en 7,5 A sikring i bilens 
sikringskasse? 

Svar: Ja. Der er ikke krav om sikring i ledningen, hvis den 
tilsluttes et sikret udtag, men man kan ved at fjerne 
sikringen afbryde kørelysautomatikken, hvilket kan være 
relevant ved kørsel i lande uden kørelyskrav. Samme 
funktion kan dog opnås ved indskydelse af en afbryder i 
grå loop, således som det anbefales i 
monteringsvejledningen for 6) 

Spm. 5: Skønsmanden anmodes om at meddele, hvilket af de to 
typer kørelys, der først blev introduceret på markedet? 

Svar: Af de foreliggende monteringsvejledninger er den første 
fra BP-Light International ApS dateret 14. december 1998, 
mens P.C. Technic International A/S' første 
monteringsvejledning er dateret 18. marts 1999. Desuden 
foreligger der en faktura (bilag 10) dateret 3. marts 1999 
fra Scan Micro, Nakskov til BP-Light International ApS 
vedr. levering af 302 stk. kørelysrelæer beregnet for 
Honda Accord.  
Jeg kan ikke på dette grundlag med rimelig sikkerhed 
afgøre, hvilken af de to typer kørelys, der først blev 
introduceret på markedet. 

Spm. 6: Er der forskelle på de to undersøgte typers 
ledningsnet/multistik, hvad angår montagekvalitet og 
ledningstyper? 

Svar: Nej. 

Spm. 7: Er der forskel på printudlæg på de to undersøgte typer?  
Såfremt de pågældende printudlæg ikke er identiske, 
bedes forskellene angivet, samt disses relevans ved 
bedømmelsen af, hvorvidt de undersøgte kørelys er 
forskellige. 

Svar: Ja. Der er forskelle, som skyldes forskellig relæ-
bestykning. De to typer kørelysrelæer er dermed mekanisk 
forskellige. 

Spm. 8: Er der forskel på relæbestykning på de to undersøgte 
typer?  
Såfremt de pågældende, relæbestykninger ikke er 
identiske, bedes forskellen angivet, samt disses relevans 
ved bedømmelsen af, hvorvidt de undersøgte kørelys er 
forskellige. 

Svar: Ja. 5) og 6) er opbygget med 3 relæer med i alt 4 
skiftekontakter, hvoraf de 3 anvendes. De tre relæspoler 
er koblet parallelt, således at de tre relæer i praksis 
fungerer som et relæ. 7) og 8) er opbygget med 2 relæer 
med i alt 3 skiftekontakter. Også disse relæspoler er 
koblet parallelt, således at de to relæer i praksis fungerer 
som et relæ (diagrammet viser kun en enkelt relæspole).  
Printudlæggene er nødvendigvis forskellige, når relæ-
bestykningen er som anført. Ligeledes betyder relævalget 
en forskel i de ydre dimensioner, hvor 5) og 6) måler 41 x 
30 x 31,5 mm, mens 7) og 8) måler 31 x 27 x 30 mm. 

Spm. 9: Er der forskel på antallet af monterede stik på de to 
undersøgte typer? 

Svar: Der er monteret et gråt stik på grøn og orange ledning på 
5). Et tilsvarende stik findes ikke på 7). 

Spm. 10: Giver antallet af monteredestik afvigelser i 



monteringsvejledning for de to undersøgte typer? 

Svar: Nej. Forskellen er uden betydning for monteringsvejledning 
og funktion. 

Spm. 11: Anvendes der kun standard-elektronikkomponenter i de 
to undersøgte typer? 

Svar: Ja. 

.......  

Spm. 13: Hvor mange forskellige tilslutningssteder er der 
mulighed for at anvende ved montage med multistik, 
såfremt opgaveformuleringen fra kunden er som følger:  
"Tænd nærlys og positionslys, frihold 
instrumentgruppens belysning, behold dagslysintensitet i 
digitaluret i instrumentbordet, tillad ikke brug af langt lys, 
men tillad overhalingsblink. Brug af ekstra 
sikring/sikringsholder på tilsluttet kørelys bør undgås. 
Bilen skal i øvrigt føre lys efter gældende lovgivning ". 

Svar: Hvis monteringen skal ske med multistik samtidig med, at 
ovennævnte krav skal være opfyldt, ser jeg ikke mulighed 
for anvendelse af andre tilslutningssteder for multistikkene 
end den anvendte. 

Spm. 14: Såfremt producenten af kørelys kender til kundens 
opgaveformulering og har adgang til original teknisk 
dokumentation, samt adgang til kundens biler med 
henblik på prøvemontage, er det da sandsynligt, at det 
færdige produkt med henblik på principiel virkemåde og 
tilslutningssteder, vil minde om eksisterende produkter til 
samme biltype?  
Er der lighed mellem BP-Light International ApS og P. C. 
Technic International A/S' kørelys i form af størrelse, 
farve, design, komponentvalg, opbygning, ledningstyper, 
flex og tylle?  
Er denne lighed i den ydre fremtoning nødvendig for at 
opnå den ønskede funktionelle, effekt? 

Svar: Der er meget stor lighed mellem de to typer. Den 
væsentligste forskel er relæbestykningen. Rent elektrisk er 
de to typer dog næsten ens.  
Den forskellige relæbestykning medfører som anført en 
mindre forskel i kørelysrelæernes fysiske størrelse; 
desuden er der anvendt en lidt større gummitylle på 5) og 
6) end på 7) og 8). Ud over dette er der på alle de øvrige 
nævnte punkter meget stor lighed.  
Ligheden i ydre fremtoning er ikke nødvendig for at opnå 
den ønskede funktionelle effekt. 

Spm. 15: Vil forskellige teknikere kunne udvikle kørelys, derpå 
afgørende vis styrer lys og belysning forskelligt på 
samme bilmodel? 

Svar: Ja. På de undersøgte typer aktiveres kørelyset ved, at 
tændingen tilsluttes.  
Aktiveringen sker straks. Aktiveringen kunne bl.a. i stedet 
ske automatisk ved konstatering af, at motoren er i gang, 
f.eks. ved at vekselstrømsgeneratoren lader eller at der er 
olietryk på motoren. Sådanne systemer findes. Desuden 
kan der være indbygget en (mindre) tidsforsinkelse i 
aktiveringen, således at kørelyset ikke belaster batteriet 
eller ledningsnettet under start af motoren. 

Spm. 16: Besidder nogen af de to undersøgte typers konstruktion 
efter skønsmandens opfattelse et originalt særpræg, eller 
er de anvendte principper og komponenter almindeligt 
udbredt? 

  ... 

Svar: De anvendte principper, og komponenter er almindeligt 
kendte og udbredte. 

  ... 

Spm. 17: Er der risiko for forveksling af de to modeller? 

Svar: De to modeller, ligner hinanden så meget, at de vil kunne 
anvendes i flæng, uden at en monterende mekaniker vil 
lægge vægt på forskellen. 

Spm. 18: Kan den ene model betragtes som en nærgående 
efterligning af den anden model? 



Af en supplerende skønserklæring fremgår: 

Forklaringer 

John Raben-Levetzau har forklaret at han bistod med udviklingen af kørelys i virksomheden P.C. Technic der var en del af Klaus Bo 
Petersens og Peter Christensens selskab Christensen & Petersen A/S. I forbindelse med dette selskabs økonomiske vanskeligheder købte 
han kørelysforretningen for 200.000 kr. og drev den videre i et selskab. Klaus Bo Petersen blev daglig leder af selskabet samtidig med at 
han passede sit arbejde som flyveleder, mens vidnet var direktør. Carl Johansson blev ansat i sommeren 1994 som tekniker. Efter Klaus Bo 
Petersens fratrædelse blev Carl Johansson både sælger og tekniker. Det var Carl Johansson der foreslog at anvende multistik som blev sat 
i forbindelse med bilens eget sikringssystem. Det gjorde også monteringen lettere. Det bærende i den form for kørelysautomatik som blev 
udviklet (SR 400), var at flytte sikringen fra automatikkens sikringssystem til bilens sikringssystem. Klaus Bo Petersen var ikke med til at 
udvikle SR 400. Kørestik og ledninger leveredes af ECS i Holland. Leveringstiden er 6-8 uger. Kørelysforretningen gav voldsomme 
underskud. Den blev derfor flyttet til et selvstændigt selskab som vidnets døtre ejede. Vidnet fratrådte i forbindelse med sin emigration til 
England i 1996, og hans kone overtog ledelsen. 

Kørelyset SR 400 til Honda Civic blev udviklet i slutningen af 1997 og begyndelsen af 1998. Der blev foretaget en prøvemontering i januar 
1998, og i maj blev foretaget en prøvemontering på en anden model. SR 400 til Honda Civic er "moderstikket", de andre modeller var 
videreudviklinger. Stikket til Honda Civic er næsten identisk med stikket til Honda Accord. Stikket kan ikke anvendes til alle biler; det er ikke 
alle der er forberedt til multistik. 

Der er forekommet forvekslinger af kørelys fremstillet af P.C. Technic og BP-Light. BP-Light tilbød deres lys til en pris der var 20 % lavere 
end P.C. Technics pris. En mekaniker hos Honda har over for vidnet givet udtryk for at de brugte BP-Lights lys, men P.C. Technics 

Svar: De to typer ligner, hinanden så meget, at den kopierende 
tekniker må have haft indgående kendskab til originalen. 

Spm. 19: Såfremt spørgsmål 18 besvares bekræftende, bedes 
skønsmanden oplyse, om der i den anden model er en 
selvstændig indsats i forhold til originalen.  
Der ønskes herudover en beskrivelse af ligheder og 
forskelle mellem de pågældende produkter, som ikke 
allerede fremgår af de foranstående spørgsmål og svar. 

Svar: Den eneste forskel af betydning mellem original og kopi er 
relævalget og den deraf følgende printudlægning, hvilket 
ikke kan betegnes som en væsentlig selvstændig indsats. 
Alle væsentlige ligheder og forskelle er belyst i de 
foranstående svar." 

"Ad spm. 4. 

1) Er der foruden ledningsfarverne også længdeforskel på ledningerne. 

2) Kan længere multistikledninger give øget fleksibilitet ved montage og placering efter montage under de to plasthalvdele omkring 
ratstammen? 

Svar: 

1) Ja, ledningerne mellem printplade og han-multistikket er ca. 35 mm længere på kørelysrelæ 2) end på 1). 

2) Ja. 

Ad spm. 5 

1) Er syns- og skønsmandens svar det samme, hvis der med stik menes 1 plasthus med 1 eller flere terminaler isat? 

2) Er der forskel i 1 og 2's monteringsvejledning vedrørende tilkobling til Jg2? 

Svar: 

1) Nej, det fremgår af monteringsvejledningerne for såvel 1) som 2) at der i sættet findes et løst, gråt 2-polet hus, hvori den udtagne 
rød/hvide ledning monteres; men kun i sættet 1) ligger huset løst i det sæt, jeg har modtaget. I sættet 2) er huset monteret på terminalen 
med sort ledning fra kørelysrelæet. 

2) Ja, af monteringsvejledningen for 1) fremgår, at 6,3 mm terminalen skal monteres i det medfølgende brune hus før indsætning i 
sikringskassen, i monteringsvejledningen for 2) er det anført, at terminal og hus leveres samlet. I begge sæt er terminal og hus dog 
samlet. 

Ad spm. 10 og 11 

1) Det oplyses, at kundens opgaveformulering til BP-Light International ApS har været aktivering af kørelyset via Jg2 (aflastet 
tændingspuls). Er det muligt at alles anvendelse af dette princip skyldes enslydende opgaveformuleringer? 

2) Kan en producent have relætekniske grunde til at anvende 1 kontaktsæt med tilstrækkelige koblingsegenskaber i stedet for 2 
parallelforbundne relækontaktsæt? 

3) Er syns- og skønsmanden bekendt med problemerne omkring ubalanceret belastning af parallelforbundne relækontaktsæt? 

Svar: 

1) Ja. 

2) Ja, se svar 3. 

3) Når to kontaktsæt forbindes direkte i parallel, vil strømmen aldrig fordeles helt ligeligt mellem de to sæt på grund af forskellig modstand 
i de to kredse.  
Det er almindeligt kendt, at det kan medføre overbelastning og svigtende kontakt. Hvis kontakterne ikke slutter/bryder præcist samtidig, 
vil det yderligere kunne forekomme, at det ene kontaktsæt kommer til at slutte eller bryde den samlede strøm, hvilket kan skade 
kontakterne og føre til sammenbrud." 



vejledning fordi BP-Light ikke kunne levere en vejledning. 

Faldet i bruttoavancen fra 1997/98 til 1998/99 skyldes i det væsentlige tabet af Honda Norge. Vidnet skrev til indehaveren af Honda Norge 
om de manglende ordrer, og så kom der en ordre, men kun på 1.000 stk. Derudover var der nedgang i salget til Honda Finland, Honda 
Danmark og Suzuki. Vidnet har set et internt notat fra Honda Norge hvoraf fremgår at P.C. Technic mistede ordrerne på grund af en 
prisforskel på 20 kr. P.C. Technic havde andre konkurrenter end BP-Light. Der var Dancar og et svensk firma, Sepab. Nedgangen i salget 
til Chrysler Norge skyldes Sepabs konkurrence. 

Merete Raben-Levetzau har forklaret at hun er uddannet kunsthistoriker. Hun blev direktør i P.C. Technic i efteråret 1996, da hendes mand 
rejste til England. Samarbejdet med Klaus Bo Petersen gik tidligere ret godt, men det blev mindre godt da hun blev direktør. Carl 
Johansson gav udtryk for tilfredshed med arbejdet i P.C. Technic, men det ændrede sig da han blev salgschef. Vidnet ønskede han kom 
med budgetter, og det var Carl Johansson ikke interesseret i. 

Hun har den 29. maj 1998 noteret at Carl Johansson var i Jylland med henblik på at foretage en prøvemontering af et kørelys på en Honda 
Accord Coupé. Hun er desuden bekendt med at Carl Johansson kørte til Jylland den 5. juni 1998 for at montere et kørelysrelæ på Lars 
Jørgensens bil. 

Carl Johansson sagde op den 30. juni 1998 om morgenen. Han sagde at det ikke havde noget med kørelys at gøre, og at kemien ikke 
passede. Hans sidste egentlige arbejdsdag var den 10. juli 1998. Han var inde sidst i juli for at aflevere forskelligt. Efter hans fratræden 
savnede de tre fotografier af stik til tre forskellige Hondaer. De lå i et skab hvortil alle havde adgang. De kunne heller ikke finde nogle filer 
med tegninger af kørelysrelæet SR 400. Det var filer som var oprettet af Carl Johansson som led i hans arbejde. Filerne indeholdt 
komponentliste, testprocedure, printtegning og diagram. De havde en edb-ekspert til at gennemgå Carl Johanssons computer. Han kunne 
se at filerne havde været oprettet og var blevet slettet. Han kunne også se at der var foretaget en større oprydning den 10. juli 1998. Det de 
manglede, medførte et ekstra tidsforbrug. 

De fik hurtigt konkurrence fra BP-Light. Allerede i august 1998 mødte de konkurrence med hensyn til et kørelys til Chrysler 300 M, som P.C. 
Technic var gået i gang med inden den 10. juli 1998, men som de ikke var blevet færdige med fordi der manglede en tegning fra Chrysler. 
PC Technics nye tekniker, Brian Lundby, gik i gang med at udvikle kørelyset til Chrysler. Ved henvendelse til Chrysler fik han at vide at BP-
Light allerede havde leveret et kørelysrelæ til dem. 

Opstillingen af 19. juni 1998 vedrørende forventet behov for typer af multistik i andet halvår 1998 er foretaget af Carl Johansson. De 
håndskrevne tilføjelser er vidnets. Frafaldet af Hasco i Norge væltede deres budgetter. Meddelelsen af 26. august kom helt uventet. Ved 
henvendelse til Hasco fik vidnet at vide at Hasco havde valgt BP-Light på grund af prisen. P.C. Technic måtte sætte prisen ned, og derved 
kom en ordre. 

Hun er ikke bekendt med om firmaet Dancar har udviklet et kørelys med egenskaber der lignede P.C. Technics kørelys. 

Arne Juhl Olsen har forklaret at han efter sin pensionering for nogle år siden blev involveret i driften af P.C. Technic i september 1996. 
Klaus Bo Petersen var der 2-3 gange om ugen, vidnet var der et par gange om ugen. Der blev udarbejdet månedsregnskaber, og der blev 
afholdt budgetmøder. Bogholder var Anne Birgitte Olsen der var blevet ansat af Klaus Bo Petersen. Hun blev sagt op i august 1998 fordi de 
for at spare fik revisoren til at tage sig af regnskaber. 

Det fremgår af en rapport at Carl Johansson var i Jylland den 5. juni 1998 for at aftale montering af kørelys. Det fremgår også at han 
besøgte Lars Jørgensen. 

Efter Carl Johanssons fratræden manglede de nogle sikkerhedskopier. I august 1998 spurgte han Carl Johansson om `hvor de var blevet' 
af. Han sagde de lå hos Anne Birgitte Olsen. Det endte med at de måtte hente kopierne hos hende. De fik en edb-ekspert til at gennemgå 
båndene. Han kunne se på båndene at de havde været rørt samme dag som de hentede materialet, den 4. september 1998. 

Brian Lundby har forklaret at han er uddannet elektromekaniker. Han er selvstændig og udvikler og sælger kørelys. Den 1. november 2000 
overtog han aktiviteterne i P.C. Technic. Han er uden interesse i sagens udfald. Han blev ansat i virksomheden den 4. august 1998. Han 
besøgte Chrysler Danmark den 24. august 1998 og foretog en prøvemontering af et kørelys. Han kunne se at der allerede var foretaget en 
prøvemontering. Han spurgte de pågældende fra Chrysler, Erik og Jan, hvem der havde foretaget prøvemonteringen. De svarede at det var 
Carl fra P.C. Technic. Da vidnet sagde at det ikke kunne passe, gik de ud og kom senere tilbage og sagde at det ikke var Carl, det var en 
anden, men de ville ikke sige navnet. Konkurrencen fra BP-Light kom meget hurtigt efter vidnets besøg hos Chrysler. 

Vidnet har på et tidspunkt fået at vide af Kim Steen Hansen fra Honda Danmark at Klaus Bo Petersen havde sagt til dem at de skulle passe 
på P.C. Technics multistik, fordi ledningerne var for dårlige. Det var klart forkert, og det vidste både vidnet og Honda. 

Det er rigtigt at vidnet ved en lejlighed har ødelagt motoren til en lygte i forbindelse med en prøvemontering hos Chrysler. Det gjorde han 
opmærksom på inden han gik. Chrysler monterede en ny motor til lygten, og vidnet foretog en ny montering. Det skabte ingen problemer 
mellem P.C. Technic og Chrysler. 

Faxen af 9. oktober 1998, respektive 27. oktober 1998, viser et diagram til et kørelys til Suzuki Gran Vitara der i alt væsentligt er identisk 
med det kørelys som P.C. Technic lavede. Vidnet har på en fremlagt tegning markeret at der er en enkelt forskel som giver en ekstra 
funktion. Vidnet har ikke været ude for andre kørelys der på den måde lignede P.C. Technics. Efter vidnets erfaringer er chancerne for at 
komme til identiske resultater når man tegner kørelysrelæer, ikke store. Diagrammerne kan tegnes på mange måder. 

Forklaringen i fax af 7. december 1998 på den fejlsendte fax af 27. oktober 1998 passer ikke. Vidnet har afprøvet Winfaxprogrammer, og 
det fungerer ikke som beskrevet af Lars Jørgensen. Han har spurgt Ravenholm Computer og har der fået at vide at det som Lars Jørgensen 
beskriver, ikke kan lade sig gøre. 

Kørelyset SR 400 er i sin tid tegnet af Carl Johansson. Vidnet har tegnet et kørelys til Honda Accord 1999 som er identisk med SR 400 
bortset fra en mekanisk kontakt. BP-Light var først med at fremstille et kørelys til Accorden. Vidnet havde ikke kendskab til BP-Lights 
kørelys til Accorden da han tegnede sit kørelys til samme. Udvikling af kørelysautomatik kan tage op til et år hvis en elektromekaniker skal 
starte fra bunden af og udvikle et kvalitetsprodukt som P.C. Technics. Hvis man har tegningen, kan det færdige produkt foreligge i løbet af 
en måned. Det er en forholdsvis simpel teknik som man lærer på elektroteknikeruddannelsen. Det første lys vidnet lavede til Chrysler, tog en 
uge. Det skyldes at vidnet havde en masse tegninger og lys til rådighed. 

Forevist fakturaerne dateret 28. august 1998 og 30. november 1998 vedrørende print til henholdsvis 4.897,50 kr. og 4.679,50 kr. har vidnet 
erklæret at disse omkostninger er produktionsomkostninger, ikke udviklingsomkostninger. Når man arbejder med kørelys, er 
udviklingsomkostninger helt overvejende teknikerløn. 

Vidnet har oplevet og oplever stadig at parternes produkter bliver forvekslet i forbindelse med reklamationer over BP-Lights lys som bliver 
sendt til P.C. Technic. 

Han har fra en kunde i Vamdrup fået at vide at de benytter en vejledning fra P.C. Teclmic til montering af lys fra BP-Light. 

Carl Johansson har forklaret at han blev uddannet svagstrømsingeniør i sommeren 1990. Ansættelsen i P.C. Technic var hans første faste 
stilling. Han udviklede et relæ til Honda med anvendelse af multistik. Ideen med relæer som disse er at de skal afløse de manuelt betjente 
kontakter i bilen, så man ikke glemmer at tænde kørelyset når man starter, og ikke glemmer at slukke det efter kørslen. Multistik leveres af 
ECS der er eneste leverandør i Europa. Udviklingen af relæet eller kørelysautomatikken tog den tid det tog for ECS at sende multistikkene.' 
Selve udviklingsarbejdet gik fra den ene dag til den anden. Som regel foregår det ved at man spørger kunden om hvad han vil have, så laver 
man et ledningsdiagram og en prototype og installerer den. Udformningen kan foretages af en elinstallatør. Ideen til at anvende multistik 
kom fra Dancar der også solgte kørelys. 

Han kan bekræfte at han efter mødet 'nied Hasco Motor i Norge var af den opfattelse at der ville komme et stort salg. 



Sagsøgte har været i forbindelse med Lars Jørgensen længe, og de er fortsat gode venner. Han havde brug for feedback. Han har væref 
gift med Lars Jørgensens søster. Lars Jørgensen har været ansat på Færgegården i Juelsminde og er en dygtig elektrotekniker. Lars 
Jørgensen har ikke beskæftiget sig med kørelys tidligere. Sagsøgte foretog den 2./3. marts 1998 en prøvemontering af et kørelys på Lars 
Jørgensens bil. Det kan altså ikke, som det har været-nævnt, have været grundlovsdag. Baggrunden for at han monterede kørelys på Lars 
Jørgensens bil, var at der havde vist sig problemer med et kørelys til ældre Mazdaer. Monteringen var et led i at afprøve en løsning. Han er 
ikke bekendt med hvornår Lars Jørgensen er begyndt at bistå Klaus Bo Petersen. Sagsøgte har efter sin fratræden ikke drøftet kørelys med 
Lars Jørgensen. 

Kørelys blev solgt til kunder der henvendte sig, eller som P.C. Technic henvendte sig til. Prisen er altafgørende for salget, når 
leveringssikkerhed og kvalitet er i orden. Kunderne er normalt meget store virksomheder, importørvirksomhederne. De interesserer sig ikke 
meget for en detalje som kørelys, undtagen hvis det ikke virker. Kørelysautomatik er en meget simpel teknik, det er blot en form for 
lyskontakt. 

På et tidspunkt efter John Raben-Levetzau forlod selskabet, ændrede man garantibestemmelserne fra 3-5 års garanti til 1 år. Det var 
køberne ikke glade for. Der kom også prisstigninger som blev meddelt pr. brev. Det var uvant for kunderne. Man plejede at forhandlede om 
prisstigninger. P.C. Technic begyndte også at indføre prisdifferentiering. Sagsøgte var ikke enig i disse ændringer i forretningspolitikken. 
Han følte sig desavoueret, og derfor sagde han op.`Han bad ikke om en anbefaling. Han var på ferie i tre uger fra fredag den 10. juli 1998 
(med sidste arbejdsdag den 8. juli 1998) og P.C. Technic havde sommerlukket i to uger. Det var grunden til at han ikke kunne gøre mere 
ved kørelyset til Chrysler hvor han var på besøg den 29. juni 1998, og hvor han måtte konstatere at han manglede materiale. Han foretog 
ikke en prøvemontering hos Chrysler den pågældende dag. Han har heller ikke foretaget en prøvemontering hos Chrysler i august 1998. 

Han har ingen erindring om et besøg i Jylland den 29. maj 1998. 

Sagsøgte har ikke slettet materiale eller fjernet noget i forbindelse med sin fratræden. Han har ikke beskæftiget sig med relæer til kørelys 
siden han forlod P.C. Technic. 

Efter sin fratræden fik han den 1. august 1998 ansættelse på Papir- og Kontorcentret i Nykøbing F der manglede en person der kunne 
noget med ny teknik. Det var et godt sted for ham at mellemlande. Ansættelsen varede et halvt år. Han fik 24.000 kr. om måneden. Derefter 
fik han ansættelse fra den 1. februar 1999 i et firma i København. 

Klaus Bo Petersen kom jævnligt hos Papir- og Kontorcentret, flere gange om ugen. Han og Klaus så hinanden en gang om måneden. De 
har ikke talt om kørelys. Sagsøgte kendte ikke Klaus Bo Petersen inden han blev ansat i P.C. Technic. Han og Klaus omgås fortsat 
hinanden. 

Lars Jørgensen var også kunde i Papir- og Kontorcentret. 

Han har intet kendskab til faxen af 9. oktober med tegning af relæ sendt fra Papir- og Kontorcentret. Han er enig i at den forskel mellem 
diagrammet på faxen og diagrammet på tegningen fremlagt af P.C. Technic der er påpeget af Brian Lundby, er den eneste forskel. Han ved 
ikke hvorfra Lars Jørgensen har sit diagram. 

Han er uden kendskab til faxen af 27. oktober 1998. Han har ikke beskæftiget sig med kørelys efter sin fratræden. Han har ikke på noget 
tidspunkt beskæftiget sig med det kørelys som faxen vedrører, et kørelys til Suzuki. 

Klaus Bo Petersen har forklaret at han er uddannet flyveleder og nu er operationel supervisor i Københavns Lufthavn. Han er tillige 
konsulent for bestyrelsen i BP-Light. Han har kendt Carl Johansson siden deres fælles ansættelse i P.C. Technic. De er venner. Lars 
Jørgensen er tekniker for BP-Light og er tillige medlem af bestyrelsen for selskabet. Han er kommet i forbindelse med Lars via Carl. 

Han sagde op i P.C. Technic på grund af manglende arbejdsglæde. Han kunne få heltidsarbejde i Københavns Lufthavn. Han oprettede BP-
Light fordi der var kunder der henvendte sig til ham. De klagede over prisstigninger og nedsættelse af garanti. Da han var omfattet af 
konkurrenceklausul, forholdt han sig afventende. Han besluttede sig for at oprette selskabet BP-Light i sommeren 1998. Forberedelserne til 
virksomhedsstarten skete inden den 20. august 1998. Han ansatte Anne Birgitte Olsen som bogholder. Første leverance, til Chrysler, skete i 
begyndelsen af september 1998. Han var på besøg hos Chrysler den 8. august og den 17. august 1998. Det var Chrysler der fik den ide at 
han skulle levere til dem. Han konstaterede at der var en smadret lygte hos Chrysler. Det var det eneste der engav at der var konkurrenter til 
at levere til Chrysler. Arbejdet med udvikling af kørelyset skete i samarbejde med Lars Jørgensen og Chrysler. Carl Johansson deltog ikke i 
udviklingsarbejdet. Han kan bekræfte at ECS i Holland er eneste leverandør af multistik i Europa. 

Vedrørende faxerne af 9. og 27. oktober 1998 har han forklaret at han og Lars var i gang med et projekt for Suzuki. Han foretog en 
prøvemåling hos en Suzuki-forhandler i Nykøbing F og arbejdede videre med projektet. Diagrammet han sendte til Lars, vedrører et lys til 
Suzuki. Det er baseret på et eksisterende diagram fra Suzuki og andet materiale samt et fysisk eksemplar af et kørelysrelæ fra Suzuki. 
Tegningen er fremkommet ved "reversed engineering"(tilbageførsel af færdigt produkt til tegning) af Suzukis kørelysautomatik. Tegningen er 
lavet først i oktober 1998. Lars skulle bruge diagrammet fordi han skulle foretage en prøvemontering af kørelyset hos Suzuki i Vejle. De fik 
aldrig solgt et kørelys til Suzuki. 

Forsendelsen via Papir- og Kontorcentret skyldes følgende: Hans moder havde fået en blodprop og han havde været til familieråd om hvad 
der skulle ske. Derefter tog han til sit kontor der ligger ca. 900 m fra boligen i Væggerløse og udskrev diagrammet som han på vej til 
arbejde i Kastrup tidligt om morgenen afleverede i Papir- og Kontorcentret med en påtegning om at den skulle sendes til Lars. Papir- og 
Kontorcentret, hvor han i øvrigt foretaget kontorindkøb, ligger 12 km fra hans kontor og bolig i Væggerløse. Han benyttede en gang i mellem 
Papir- og Kontorcentret til tunge faxforsendelser indtil han kort efter fik sin egen faxmaskine. Han havde privat fax, men ikke fax på 
virksomheden. Det havde han rykket for mange gang. Han kunne også have mailet diagrammet. Grunden til at han valgte at lade Papir- og 
Kontorcentret sende kan være at der var mere end dette diagram at sende. 

Han kan bekræfte at BP-Light konkurrerede med P.C. Technic i Norge i sidste halvår af 1998 og begyndelsen af 1999. BP-Light solgte 110 
kørelys til Honda i Finland i 1999. En salgsnedgang for P.C. Technic kan skyldes et voldsomt fald i salget af Honda. 

Han husker ikke den omsætning BR-Light havde det første år. Forespurgt om bruttoresultatet kan have været 272.000 kr., svarede Klaus Bo 
Petersen at det lyder sandsynligt. 

Lars Jørgensen har ikke afgivet forklaring. Det lykkedes ikke at få forkyndt en vidneindkaldelse. Begæring om indkaldelse blev modtaget 
af retten den 13. november 2002 og blev med forkortet stævnevarsel sendt videre til retten i Horsens den 14. november 2002. Det er oplyst 
at Lars Jørgensen var på forretningsrejse i Kina på tidspunktet for domsforhandlingen, den 26. og 28. november 2002. Klaus Bo Petersen 
har forklaret at Lars er blevet orienteret om at sagen var berammet, men det var ikke et kardinalpunkt for ham eller hans advokat at Lars 
afgav forklaring. 

Parternes argumenter 

P C. Technic har anført at Carl Johansson har tilsidesat den konkurrenceklausul han påtog sig. Det tyder en lang række omstændigheder 
på. Ingen af disse er i sig selv tilstrækkelige beviser, men tilsammen har de en sådan vægt at der ikke kan være nogen tvivl om at klausulen 
er blevet tilsidesat: 

Klaus Bo Petersen og Carl Johansson var gode venner og omgikkes hinanden. De var også venner med Carl Johanssons tidligere svoger, 
Lars Jørgensen. BP-Light blev etableret meget hurtigt, og der er ikke dokumenteret nogen udviklingsomkostninger. Der ville heller ikke 
være tid til udviklingsarbejde, når man skulle starte selskabet, finde kunder og besøge dem og foretage andet kommercielt forarbejde. Det 
tager tid at udvikle kørelys der skal passe til de enkelte bilmodeller når kvaliteten skal være i orden. BP-Light benyttede et plagiat af et 
kørelys nemlig SR 400, der var udviklet af Carl Johansson i slutningen af 1997 og begyndelsen af 1998. Det må antages at det var Carl 



Johansson der leverede grundlaget for plagiatet. Det er ikke sandsynligt at Lars Jørgensen har skilt et relæ ad og foretaget en "reverse 
engineering". Carl Johanssons forklaring om sit jobskifte er usandsynlig. Der var ingen grund til at han skulle gå til et ringere betalt arbejde 
uden relevant fagligt indhold. Der er holdepunkter for at Carl Johansson foretog en prøvemontering på Lars Jørgensens bil, efter Carl 
Johanssons forklaring den 2./3. marts 1998, efter andres forklaring snarere den 5. juni 1998. I hvert fald den sidste dag han arbejdede i P.C. 
Technic, må Carl Johansson have været klar over planerne om at starte konkurrerende virksomhed i BP-Light. 

Der er også positive beviser: Faxer af 9. oktober 1998 må indebære at Carl Johansson den dag sendte et el-diagram med visse ændringer 
til Lars Jørgensen hvilket Lars sendte tilbage den 27. oktober 1998. Klaus Bo Petersens forklaring om at han sendte diagrammet via Papir- 
og Kontorcentret må forkastes som helt utroværdig. Klaus Bo Petersen havde adskillige andre forsendelsesmuligheder, privat fax, e-mail og 
en fax i lufthavnen. Der var ingen grund til af han skulle køre ind til Nykøbing F for at få sendt en fax. Den fejlforsendte fax af 27. oktober 1998 
må også, uanset hvilken forklaring der er på forsendelsen, være bevis for at Carl Johansson arbejdede sammen med Lars Jørgensen om 
udvikling af kørelys. 

Det må i denne forbindelse komme de sagsøgte til skade at de ikke sørger for at få en forklaring fra Lars Jørgensen om dennes rolle i 
sagen. Det burde have været en selvfølge at Lars Jørgensen afgav forklaring. Hertil kommer at de sagsøgte i påstandsdokument af 12. 
november 2002 er blevet opfordret til at fa Lars Jørgensen til at forklare sig. 

BP-Light og Klaus Bo Petersen har selvstændigt overtrådt markedsføringslovens § 10 ved at benytte kendskab til erhvervshemmeligheder 
om P. C. Technics kunder og prispolitik og selskabets konstruktioner til at fremstille identiske produkter og sælge dem til en lidt lavere pris 
til samme kunder. De har endvidere overtrådt markedsføringslovens § 1 ved bevidst at medvirke til Carl Johanssons forsætlige 
overtrædelse af den konkurrenceklausul han havde påtaget sig. 

Der bør derfor betales såvel konventionalbod som erstatning for overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og § 10: Der er ingen grund til at 
nedsætte konventionalboden, da overtrædelsen er grov og bevidst. Der er yderligere foretaget en nærgående, slavisk efterligning af 
sagsøgerens produkt. Det er urigtigt når det er hævdet at de sagsøgte var først med at producere kørelyset til Honda Accord. Relæet til 
Honda Accord er udviklet på grundlag af relæet SR 400 der er grundmodellen for de andre relæer. 

Carl Johansson har gjort gældende at det ikke er bevist at han har overtrådt sin konkurrenceklausul. Han har hverken under sin ansættelse 
eller efter denne deltaget i udviklingen af kørelysrelæer for andre eller i øvrigt krænket klausulen. Han har heller ikke på anden måde 
tilsidesat sine forpligtelser som tidligere ansat i P.C. Technic. 

Kørelysrelæet nyder ikke beskyttelse efter markedsføringslovens § 1 eller § 10. Det er et stykke banal teknik hvortil der anvendes 
standardelementer. Der henvises herom til skønserklæringen. 

Hvis det antages at der foreligger en overtrædelse af konkurrenceklausulen, gøres det gældende at en bod skal nedsættes efter 
aftalelovens § 36. 

Hvis det antages at det af BP-Light markedsførte kørelys er en uberettiget efterligning af P.C. Technics relæ, gøres det gældende at 
markedsføringen ikke har medført et tab der kan kræves erstattet. 

BP-Light og Klaus Bo Petersen hart anført at kørelyset der er markedsført af P.C. Technic ikke er et produkt der er beskyttet efter 
markedsføringsloven. Det samme gælder BP Technics kørelys. Der er tale om enkle tekniske produkter fremstillet af standardelementer 
under brug af gængs viden på området. Derfor har BP-Light og Klaus Bo Petersen ved fremstilling og markedsføring ikke benyttet sig af 
erhvervshemmeligheder der tilkommer P.C. Technic. BP-Light og Klaus Bo Petersen har selvstændigt udviklet produkter, herunder 
kørelyset til Honda Accord der kom på markedet flere måneder inden P.C. Technics tilsvarende produkt. BP-Light og Klaus Bo Petersen 
har ikke modtaget bistand fra Carl Johansson under udviklingsarbejdet. P.C. Technics anbringender herom er tankespind der ikke kan 
træde i stedet for beviser. BP-Light benyttede sig af teknisk bistand fra Lars Jørgensens side, og det var helt tilstrækkeligt til den meget 
enkle produktudvikling. 

Det bestrides at der skulle være påført et tab som følge af en eventuelt uberettiget konkurrence. Et sådant tab er ikke dokumenteret. 

Begrundelse og konklusion 

Det er ikke godtgjort at kørelyset SR 400 i udformning eller fremtoning har et markedsføringsmæssigt særpræg der medfører at produktet 
som sådant er beskyttet efter markedsføringsloven. Det er heller ikke med sikkerhed godtgjort at Carl Johansson under sin ansættelse hos 
P.C. Technic har tilsidesat sine forpligtelser ved at medvirke til BP-Lights forberedelser til fremstilling af et kørelys. 

Spørgsmålet er herefter om P.C. Technic har godtgjort at Carl Johansson har overtrådt sin konkurrenceklausul ved i tiden efter sin 
ansættelse at have medvirket til BP-Lights fremstilling af et kørelys der er noget nær identisk med det af P.C. Technic producerede. Dette 
spørgsmål må. besvares bekræftende. 

Retten har herved lagt vægt på følgende: 

Der var og er nære forbindelser mellem Carl Johansson, Klaus Bo Petersen og Lars Jørgensen. De sidstnævnte etablerede på meget kort 
tid i selskabet BP-Light en produktion af kørelys, og der foreligger ikke oplysninger om at BP-Light har afholdt udviklingsomkostninger af 
nogen betydning. Kørelysene er konstrueret under anvendelse af kendte principper med brug af almindeligt anvendte komponenter, men det 
forekommer ikke sandsynligt at BP-Light på kort tid uden selvstændig indsats, herunder forhandlinger med kunderne, kunne konstruere et 
kørelys der passede til Honda Civic. På grundlag af skønsmandens besvarelse især af spørgsmål 10 må det konstateres at der er meget 
stor lighed mellem de af P.C. Technic og BP-Light producerede kørelys. Det fremgår videre af besvarelsen af en række spørgsmål at de 
mindre forskelle der er konstateret, er af kosmetisk art og uden funktionel betydning. Af besvarelsen af spørgsmål 14 fremgår at de af 
parterne fremstillede kørelys ligner hinanden så meget at den kopierende tekniker må have haft indgående kendskab til originalen. Da SR 
400 er udviklet af Carl Johansson i slutningen af 1997 og begyndelsen af 1998, mens det af BP-Light markedsførte relæ må være udformet 
i sommeren og efteråret 1998, må det fastslås at BP-Lights relæ er en efterligning af P.C. Technics relæ. 

Det må betragtes som usandsynligt er efterligningen er fremstillet uden Carl Johanssons medvirken. Retten lægger i den forbindelse 
betydeligt vægt på omstændighederne omkring telefaxerne af 9. oktober og 27. oktober 1998. 

Faxen af 9. oktober 1998 med et diagram af et lys der på et enkelt punkt nær var identisk med P.C. Technics relæ, blev sendt fra Carl 
Johanssons daværende arbejdssted, Papir- og Kontorcentret, Nykøbing Falster, til Lars Jørgensen. Forklaringen på denne 
forsendelsesmåde må være at Carl Johansson medvirkede ved udviklingen af kørelyset. Klaus Bo Petersens forklaring om at han sendte 
faxen, og om grunden til at han valgte at sende faxen som det skete, frem for at anvende sin private fax i bopælen en lille kilometer fra 
arbejdsstedet og frem for at anvende e-mail forekommer helt usandsynlig og må forkastes. 

Faxen af 27. oktober 1998 var stilet til Carl Johansson og blev sendt til P.C. Technic, det sidste utvivlsomt ved en fejl. Der er fremkommet 
forskellige oplysninger fra de sagsøgtes side om grunden til at faxen var stilet til Carl Johansson. Ingen af disse forklaringer forekommer 
overbevisende. Det må i denne henseende komme de sagsøgte til skade at de ikke har ført Lars Jørgensen som vidne for om muligt at 
klarlægge forholdet. På det grundlag der foreligger for retten, må det fastslås at faxen var bestemt for Carl Johansson. Dette forhold i 
forbindelse med de øvrige omstændigheder fører til at det anses for bevist at Carl Johansson i strid med sin konkurrenceklausul 
medvirkede ved fremstillingen af kørelys. 

Carl Johansson skal derfor betale den aftalte konventionalbod. Der er ikke grundlag for at nedsætte boden efter aftalelovens § 36. De 
øvrige sagsøgte medvirkede til overtrædelsen med kendskab til klausulen og til at Carl Johanssons adfærd indebar en overtrædelse af 
klausulen. 



De sagsøgtes adfærd udgør endvidere under de her angivne omstændigheder en overtrædelse af markedsføringslovens § 1. 

Udover betaling af konventionalboden har de sagsøgte pådraget sig erstatningsansvar for P.C. Technics tab ved den korkurrence selskabet 
blev påført ved de sagsøgtes uberettigede adfærd. Opgørelsen af tabet er forbundet med nogen usikkerhed, dels med hensyn til 
dækningsbidraget, dels med hensyn til omsætningsnedgangen målt i styktal. Efter denne usikkerhed og med baggrund i de af revisor Frede 
Nielsen meddelte oplysninger kommer retten frem til at tabet skønsmæssigt må fastsættes til 100.000 kr. 

Resultatet er derfor at de sagsøgte en for alle og alle for en til sagsøgeren skal betale 280.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 
12. marts 1999. De sagsøgte skal endvidere betale 18.000 kr. i sagsomkostninger samt erstatte sagsøgeren 15.825 kr. for afholdte 
omkostninger til syn og skøn. Der er ved fastsættelsen af sagsomkostninger taget hensyn til sagens langvarige forløb der i vid udstrækning 
har beroet på sagsøgerens forhold, samt til at sagsøgeren har frafaldet en påstand om ophør med markedsføring af kørelys. 

Thi kendes for ret: 

De sagsøgte, Ingeniørforeningen i Danmark som mandatar for Carl Johansson, BP-Light International ApS og direktør Klaus Bo Petersen 
skal en for alle og alle for en inden 14 dage til sagsøgeren, AJA af 1/11 2000 A/S, tidligere P.C. International A/S, betale 280.000 kr. med 
procesrente fra sagens anlæg den 12. marts 1999. De sagsøgte skal endvidere inden samme frist betale 18.000 kr. i sagsomkostninger 
samt erstatte sagsøgeren 15.825 kr. for afholdte omkostninger til syn og skøn. 



 

Illoyalitet - Erhvervshemmeligheder - Konkurrerende 
virksomhed 

Sø- & Handelsrettens dom af 22. marts 2004 

 
Sag H 24/02 

Hairmix v/Georg Harmens 
(advokat Erling Halskov) 

mod 
Henning Gram 
(advokat Alexander Tychsen e.o.) 

 
Referencer: 
Markedsføringsloven § 1 
Markedsføringsloven § 10 
Markedsføringsloven § 13, stk. 2 
 
Senere instans: 

Højesterets dom af 7. juni 2005 

 
Afsagt af dommerne: 
Mogens Trepka, Elmer og Jørgen Sieverts 

Resume 
Illoyal konkurrerende virksomhed - markedsføringslovens §§ 1 og 10. Arbejdsgiveren (A) anlagde sag mod lønmodtageren (L) med påstand 
om, at L under sin ansættelse hos A forberedte sin start hos og solgte produkter for en konkurrerende virksomhed. L begyndte under sin 
ansættelse hos K at sælge og anbefale konkurrerende produkter fra en virksomhed, hvor han senere tog ansættelse. Sø- og Handelsretten 
fandt opstarten af den konkurrerende virksomhed samtidig med ansættelsen hos K at være i strid med markedsføringslovens § 1 og til dels 
§ 10. 
 

Parternes påstande 

Under anbringende af, at Henning Gram under sin ansættelse hos Hairmix v/Georg Harmens (i det følgende: Hairmix) forberedte sin start 
hos og solgte produkter fra en konkurrerende virksomhed, Lanza, har Hairmix påstået Henning Gram dømt til at betale 400.000 kr. i 
erstatning med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 19. marts 2002, til betaling sker. 

Henning Gram har påstået frifindelse. 

Sagen angår 

Georg Harmens driver virksomheden Hairmix, der sælger eksklusive hårprodukter til frisører, herunder hårprodukter med navnet TIGI. Den 
1. juni 1997 begyndte Henning Gram som sælger hos Hairmix efter anbefaling af Hans Schmidt, der var begyndt som sælger et par 
måneder forinden. Hver sælger har sit distrikt i Danmark, som de er ansvarlige for. Henning Gram og Hans Schmidt var, noget usædvanligt, 
sælgere i samme distrikt og havde fælles budget. Endvidere havde de ret, men ikke pligt, til at følge hinanden for det tilfælde, at en af dem 
blev sagt op eller selv sagde op. Hairmix havde i forbindelse med deres ansættelse stillet en mobiltelefon med abonnement til fri rådighed til 
begge. 

Den 26. januar 1999 blev Henning Gram forfremmet til salgschef. Han skulle desuden fortsat være sælger. Henning Gram fik stillet en pc 
med farveprinter og internetopkobling til rådighed. 

År 2000 var et godt år for Hairmix. Den samlede omsætning for Hairmix var budgetteret til 12.000.000 kr. og der blev omsat for 12.038.000 
kr. Georg Harmens lå med sit distrikt, og Henning Gram og Hans Schmidt lå med deres distrikt over deres budgetterede salgstal, mens 
deres kollega Sonja Mortensen med sit distrikt lå lidt under. 

I 2001 var der budgetteret med en omsætning på 13.680.000 kr. Den totale omsætning lå væsentlig under med 11.320.602 kr., 700.000 kr. 
lavere end omsætningen i 2000. I første halvår af 2001 lå Henning Gram og Hans Schmidts salgstal væsentligt under det budgetterede med 
ca. 736.000 kr., mens Georg Harmens og Sonja Mortensen havde holdt deres budget, som var 13 % højere end i 2000. 

Henning Gram opsagde sammen med Hans Schmidt sin stilling som salgskonsulent hos Hairmix den 29. juni 2001 med fratræden den 31. 
juli 2001. Hairmix meddelte dette til sine kunder ved et informationsbrev af 5. juli 2001. Det fremgik af informationsbrevet, som Georg 
Harmens havde skrevet, at Henning Gram havde sagt op for at tage på en jordomrejse med sin familie. 

Henning Gram og Hans Schmidt afleverede den 6. juli 2001 til Hairmix de produkter, kunderegistre og genstande, herunder den computer, 
som Hairmix havde stillet til rådighed for dem. Alt på den computer, som Henning Gram havde fået udleveret, var blevet slettet, inden den 
blev afleveret. 

Lanza 

Lanza ledes af Anne Marie Krogh og er et firma, der også sælger hårprodukter til frisørsaloner. Deres produkter er billigere end dem, 
Hairmix sælger. Indtil august 2001 var Lanzas primære salgsområde Sjælland. 

Lanza åbnede i august 2001 2 salgsafdelinger i Jylland med Henning Gram og Hans Schmidt som sælgere. 

Allerede den 1. august 2001 blev Hairmix kontaktet af en vred kunde, som kunne oplyse, at Henning Gram ikke som oplyst af Hairmix var 
taget ud at rejse jorden rundt med sin familie, da kunden lige havde haft besøg af Henning Gram, der var sælger for Lanza. Hairmix sendte 
på baggrund af denne henvendelse et nyt informationsbrev ud til sine kunder, hvoraf fremgik, at Hairmix var blevet bekendt med, at Henning 
Gram ikke var taget ud at rejse som tidligere oplyst, men derimod var startet op med noget andet. Hairmix undskyldte samtidig det tidligere 
udsendte informationsbrev. 

Senere i august 2001 var der en annonce i Frisørbladet med en præsentation af Lanzas nye salgsafdelinger i Jylland. Annoncen var 
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udformet som et billedgalleri bestående af 13 personer. 7 ud af de 13 personer i billedgalleriet havde været ansat hos Hairmix og havde alle 
opsagt deres job hos Hairmix i foråret 2001. To af dem var Hans Schmidt og Henning Gram. De var begge præsenteret som sælgere, og 
deres telefonnumre var numre, der fulgte med to mobiltelefoner, som Hans Schmidt havde erhvervet allerede i starten af marts 2001. 

Efterfølgende fandt Georg Harmens ud af, at Henning Gram i januar 2001 havde talt længe med Lanzas Anne Marie Krogh fra den 
mobiltelefon, han havde fået stillet til rådighed af Hairmix. Derudover havde han flere gange før og efter forsøgt at komme i kontakt hende og 
havde talt med hende et par gange i kortere tid. Fra samme mobiltelefon havde Henning Gram i starten af februar 2001 og igen i slutningen 
af marts 2001 talt med Lars Mehl, som tidligere havde været sælger hos Hairmix, men som siden midten af januar 2001 havde været 
sygemeldt herfra og den 1. marts 2001 var begyndt som sælger hos Lanza. Georg Harmens fandt tillige ud af, at Henning Gram havde 
etableret firmaet Hairforce ApS i april 2001 med sig selv som direktør. Selskabets eneste aktivitet har været omsætning af Lanzas 
produkter. 

Forklaringer 

Georg Harmenshar forklaret, at Hairmix har startpakker af TIGI-produkter i flere størrelser. Den dyreste koster 22.000 kr., og den billigste 
koster 7.990 kr. 

Hans Schmidts og Henning Grams omsætning havde været stadigt stigende med 25-30 % om året siden deres tiltræden hos Hairmix, og 
de havde aldrig før 2001 problemer med at holde deres budgetter, som blev fastsat i fællesskab mellem Georg Harmens og Henning Gram. 

Allerede i februar eller marts 2001 konstaterede han, at Henning Grams og Hans Schmidts salgstal for 2001 lå langt under det 
budgetterede, hvilket han talte med Henning Gram om. Henning Gram havde beroliget ham med, at de altid havde nået det, de skulle. Han 
vidste ikke, at Henning Gram havde stiftet et selskab, førend efter Henning Grams fratræden, og han havde ikke aftalt med Henning Gram, 
at Henning Gram sideløbende med sit job som sælger af hårprodukter og salgschef tillige skulle sælge saloninventar gennem det selskab, 
som Henning Gram havde fået etableret. 

I slutningen af maj 2001 var Henning Gram kommet ind på hans kontor og ville have Sonja Mortensen fyret på grund af illoyalitet. Hans 
begrundelse herfor var, at hun havde mistet en kunde til Lanza, og at han havde mistanke om, at hun solgte produkter for dem. Henning 
Gram viste ham et brev fra Lanza, hvoraf det fremgik, at Sonja Mortensen havde været til jobsamtale hos Lanza. Han bad Henning Gram om 
at indkalde Sonja Mortensen til et møde, uden at det dog blev til noget. 

I forbindelse med sin opsigelse den 29. juni 2001 fortalte Henning Gram, at han skulle jorden rundt med sin familie. Han var på ferie, da 
Henning Gram og Hans Schmidt afleverede Hairmix' ejendele den 6. juli 2001, hvilket ærgrede ham, da han gerne ville have sagt ordentligt 
farvel og give dem en afskedsgave. Han sendte i stedet sin gave, en verdensradio, til Henning Gram. Henning Gram havde bedt om at fa 
sin anbefaling hurtigst muligt og gerne, inden han skulle rejse rundt om jorden. 

Henning Gram havde ikke afleveret et komplet kundekartotek. Kartoteket indeholder oplysninger om Hairmix' kunder, hvornår de sidst 
havde været på besøg, hvad de havde købt, hvad der var talt om, og hvad der skulle følges op. Det bruges som grundlag for salgsarbejdet 
og kundeservicen. Det, Henning Gram afleverede, kunne ikke bruges af en ny sælger, som var nødt til at begynde helt forfra, hvilket tager 
lang tid. 

Havde han fået at vide, at Henning Gram og Hans Schmidt ville starte konkurrerende virksomhed, ville han straks have fritstillet dem og 
straks introduceret ny sælger i området for at begrænse sit tab så meget som muligt. 

Henning Gram og Hans Schmidt efterlod en virksomhed med dårlig stemning blandt de få ansatte, der var tilbage, og sælgerne skulle 
begynde nærmest forfra i forhold til deres relationer til deres tidligere ellers så trofaste kunder, hvilket gik ud over Hairmix' omsætning og 
indtjening. 2002 var omsætningsmæssigt og indtjeningsmæssigt et katastrofeår for Hairmix, og virksomheden overlevede kun takket være 
bankens tålmodighed. Først nu er Hairmix igen ved at være på samme niveau som i 2000. 

Henning Gramhar forklaret, at hans primære job i Hairmix var at være salgskonsulent. Derudover var han salgschef, i det omfang han kunne 
nå det. Det påvirkede hans normale omsætning, at han udover sit job som salgskonsulent tillige skulle lære nye sælgere op og samtidig stå 
med en del administrativt arbejde. 

Han havde talt med Anne Marie Krogh fra Lanza, fordi hun i forbindelse med Lars Mehls ansættelse havde nogle spørgsmål. Det er ganske 
normalt, at man forhører sig om sælgere, inden man ansætter dem. Han havde ikke drøftet andet med Anne Marie Krogh. 

Han har ikke forsøgt at få Sonja Mortensen fyret. Han fik først at vide, at Sonja Mortensen havde været til samtale hos Lanza i efteråret 
2001. Han har ikke konstateret, at Sonja Mortensen skulle have været illoyal og har ikke givet udtryk herfor. Tværtimod syntes han, at hun var 
fantastisk. 

Han sagde op, fordi han manglede motivationen og havde det skidt med ikke at kunne holde sit budget. Han vidste ikke på det tidspunkt, 
hvad han skulle lave, men havde ikke været i kontakt med Lanza. Han var ikke bange for risikoen for at gå ledig, da han havde flere tilbud 
liggende fra andre firmaer. Han fortalte ingen, hvorfor han havde sagt sin stilling op, hverken Georg Harmens eller sine kolleger. Han 
afleverede kundekartoteket den 6. juli 2001. Kartoteket er mapper, som sælgerne har med i deres bil. Det er korrekt, at han fik en radio af 
Georg Harmens i afskedsgave. Han har ikke anbefalet eller tilbudt Lanza-produkter som Hairmix-sælger. 

Hans Schmidt ringede i slutningen af juli 2001 og spurgte, om han ville være interesseret i at arbejde som sælger hos Lanza. De var til et 
møde med Anne Marie Krogh kort tid herefter. De arbejdede i begyndelsen gratis for Lanza - på en slags prøvetid, for at se, om de kunne 
sælge Lanzas produkter, der ikke var af samme kvalitet som Hairmix'. 

Formålet med Hairforce ApS var, at det skulle sælge inventar til frisørsaloner. Han havde drøftet dette med Georg Harmens, der havde 
syntes, det var en god ide. Salget af inventar kom aldrig i gang. Først efter fratrædelsen hos Hairmix fik han omsætning i selskabet fra 
salget af Lanzas produkter, der foregik gennem dette selskab. 

Sonja Mortensenhar forklaret, at hun blev lært op af Henning Gram og Hans Schmidt. Hun skulle have mødtes med Henning Gram og Hans 
Schmidt den 2. april 2001, fordi de gerne ville fortælle hende om noget nyt og spændende, der efter hendes opfattelse ikke havde noget 
med Hairmix at gøre, men mødet blev aflyst af Henning Gram. Lars Mehl havde anbefalet hende at søge til Lanza, og hun havde været til 
ansættelsessamtale hos Lanza inden sommerferien 2001, men fik aldrig nogen tilbagemelding. 

Heidi Nørlev Jensenhar forklaret, at hun har været hos Hairmix siden 7. maj 2001. Den dag, Hans Schmidt og Henning Gram sagde op, 
hørte hun Henning Gram fortælle en kollega på et tilstødende kontor, at han skulle ud at rejse jorden rundt med hans familie. 

Ulla Kjærbohar forklaret, at hun var ansat som tekniker hos Hairmix fra august 2001 og frem til maj 2003. Forinden havde hun sin egen 
salon i Randers, som udelukkende brugte TIGI produkter. Hendes sælger var Henning Gram. 

Omkring årsskiftet 2000/2001 havde hun talt med Henning Gram om det at være selvstændig, og Henning Gram havde fortalt, at han gerne 
ville prøve at starte sit eget firma. Nogenlunde samtidig hermed havde han givet hende et Lanza permanentprodukt, som hun skulle afprøve 
for ham. 

To uger ind i januar gik hun på barsel. Da hun kom tilbage, kunne "hendes piger" fortælle, at der ikke havde været besøg af en Hairmix 
sælger hele foråret, og da den nye sælger kom, var der en masse produkter, hun og hendes piger ikke var blevet introduceret for. 

Litta Larsen, har forklaret, at hun blev ansat i Hairmix i marts 2001, hvorefter hun havde en uges oplæring, hvor hun skiftevis kørte med Hans 
Schmidt og Henning Gram. Henning Gram fortalte hende med det samme, at hun kun kunne stole på Hans Schmidt og Henning Gram, da 
de tre andre kvinder i firmaet stod i et meget tæt forhold til Georg Harmens. Han fortalte hende endvidere, at man havde størst chance for at 
nå langt i Hairmix, hvis man var lyshåret. Hun havde derfor straks planer om at søge væk. Efter Henning Gram og Hans Schmidt havde 



forladt stedet, havde de talt med Georg Harmens om disse intriger og fået ryddet misforståelserne af vejen. På grund af det store skift i 
stemningen valgte hun at blive i Hairmix. 

Trine Volderhar forklaret, at hun i august 2001 startede sin egen frisørsalon på Fyn. Hun har aldrig handlet med Hairmix' produkter. Sidst i 
juni 2001 fik hun hjemme hos sig selv besøg af Henning Gram fra Hairmix, som præsenterede Hairmix' produkter. På tidspunktet for 
Henning Grams besøg var salonen endnu ikke færdigindrettet. 

Hun havde syntes, at Hairmix' startpakke til 25.000 kr. var for dyr. Henning Gram mente ikke, at Hairmix' produkter var noget for hende, og at 
det var svært for ham at sælge hende noget, eftersom han ikke havde set salonen. Henning Gram udviste absolut ikke interesse i at sælge 
hende Hairmix' produkter, men havde i stedet anbefalet hende Lanzas produkter, som han sagde, passede bedre til hendes salon. 

Senere kom der en ny sælger fra Hairmix. Hun oplyste, at hun ikke ville handle med dem, da hun havde fået den opfattelse fra samtalen med 
Henning Gram, at Hairmix ikke var interesseret i at sælge deres produkter til hende. 

Hans Schmidthar forklaret, at Henning Gram og han sagde op sammen. De kom ikke med nogen begrundelse for, hvorfor de sagde op, og 
de blev heller ikke bedt om en. Anne Marie Krogh ringede ham op sidst på sommeren 2001, og de aftalte at mødes først i august med 
Henning Gram. De startede hos Lanza med tre måneders prøvetid. Han ønskede i øvrigt ikke at besvare spørgsmål om sagen. Der 
verserer for tiden erstatningssag mellem Hairmix og ham. 

Parternes argumenter 

Hairmix' advokat har gjort gældende, at Henning Gram allerede i foråret 2001 planlagde at starte konkurrerende virksomhed hos Lanza, 
hvilket i den grad gik ud over hans arbejde for Hairmix. 

Fra omkring årsskiftet 2000/2001, mens Henning Gram var ansat hos Hairmix, solgte og anbefalede han Lanzas produkter i stedet for at 
søge at sælge og anbefale Hairmix' produkter til Hairmix' kunder ud fra de fortrolige oplysninger, der var i kundekartoteket. 

I foråret 2001 forsøgte Henning Gram at få så mange medarbejdere i Hairmix som muligt over til Lanza, hvilket i høj grad lykkedes dem. De 
forsøgte også at overtale Sonja Mortensen. Da de fandt ud af, at Sonja Mortensen, som en af de eneste, ikke var interesseret i at skifte 
arbejde, søgte Henning Gram at få hende fyret. I samme periode skabte Henning Gram og Hans Schmidt en dårlig stemning blandt de 
tilbageblevne ansatte, ved at sprede rygter om Georg Harmens. 

Henning Gram havde i februar og marts 2001 haft længere telefonsamtaler med lederen af og en ansat i Lanza og havde allerede i marts 
2001 anskaffet sig den mobiltelefon, han brugte som sælger for Lanza. Hans Schmidt og Henning Gram har ikke, trods opfordret hertil 
fremlagt telefonliste over, hvilke numre der er ringet til fra disse telefoner, så det må antages, at telefonerne er blevet brugt til at sælge 
Lanza-produkter til Hairmix' kunder med - også før deres start hos Lanza i august 2001. Derudover etablerede Henning Gram i april 2001 et 
selskab uden aftale med Georg Harmens; et selskab, som er blevet brugt til at sælge Lanza produkter igennem med. 

Henning Grams manglende interesse i Hairmix gav sig udtryk i omsætningen. Henning Gram havde siden sin start hos Hairmix og frem til 
2001 med Hans Schmidt ligget godt over deres budgetterede omsætning, men lå som de eneste under deres budget for 2001. 

For at få et yderligere forspring i sin etablering med en konkurrerende virksomhed fortalte Henning Gram, at grunden til, at han sagde op, 
var, at han skulle jorden rundt med sin familie. Dette stemmer fint overens med den gave, som Georg Harmens havde købt til Henning 
Gram. Georg Harmens ville aldrig som ansvarlig selvstændig sende et informationsbrev til sine kunder med forkerte oplysninger, som han 
senere måtte korrigere. Derudover afleverede Henning Gram en fuldstændigt tom pc og et ufuldstændigt kundekartotek. Dette betød, at den 
nye sælger i området ikke havde sit hjælpemateriale til rådighed og derfor måtte starte fuldstændig forfra med at indhente data, hvilket over 
for kunderne virker uprofessionelt. 

Henning Gram har således bevidst forsøgt at ødelægge Hairmix' forretning og har i den grad handlet illoyalt overfor Hairmix. Endvidere har 
Henning Gram brugt og slettet fortrolige oplysninger om Hairmix' kunder, så hans egen virksomhed kunne starte fra et så godt grundlag som 
muligt. Herved har Henning Gram handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 10 og dermed handlet erstatningspådragende, jf. 
markedsføringslovens § 13. Hairmix har lidt et tab i form af manglende indtjening og tab af goodwill. 

Henning Grams advokat har gjort gældende, at Henning Gram ikke planlagde at starte egen virksomhed, før han var fratrådt hos Hairmix. 
Det var slet ikke nødvendigt, da Henning Gram selv har forklaret, at han havde rigeligt med muligheder for at få et job. At Henning Gram 
overfor Ulla Kjærbo har udtrykt et ønske om at starte sit eget, er ikke i sig selv et bevis for, at han straks herefter gik i gang med det, og det 
fremgår ingen steder, at Henning Gram har forsøgt at sælge eller har solgt Lanza-produkter til Ulla Kjærbo eller Trine Volder. 

Henning Gram har nøje forklaret, at samtalerne med Anne Marie Krogh var et enkeltstående tilfælde, hvor han skulle anbefale en tidligere 
ansat, Lars Mehl. Samtalen havde intet at gøre med, at han senere startede hos Lanza. Der er intet grundlag for i denne sag tillige at se på 
andre medarbejdere. 

Henning Grams samarbejde med Hans Schmidt var en stor succes for Hairmix, indtil deres omsætning gik ned. Omsætningsnedgangen 
skyldtes blandt andet, at Henning Gram og Hans Schmidt i den grad manglede motivationen, dels fordi de syntes, at Hairmix' produkter for 
2001 ikke var gode, og dels at ledelsen i Hairmix ikke var optimalt sammensat, blandt andet var Henning Gram salgschef, hvilket tog meget 
af hans tid som sælger. 

Henning Gram og Hans Schmidt havde god grund til at opsige deres arbejde. De følte, at de ikke længere kunne opfylde forventningerne til 
dem, og arbejdsklimaet var dårligt. Henning Gram har ikke begrundet sin opsigelse med, at han skulle på jordomrejse. Der var intet galt 
med, at han slettede computerens indhold, da computeren ikke havde været brugt til arbejde, hvilket heller ikke var forudsat, da han fik den 
udleveret. 

Henning Gram har derfor ikke handlet illoyalt overfor Hairmix, og han har derfor ikke handlet erstatningspådragende. Endvidere har Hairmix 
ikke dokumenteret at have lidt et tab. 

Begrundelse og konklusion 

Det lægges til grund, at Henning Gram allerede fra årsskiftet 2000/2001 havde planer om at starte konkurrerende virksomhed, og at dette 
kom til udtryk ved, at Henning Gram ikke søgte at få nye kunder til Hairmix, og at han sideløbende med sit job som sælger for Hairmix, tilbød 
og anbefalede varer fra Lanza. Derudover havde Henning Gram telefonisk kontakt med lederen af Lanza og en tidligere ansat hos Hairmix, 
der efter 1 ½ måneds sygemelding var startet som sælger hos Lanza. Henning Gram havde anskaffet sig en mobiltelefon allerede i marts 
2001 med henblik på at bruge denne i den nye virksomhed. 

I april 2001 etablerede Henning Gram et selskab, der senere er blevet brugt til at sælge Lanzas varesortiment. 

Det er ubestridt, at 7 ud af 13 af ansatte hos Lanza i august 2001 havde været ansat hos Hairmix, og at alle havde opsagt deres stilling hos 
Hairmix i foråret 2001. Henning Gram havde også forsøgt at få Sonja Mortensen med over til Lanza, men da dette ikke lykkedes, og da 
Sonja Mortensen på den måde havde fået kendskab til Henning Grams illoyalitet, prøvede han at få hende fyret. 

I forbindelse med sin opsigelse oplyste Henning Gram, at han skulle jorden rundt, hvilke ikke var reelt, men var en melding, der skulle 
berolige Georg Harmens. 

Ved således at tømme Hairmix for medarbejdere, at benytte Hairmix' kundeinformationer, ikke loyalt at søge at skaffe Hairmix kunder eller 
sælge Hairmix' produkter til de allerede eksisterende kunder, og ved at Henning Gram i det hele taget under hele processen ikke 



informerede Hairmix og ved sin opsigelse kom med urigtige beroligende oplysninger, findes Henning Gram at have søgt at skaffe sin 
konkurrerende virksomhed et betydeligt forspring i forhold til den daværende arbejdsgiver, Hairmix. 

Opstarten af den konkurrerende virksomhed samtidig med ansættelsen hos Hairmix findes derfor under de foreliggende omstændigheder 
at være i strid med markedsføringslovens § 1 og til dels § 10. Henning Gram findes herefter at være erstatningsansvarlig for Hairmix' tab, jf. 
dansk rets almindelige regler herom, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2. Efter et samlet og forsigtigt skøn ud fra de oplyste regnskabs- og 
budgettal for Hairmix over skadevirkningen af Henning Grams handlinger, herunder især hans misrekommendering af Hairmix over for 
kunder og medarbejdere, fastsættes erstatningen til 250.000 kr. 

Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er der taget hensyn til, at Hairmix har haft ekstraordinære udgifter ved, at Ulla Kjærbo har måttet 
rejse fra Bulgarien til Danmark for at afgive vidneforklaring. 

Henning Gram har haft fri proces og har efter det fra hans side oplyste ingen dækkende retshjælpsforsikring. Som følge heraf betaler 
statskassen sagsomkostninger til Hairmix som nedenfor anført. 

Under hensyn til, at de erstatningspådragende forhold er begået af Henning Gram i forbindelse med opstart af egen virksomhed og til hans 
forhold i forbindelse med sagen i øvrigt, bestemmes det i medfør af retsplejelovens § 335, at Henning Gram skal erstatte statskassens 
udgifter til Hairmix' og Henning Grams egen sagsførelse omfattet af den fri proces. 

Thi kendes for ret: 

Henning Gram skal inden 14 dage fra denne doms dato til Hairmix v/Georg Harmens betale 250.000 kr. med tillæg af sædvanlig 
procesrente fra den 19. marts 2002, til betaling sker. 

Statskassen betaler til Hairmix v/Georg Harmens 45.000 kr. i sagsomkostninger, der endeligt afholdes af Henning Gram. 

Henning Gram erstatter endvidere til statskassen de øvrige udgifter, som denne har haft på grund af bevillingen til fri proces. 



 

Ansættelsesret - Markedsføringsloven - 
Erhvervshemmeligheder 

Sø- & Handelsrettens dom af 9. november 2005 

 
Sag V-2-03 

Novasol AS 
(advokat Strange Beck v/advokat Karen Rønde) 
mod 
1) DanCenter A/S 
(advokat Hans Christian Galst) 
 

og 
 
2) Ulrich Frank 
(advokat Hans Christian Galst) 

 
Referencer: 
Markedsføringsloven § 1 
Markedsføringsloven § 10 
 
Afsagt af dommerne: 
Hans Jørgen Nielsen, Mette Christensen og Uffe Thustrup 

Resume 
Sø- og Handelsretten fandt ikke, at medarbejder M, der havde opsagt sin stilling hos ferieudlejningsvirksomheden N for at tiltræde hos 
konkurrenten D, havde handlet i strid med markedsføringslovens § 10 ved at udnytte kendskab til sin tidligere arbejdsgivers 
erhvervshemmeligheder. M var ikke bundet af kunde- eller konkurrenceklausuler i forhold til sin ansættelse hos N. Sø- og Handelsretten 
fandt heller ikke grundlag for, at M på utilbørlig vis havde påvirket kunder til at overgå til D. Sø- og Handelsretten fandt imidlertid, at D havde 
handlet i strid med lovens § 1, eftersom D urigtigt over for kunder havde anført, at N havde lidt en tilbagegang på 15%. N havde dog ikke ført 
bevis for et konkret tab i den henseende. 
 

afsagt sålydende 

DOM: 

Sagen angår 

Sagen vedrører spørgsmålet, om Ulrich Frank i forbindelse med et jobskifte fra Novasol AS (herefter Novasol) til DanCenter A/S (herefter 
DanCenter) handlede i strid med den almindelige loyalitetspligt og i strid med markedsføringsloven videregav erhvervshemmeligheder til 
DanCenter, og om DanCenter på utilbørlig vis benyttede disse oplysninger og søgte at fortrænge Novasol fra markedet ved indbrud i 
Novasols kontrakter m.v. Endvidere vedrører sagen spørgsmålet, om såvel DanCenters som Novasols markedsføring er i strid med 
markedsføringsloven. 

Forklaringer 

Novasol har nedlagt følgende påstande: 

DanCenter og Ulrich Frank tilpligtes in solidum til Novasol at betale 900.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 7. januar 2003. 

Subsidiært: 

DanCenter og Ulrich Frank tilpligtes in solidum, subsidiært hver for sig, til Novasol at betale et efter rettens skøn fastsat mindre beløb tillige 
med procesrente fra den 7. januar 2003. 

DanCenter og Ulrich Frank har nedlagt følgende påstande: 

Ad 1. Frifindelse, subsidiært mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb. 

Ad 2-3. Frifindelse. 

og har nedlagt følgende selvstændige påstande: 

- efter 1. december 2002 at undlade at foretage bookinger af poolhuse i Schlosspark Hohendorf, Tyskland, 

- at udlevere specifikation af samtlige Novasols bookinger af poolhuse i Schlosspark Hohendorf, Tyskland, booket hos Novasol pr. 1. 
december 2002, blandt andet indeholdende angivelse af, hvilke poolhuse der pr. denne dato var booket i hvilke uger, 

- at undlade enhver form for markedsføring af Schlosspark Hohendorf, Tyskland, og 

- ikke at retsforfølge DanCenter og Ulrich Frank vedrørende krav, herunder erstatningskrav, der er eller kan udledes af Novasols respektive 
DanCenters retsforhold og/eller aftaleforhold med ejeren af Schlosspark Hohendorf, Tyskland, og Ulrich Franks eventuelle rolle i forbindelse 
med etableringen heraf. 

UDEN STATUS

1.  Principalt:

2.  DanCenter tilpligtes at anerkende at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1 og 10, subsidiært markedsføringslovens § 1.
3.  Ulrich Frank tilpligtes at anerkende at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1 og 10, subsidiært markedsføringslovens § 1.

B.  Novasol tilpligtes at anerkende, at der mellem Novasol og DanCenter er indgået endelig og bindende aftale, principalt på de vilkår, der 
fremgår af bilag U-X, og at Novasol herunder, men ikke udtømmende, er forpligtet til, subsidiært at der er indgået endelig og bindende 
aftale, der forpligter Novasol til:

http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p1&schultzlink=lov19940428#p1
http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p10&schultzlink=lov19940428#p10


DanCenter har nedlagt følgende selvstændige påstand: 

Overfor de af DanCenter og Ulrich Frank selvstændigt nedlagte påstande har Novasol nedlagt påstand om: 

B. Frifindelse. 

C. Frifindelse, subsidiært mod betaling af et af retten fastsat mindre beløb. 

E. Frifindelse. 

Sagen angår 

Parterne og aktivitetsområdet 

Novasol er en amerikansk ejet virksomhed, som driver udlejning af feriehuse over hele Europa, herunder især Danmark og Tyskland. 
Dansommer A/S (herefter Dansommer) blev en del af Novasol efter en fusion i 2001, men anvendelsen af navnet Dansommer er fortsat 
herefter. Dansommer har således beholdt egne kunder og husejerdatabaser. Ulrich Frank var ansat i Dansommer, indtil han den 1. februar 
2002 tiltrådte en stilling hos DanCenter. 

DanCenter er Novasols største konkurrent på markedet for udlejning af feriehuse. DanCenter ejes af et dansk selskab. 

Begge parter er professionelle indenfor formidling af udlejning af feriehuse og er de to største aktører på det danske marked. Feriehusene 
ejes af privatpersoner eller selskaber (herefter husejerne), som indgår etårige aftaler med et udlejningsbureau om markedsføring, udlejning, 
fakturering, skadebehandling m.v. Udlejningsbureauerne har gennem deres netværk i Tyskland mulighed for at sikre en højere lejeindtægt 
end de enkelte husejere. 

Når formidlingsaftalen udløber, kan husejerne vælge at lade den fortsætte for en ny periode eller opsige den senest den 31. maj, 
henholdsvis den 1. juni. Nogle husejere opsiger kontrakten for at genforhandle vilkårene, mens andre husejere skifter til et andet 
udlejningsbureau. Aftalerne skal være indgået senest i september måned for, at feriehusene kan nå at komme med i kataloget for det 
kommende år. 

Der er enighed om, at udlejningsbureauerne konkurrerer på følgende parametre: Udlejningsbureauets kendskab til feriehusene, husejerens 
personlige kontakt og tillid til udlejningsbureauet, markedsføringen af husene og udlejningsbureauets kendskab til det tyske marked. De 
tyske rejsebureauer spiller en stor rolle ved tyskernes valg af ferie, og relationerne til de tyske rejsebureaukæder er derfor af afgørende 
betydning for udlejningsbureauernes salg. 

Udlejningsbureauerne er repræsenteret ved lokale konsulenter, såkaldte indlejningskonsulenter, rundt om i Danmark på servicekontorer i 
sommerhusområderne. 

Luksusprodukterne på feriehusmarkedet er poolhuse og slotte. 

Ulrich Frank skifter fra Dansommer til DanCenter 

Ulrich Frank tiltrådte den 1. januar 1984 hos Dansommer. Ifølge ansættelseskontrakten omfattede arbejdsopgaverne blandt andet 
telefonsalg, bookingarbejde, brevskrivning på tysk og besøg hos tyske rejsebureauer. Kontrakten indeholdt ingen konkurrence- eller 
kundeklausuler. Der blev ikke udarbejdet nye kontrakter i løbet af ansættelsesperioden, hvor Ulrich Franks arbejdsopgaver ændrede sig. I 
1991 blev han marketingleder. Dansommer havde en flad ledelsesstruktur, og en stor gruppe medarbejdere refererede til selskabets ejer 
og direktør Niels Nymark. Ulrich Frank kom hurtigt blandt den gruppe medarbejdere. 

Hos Dansommer havde Ulrich Frank i en længere årrække kontakten med de tyske rejsebureauer og udarbejdede katalogtekster til det 
tyske marked. Parterne er uenige om Ulrich Franks opgaver og relationer til ejeren af den tyske feriepark Hohendorf, Petra Gråfin von Klot-
Trautvetter, Jens Dinesen, der ejer huse og slotte i Danmark og udlandet, og poolhusejere i Danmark og Norge. 

Den 18. december 2001 indgik Ulrich Frank en ansættelsesaftale med DanCenter med tiltrædelse den 1. februar 2002 som salgschef. 
Kontrakten indeholdt en konkurrenceklausul og vilkår om tavshedspligt. 

Den 19. december 2001 opsagde Ulrich Frank sin stilling som marketingleder hos Dansommer med sædvanligt varsel til udgangen af 
januar måned 2002. Ulrich Frank blev fritstillet den 20. december 2001. Parterne er i den forbindelse uenige om, hvorvidt Ulrich Frank i 
midten af december måned 2001 bad Dansommers IT-medarbejder, Jens Lindgaard Pedersen, om oplysninger om tyske rejsebureauer, 
og om Ulrich Frank rykkede for og modtog disse oplysninger den 19. december 2001. 

Til støtte herfor har Novasol fremlagt bilag 57 og bilag 58. Det ene bilag er en udskrift af "DANLIB/DFBUR BUREC, Bureaukartotek" med 
en oversigt over nogle feltnavne og en tilhørende/forklarende tekst. Der er for eksempel tale om "Bureau nr.", "Saldo", "1 = DI prov. Til 
kæden", "Bet.bet.", "Ant.till.kat. m/navn", "Provisions pct.", "Saldo ny sæson", "Kæde" og "Maks antal kat.". Det andet bilag er et skærmprint 
indeholdende blandt andet følgende informationer: 

"... 

Object: UF003 

Libary: JLPTSTXX 

... 

User-defined information: 

... 

Text: Udvalgte bureauer - kontrol af excel 

Creation information: 

Creation date/time: 20-12-01 12:35:47 

Created by user: JLP 

..." 

Ulrich Franks arbejdsopgaver hos DanCenter er beskrevet i et udateret bilag. Opgaverne dækker salg, katalog og diverse. Det fremgår 
blandt andet, at Ulrich Frank er involveret i udvikling af koncepter til (tyske) rejsebureauer, tyske internetsider og det tyske CRS-system, 
deltagelse i møder med rejsebureaukæder og kontakt til presse og rederier. Ulrich Frank er ansvarlig for katalogtekster, oversættelse og 
visse katalogbilleder. Endelig overvåger Ulrich Frank booking og omsætning på det tyske marked samt deltager i fælles 
markedsføringstiltag med de tyske rejsebureaukæder. 

Poolhusejernes opsigelser af Novasol (Dansommer) i 2002 

Novasol har gjort gældende, at Ulrich Frank og DanCenter på utilbørlig vis har foranlediget mange poolhusejere til at skifte til DanCenter for 
sæson 2003. Novasol har oplyst, at 200 poolhusejere i 1. halvår af 2002 opsagde deres formidlingsaftale med Novasol, og heraf fastholdt 
70 opsigelsen. Novasol har fremlagt en række opsigelser, dateret i perioden februar-maj måneder 2002. Flere af opsigelserne er sket på 
en udfyldt blanket fra DanCenter, hvor der gives fuldmagt til, at DanCenter foretager opsigelsen. En række husejere opsagde ligeledes 

C.  Novasol tilpligtes at betale DanCenter 1.200.000,00 kr., subsidiært et af retten fastsat mindre beløb, med procesrente fra 
nedlæggelsen af påstanden den 11. februar 2003.

E.  Novasol tilpligtes at anerkende at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1 og 2.



uden begrundelse aftalen, mens andre husejere gav en begrundelse. En opsigelse var begrundet med en højere afregning hos DanCenter. 
En anden husejer udtrykte utilfredshed med en retssag anlagt af Dansommer. Nogle husejere oplyste, at opsigelsen skyldtes forestående 
salg eller egen benyttelse af husene, mens andre husejere opsagde kontrakten og gav udtryk for, at vilkårene kunne forhandles. Jens 
Dinesen opsagde fire formidlingsaftaler den 29. maj 2002, men udtrykte interesse for genforhandling. 

DanCenter har fremlagt en oversigt, bilag AF, over de poolhuse, som DanCenter indgik aftale om for sæson 2003, og som tidligere havde 
været hos Dansommer eller Novasol. Det drejer sig om 32 poolhuse, hvoraf 7 havde været hos Novasol, og 25 havde været hos 
Dansommer. 

Dansommer har gjort gældende, at der mangler 21 huse på DanCenters liste og har fremlagt bilag 15 med angivelse af de manglende 
huse. 

DanCenter har ved bilag AÅ redegjort for, at 4 af husene i bilag 15 ikke overgik til DanCenter, og at andre 8 huse indgik formidlingsaftale 
med Limfjorden I/S, hvilke aftaler er fremlagt. Formidlingsaftalerne, som er dateret før august 2002, er identiske med de af DanCenter 
anvendte standardaftaler. DanCenter har endelig fremlagt en oversigt, bilag AØ, hvoraf fremgår, at DanCenter indgik formidlingsaftaler for 
55 nye poolhuse for sæson 2003, hvoraf 28 huse tidligere havde været hos Dansommer, 6 hos Novasol, og 6 hos Limfjorden I/S. DanCenter 
har bestridt, at Limfjorden I/S var en del af DanCenter, og har oplyst, at DanCenter på daværende tidspunkt ejede 51 % af Limfjorden I/S, og 
at der alene var tale om fælles markedsføring. I dag er DanCenter eneejer af Limfjorden I/S. 

DanCenter har fremlagt en oversigt, bilag AR, med datoerne for, hvornår DanCenter indgik formidlingsaftaler om de poolhuse, som tidligere 
havde været hos Dansommer. Af 46 aftaler blev 43 indgået i perioden januar-juli måneder 2002, mens de øvrige aftaler blev indgået ultimo 
august 2002. 

DanCenter har for sammenligning oplyst, at der i 2002 blev indgået aftaler om 49 nye poolhuse, hvoraf 12 kom fra Dansommer og 17 fra 
Novasol. 

DanCenters markedsføring overfor poolhusejerne 

Der er enighed om, at begge parter benytter sig af direkte markedsføring over for blandt andet poolhusejere. DanCenter hævder således at 
råde over en database med oplysninger om poolhuse, ejernes navne og adresser og anvendt udlejningsbureau, så vidt det er muligt. 

Den 23. juli 2002 sendte DanCenter et brev til poolhusejerne med følgende indhold: 

"Er du fritstillet til sæson 2003? 

Alle taler om det stagnerende tyske marked og hårde tider for de danske sommerhusudlejere. Hos DanCenter har vi valgt at betragte det 
som en udfordring i stedet for et skræmmebillede. Og vi har besluttet os for, at vi ikke bare vil snakke om det - vi vil gøre noget ved det. Så 
hvis du stadigvæk er fritstillet for sæson 2003, vil jeg foreslå et møde om, hvordan du kan være med, når DanCenter tager udfordringen op i 
Tyskland. 

Du kender måske ikke vores nye tyske salgschef - men han kender til gengæld dit sommerhus. Et væsentligt skridt vi har taget på det tyske 
marked er ansættelsen af Ulrich Frank (Ulli), der har stor brancheerfaring. Ulli var - indtil han startede hos os - ansat hos Dansommer, hvor 
han blandt andet har skrevet alle poolhusteksterne til de tyske kataloger. Ulli kender derfor dit hus, og det betyder, at vi kan sikre dig den 
bedst mulige beskrivelse af dit hus i vores nye kataloger. 

Ulli har også en meget kendt profil blandt de tyske rejsebureauer, men noget helt andet og mindst ligeså væsentligt er nemlig, at Ulli har 
oparbejdet en markant position gennem 17 år hos de tyske rejsebureauer, hvor han gennem sit store netværk, aktivt vil sikre, at DanCenter 
er i forreste række, når de tyske turister skal vælge sommerhus. 

Ansættelsen af Ulli Frank vil styrke DanCenters salg markant på det tyske marked. Du kan læse mere om Ulli i vedlagte artikel fra det 
seneste nummer af DanCenter Nyt. 

Både og! 

Så hvis du ønsker et bureau med både en meget stærk position hos de tyske rejsebureauer og et indgående kendskab til dit sommerhus, 
så er DanCenter det rigtige valg. 

..." 

Med brevet var vedlagt en artikel fra DanCenter Nyt, hvori det blandt andet fremgik: 

"Ny tysk salgschef med 17 års erfaring 

Den 1. februar 2002 kunne Ulrich Frank for første gang sætte sig til rette i stolen som DanCenters nye tyske salgschef. Ikke at Ulrich - eller 
"Ulli" som han bliver kaldt, blev siddende i stolen ret længe, for den erfarne branchemand ved alt for godt, at slaget om de tyske 
sommerhuslejere ikke skal vindes fra et skrivebord. ... 

Markedets bedste salgskanaler 

- DanCenter har allerede i dag branchens bedste salgskanaler på hele det store europæiske marked, siger Ulli. - Min primære opgave 
bliver derfor at fastholde og udbygge positionen og tage markedsandele fra de andre bureauer. 

..." 

Det øvrige fremlagte af DanCenters markedsføring er et bredt udsnit af den generelle markedsføring overfor poolhusejere m.fl. 

Af et brev af 14. februar 2001 til Novasol-kunder fremgår for eksempel, at en aftale med DanCenter giver større fordele end med Novasol, at 
DanCenters totale markedsføring efterhånden er på et niveau, som sikrer den bedste og bredest mulige markedsføring, og at hvis man 
ønsker frit at kunne vælge samarbejdspartner til sæson 2002, skal man allerede inden for tre måneder fritstille sig fra udlejningsaftalen med 
Novasol. 

Ved brev af 5. marts 2001 skrev DanCenter til en Novasol-kunder blandt andet, at en udlejningsaftale med DanCenter med sikkerhed ville 
være mere fordelagtig end den aftale, som husejeren havde med Novasol, fordi DanCenter kunne tilbyde mindst 5 % oven i 
afregningsprisen og en række andre fordele. Brevet fortsatte: 

"... 

Er NOVASOL stadigvæk god nok til dig?  

Lad det komme an på en prøve. 

Udfyld skemaet og se hvor meget du kan tjene ekstra pr. sæson: 

(skema til udregning af hvor meget 5 % ekstra i forhold til nuværende indtjening betyder) 

Få handlefrihed til sæson 2002 

Der er rart at kunne vurdere markedet. Derfor foreslår jeg, at du opsiger dit samarbejde med NOVASOL inden 01. juni 2001, så du frit kan 
vælge udlejningsbureau til sæson 2002. 

..." 

I et brev af maj 2001 opfordrede DanCenter til, at husejeren benyttede sig af muligheden for at blive stillet frit for sæson 2002 for at opnå 
frihed til at fortsætte med den nuværende samarbejdspartner eller vælge en anden partner. Dernæst fremgik det: 

"... 

Derfor vedlægger vi en opsigelsesblanket, som du evt. kan benytte dig af, så letter vi arbejdet for dig. Helt uforpligtende. En 



fremgangsmåde som både forsikringsselskaber og banker for resten har benyttet sig af i årevis. 

..." 

Af den vedlagte blanket fremgik, at den pågældende formidlingsaftale blev opsagt med virkning fra en dato (udfyldes), at DanCenter fik ret 
til at opsige aftalen med det pågældende udlejningsbureau, og at DanCenter fik fuldmagt til at indlevere opsigelsen rettidigt. 

Sammen med brevet var vedlagt DanCenters kommentarer til en debat om konkurrenceforholdene på udlejningsmarkedet. Det fremgik 
blandt andet: 

"... 

Gennem den seneste tid har flere af DanCenters konkurrenter ytret sig i aviserne om vores bestræbelser på at skaffe flere sommerhuse til 
udlejning. 

... 

FORSIKRING 

En anden af vores konkurrenter hævder, at vi er på gale veje, når vi skriver, at du som sommerhusejer kan få et bedre tilbud hos DanCenter. 

... 

BRANCHEFORENING 

En række ledere af konkurrerende udlejningsbureauer har i aviserne fremhævet, at DanCenter ikke er medlem af Feriehusudlejernes 
Brancheforening (og at vi derfor angiveligt skulle optræde uetisk i vores markedsføring). Grunden til, at vi har valgt at stå uden for 
brancheforeningen, er imidlertid ganske lige til: Brancheforeninger er til for brancher. DanCenter er til for vores husejere og lejere. 

..." 

DanCenter har siden meldt sig ind i brancheforeningen igen. 

Dansommer har fremlagt kopi af et "flettebrev" af maj 2001 fra DanCenter til Dansommer poolhusejere vedrørende udlejning af deres 
sommerhus for sæsonen 2002, hvori DanCenter foreslår dem at fritstille sig inden den 1. juni 2001. Kopien af brevet er påført teksten "3 
mail til Poolemnebase uge 18". 

Novasol gjorde den 20. december 2002 indsigelse overfor DanCenters markedsføring i form af uopfordrede henvendelser til Novasol-
dansommer husejere fra en ansat hos DanCenter, der tidligere havde været ansat hos Novasol. 

Ved brev af 8. januar 2003 blev dette gentaget overfor DanCenter tillige med en påpegning af, at DanCenter bevidst bragte ukorrekte 
oplysninger om Dansommer i omløb blandt Dansommers husejere. 

Den 24. maj 2005 udsendte DanCenter et brev til husejere, hvoraf fremgik, at det var ved at være tid til at overveje, om samarbejdet med 
det nuværende udlejningsbureau skulle fortsætte, eller om man måske skulle prøve et andet. Brevet fortsatte: 

"... 

Flere af de større udlejningsbureauer er ude i dagspressen og snakker om op til 15 % tilbagegang i bookingerne for indeværende sæson, 
hvilket tyder på, at de har væsentlige problemer med at udleje deres sommerhuse og rent faktisk taber markedsandele. 

For at disse bureauer ikke skal stå i samme udlejningssituation til næste sæson, så har de netop fremsendt kontraktforlængelsesmateriale 
til dig for sæson 2006, men som for dig som sommerhusejer betyder væsentlige forringelser i dine indtægtsmuligheder. 

Eksempelvis har vi erfaret, at udlejningsbureauerne Novasol og Dansommer indskrænker antallet af C-uger i sommerhøjsæsonen, hvilket 
betyder "udsalg" på bekostning af dine indtægtsmuligheder... Prøv at sammenligne den indeværende sæsonkalender med den kalender, 
som du netop har fået tilsendt af dit udlejningsbureau for sæson 2006. 

De seneste tal fra Danmarks Statistik ... for de første 3 måneder af 2005 viser med al tydelighed, at DanCenter tager store markedsandele. 

... 

Husk dog at opsige din udlejningsaftale med dit nuværende udlejningsbureau inden den 31.5.2005." 

I en artikel fra Børsen af 14. februar 2005 havde Novasols administrerende direktør udtalt, at faldet i bookinger for tiden var på knap 15 % 
for den kommende højsæson, men at bookingerne i årets første 5 måneder viste en lille stigning. 

Poolhusejernes opsigelser af DanCenter i 2000-2002 

Dansommer har fremsendt opsigelser af formidlingsaftaler til DanCenter på husejeres vegne. DanCenter har under sagen fremlagt en 
oversigt, bilag AG, over poolhuse, som gik fra DanCenter til Novasol-dansommer i sæsonerne 2001-2003. Der er tale om 48 poolhuse. To 
af de fremlagte opsigelser var skrevet på Novasols brevpapir, herunder blev der i den ene givet bemyndigelse til Novasol om at foretage 
opsigelsen. I 7 af opsigelserne udtrykte husejerne utilfredshed med DanCenter. 3 opsigelser var begrundet med et forestående salg, mens 
langt hovedparten af opsigelserne var neutrale. 2-3 ejere udtrykte dog interesse for genforhandling. 

Novasol-dansommers markedsføring overfor poolhusejerne 

Novasol tilbød ved brev af 1. marts 1999 en poolhusejer en formidlingsaftale for netop hans hus og anførte blandt andet, at Novasol havde 
markedets laveste avance på poolhuse med en særdeles tilfredsstillende udlejning. Brevet var vedlagt kopi af DanCenters tyske 
præsentation af huset, således at husejeren kunne se de tyske udsalgspriser. 

En af DanCenters tidligere medarbejdere, Thorkild Mærkedahl, skrev den 11. marts 2000 til en husejer og oplyste, at han var skiftet til 
Dansommer, og fremsatte ønske om et fremtidigt samarbejde med "en gammel kending". 

Den 30. maj 2000 sendte Novasol et brev til en ejer af et luksusferiehus på Bornholm, som havde aftale med Novasol for sæson 2000. Det 
følger blandt andet af brevet: 

"... 

Jeg har talt med mange Dangreen-husejere, og kan forstå at en del har været meget utilfredse. 

Novasol er vidende om, at Dangreen og DanCenter har aftalt at alle Dangreen-huse skal udlejes gennem DanCenter fra næste sæson. 
Dette er vi selvfølgelig ikke glade for, da vi mener at kunne tilbyde mere favorable udlejningsbetingelser og en langt bedre service. 

Min henvendelse til dig, skal ses som en opfordring til at opsige din udlejningsaftale med Dangreen/DanCenter for sæson 2001 inden 1. juni 
2000, da du ellers hænger på denne aftale og de betingelser der følger med. 

..." 

Det fremgår af et brev af 28. marts 2001 fra Novasol til en husejer, hvilken afregning Novasol kunne tilbyde i forhold til DanCenters 
udsalgspris i det tyske katalog. Husejeren kunne selv udfylde et skema med den betaling, som han modtog fra DanCenter, for at 
sammenligne afregningerne. 

Ved brev af 10. april 2001 til en DanCenter-husejer spurgte Novasol, om denne kendte D-mark prisen for sit hus i det tyske katalog, for det 
gjorde Novasol, og husejeren blev opfordret til at kontakte Novasol for at høre, hvad Novasol kunne tilbyde. 

Novasol skrev også til en husejer i Varde og tilbød at udleje dennes feriehus næste år med oplysning om, at den 31. maj 2001 var sidste 
frist for skriftligt at opsige den nuværende formidlingsaftale. Novasol fortalte endvidere, at "vi gør noget!!" under henvisning til oplysninger fra 
Danmarks Statistik om, at Novasol i 2000 udlejede + 11.184 uger, mens "øvrige udlejer - 4.966 uger. Total + 6.218 uger." 

Der er fremlagt andre breve, dateret i 2002, fra Novasol til navngivne husejere med ønske om at udleje de pågældendes feriehuse. 



Novasols lokale repræsentant sendte også en opfordring til alle DanCenters kunder i et område til at "mødes i dit feriehus" og få et 
realistisk udlejningsbudget. 

Der er også fremlagt markedsføringsmateriale fra Novasol-dansommer, sendt i 2003 og 2004, til navngivne husejere eller en gruppe af 
husejere med opfordring til et personligt møde og med oplysning om, at Novasol var det bureau, som gik mest frem, at Novasol var 
Danmarks førende udlejer af feriehuse, at flere og flere valgte Novasol, og at den 31. maj var sidste frist for opsigelse af den nuværende 
formidlingsaftale. I et brev af den 4. februar 2004 anførte Novasol, at flere og flere tyske rejsebureauer valgte Novasol, hvis de endda ikke 
valgte Novasol som deres eneste partner. Et af brevene var underskrevet af Jan Haapanen, der tidligere havde været direktør for et selskab 
med relation til DanCenter. 

Det fremgår af et brev, dateret den 14. marts 2002, at DanCenter gjorde indsigelse overfor bl.a. Novasols markedsføringsmetoder med 
hensyn til "vildledende sammenlignede reklame" i en brochure. 

Hohendorf 

I forbindelse med opførelsen af 20 luksusferiehuse i Hohendorf indgik Petra Gråfin von Klot-Trautvetter (herefter Grevinden) og Dansommer 
i august 2000 en aftale om udlejning af disse ferieboliger. Dansommer fik eneret til at formidle udlejningen, og aftalen var uopsigelig indtil 
2012. Dansommer forpligtede sig til at betale 30.000 DM pr. hus årligt efter overladelsen. Efter 2012 skulle begge parter være fritstillet 
under forudsætning af, at Dansommer var fritaget for en hæftelse overfor Sparekassen Vorpommern. Dansommer begyndte 
markedsføringen og udlejningen af ferieboligerne i Hohendorf i 2001. 

Grevinden meddelte den 15. august 2002, at Hohendorf var erhvervet af Schlosspark Hohendorf GmbH & Co (herefter Schlosspark 
Hohendorf), men at de feriehuse, som var booket i 2002, stod til Dansommers kunders disposition, ligesom Schlosspark Hohendorf fortsat 
var til Dansommers disposition, dog bad Grevinden om et møde snarest begrundet i formmangler ved parternes kontrakt. 

Den 13. september 2002 underskrev Andreas Rogge på vegne af Schlosspark Hohendorf en formidlingskontrakt med DanCenter. Den 20. 
september 2002 blev Hohendorf udbudt på DanCenters hjemmeside. 

Novasol meddelte den 25. september 2002 til DanCenter, at de 20 poolhuse i Hohendorf, som DanCenter nu markedsførte, var omfattet af 
en 10-årig kontrakt med Novasol, hvoraf der i 2003 var 9 år tilbage, samt at Novasol var uforstående overfor, at ejeren af Hohendorf havde 
indgået en aftale med DanCenter, når der var en gyldig kontrakt med Novasol, hvilket Novasol havde meddelt ejeren. Novasol agtede at 
tage retslige skridt overfor ejeren af Hohendorf og opfordrede DanCenter til øjeblikkeligt at indstille markedsføringen. 

DanCenter udsendte omkring den 30. september 2002 en information, sagens bilag 11, til de tyske rejsebureauer om, at DanCenter var 
alene om udlejningen af Hohendorf fra 2003, at det kun var muligt at booke til sæson 2003 via fax eller e-mail til DanCenter, og at dette 
også gjaldt ombooking af forhåndsreservationer, som allerede var foretaget af konkurrenter. Meddelelsen var underskrevet af Ulrich Frank. 

Den 2. oktober 2002 skrev DanCenter til Novasol og tilbød, at Novasol og DanCenter delte dispositionsretten til Hohendorf for at undgå, at 
kunderne blev taget som gidsler i striden herom. Novasol svarede samme dag og henviste til drøftelserne mellem parternes advokater. 

Ved telefax af 4. oktober 2002 informerede Schlosspark Hohendorf ved Andreas Rogge sammen med DanCenter ved Ulrich Frank de 
tyske rejsebureauer om, at Hohendorf var forpagtet af Schlosspark Hohendorf, som havde enerådighedsret over anlægget. Det blev 
endvidere oplyst, at der var indgået en eneudlejningsaftale med DanCenter for 2003. Brevet fortsatte (i uautoriseret oversættelse): 

"... 

..." 

Novasol og DanCenter forhandlede om en løsning af situationen og underskrev henholdsvis den 26. og 27. november 2002 en aftale om 
bookingen af Hohendorf. DanCenter tog imidlertid 8 forbehold, som fremgik af brev af 27. november 2002. To af forbeholdene havde 
følgende ordlyd: 

"... 

... 

..." 

Ved brev af 28. november 2002 bemærkede Novasol følgende om DanCenters forbehold: 

"... 

I forlængelse af telefonsamtale vil jeg give følgende kommentarer for at kunne acceptere DanCenters forbehold: 

Ovenstående er Novasol-dansommers forbehold i forbindelse med aftalen. Jeg beder dig bekræfte, at DanCenter er indforstået med 
ovenstående, således at aftalen kan træde i kraft. Aftalen må ikke omtales, før punkt 8 er afklaret. 

Novasol-dansommer vil efterfølgende lave en sammenskrivning af punkterne." 

Brevet blev fremsendt med følgebrev pr. fax samme dag, og ifølge dette brev ville Novasols direktør Morten Anker Nielsen forsøge at 
kontakte DanCenters direktør Flemming Løager Andersen telefonisk samme dag. I marginen ud for punkterne 3-8 er der med håndskrift 

3.  Kontraktsforholdet mellem DanCenter og vores selskab er fuldstændigt uafhængigt af eventuelle forretningsforbindelser, som grevinde 
von Klot-Trautvetter og NOVASOL/dansommer tidligere har haft. Efter vores viden er grevinde von Klot-Trautvetter af den opfattelse, at 
hun ikke er bundet af disse aftaler, da de ikke er notarberigtiget. Vi beder om forståelse for, at vi ikke kan ytre os om den for øjeblikket 
muligvisforekommende meningsforskel mellem NOVASOL/dansommer og grevinde von Klot-Trautvetter med hensyn til aftalernes 
retlige kvalitet.

5.  Firmaet NOVASOL/dansommers "rettelse" til rejsebureau-partner-info af 30.09.2000 fra DanCenter gengiver således ikke 
sagsforholdet korrekt.

6.  Vi, Schlosspark Hohendorf GmbH & Co KG, modtager udelukkende bookinger for tiden fra den 4. januar 2003, hvis de er foretaget via 
vores partner DanCenter A/S.

2.  Novasol-dansommer leverer senest d. 6. dec. 2002 specifikation af samtlige lejemål til DanCenter.

6.  På forespørgsel fra f.eks. tyske rejsebureauer vedr. Hohendorf, vil såvel DanCenter som Novasol-dansommer meddele, "at der mellem 
DanCenter og Novasoldansommeransom-mer er fundet en løsning, der sigter mod at tilgodese såvel lejere som rejsebureauer, og at 
DanCenter fra den 1. dec. 2002 alene formidler udlejning på Hohendorf.

1.  Har vi ingen kommentarer til.

2.  Har vi ingen kommentarer til.

3.  Vi forstår dit punkt, men omvendt har DanCenter...
4.  ...

5.  ...

6.  Må vi afvise. Der kører så megen snak og rygter i branchen - stimuleret senest på Leipzig-messen, at det ikke giver mening at lægge 
begrænsninger på parternes mulighed for udtalelser.

7.  ...

8.  Dancenter skal senest den 6. december 2002 overfor Novasoldansommer bekræfte, at Schlosspark-Hohendorf Gmbh & Co KG har 
givet sin accept på, ellers bortfalder aftalen i sin helhed.



påført "OK/FA". DanCenter hævder, at dette er påført af Flemming Løager Andersen under en telefonsamtale med Morten Anker Nielsen 
den 28. november 2002. 

DanCenter oversatte de udvekslede breve til tysk og sendte dem med telefax til Grevinden den 29. november 2002. I den tyske 
oversættelse var passagerne i brevet af 28. november 2002 fra Novasol om, at "Aftalen må ikke omtales, før punkt 8 er afklaret" og 
"Novasol-dansommer vil efterfølgende lave en sammenskrivning af punkterne" ikke medtaget. 

Novasol hævder, at Grevinden uddelte brochurer om booking af Hohendorf i slutningen af november måned 2002 på en messe i Leipzig, 
hvilket DanCenter har bestridt. Den 2. december 2002 sendte direktør Erling Holmbjerg, Novasol, en telefax til DanCenter med følgende 
indhold: 

"... 

Siden vi sad på dit kontor og skitserede rammerne for en aftale, må vi konstatere, at ånden for aftalen ikke er stede. 

Vi ser os derfor ikke i stand til at indgå en aftale med DanCenter om en interimsløsning for Hohendorf. 

Vores tilbud i breve/fax af den 26. november og den 28. november 2002 bortfalder hermed. 

..." 

Den 4. december 2002 overbragte DanCenters advokat til Novasol et brev, hvori DanCenter fastholdt aftalen, " idet min klient telefonisk har 
accepteret Deres punkter i brev af 28. november 2002". Brevet var vedlagt erklæringer fra Grevinden og Schlosspark Hohendorf, hvori de 
accepterede aftalen mellem Novasol og DanCenter af 27. november 2002 med det forbehold, at dette ikke havde indflydelse på aftalen 
mellem DanCenter og Schlosspark Hohendorf. 

Den 11. december 2002 bestred Novasols advokat under henvisning til DanCenters brev af 4. december 2002, at der var indgået en 
bindende aftale mellem parterne, herunder blev det bestridt, at DanCenter telefonisk den 28. november 2002 havde accepteret Novasols 
forbehold. 

Ved brev af 11. december 2002 til Novasol bad DanCenters advokat om straks at få udleveret en specifikation over lejeaftaler under 
henvisning til, at specifikationen ifølge parternes aftale skulle have været udleveret allerede den 6. december 2002. 

I midten af december måned 2002 udsendte DanCenter en udateret information til de tyske rejsebureauer under overskriften 
"Geeinig!" (uautoriseret oversættelse): 

"Enig! Alle 20 luksus-poolhuse i "Schlosspark Hohendorf" udlejes i 2003 kun gennem DanCenter... 

Luksus-pool-feriehusene ... udlejes i sæson 2003 ... kun gennem DanCenter. Dermed er alle uklarheder i salgsafdelingerne ryddet af vejen, 
og luksus-pool-husene i "Schlosspark Hohendorf" kan uden indskrænkninger bl.a. bookes via CRS (Start/Merlin) hos DanCenter. 

..." 

Novasol reagerede den 19. december 2002: 

"... 

Jeg noterer mig, at DanCenter i en pressemeddelelse til de tyske rejsebureauer meddeler, at man er blevet enig om ("geeinigt"), at alle 20 
poolhuse markedsføres af DanCenter i 2003. 

Dette ordvalg undrer os meget, da parterne netop ikke har en aftale, og der derfor mellem parterne ikke hersker enighed. 

..." 

Den 19. december 2002 fastholdt DanCenters advokat, at der var indgået en bindende aftale. 

Ved en afgørelse af 12. november 2003 fra Amtsgericht Stralsund blev det fastslået, at Novasols aftale med Grevinden ikke var ugyldig på 
grund af en formalitetsfejl. 

Novasol har oplyst at have anlagt sag mod Grevinden i Tyskland. 

Jens Dinesens slotte 

Novasol-dansommer havde formidlingsretten til slotte, ejet af Jens Dinesen, som en del af deres luksusprodukter. 

Den 14. februar 2002 underskrev Jens Dinesen en aftale med DanCenter om formidling af udlejning på 4 ejendomme, som var udlejet 
gennem Dansommer. Aftalen, der var gældende for årene 2003 - 2005, skulle holdes hemmelig. Aftalen er underskrevet af DanCenter den 
18. marts 2002. 

Den 26. august 2002 meddelte Jens Dinesen til Dansommer, at han for nylig havde indgået formidlingsaftale med en konkurrent, fordi 
konkurrentens tilbud var urimeligt attraktivt. Jens Dinesen omtalte i den forbindelse, at han havde været i kontakt med Dansommers tidligere 
tyske medarbejder, som nu var hos konkurrenten. I brev af 2. maj 2003 til DanCenter oplyste Jens Dinesen, at brevet af 26. august 2002 var 
skrevet af hans sekretær med henblik på at komme pænt ud af samarbejdet med Dansommer, og at aftalen havde været holdt hemmelig 
overfor Dansommer for ikke at skade egne interesser i sæsonen 2002. Jens Dinesen skrev endvidere, at DanCenter op til aftaleindgåelsen 
havde lovet, at DanCenter også ville gå efter at få aftaler med andre store steder i Tyskland, herunder "Fluhendorf". 

I et brev til de tyske rejsebureauer, underskrevet af Ulrich Frank, informerede DanCenter i september 2002 om det "nye DanCenter", som 
blandt andet omfattede udlejning af ferieboliger, der var ejet af Jens Dinesen (uautoriseret oversættelse): 

" 

det "nye DanCenter" - nu påbegynder vi det. Flemming Andersen er den nye chef for DanCenter i København. Hans Jørgen Rømhild leder 
den tyske afdeling i Hamburg og jeg, Ulrich Frank, leder salgsafdelingen. 

... 

Nyt logo... 

... 

Ny provisionsmodel... 

... 

Højere kvalitet... 

Slotte, herregårde og top-villaer... 

... fra nuværende tidspunkt kan de fire topobjekter Asbølholm, Chateau Villejovet, Bjørnemose Gods og Vence ved Nice kun bookes 
gennem DanCenter. (De kender måske allerede disse succesfulde objekter fra en af vores konkurrenters program). ..." 

Ved brev af 14. august 2003 skrev Novasol til Jens Dinesen om et nyt koncept "Mondæne Landsteder" vedlagt en præsentations-cd. Brevet 
fortsatte: 

" 

Måske er det feriehus-katalog du kender for indeværende sæson gult? Jeg vedlægger derfor ligeledes dansommers hovedkatalog... 

På mange måder kan man jo sige, at det faktisk er din fortjeneste, at dansommers koncept omkring "Premium-huse" og deraf afledt 
"Mondæne Landsteder" overhovedet eksisterer i dag, da Asbølholm Slot jo var flagskibet, der startede det hele... Under normale 
omstændigheder ville jeg have betænkeligheder ved at fremsende vedlagte materiale, men jeg føler på trods af alt, at den loyalitet der er 
opbygget gennem tidligere samarbejde og vores mere private relationer, at den åbenhed jeg viser dig med dette oplæg, vil blive behandlet 



fortroligt i forhold til dansommers konkurrenter inden for branchen... 

... 

Jeg håber det har vakt din interesse for, at genoptage samarbejdet med dansommer, omkring dette koncept og glæder mig til, at høre din 
kommentar til oplægget." 

Forklaringer 

Morten Anker Nielsen har forklaret, at han er produktdirektør hos Novasol med ansvar for indlejning af feriehuse. Han blev ansat hos 
Novasol i 2001 i forbindelse med fusionen og har ikke personligt kendskab til perioden forud herfor. I begyndelsen var han mest hos 
Dansommer i Jylland for at sikre fusionen. Han arbejdede sammen med Ulrich Frank i 4 måneder. 

Dansommer har 4.-6.000 sommerhuse i deres kartotek. Kartoteket er over en lang periode opbygget gennem hovedsageligt informationer 
fra de lokale agenter. Det er af væsentlig betydning, at udlejningsbureauet har kendskab til, hvem der ejer feriehusene, og hvilket 
udlejningsbureau huset er tilknyttet. Novasol-dansommers database over husejerne er meget vigtig. Det er ikke en database over 
konkurrentens husejere, men over for eksempel alle poolhusejere i Danmark. Det er personlig viden om de enkelte huse, som fører til 
kendskab om, gennem hvilket bureau et hus er udlejet. Da det af lovgivningsmæssige årsager kun er muligt at indgå etårige aftaler med 
husejerne, er medarbejdernes viden om husejerne vigtig for udlejningsbureauets overlevelse. Den tredje faktor for succes er, at 
markedsføringsmaterialet er i orden. For husejerne er lejestørrelsen, service og især udlejningsbureauets troværdighed af største betydning. 
Navne og adresser på husejerne, betalingen og serviceringen af dem samt markedsføringen og provisionen til rejsebureauerne er ekstremt 
sensitive oplysninger. Informationer herom må betragtes som forretningshemmeligheder, men de var tilgængelige for alle medarbejderne i 
Dansommer. 

Novasol samarbejder med ca. 30 tyske rejsebureaukæder i alt og havde i 2001 lidt over 3500 rejsebureauer i deres system, hvoraf kun 
halvdelen havde en omsætning af interesse. Tyskland er det vigtigste marked og udgør ca. 70 % af Novasols omsætning. Tyskerne bestiller 
oftest ferierejser gennem rejsebureauer, som genererer omkring halvdelen af omsætningen i Tyskland, for to-tre år siden var det ca. 3/4. 

Ulrich Frank var marketingleder i Dansommer og en betroet medarbejder, og hans arbejdsopgaver omfattede markedsføring på det tyske 
marked af samtlige huse i Danmark, Norge og Tyskland, herunder katalogtekster til luksusprodukterne og gennemførsel af større 
kampagner. Franz Larisch varetog den daglige kontakt til de tyske rejsebureauer. Ulrich Frank skulle holde sig ajour med det tyske marked 
og kende rejsebureauernes omsætning. IT-afdelingen gav oplysninger herom hver måned til Ulrich Frank, og det er sandsynligt, at Ulrich 
Frank til tider bad om større kørsler med oplysninger. Ulrich Frank forestod også en del tysk korrespondance for Niels Nymark. Ved 
udarbejdelse af markedsføringsmateriale kunne medarbejderen frit rette henvendelse til husejerne. Ulrich Frank kunne selv udprinte navne 
og adresser på husejerne. Ulrich Frank beskæftigede sig ikke med indlejning af feriehuse, men tog sig af det videre forløb, herunder 
præsentationen i kataloget. Dette omfattede også besøg i feriehusene og indhentelse af manglede oplysninger hos de lokale 
indlejningschefer eller husejere, hvilket skete hyppigt. Oplysningerne om feriehusene blev ajourført en gang årligt og skulle opdateres med 
nyheder om for eksempel modernisering. 

Sagens bilag 58 er en oversigt over alle de oplysninger, man skal bruge for at kortlægge Novasols samhandel med de 125 største tyske 
rejsebureauer. Det er muligt at vælge flere eller færre oplysninger. Ulrich Frank havde ikke noget specielt kendskab til samarbejdsaftalerne 
med de tyske rejsebureauer, og han havde alene brug for kendskab til det enkelte rejsebureaus omsætning og ikke provisionssatserne. 
Udlejningsbureauernes provision til rejsebureauerne ligger tæt på hinanden, men en forskel på 1-2 % kan være vigtig. Kørslen som vist på 
bilag 58 var helt speciel. Ulrich Frank havde bedt om disse oplysninger i en e-mail til en IT-medarbejder, men da alle e-mails slettes efter et 
år, er der ingen dokumentation herfor. Først i november 2002 fik Dansommer kendskab til, at Ulrich Frank havde bedt om oplysningerne, 
men Ulrich Franks mailboks blev ikke da undersøgt. Det var en meget speciel kørsel, som ikke var en del af den daglige arbejdsgang, og 
ingen andre har bedt om denne kørsel. 

Der indtraf en række hændelser, efter at Ulrich Frank var skiftet til DanCenter, særligt i andet halvår 2002. 

Både Novasol og DanCenter benytter sig af direct mail ved hjælp af husejerdatabasen. Senest den 31. maj eller 1. juni skal husejerne 
meddele, om de vil med i kataloget for den kommende sæson, og i anden uge af maj måned skriver Novasol til husejerne om priser m.v. for 
den kommende sæson I overensstemmelse med de etiske regler for branchen nævnes opsigelsesfristen i brevet. De husejere, der opsiger, 
benytter perioden indtil deadline for det næste katalog til at forhandle bedre betingelser eller forhandle med et andet bureau. Novasol 
kontakter husejeren samme dag, der modtages en opsigelse, og genforhandlingsprocessen går umiddelbart i gang. 

DanCenters brev af 23. juli 2002 blev alene sendt til Dansommers poolhusejere. Indholdet er kritisabelt, fordi DanCenter blandt andet skrev, 
at DanCenter havde fået en medarbejder, der kendte modtagerens hus. Eksponeringen af at have taget konkurrentens betroede 
medarbejder var helt usædvanlig. Tidspunktet for dette brev var ekstremt følsomt, for det var lige op til, at genforhandlingerne skulle afsluttes. 
Brevet havde 525 potentielle modtagere. Havde DanCenter sendt brevet tidligere på året, ville det have kunnet påvirket opsigelserne, 
hvilket ville have været så groft, at det havde krævet et forbud. Den vedlagte artikel eksponerer også Ulrich Frank, og samlet er der tale om 
en meget aggressiv metode til at tage markedsandele fra en konkurrent. 

Novasol modtog 103 opsigelser af poolhuse i første halvdel af 2002 mod normalt 3040. Ved deadline for kataloget for 2003 var der 70, som 
ikke fortsatte hos Novasol. Nettotabet fra 2002 til 2003 var 50 poolhuse. Dette var meget atypisk. Året før havde Novasol kun mistet 10 
poolhuse. Mange af opsigelserne var indsendt på DanCenters brevpapir, og efterhånden som sæsonen gik, kunne de se, at flere og flere 
gik over til DanCenter. I alt gik 44 poolhuse til DanCenter og Limfjorden I/S, som for ham er det samme som DanCenter. Den sædvanlige 
afregning over for udlejerne er 70/30, og en afregning på 75/25 er meget flot. DanCenters oplysning om, at DanCenter i 2002 fik 49 nye 
poolhuse, hvoraf 12 tidligere havde været hos Dansommer og 17 hos Novasol, er indenfor det normale, hvorimod en tilgang på 44 huse i 
2003 er usædvanlig. DanCenters tab af 48 huse over 3 år er helt normal. 

Serviceringen af husejerne blev ikke forringet ved fusionen mellem Novasol og Dansommer i august 2001. Husejerne oplevede ikke en 
voldsom forandring, og der kom kun en enkelt klage. For andre huse end poolhuse var der til sæson 2003 færre opsigelser end normalt. 
Dansommers tilfredsanalyse i 2002 var mere positiv end undersøgelsen i 2001. 

Det gennemsnitlige årlige dækningsbidrag til Novasol for et poolhus er ca. 40.000 kr. efter omkostninger til rejsebureau, service m.v. 
Novasols tab er beregnet ud fra et forsigtighedsprincip, idet nogle huse ville være mistet under alle omstændigheder. 

Ulrich Frank havde været involveret i udarbejdelsen af supplerende markedsføringsmateriale for de store projekter som for eksempel Jens 
Dinesens slotte og havde besøgt disse ejendomme. Fra 1994 til 2002, hvor Jens Dinesen var tilknyttet Dansommer, udviklede samarbejdet 
sig, og Ulrich Frank var den gennemgående person. Jens Dinesen foreslog i sommeren 2002 et møde med en anden større husejer og 
vidnet. Mødet blev afholdt i juni 2002, hvor man drøftede tiltag for samarbejdet i 2003. Han sendte aftaleudkast i juli 2002, som den anden 
husejer tog imod. Ved modtagelsen af brevet fra Jens Dinesen af 26. august 2002 blev han rystet over, at en af Dansommers tidligere 
medarbejdere, som kun kunne være Ulrich Frank, havde opført sig som beskrevet. Han kan ikke genkende handlingsforløbet i Jens 
Dinesens brev af 2. maj 2003. Der er ikke noget, der hedder Fluhendorf, så det må være Hohendorf, Jens Dinesen hentyder til. 

Hohendorf var et projekt i særklasse. Adgang til vand er ekstremt attraktivt i Tyskland, og Grevinden ejede en grund i nærheden af vandet. 
Dansommer ønskede at etablere et dansk sommerhuskoncept i Mecklenburg-Vorpommern. Drøftelserne med Grevinden begyndte i 1994, 
og i 1997 var der enighed om opførelsen af 20 huse. Bankerne fandt, at Grevindens økonomi ikke gav tilstrækkelig sikkerhed, og i 1999 
valgte Niels Nymark at kautionere, da projektet var meget vigtigt og en stor investering for Dansommer. Uopsigeligheden i aftalen havde fra 
1997 været en del af grundlaget. Ulrich Frank hjalp i meget høj grad med at udarbejde aftalerne. Ulrich Frank var den gennemgående 
person i forbindelse med de særlige markedsføringstiltag af Hohendorf. Ulrich Frank besøgte Hohendorf i 2000 og 2001 og fik derigennem 



en god relation til Grevinden. Ulrich Frank, Grevinden og hr. Kinkel holdt mange møder. Hr. Kinkel er en reklamemand, som Dansommer har 
samarbejdet med i 15 år om markedsføringen på det tyske marked. Hohendorf blev en succes med en høj belægningsgrad. 

Dansommer misligholdt ikke aftalen om Hohendorf med Grevinden. Først efter, at Ulrich Frank var skiftet til DanCenter, kom der mærkelige 
breve fra Grevinden, hvis indhold han ikke forstod. I august 2002 gik det op for ham, at Grevinden ikke ønskede at fortsætte samarbejdet. 
Spørgsmålet om formalitetsmangler havde Dansommer ikke hørt om i de to første succesfulde år. Hohendorf kom på DanCenters 
hjemmeside i september 2002, og da Novasol havde garanteret Grevinden 600.000 DM om året, blev Novasol sat under pres af, at 
Hohendorf blev markedsført af en konkurrent. Den efterfølgende information fra DanCenter, sagens bilag 11, var "reelt tyveri" af de 
bookinger, som var indgået til Novasol. Bedømmelsen skærpes af Novasols garantiforpligtelse, og af at kunderne kunne annullere gratis 
indtil 15. oktober. Interviewet med Novasols salgsleder til et tysk rejsemagasin samt Schlosspark Hohendorfs og DanCenters meddelelse af 
4. oktober 2002 til de tyske rejsebureauer medførte stor forvirring hos de tyske rejsebureauer om, hvor Hohendorf skulle bookes. Novasol 
forsøgte med et fogedforbud mod Grevinden, men dette blev afvist, hvorefter Grevinden meddelte, at gæster med bookninger fra 
Dansommer ville blive afvist. 

Flemming Løager Andersen inviterede til forhandling med henblik på, at parterne i en periode kunne disponere over halvdelen hver. Novasol 
accepterede aftaleudkastet af 26. november 2002 for at sikre de kunder, som havde booket, men DanCenter havde nogle væsentlige 
forbehold til aftaleudkastet. Den 28. november 2002 ringede han tidligt på dagen til Flemming Løager Andersen. De blev imidlertid ikke 
enige om alle punkterne, hvorfor det var nødvendigt at gå i tænkeboks. Han skrev brevet af 28. november 2002 for at fastslå status, og 
punkterne var væsentlige for Novasol. Det nederste afsnit om en sammenskrivning var begrundet i, at han ikke ville have en aftale, som 
byggede på flere breve. Han ønskede en klar og endelig aftale, hvilket han meddelte Flemming Løager Andersen, der hverken mundtligt 
eller skriftligt har accepteret Novasols forbehold. Det var afgørende for Novasol at sikre de bookinger, som allerede var foretaget, og at 
DanCenter ikke påvirkede bookingen året ud. DanCenter kunne så overtage bookingen fra 1. januar 2003 alene. DanCenter markedsførte 
imidlertid Hohendorf i strid hermed. DanCenters hovedkatalog og markedsføringen under Leipzig-messen skabte megen uro, ligesom han 
dagligt i forhandlingsperioden modtog mange annulleringer, og "ånden i aftalen" var dermed forsvundet. Aftalen kunne ikke indgås, fordi 
DanCenter ikke havde sikret Novasols bookinger og dækningsbidrag. Da aftalen ikke var indgået, blev specifikationerne over bookinger 
ikke udleveret til DanCenter. 

Novasol havde over 200 bookinger af Hohendorf for 2003, før uroen begyndte, og havde 150-200 bookinger tilbage, da den værste uro var 
ovre. Novasol endte med 128 bookinger af Hohendorf, og han måtte skrive til disse kunder, at Novasol ikke kunne levere det bestilte. 38 
kunder valgte et andet produkt hos Novasol, mens 90 kunder annullerede bookingen. Novasol led et stort tab, også ved at give kunderne 
rabat på alternativer til Hohendorf, mens DanCenter tjente 100 % i stedet for 50 % på Novasols kunder. Selvom 20 poolhuse i Hohendorf 
ikke er mange ud af 25.-30.000 feriehuse i Danmark, mistede Dansommer troværdighed på det tyske marked. Der er for ham ingen tvivl 
om, at DanCenter og Ulrich Frank fulgte en strategi, hvorefter man gik efter markedsandele hos Novasol med ulovlige midler. 

Brevet af 11. marts 2000 fra Dansommer er før fusionen med Novasol. Der kom ikke reaktioner fra DanCenter på dette brev. Novasol ville 
ikke have tilladt brevet. Brevet af 30. maj 2000 fra Novasol om Dangreen og DanCenter indeholder alene offentligt tilgængelige oplysninger, 
og der var betydelig utilfredshed blandt Dangreens husejere. 

DanCenters brev af 23. juli 2002 medførte, at Novasol mistede tre huse til sæson 2003. Han har ikke kendskab til, at Ulrich Frank er nævnt i 
markedsføringen før dette tidspunkt. 

Novasols brev af 14. august 2003 til Jens Dinesen havde intet med de tidligere udlejede slotte at gøre. Der var tale om et nyt koncept, som 
kunne være relevant for en lang række ejendomme, som Jens Dinesen havde købt. 

Novasols oplysninger i brevet af 4. februar 2004 er korrekte og kan efterprøves ved optælling af kataloger. Der er 7-8 tyske rejsebureauer, 
som kun benytter Novasol. 

Jens Dalsgaard Løgstrup har forklaret, at han er administrerende direktør i DanCenter, hvor han blev ansat i august 2004. 
Feriehusmarkedet er under pres, da tyskerne ikke har så mange penge længere. Antallet af huse er konstant til svagt vigende, og kampen 
om både kunder og huse er hård. Der er ikke forskel på aktørernes markedsføring, hvilket illustreres godt i bilagene. Det er almindeligt at 
sende direct mail til husejerne. DanCenters database over husejere er bygget op gennem konsulenternes besøg i lokalområderne og ved 
opslag i tingbøgerne. Tidligere kunder forbliver i databasen. I det omfang, DanCenter ligger inde med oplysningerne, grupperes husejerne 
efter udlejningsbureau. 

Ulrich Frank er ansat i en betroet stilling som salgsleder med henblik på at skaffe tyske lejere gennem tyske rejsebureauer. 
Ansættelsesaftalen med en konkurrenceklausul og en bestemmelse om tavshedspligt er ikke sædvanlig. Ulrich Frank har ikke suppleret 
DanCenters database eller givet forretningshemmeligheder til DanCenter. Ulrich Frank arbejder i Tyskland og har intet med husejerne at 
gøre. Husejerne oplyser gerne, hvor meget konkurrenten betaler. Kim Holmsted i produktafdelingen arbejder med at få nye feriehuse til 
udlejning og har også ansvar for marketing. Kim Holmsted og han selv, men ikke Ulrich Frank, har kontakten til Jens Dinesen. Ulrich Frank 
er ikke kommet med oplysninger til DanCenter om Jens Dinesens vilkår hos Novasol. Ulrich Frank har heller ikke været involveret i 
Hohendorf. 

DanCenters brev af 23. juli 2002 til poolhusejerne er sendt på et dårligt tidspunkt, da opsigelse skal ske senest den 1. juni, og det var 
desuden midt i sommerferien. Det var derfor kun muligt at påvirke de husejere, der havde nået at sige op. I brevet præsenteres Ulrich Frank 
som den nye salgschef i Tyskland, og det har relevans for husejerne, at Ulrich Frank kan sikre en god beskrivelse af deres huse. Det er 
første gang, at Ulrich Frank nævnes i DanCenters markedsføring. 

Der er helt normalt, at husejerne siger op. Udlejningsbureauerne har stort set de samme afregningssatser, og en ganske stor del af 
husejerne skifter udlejningsbureau. Det er naturligt, at DanCenter i sin markedsføring tilbyder en "snak" med husejerne som potentielle 
kunder, ligesom konkurrentens navn nævnes i markedsføringsmaterialet, hvis man ved, hvem der pt. har udlejningen. 

Novasol har i 2005 haft en markant tilbagegang, mens DanCenter i samme periode har haft stor fremgang. I brevet af 24. maj 2005 til 
husejerne er det en væsentlig oplysning, at Novasol ved at ændre nogle "C-uger" til "D-uger" betalte et lavere vederlag for disse uger og 
undlod at oplyse om denne ændring til husejerne. 

Ulrich Frank har forklaret, at han er tysk statsborger, men han har boet i Danmark siden 1980. Han begyndte hos Dansommer som 
bookingmedarbejder, og som tysker kunne han også hjælpe med oversættelser, herunder katalogtekster. I 1980'erne udviklede 
Dansommer et koncept med poolhuse, og han fik ansvar for markedsføringen heraf i katalogerne. I begyndelsen af 1990'erne kom han via 
Danmarks Turistbureau i samarbejde med et tysk reklamebureau, og derefter blev han salgsleder i Tyskland vedrørende de tyske 
rejsebureauer. Niels Nymark var hans eneste overordnede. Hans ansættelseskontrakt blev ikke opdateret, og den indeholdt ingen 
konkurrence-, kunde- eller leverandørklausul. Han fik heller ikke pålagt tavshedspligt. Efter fusionen med Novasol blev han salgs- og 
marketingchef i Tyskland, men kun for Dansommers produkter. Han holdt sig ajour med det tyske marked, herunder rejsebureauernes 
omsætning. Han og Franz Larisch indgik aftaler med rejsebureauerne, men de havde intet at gøre med indlejningen. 

Den 19. december 2001 opsagde han sin stilling hos Dansommer. I slutningen af november måned 2001 havde han haft kontakt med 
DanCenters repræsentant i Hamborg, og de holdt et møde i begyndelsen af december måned med deltagelse af Flemming Løager 
Andersen og Michael Harm. Han overvejede DanCenters tilbud og besluttede sig kort før den 18. december 2001. Dagen efter meddelte 
han beslutningen til Dansommer. Den 20. december 2001 blev han fritstillet, hvilket overraskede ham. 

Dansommer havde kontakt til 12.000 rejsebureauer og ikke 3.500. Dansommer og DanCenter er hos de samme tyske rejsebureauer, og 
der er kun et enkelt rejsebureau, der kun har den ene af dem. På grund af den hårde konkurrence er provisionsaftalerne med 
rejsebureauerne næsten de samme. 

Dansommer søgte som alle andre at skaffe nye poolhuse ved direct mail, annoncering m.v. Han deltog ikke i udsendelsen af direct mail til 



konkurrenternes poolhusejere. Både Dansommer og DanCenter har lokale indlejningskonsulenter, der har den personlige kontakt til 
husejerne. Formidlingsaftalerne med standardoplysninger om feriehusene blev sendt til Dansommers hovedkontoret, og hvis der manglede 
oplysninger, kontaktede han indlejningskonsulenten eller husejeren. I løbet af en sæson kom han højst i kontakt med 4-6 husejere. Husejerne 
henvendte sig ikke til ham, hvis der var spørgsmål eller problemer, for hans arbejdsområde var markedsføring rettet mod de tyske 
rejsebureauer. Han havde ikke noget personligt kendskab til poolhusejerne i Danmark, bortset fra at Niels Nymark og en ansat ejede 
poolhuse. Han besøgte kun et poolhus, hvis det var noget helt specielt, for eksempel hvis det lå i et ukendt område, som skulle beskrives. 
Det var andre medarbejdere, der tog rundt og vurderede husenes standard og videregav oplysningerne til ham. Han skulle alene skrive 
katalogtekster for poolhusene. Han kender ikke nogen af de poolhusejere, der i 2002 opsagde deres aftale med Dansommer, jf. bilag AR. I 
1990 fik Dansommer nogle poolhuse i Risør, Norge, til udlejning, og han havde kontakt til ejeren. 3 ud af 9 af disse huse blev fra 2002 
udlejet gennem DanCenter. 

Hos Dansommer rapporterede han til Niels Nymark, og han skulle være klar til at afgive en rapport med kort varsel. Hver måned 
rapporterede han om udviklingen og salgstal for de tyske rejsebureauer, herunder omsætning og provision. Hver 14. dag modtog han 
automatisk lister fra Dansommers edb-afdeling, som gjorde ham i stand til at rapportere mundtligt, og efter fusionen rapporterede han 
skriftligt. De automatisk tilsendte oplysninger var overordnede oplysninger, som ikke vedrørte de enkelte produkter eller huse, men alene 
det enkelte rejsebureaus samlede omsætning og nettoprovision. Disse oplysninger kunne han ikke selv finde i systemet, men han fik dem 
automatisk. Hvis han havde brug for andre oplysninger, bad han en edbmedarbejder om en særlig kørsel. Der var ingen begrænsninger for 
dette. Han kan ikke huske, hvad han særligt skulle have bestilt i december måned 2001, men det var ikke usædvanligt at bestille noget 
særligt, når man havde ide eller skulle dokumentere noget. Oplysningerne blev modtaget i et Ecxel regneark. Når der i bilag 57 er anført 
"UF", kan dette godt være udtryk for, at bilaget har noget med ham at gøre, men han kan ikke se sammenhængen til bilag 58, som ikke 
betyder noget. Han har ikke set en sådan liste før, og han kan ikke huske, at han modtog en email den 18. eller 19. december 2001 med 
oplysninger. Han betragter oplysninger om provisioner, kataloger, omsætning, betalingsbetingelser og udlejningsprocenter som 
forretningshemmeligheder, men bilag 58 er ikke i sig selv en forretningshemmelighed. 

Han tog ikke oplysninger om Dansommers kunder med hjem eller sendte dem til andre. Han har ikke givet oplysninger om poolhusejere, 
Jens Dinesen, Grevinden, formidlingsaftaler eller andet til DanCenter. Første gang, han hørte om dette, var i stævningen. 

Hos DanCenter sælger han udlejningsbureauet til de tyske rejsebureauer, og han har ikke noget med katalogtekster eller kontakt til 
feriehusejere at gøre. Katalogteksterne bliver forfattet i København. Han blev ansat som salgschef for det tyske marked, og det er Flemming 
Løager Andersen, der kommer med ideerne til, hvad der skal markedsføres. 

Slotte var et voksende område for Dansommer, og han var ude at besigtige dem som en af de første for at vurdere, hvordan det 
markedsføringsmæssigt skulle gribes an. Sidst i 1990'erne mødte han Jens Dinesen for første gang sammen med Niels Nymark, der alene 
gennemførte forhandlingen. Han varetog markedsføringen i samarbejde med Jens Dinesen, men havde intet med den daglige drift at gøre 
og kendte ikke detaljerne i kontrakten. Han var hverken involveret i Dansommers eller DanCenters forhandlinger med Jens Dinesen. Jens 
Dinesens forklaring i brevet af 26. august 2002 har intet med sandheden at gøre, og han har aldrig ringet til Jens Dinesen. Han blev 
overrasket over, at Jens Dinesen skiftede udlejningsbureau. Han har intet med Jens Dinesen at gøre i dag. 

Dansommers kontrakt om Hohendorf blev forhandlet af Niels Nymark. Han blev involveret i forhandlingerne fra 1997, hvor Grevinden 
besøgte Dansommer. De forskellige punkter blev taget fra en standardkontrakt, og han var pennefører. Han havde intet med 2000-
kontrakten at gøre. Den blev skrevet af Niels Nymark og en tysk advokat. I 1996-1997 besigtigede han Hohendorf med henblik på at kunne 
beskrive produktet. Hohendorf stod færdig i 2001, og i perioden 1997-2001 havde han ingen kontakt med Grevinden. I 2001 besigtigede 
han de færdige feriehuse, men det havde intet med kontraktgrundlaget at gøre. Det tidligere Østtyskland var et helt nyt område, og det 
krævede ekstra arbejde at få området beskrevet i kataloget. Han kan ikke huske, hvor mange gange og hvornår han var i Hohendorf. 

DanCenter fik kontakt med Grevinden gennem Hr. Kinkel fra Grevindens reklamebureau. Hr. Kinkel ringede og spurgte, om han ville 
etablere en forbindelse til DanCenter. Kontakten blev etableret i juni måned 2002 ved, at Flemming Løager Andersen ringede til Grevinden, 
men han ved ikke, hvad der blev aftalt. Han deltog i et møde i juni/juli måned sammen med Flemming Løager Andersen, hvor han fungerede 
som tolk. Grevinden fortalte, at hun ikke følte sig godt tilpas på grund af for ringe indtjening, og at Dansommer var afvisende overfor at 
genforhandle. Grevinden ville gerne have et tilbud fra DanCenter, men hun havde også kontakt til et tredje udlejningsbureau. Grevinden 
forklarede, at aftalen med Dansommer var ugyldig, og at der var etableret et nyt driftsselskab. Hun var helt afklaret om, at hun var ude af 
kontrakten med Dansommer. DanCenter rådgav ikke om kontraktens gyldighed, og han oplyste ikke DanCenter om Grevindens betingelser 
hos Dansommer og påvirkede ikke Grevinden på nogen måde. 

Han var ikke involveret i DanCenters brev af 23. juli 2002 og ved ikke, hvem der fik ideen til det. Produktdirektør Karina Svane spurgte, om 
hun måtte benytte hans navn i et brev, og det sagde han ja til, men han hverken så eller godkendte brevet. Det er korrekt, at han skrev 
poolhusteksterne hos Dansommer, og at han kendte feriehusene på baggrund af disse tekster. Han ved ikke, hvem brevet blev sendt til, og 
han har ikke sagt, hvem det skulle sendes til. Alle DanCenters husejere modtager DanCenter Nyt, bilag AZ. Et dansk reklamebureau skrev 
teksterne deri. Det er korrekt, at hans opgave er at tage markedsandele. Han havde haft den samme opgave hos Dansommer, men han 
jagtede ikke Dansommers poolhusejere for at få dem til at skifte. Hans navn blev kun anvendt i bilag AZ og bilag 6. 

DanCenter eller han deltog ikke i Leipzig-messen, og DanCenter havde ikke noget at gøre med Grevindens deltagelse på messen. Ifølge 
aftalen med DanCenter måtte Grevinden gerne markedsføre sig selv. DanCenters strategi for markedsføring af Hohendorf omfattede ikke 
Leipzig-messen. 

Karina Svane har forklaret, at hun fra 1986 var ansat i DanCenter, og at hun fra 1991-1997 var ansat i Novasol. Fra 1998-2004 var hun 
produktdirektør hos DanCenter med ansvar for indlejning. De lokale indlejningskonsulenter havde ansvaret for at skaffe nye huse. Det er 
ikke unormalt, at medarbejderne skifter mellem konkurrenterne, men det er sædvanligt med en konkurrenceklausul. Hun var ikke involveret i 
ansættelsen af Ulrich Frank. 

Hun var ansvarlig for DanCenters markedsføring i 2002 for at hverve husejere. DanCenter har en database over feriehusene. Oplysningerne 
til databasen kom nærmest af sig selv, for husejerne er ikke så loyale. Tidligere kunder gemmes i databasen, og de få aktører på markedet 
har hver sin database. Husejerne var opdelt efter bureau, hvilket blev udnyttet ved direct mail. I 2002 havde DanCenter 444 Dansommer-
kunder i databasen, og 95 % af dem modtog direct mail. Databasen blev ikke gennemgået med Ulrich Frank. 

Brevet af 23. juli 2002 var en del af en plan for, hvornår der skulle sendes mail til Dansommers kunder, og var hendes ansvar. Brevet blev 
sendt til de Dansommerkunder, som man skønnede ikke havde tegnet formidlingsaftale endnu. Det var mindre end 25 % af 404 mulige. 
Begge konkurrenter tager fra begyndelsen af året kontakt til den andens kunder, og efterhånden indsnævres feltet for, hvem der ikke har 
tegnet formidlingsaftale. Tidspunktet var strategisk valgt, da folk var kommet tilbage fra ferie, og da der stadig var nogle få uden aftale, men 
teksten var uheldig. DanCenter fik ikke flere kontrakter end normalt på grund af brevet. 

På et kickoff-møde i Horsens i marts 2002 havde Ulrich Frank præsenteret sig for organisationen, og han fortalte, hvordan han havde 
arbejdet loyalt i mange år med kommitment til husejerne. Hun tænkte derfor, at han sikkert kendte meget til feriehusene, hvilket han 
bekræftede, at han gjorde rent markedsføringsmæssigt. De valgte derfor den indgangsvinkel, at Ulrich Frank kendte produkternes værdi 
vældig godt. De fik teksten vurderet i relation til markedsføringsloven. Ulrich Frank var ikke med til at formulere teksten, men han fik teksten i 
en e-mail, og han havde ingen indsigelse. Ulrich Frank havde ikke tidligere været involveret i markedsføringen og blev ikke sat til at opsøge 
husejere. Hun modtog heller ingen oplysninger om Dansommer af Ulrich Frank. 

Jens Lindgaard Pedersen har forklaret, at han er programmør hos Novasoldansommer, hvor han blev ansat i marts måned 1997. Ulrich 
Frank henvendte sig til ham 5-7 dage, før han fratrådte i december 2001, og bad mundtligt om et udtræk vedrørende tyske rejsebureauer. 
En sådan forespørgsel kom engang imellem og var ikke usædvanlig. Systemet rummer rigtig mange data, og programmørerne har de 
nødvendige værktøjer til at få dataene frem. Han lavede et notat om Ulrich Franks bestilling og lagde det i sin indbakke. Dagen før Ulrich 



Frank forlod Dansommer, kom Ulrich Frank ind på vidnets kontor og bad om listen, som han lavede med det samme. 

Ulrich Frank havde bedt om oplysninger på 7 specifikke rejsebureaukæder, som har 1.600-1.700 rejsebureauer. Kun en superbruger, der er 
velbevandret i data, kan lave dette udtræk. Oplysningerne blev lagt i et Excel regneark og sendt til Ulrich Franks e-mail adresse i 
Dansommer. Det var nyt, at oplysningerne kunne dannes i Excel. Mailen til Ulrich Frank blev senere slettet. 

Bilag 57 er fra client access og definerer, hvordan man trækker oplysninger ud. Han kontrollerede den 20. december 2001, at Excel 
regnearket viste det samme som normalt. UF003 er Ulrich Franks navn og et løbenummer. 

Bilag 58 er fra biblioteket Danlib i DFBUR. Man kan vælge fra de angivne felter, for eksempel rejsebureaukæder. Dokumentationen for, at 
oplysningerne blev trukket, fremgår af et bånd hos DanSikring. Kontrollen af Excel vedrørte de oplysninger, som fremgår af bilag 58. 

Der er ikke nogen umiddelbar synlig kobling mellem bilag 57 og 58. Ulrich Frank havde bedt om rejsebureaukæder, og bilag 58 viser alt, 
det var muligt at bede om. Ulrich Frank bad om oplysningerne om bureauerne for hvert felt, og client access tager det hele med. Dette kan 
dog ikke ses af bilaget. 

Han blev meget overrasket, da han den 20. december 2001 fik meddelelse om, at Ulrich Frank var fratrådt øjeblikkeligt, for han havde lige 
givet Ulrich Frank et regneark, som var af betydning for konkurrenten. Han så dog ikke noget odiøst i det på det tidspunkt. Han hørte siden 
hen om de ting, der skete hos Dansommer, og en dag nævnte han, at han havde givet oplysninger til Ulrich Frank. Novasol bad herefter den 
20. november 2002 om at få printet oplysningerne ud. 

Niels Svendsen har forklaret, at han blev ansat i Dansommer i 1988, som under Niels Nymark var en dynamisk organisation i kaos, men 
med en fælles opfattelse af totalinteressen. Det var meget let at opnå indflydelse i organisationen efter de evner, man havde. Der var en 
ubegrænset adgang til kundeoplysninger, også for Ulrich Frank. Salget hang stærkt sammen med kataloget og var baseret på et loyalt 
samarbejde med rejsebureauerne. Ulrich Frank havde ansvaret for det tyske marked, og vidnet havde ansvaret for det ikke-tyske marked. 
Ulrich Frank havde desuden ansvaret for katalogteksterne. De arbejdede utroligt godt sammen. 

I sensommen 1991 fik de at vide, at der var kommet en henvendelse fra en slotsejer, der gerne ville have, at Dansommer så på en ejendom. 
Sammen med Ulrich Frank tog han et møde med Jens Dinesen. De blev enige om, at produktet skulle afprøves, og at "alle sejl skulle sættes 
til" med hensyn til markedsføring. Ulrich Frank havde et mindre sammenstød med Jens Dinesens ægtefælle i forbindelse med 
fotograferingen, men han og Ulrich Frank sørgede i øvrigt for, at Jens Dinesens produkter fik den rigtige placering og markedsføring. De 
mødte engang Jens Dinesen helt tilfældigt, og han tog særdeles venligt mod dem, hvilket var lidt overraskende. Ulrich Frank havde vel 
kontakt med Jens Dinensen 1-3 gange om året. Ulrich Frank havde forholdsvis meget rejseaktivitet i området omkring Hohendorf og var en 
nøgleperson i relation til både Jens Dinesen og Hohendorf. 

I juni måned 2002 talte han med Jens Dinesen om en video, men Jens Dinesen gled af på hans spørgsmål, og han tænkte, at noget var 
under opsejling. Da Jens Dinesen i august 2002 opsagde samarbejdet med Dansommer, tænkte han, at det måtte have en sammenhæng 
med, at Ulrich Frank havde skiftet til DanCenter. 

Ulrich Frank og han tog nogle gange rundt i landet og besøgte feriehusene for at kontrollere, at katalogbeskrivelserne var korrekte. 
Husejerne oplevede det som en fantastisk service, at Dansommers markedsføringsmedarbejdere beskæftigede sig i detaljen med husene. 
Dansommer har i det hele taget været dygtig til at få den enkelte husejer til at føle, at der var nogen, som interesserede sig for netop hans 
hus. Dansommer havde omkring 700 poolhuse, men Ulrich Frank havde ikke kontakt med husejerne bortset fra, når husene skulle ind i 
kataloget, eller teksten skulle vedligeholdes. Ulrich Frank havde kontakt med omkring 25 poolhusejere om året. Hvert år skifter ca. 15 % af 
poolhusejerne udlejningsbureau, men det er undtagelsen, at husejerne siger op for at kunne forhandle. 

Omkring den 10. november 2001 fortalte Ulrich Frank, at han overvejede at forlade Dansommer. Han blev bekymret på Ulrich Franks og 
Dansommers vegne. De talte om det som gode venner, der rådgiver hinanden. De havde været i tvivl om deres roller i organisationen efter 
fusionen, men det var blevet løst på en tilfredsstillende måde, også for Ulrich Frank, dog passede salgschefen og Ulrich Frank ikke helt 
sammen. Ulrich Frank nævnte, at han havde haft et møde med DanCenter om mulig ansættelse. 

Ulrich Frank havde et personligt kendskab Mimi Vik i Norge, som altid havde udlejet sine feriehuse i Risør gennem Dansommer. I foråret 
2002 opsagde Mimi Vik samarbejdet for 3 ud af 9 huse. På Karmøy i Norge var der en anden feriehusejer med 8 huse, som også noget 
overraskende sagde op i 2002. Af DanCenters katalog fremgik det, at de norske feriehuse var skiftet til DanCenter. Den tætte personlige 
kontakt til familien Vik havde Niels Nymark. Dansommers mand i Norge, Poul Mortensen, skiftede til DanCenter i 4. kvartal af 2001. 

I løbet af september måned 2002 kom de første rygter om, at Hohendorf ikke længere var til Dansommers disposition, selvom der var en 
uopsigelig aftale. I oktober måned kom de første skriverier i den tyske fagpresse. Han reagerede ved at tænke, at dette måtte have noget 
med Ulrich Frank at gøre. Ulrich Frank vidste, at der var en uopsigelighedsklausul, for han havde stået for det meste af kontraktudkastene 
på tysk. 

DanCenters nye produkter kom forbavsende hurtigt på nettet, og beskrivelsen af et af Jens Dinesens slotte var nærmest en afskrift af hans 
katalogtekst. Der var den samme stavefejl i præsentationen af Jens Dinesens objekter, som der havde været hos Dansommer, nemlig 
"Konferenc" i stedet for "Konferenz", og grundplanen var kopieret. 

I 2002 havde Dansommer 6.500 aktive tyske rejsebureauer ud af en bruttomasse på knap 10.000. 

Franz Larisch har forklaret, at han blev ansat hos Dansommer i 1993, hvor han overtog en del af Ulrich Franks opgaver på det tyske 
marked. Det tyske marked udgjorde 75-80 % af totalomsætningen hos Dansommer. Han boede i Tyskland og servicerede og besøgte de 
tyske rejsebureauer, hvorimod Ulrich Frank sjældent besøgte rejsebureauerne. Han og Ulrich Frank var organisatorisk lige under Niels 
Nymark og havde alle informationer vedrørende salg. Han havde ikke et personligt kendskab til Ulrich Franks daglige arbejde, men han 
samarbejdede med Ulrich Frank om katalogteksterne. Det var dog Ulrich Franks opgave at tage kontakt til husejerne. De fik personlige 
relationer til ejerne af de større prestigeprojekter ved udarbejdelsen af katalogtekster. De besøgte også feriehusene for at få et indtryk af 
nye steder. 

Ulrich Frank bistod Niels Nymark med tysk korrespondance og besøgte Grevinden et par gange, før Hohendorf var færdigbygget. Der var 
en enorm efterspørgsel på Hohendorf, som var de første danske luksushuse i Tyskland. Hohendorf var Dansommers indgang til det tyske 
marked. I september 2002 blev han flere gange kontaktet af rejsebureauerne vedrørende en meddelelse fra DanCenter om, at DanCenter 
havde overtaget Hohendorf, og at der skulle ombookes. Selvom Dansommer prøvede at berolige kunderne, var usikkerheden så stor, at 
rejsebureauerne ombookede. 

Han kender ikke til bilag 58, men han fik automatisk oplysninger på et Excel regneark om omsætningen på det tyske marked. Ulrich Frank 
fik også en omsætningsliste. Oplysninger om markedsføringsaftaler, rabatter og provisioner kom ikke automatisk, men stod i nogle mapper.

Flemming Løager Andersen har forklaret, at han i 1989 blev ansat som indkøbschef i DanCenter. Han har siden haft forskellige stillinger, 
inden han i 1996 blev salgsdirektør for Skandinavien, mens Michael Harm havde ansvaret for Tyskland. I 1999 blev han udnævnt til 
kommerciel direktør og i januar 2002 til administrerende direktør. I 2004 forlod han branchen, som han har et godt kendskab til. DanCenter 
var i midten af 1990'erne ikke medlem af brancheforeningen på grund af konkurrencemæssige omstændigheder, men i 2000 blev 
DanCenter igen medlem. Relativt få aktører dækker 2/3 af markedet for feriehusudlejning, som siden 2000 har været stærkt 
konkurrencepræget. Totalmarkedet for udlejede uger toppede i 1992 med 525.000 og har været svagt faldende ned til nu ca. 475.000 uger 
om året. Antallet af feriehuse er faldet fra 40.000 i 1992 til 28.000 huse i 2004. 

Begge selskaber anvender direct mail til at kapre husejere. Tidligere skete rekruteringen ved avisannoncer, men det blev for 
omkostningskrævende. Det er ikke vanskeligt at finde ud af, hvor ejerne bor. Anvendelsen af direct mail blev intensiveret af Dansk 
Familieferie, som fusionerede med Novasol. Databasen over husejerne opstod i forlængelse af indførelsen af direct mail. Fra 2000 
indsamlede de oplysninger om ejernes adresser fra tidligere udlejning, sommerlandet, tinglysningskontorer, kataloger og Internettet. Typisk 



er det synligt på husene, hvilket bureau der formidler huset. Karsten Østdal vedligeholdt databasen, hvor hustype, ejers navn og adresse 
samt tidligere udlejningsbureau blev registreret. I 2002 havde Novasol 500 poolhuse i databasen, men man havde ikke adressen på alle 
ejere. 

Novasol var det største selskab ved fusionen med Dansommer i 2001 og satte betingelserne herfor. Dette var ikke lige populært hos alle, 
og i forlængelse af fusionen valgte 1/3 af husejerne at træde ud eller at leje ud gennem andre bureauer, som fik en tilsvarende stigning i 
tilgangen af huse. I 2001-2002 havde Dansommers profil været luksushuse, og DanCenter fik en del henvendelser fra Dansommer 
husejere. Normalt opsiger 10-20 % årligt formidlingsaftalen. Nogle vælger det samme udlejningsbureau igen. Alle bureauer mister og får 
nye huse hvert år. De fremlagte oversigter over, hvor mange nye poolhuse DanCenter fik i 2002 og 2003, viser et sædvanligt niveau. Der er 
lidt udsving i 2003, idet der kom flere huse fra Dansommer, men det skyldtes fusionen. DanCenter mistede i de to år 25-30 poolhuse. 

DanCenter købte Limfjorden I/S omkring 2000. I begyndelsen fastholdt Limfjorden I/S sit navn, og kun gradvist blev DanCenters navn 
indarbejdet over 3 år. Alle Limfjorden I/S-kunder var med i DanCenters katalog, men der også blev lavet et særligt katalog kun med 
Limfjorden I/S-huse. 

Thorkild Mærkedahl havde gennem en årrække været ansat hos DanCenter med ansvar for et servicekontor i Østjylland. Han kendte 3-400 
husejere i regionen. Brevet af 11. marts 2000 fra Thorkild Mærkedahl, nu Dansommer, til Karsten Lind er et standardbrev, hvori der ikke 
lægges skjul på, at Thorkild Mærkedahl kender husejeren. Brevet er egnet til at påvirke husejerne til at sige op inden den 1. juni. 

Brevet af 30. maj 2000 er sendt til husejere på Bornholm i forbindelse med, at Dangreen, som repræsenterede husejerne, i 2001 valgte kun 
at samarbejde med DanCenter, hvorfor Novasol ville sætte DanCenter i et dårligt lys. 

Hans brev af 14. marts 2002 til Novasol var en reaktion på, at Novasol ikke efterlevede en gentleman agreement om temaet i direct mail. 
Henvendelsen blev ikke besvaret. 

Ansættelsen af Ulrich Frank skyldtes hans kendskab til det tyske marked og konkurrenten. De mødtes i november måned og primo 
december 2001 i Hamborg. Ulrich Frank var interesseret på grund af de ændrede ledelsesforhold, men ville overveje situationen. Der blev 
hurtigt indgået en standardkontrakt med bonusordning og sædvanlig konkurrenceklausul. Bonusordningen gik på salgsresultaterne på det 
tyske marked. Ulrich Frank skulle være salgschef uden underordnede, og han skulle bruge meget tid på de tyske landeveje med at besøge 
de tyske rejsebureauer. Ulrich Frank blev ikke beskæftiget med katalogtekster, men bidrog hertil med sine tyskkundskaber under den årlige 
katalogskrivning, særligt med hensyn til poolhuse. Ulrich Frank havde ikke noget organisatorisk ansvar for kataloget, men han var ansvarlig 
for teksterne til nogle luksushuse. Ulrich Frank har ikke haft nogen personlig kontakt til husejerne. 

Idéen til brevet af 23. juli 2002 kom fra produktafdelingen, og formålet var at kapre kunder. Teksten bærer præg af, at en professionel 
tekstforfatter har været med. Der lægges i brevet op til, at Ulrich Frank kendte husene, men det gjorde han selvfølgelig ikke. Vidnet 
godkendte ikke selv brevet, som formentlig blev sendt ud til poolhusejere. I juli måned var 8-10 % af husene uden formidlingsaftale. 
DanCenter fik ikke udleveret en liste med adresser på poolhusejere fra Novasol og modtog heller ikke øvrige oplysninger eller 
forretningshemmeligheder af Ulrich Frank. Han kender ikke effekten af brevet, men det skulle have været udsendt tidligere for at have en 
bred effekt. DanCenter indgik aftale med 30-40 ekstra huse i 2003, men det var helt naturligt efter fusionen mellem Novasol og Dansommer. 
I 2004 var der ingen effekt. 

I 2002 samarbejdede DanCenter med 10.000 tyske rejsebureauer, hvoraf 7-8.000 bookede aktivt, men nogle rejsebureauer var enten kun 
hos DanCenter eller Novasol. Rejsebureauerne har næsten samme vilkår hos Novasol og DanCenter. 

DanCenter modtog ikke oplysninger om Dansommers kontrakt med Jens Dinesen fra Ulrich Frank, men DanCenter mødtes med Jens 
Dinesen, der fortalte, at Dansommer var upopulær hos nogle tyske kunder. Jens Dinesen var derfor bekymret, men Jens Dinesens 
beskrivelse af forløbet i brevet af 26. august 2002 er noget konstrueret. Jens Dinesen ønskede at vente til efteråret med at udbyde sine 
ejendomme hos DanCenter for at sikre den bedst mulige udlejning hos Novasol. Ulrich Frank var involveret i at skrive forslag til 
katalogtekster for Jens Dinesens ejendomme. 

"Det nye DanCenter" i bilag 59 er udtryk for et gennemført generationsskifte. Der kom nye chefer og slogan. Det var naturligt at lancere de 
nye produkter i september måned op til det nye katalog. DanCenter var i stærk konkurrence og ønskede at ekspandere. Derfor blev der sat 
fokus på nye markeder i Norge, Sverige og Tyskland. Det nye DanCenter var en relancering og synliggørelse af navnet. Med bilag 11 
ønskede DanCenter at fortælle de tyske rejsebureauer den nyhed, at DanCenter fik feriehuse i Tyskland. 

Ulrich Frank talte angiveligt med Grevinden i forbindelse med udlejningen af Hohendorf, men det var Kim Klausen, der var ansvarlig for 
produktet. I juli måned fik han at vide af hr. Kinkel, at der var noget, DanCenter burde kigge på. Et møde med Grevinden blev aftalt i juli 
måned, og han tog Ulrich Frank med som tolk, og da Ulrich Frank kendte hr. Kinkel og Grevinden fra etableringen af byggeriet. Han havde 
set Hohendorf i Novasols katalog, men han havde ingen relationer til Bent Førgård, der var Novasols indlejningschef i Tyskland. Ulrich Frank 
vidste, hvor Hohendorf lå, men havde ikke meget kendskab til produktet. Ulrich Frank var blevet kontaktet af hr. Kinkel om muligheden for, at 
DanCenter forestod udlejningen af Hohendorf. Grevindens rådgiver forklarede, at samarbejdet med Novasol var ophævet, og at de var 
frigjort eller ville være det meget snart. De drøftede, hvor meget DanCenter kunne leje ud, og i august 2002 forelå et kontraktoplæg på alle 
20 huse. Han modtog ingen økonomiske oplysninger fra Ulrich Frank, men Grevinden oplyste afregningspriserne med Novasol. Aftalen om 
Hohendorf blev underskrevet den 13. september 2002. Det er korrekt, at DanCenter skulle have 30 % af omsætningen og Grevinden 70 %. 

Der gik højst en uge, fra kontrakten var underskrevet, til brochurerne var klar med fotos og tekst. Novasol protesterede over, at DanCenters 
meddelelse om, at de havde retten til at udleje Hohendorf. Rejsebureauerne blev meget forvirrede over parternes udmeldinger og turde ikke 
booke. Derfor kontaktede han Novasols direktør, Erling Holmbjerg, og foreslog, at de delte dispositionsretten med 10 huse til hver, indtil 
tvisten mellem Grevinden og Novasol var afklaret. De holdt et intenst møde, hvorefter Novasol skrev et aftaleudkast, som han accepterede 
med de forbehold som nævnt i brevet af 27. november 2002. Den 28. november 2002 gik parterne telefonisk forbeholdene igennem, og han 
noterede, hvad der blev opnået enighed om. Derefter modtog han Novasols brev af 28. november 2002, og med afsæt i dette brev var der 
igen telefonisk kontakt mellem parterne, hvorunder han påførte sine notater i marginen på Novasols brev. Han ringede til Morten Anker 
Nielsen og bekræftede, at Novasols forbehold kunne accepteres. 

Det giver ikke mening, at DanCenter indhentede Grevindens samtykke, hvis der ikke var indgået en aftale med Novasol. Det, som faldt ud 
under oversættelsen af Novasols brev, må betragtes som en formalitet. Det lå ingen hensigt i det. Han fæstede sig slet ikke ved 
bemærkningen om, at Novasol ville lave en sammenskrivning, da det ikke var en betingelse for, at de havde indgået en aftale. DanCenter fik 
imidlertid ikke udleveret specifikationerne af Novasols bookinger af Hohendorf. 

DanCenter deltog ikke på Leipzig-messen, men Grevinden var ikke forhindret i selv at leje ud. Han har ikke kendskab, hvad Grevinden 
gjorde på messen ud over at præsentere sit eget produkt, men han blev løbende informeret om, hvad medarbejderne i Tyskland fortalte til 
markedet. Han blev meget overrasket over Novasols afvisning af, at der var indgået en aftale. Aftalen var kun blevet omtalt for bestyrelsen, 
og der var en fælles interesse i at få skabt ro. Udsendelsen af meddelelsen om, at der var opnået enighed skete på trods af Novasols 
advokats brev af 11. december 2002, for det tilkom ikke advokaten at afgøre, om der var en aftale. 

Jens Dinesen har forklaret, at han ejer forskellige ejendomme i Danmark og Frankrig, blandt andet nogle slotte. I 1990 besluttede han sig 
for at udleje disse gennem et spændende samarbejde med Niels Nymark og Dansommer. Han havde alene kontakt til og forhandlede med 
Niels Nymark og Bent Førgaard. Samarbejdet var fornøjeligt og rummeligt. Omkring foråret 2001 fik han meddelelse om, at Niels Nygaard 
ville trække sig lidt tilbage, men i virkeligheden var der forhandlinger om at sælge Dansommer. I juni-juli måned 2001 var Dansommer 
pludselig solgt til Novasol i København, og Niels Nymark var ikke længere en del af Dansommer. Dermed begyndte problemerne. Det 
fornøjelige samarbejde blev meget stramt, og han begyndte at miste interessen for det. Peter Bøhl, ejeren af Hardeshøj, oplevede noget 
lignende, og de talte om at skifte formidler. I august-september måneder 2001 tog Peter Bøhl kontakt til Peder Jensen hos DanCenter, og 
der blev aftalt et møde i oktober måned 2001. I januar 2002 mødtes de igen, og der blev indgået en endelig aftale med DanCenter om 



udlejningen, som er en vigtig del af hans forretning. Da han havde en aftale med Dansommer for 2002, besluttede de at holde aftalen 
hemmelig for at undgå, at Dansommer flyttede kunderne til andre huse. Ulrich Frank var ikke involveret i kontraktindgåelsen. 

Ulrich Frank lavede alene teksten til katalogerne, først for Dansommer, derefter for DanCenter. Vidnet plejede at lave teksten selv, og både 
hos Dansommer og DanCenter afleverede han den til et reklamebureau i Tyskland, som kom på besøg på slottet, hvor de aftalte det 
endelige koncept. I august 2002 kom Ulrich Frank igen på hans slotte, men det var hr. Kinkel, der lavede teksterne. Ulrich Frank har besøgt 
slottene i DanCenter-tiden, men ikke i Dansommer-tiden så vidt han husker. Han har mødt Ulrich Frank under møder hos Niels Nymark. 
Dansommer lavede studieture til slottene med medarbejdere fra tyske rejsebureauer, men vidnet var aldrig selv til stede. 

Hans brev af 26. august 2002 er skrevet for, at han kunne komme pænt ud af aftalen med Dansommer. Han dikterede det til sin sekretær, 
Pia Rasmussen. Ulrich Frank var kommet ind i billedet i august, og han havde allerede talt med ham om markedsføringen. Han var kommet 
i tanke om, at det var samme person, som havde været hos Dansommer. Derfor nævnte han Ulrich Frank i brevet. Aftalen var for længst 
indgået, men ved at vente med meddelelsen kunne Dansommer ikke ændre på bookingen. Opsigelsen er indeholdt i de tre sidste afsnit af 
brevet, og den skyldtes manglende betaling fra Dansommer. 

En af hans oldfruer, Pia Rasmussen, har kontakt til såvel oldfruen hos Peter Bøhl som nogle oldfruer i Tyskland. Det kom frem, at der i 
Tyskland også var problemer med Dansommer, hvilket han fortalte Peder Jensen. Han var ikke yderligere involveret i aftalen mellem 
DanCenter og Hohendorf. 

Dansommer var "nede i en bølgedal" på grund af fusionen med Novasol. Dansommers brev af 14. august 2003 var et forsøg på at få ham til 
at skifte tilbage til Dansommer, men det gjorde han ikke. 

Erling Holmbjerg har forklaret, at han blev ansat hos Novasol i august 1991 og er administrerende direktør for Novasol gruppen, der siden 
2002 har været ejet af et amerikansk selskab. Der er 450 fastansatte og 1.300-1.800 deltidsansatte. Han stod for implementeringen af 
fusionen med Dansommer. Novasol og Dansommer havde to forskellige kulturer, Novasol var baseret på en mere international kultur end 
Dansommer. I Dansommer var ikke der så meget struktur på organisationen. Novasol satser på service, kvalitet og troværdighed i alle 
relationer. Novasol er bindeleddet mellem tusindvis af husejere og hundred tusindvis af kunder og tusindvis af rejsebureauer og gør meget, 
for at dette skal være i orden. 

Feriehusudlejningen faldt fra 1992 til 2001, hvorefter der var en lille stigning fra 2001 til 2003, men i 2004 var der et svagt fald. Der er 
samtidig sket et fald i antallet af huse til udlejning. Der har altid været hård konkurrence om husene og de tyske kunder. 

Efter overtagelsen af Dansommer skete der en effektivisering af servicekontorerne og en styrkelse over for de tyske rejsebureauer. Novasol 
fik efter fusionen lavet en undersøgelse, som viste stor tilfredshed med den nye organisation. I 2002 havde Novasol en lavere 
opsigelsesgrad fra husejerne end i de foregående år med undtagelse af poolhusejere, hvor opsigelsesgraden steg. Indholdet af 2. afsnit i 
brevet af 4. februar 2004 til en husejer er således korrekt. Derimod er det ikke korrekt, når DanCenter i deres brev af 24. maj 2005 skriver, 
at der har været en tilbagegang på 15 %. Han undrer sig desuden over, at DanCenter kan udtale sig om indtjeningen uden at kende 
belægningsprocenten. 

Ulrich Frank og Franz Larisch, der var betroede medarbejdere hos Dansommer, fulgte med over ved fusionen. Ulrich Frank havde hos 
Dansommer haft adgang til alle fortrolige oplysninger og kunne bestille lister herover. Der var en stor åbenhed i Dansommer, men det er der 
ikke længere i Novasol. Husejerne er bureauernes forretningsgrundlag, og oplysninger om navne, omsætning og leje er 
forretningshemmeligheder. Bilag 58 indeholder derfor forretningshemmeligheder. 

Branchen er præget af hård konkurrence. Ulrich Frank var ansvarlig for salg i Tyskland og havde kontakten til rejsebureauerne. Ulrich Frank 
refererede til salgsdirektøren og ikke til vidnet. Beskrivelsen af luksusprodukterne krævede et kendskab til slottene og poolhusene, og Ulrich 
Frank var nøglemedarbejder i den forbindelse. Dansommer var kendt som det bureau, der havde introduceret slotte og poolhuse på 
markedet. Han var derfor ked af det, da Ulrich Frank sagde op, og han tænkte på, om der var en konkurrenceklausul. 

Han hørte første gang om, at DanCenter skulle have overtaget Hohendorf ved en telefonopringning fra en tysk direktør. Han blev meget 
forundret, da han havde set kontrakten i forbindelse med den før fusionen gennemførte due diligence. Da Novasol havde en uopsigelig 
kontrakt, bad han DanCenter ophøre med markedsføringen. Pressemeddelelserne af 30. september og 7. oktober 2001 var helt uhørte og 
skabte uro på markedet, hvilket bevirkede, at bookingerne ophørte, og der kom annulleringer, hvilket kunne ske frit indtil 15. oktober. 
Dansommer havde derfor svært at nå den årlige garantisum på 600.000 DM. Han havde et møde med Flemming Løager Andersen først i 
november, hvor DanCenter foreslog, at de delte husene under forudsætning af, at der skabtes ro på markedet. Det skete ikke, og der blev 
aldrig indgået en aftale. Da han fik oplysning om, at Grevinden efter hans møde med DanCenter havde stået på DanCenters stand under en 
messe, var "ånden for aftalen" borte. Dansommer led både et betydeligt økonomisk tab ved at miste Hohendorf, men også tab af 
troværdighed. 

Det er ikke usædvanligt at miste 16 huse over 3 år, som det er sket for DanCenter. Der kom ingen reaktion fra DanCenter på brevet af 11. 
marts 2000 fra Thorkild Mærkedahl. 

Peder Jensen har forklaret, at han er indkøbschef hos DanCenter. Han blev ansat i 1990 og har haft forskellige funktioner i forbindelse med 
indlejning af huse. Han var ikke involveret i ansættelsen af Ulrich Frank. 

DanCenter har eksisteret siden 1957 og har løbende indsamlet data om husejerne gennem konkurrenters kataloger, lokalt, 
tinglysningskontorer og netborger.dk. Novasol var den første til at opbygge en emnedatabase i 1995-1996 for Blåvand. Efterfølgende har 
alle i branchen opbygget databaser. DanCenters database er opdelt på bureauer og på ikke-udlejede huse. DanCenter havde i foråret 
2002 ca. 200 poolhuse, mens Dansommer havde ca. 400. Ulrich Frank har ikke opdateret databasen. 

Brevet af 23. juli 2002 ville have haft større effekt, hvis det var blevet udsendt inden den 1. juni, men ellers var det strategisk rigtigt i forhold til 
de erfaringsmæssigt resterende ca. 25 husejere, der ikke havde indgået ny aftale. På et kickoff-møde i marts måned 2002 havde Ulrich 
Frank fortalt om poolhuse og det tyske marked, hvilket var meget interessant. Ulrich Frank ved meget om markedsføring, men ikke om 
indlejning af husene. Der udsendes mails 5-7 gange om året, og da det kan være svært at finde nyheder, blev Ulrich Frank bragt ind i 
billedet. Karina Svane fik ideen og præsenterede det for reklamebureauet. Teksten blev formuleret af reklamebureauet, og han husker ikke, 
om Ulrich Frank fik teksten til godkendelse. Brevet er sendt til dem, der var registreret som havende opsagt deres aftale med Dansommer, 
og det drejede sig om maks. 100. Markedsføringstiltag har ikke i øvrigt involveret Ulrich Frank. 

Der er mange parametre, der gør sig gældende, når husejere vælger at skifte. Fusionen mellem Novasol og Dansommer gav mange 
uopfordrede henvendelser i 2003 fra husejere, der var sure over at blive lagt ind i nye systemer og lokalkontorer hos Novasol. DanCenter 
oplevede det samme, da de købte Larsen feriehuse. I 2002/2003 havde DanCenter en nettotilgang af huse, idet der var mange "løse" huse 
på markedet. 

DanCenter havde med misundelse set på slottene i konkurrenternes kataloger. Han var i oktober/november måned 2001 på Als for at se på 
et nyt byggeri, som Peter Bøhl var ejer af. Peter Bøhl udlejede Hardeshøj gennem Dansommer, og da Peter Bøhl fortalte, at Jens Dinesen 
var utilfreds med Novasol efter fusionen, bad han Peter Bøhl om at formidle en kontakt til Jens Dinesen. Flemming Løager Andersen og han 
mødtes med Jens Dinesen og Peter Bøhl i Kolding den 23. januar 2002, hvor der blev indgået en mundtlig aftale med Jens Dinesen. Ulrich 
Frank var ikke involveret heri, da Jens Dinesen alene havde haft kontakt til Niels Nymark og Bent Førgaard. Da Dinesen havde en 
opsigelsesfrist pr. 1. juni over for Dansommer, måtte de ikke begynde markedsføringen af produktet før i august-september. Da aftalen var 
indgået, gennemgik Jens Dinesen og han ejendommene. 

De talte også om Hohendorf under mødet. Jens Dinesen havde kontakt til en meget utilfreds grevinde med poolhuse, og de aftalte, at Jens 
Dinesen skulle formidle en kontakt mellem Grevinden og Flemming Løager Andersen, der havde ansvaret for den tyske del. Han var ikke 
involveret i forhandlingerne med Grevinden, og de valgte at lade et tysk bureau lave kataloget for Hohendorf, men Ulrich Frank var involveret 



heri. 

Carsten Østdal har forklaret, at han har været ansat hos DanCenter i 11 år og har beskæftiget sig med indkøb og indlejning. Han er key 
account manager og har intet med markedsføringen af poolhuse at gøre. Han var ikke været involveret i ansættelsen af Ulrich Frank. 

DanCenter har to emnedatabaser: en over poolhusejere og en med øvrige husejere. Han har ansvaret for at opdatere databaserne i 
samarbejde med de lokale indlejningskonsulenter. Poolhusdatabasen eksisterede allerede i 1999-2000. Databasen opbygges ved, at han 
ser i konkurrenternes kataloger og gennem oplysninger fra netborger.dk, tinglysningskontorer, TDC, lokale indlejningskonsulenter og de 
typiske bureauklistermærker på postkassen på feriehusene. Det er muligt at sortere i emnerne, således at man kan målrette 
markedsføringen mod et bestemt bureaus kunder. Der er ca. 250 poolhuse i databasen, hvoraf ca. 50 er inaktive. Selvom en husejer beder 
om ikke at få flere henvendelser, gemmes adressen, og det kontrolleres, om huset sælges. 

I 2002 var Karina Svane ansvarlig for udsendelsen af direct mails, og ideen til brevet af 23. juli 2002 kom fra Karina Svane. Brevet blev 
alene sendt til Dansommerkunder, og ham bekendt fik DanCenter ingen reaktioner på brevet. Kunderne får ofte breve fra konkurrenterne, 
når der skal genforhandles. 

Parternes argumenter 

Novasol har gjort gældende, at DanCenter og Ulrich Frank målrettede markedsføringen mod Novasols kunder og udnyttede Ulrich Franks 
indgående kendskab til at få overført kunder til DanCenter på en så usædvanlig måde, at der var tale om handlinger i strid med 
markedsføringsloven. Det er sædvanligt, at der er hård konkurrence om husejerne, at der sker direkte markedsføring, at omkring 25 
husejere skifter udlejningsbureau årligt, og at medarbejdere skifter til konkurrenten. Det usædvanlige består i at lægge en strategi for at 
erobre markedsandele, som omfatter udnyttelse af erhvervshemmeligheder, målrettede indgreb i konkurrentens kontrakter og direkte 
markedsføring over for konkurrenters kunder i strid med god markedsføringsskik. 

Ulrich Franks væsentligste ansvarsområder som marketingleder hos Novasol var poolhuse, slotte og produkter i Tyskland. Dette var 
luksusprodukterne og kerneområdet for Novasol. Ulrich Frank skrev katalogtekster, hvilket krævede et forudgående kendskab til 
produkterne, og han besøgte omkring 25 poolhuse/poolhusejere årligt. 

Ulrich Frank udarbejdede også katalogtekster til Jens Dinesens slotte og medvirkede til på anden måde at markedsføre disse på det tyske 
marked. Ulrich Frank havde gennem mange samtaler med Jens Dinesen og besøg på Asbølholm fået en særlig arbejdsmæssig relation til 
Jens Dinesen. Efter bilagene og de afgivne forklaringer, bortset fra Jens Dinesens, der ikke kan tillægges vægt, var Ulrich Frank en 
nøgleperson ved udlejningen af Jens Dinesens slotte. 

Ulrich Frank bistod Niels Nymark ved udarbejdelsen af kontrakterne om Hohendorf i 1996 og 1997 og besøgte jævnligt Hohendorf. Ulrich 
Frank kendte således Grevinden, feriehusene og uopsigelighedsklausulen. Bindeleddet mellem Grevinden/ Kinkel og DanCenter var også 
Ulrich Frank, og han deltog i mødet mellem Flemming Løager Andersen og Grevinden. 

Endvidere havde Ulrich Frank en personlig relation til husejerne i Norge. Disse ejere havde ikke udtrykt utilfredshed med Novasol, men i 
2002 opsagde de pludselig deres aftaler, ligesom det skete i Danmark, og indgik aftale med DanCenter. 

Det kan ikke være en tilfældighed, at poolhusejere i Danmark og Norge, ejeren af Hohendorf og Jens Dinesen skiftede til DanCenter i 
forbindelse med, at Ulrich Frank skiftede til DanCenter. 

Ulrich Frank indgik i december måned 2001 en aftale med DanCenter om at blive salgsleder i Tyskland, men Ulrich Frank havde ifølge sin 
egen forklaring ikke et nært kendskab til rejsebureauerne. Det gøres gældende, at Ulrich Frank forberedte sig til denne opgave i midten af 
december måned ved at anmode Jens Lindgaard Pedersen om fortrolige oplysninger, og at han rykkede for disse oplysninger den 19. 
december 2001, hvilket var dagen efter, at han havde underskrevet aftalen med DanCenter. Ulrich Frank havde ikke brug for disse 
oplysninger for at kunne markedsføre feriehusene i Dansommers regi. Der er ikke bevis for, at andre i Novasol havde bedt om samtlige 
oplysninger vedrørende 7 tyske rejsebureaukæder eller 1.625 rejsebureauer, og der var ikke tale om en sædvanlig kørsel, hvilket bekræftes 
af sagens bilag 57 og Jens Lindgaard Pedersens forklaring. Ulrich Frank blev gennem disse oplysninger i stand til at varetage sine nye 
arbejdsopgaver, som omfattede overvågning af bookinger og omsætning hos de tyske rejsebureauer. 

Det kan efter vidneforklaringerne lægges til grund, at Dansommers database med oplysninger om poolhusejernes navne, adresser, service, 
provision m.v. er forretningshemmeligheder. Ulrich Frank havde viden om og uhindret adgang til fortrolige oplysninger om aftaler med 
poolhusejere, ejeren af Hohendorf, Jens Dinesen og tyske rejsebureauer og benyttede blandt andet oplysningerne under et kick-off møde i 
DanCenter i foråret 2002. 

Markedsføringslovens § 1 er i forhold til en tidligere medarbejder en naturlig konkurrenceklausul, som indebærer en loyalitetspligt for den 
ansatte i relation til den tidligere arbejdsgiver. Det er derfor i strid med god markedsføringsskik at medvirke til, at den tidligere arbejdsgiver 
påføres en usædvanlig og uacceptabel konkurrence, hvilket skete ved, at Ulrich Frank drog nytte af sit særlige kendskab og sine relationer 
til de danske og norske poolhusejere, Jens Dinesen og Grevinden. Dette støttes af DanCenters breve af 23. juli, 23. september og 30. 
september 2002, hvor der direkte eller indirekte henvises til Novasol-dansommer. Disse breve er bevidste forsøg på en retsstridig 
markedsfortrængning. 

Ulrich Frank havde kendskab til Dansommers forretningshemmeligheder og udnyttede disse i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 10, 
herunder ved udskrivning af fortrolige oplysninger i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 1, og benyttelse af erhvervshemmeligheder i 
strid med markedsføringslovens § 10, stk. 2. 

DanCenter ansatte Ulrich Frank, fordi Ulrich Franks ansvarsområde hos Novasol var markedsføring af luksusprodukter, og Ulrich Frank var 
Novasols nøglemedarbejder vedrørende markedsføring af poolhuse i Tyskland. Ulrich Frank blev brugt til at få disse produkter over til 
DanCenter. I forbindelse med Ulrich Franks ansættelse blev der iværksat initiativer over for de tyske rejsebureauer, herunder tilbød 
DanCenter en højere provision. 

Brevet af 23. juli 2002 er sendt til et ubestemt antal modtagere med kontrakt med Novasol, og DanCenter havde i hvert fald 525 husejere i 
sin database. Det var et strategisk godt tidspunkt at sende brevet på til de husejere, der ikke havde bestemt sig. Ulrich Frank godkendte 
indholdet af brevet, og brevet blev sendt, for at Ulrich Franks navn skulle skaffe DanCenter markedsandele på Novasols bekostning. 
Hverken DanCenter eller Ulrich Frank var berettigede til på denne måde målrettet og selektivt at rette henvendelse til husejere hos Novasol. 
Det bestrides, at det store antal opsigelser i 2002 skyldtes fusionen mellem Dansommer og Novasol. 

Aftalen mellem DanCenter og Jens Dinesen i januar 2002 og aftalen mellem DanCenter og Grevinden i september samme år afspejler, at 
DanCenter havde lagt en strategi om at tage de store kunder fra Novasol. Ulrich Frank havde et godt kendskab såvel til Jens Dinesens 
slotte som Hohendorf samt personerne bag og var bindeleddet mellem disse tidligere Dansommer-aftaleparter og DanCenter. DanCenter 
måtte endvidere være bekendt med gennem Ulrich Frank, at Dansommer havde en uopsigelig aftale med Grevinden, hvilken aftale 
DanCenter bevidst brød ind i. 

Dertil kommer DanCenters pressemeddelelse om opstart i Tyskland, og om at DanCenter var alene om at udleje Hohendorf, hvorfor 
bookingerne skulle ændres. Dette tidspunkt var velvalgt, da bookinger kunne annulleres gebyrfrit indtil den 15. oktober 2002. DanCenters 
præsentation af Ulrich Frank i relation til markedsføringen af Hohendorf viser klart et ønske om en retsstridig markedsfortrængning. 
DanCenters ukorrekte meddelelse af 7. oktober 2002 om enighed, og det forhold, at DanCenter tilbød et billigere prisniveau, er også et led 
i DanCenters målrettede strategi om at fortrænge Novasol fra markedet. 

Ved at benytte Ulrich Franks viden og ved at benytte Ulrich Frank i markedsføringen handlede DanCenter og Ulrich Frank i strid med 
markedsføringslovens §§ 1 og 10, stk. 5, hvilket har bevirket tabet af Jens Dinesens slotte, Hohendorf og en række poolhuse. 



Novasol har derfor krav på erstatning i medfør af markedsføringslovens § 13. Erstatningskravet er opgjort på baggrund af, at DanCenters 
strategi for 2003 fik virkning for samlet 44 poolhuse, Jens Dinesens slotte og 20 poolhuse i Hohendorf. Disse produkter havde i 2002 
kunnet bookes gennem Novasol. 

Det var DanCenters målrettede og selektive henvendelser til husejerne, som bevirkede opsigelserne af Novasol for sæson 2003. Der var 
kontakt med husejerne længe før den 23. juli 2002, hvilket bekræftes af, at opsigelserne i foråret kom på DanCenters brevpapir. Novasol 
kunne ikke genforhandle opsigelserne netop den sommer, hvor DanCenter sendte breve ud, og Novasol mistede 44 poolhuse til 
DanCenter, hvilket var langt flere end normalt. DanCenter er ansvarlig for Novasols tab, som kan opgøres til 44 huse gange 40.000 kr. 
Gennem Limfjorden I/S fik DanCenter yderligere 28 poolhuse. Hertil kommer dækningsbidraget vedrørende Jens Dinesens slotte. 
DanCenter vidste endvidere, at Novasol ikke kunne få nedlagt et forbud og markedsførte uanset kendskabet til uopsigelighedsklausulen 
Hohendorf i anden halvdel af 2002. Novasols store investering og arbejde med Hohendorf siden 1994 var tabt, og DanCenter overtog 
uretmæssigt et stort og færdigt projekt. 

Erstatningspåstanden støttes yderligere på, at DanCenters og Ulrich Franks generelle adfærd og retsstridige markedsføring skabte uro på 
markedet, hvilket medførte tab af image, troværdighed og markedsposition på det tyske marked, som udgjorde 80 % af Dansommers 
omsætning. 

Tabet kan således opgøres til mindst 900.000 kr. 

Overfor de af DanCenter nedlagte selvstændige påstande gør Novasol gældende, at påstand B skal afvises, da der ikke kan gives dom for 
en påstand, som indeholder den upræcise formulering: "...herunder, men ikke udtømmende...". Den subsidiære påstand er ligeledes for 
upræcis. 

Det gøres subsidiært gældende, at der ikke var indgået en endelig og bindende aftale om Hohendorf, jf. aftalelovens §§ 1, 3, 6 og 7. 
Novasol deltog i et møde om en aftale, som DanCenter underskrev med forbehold den 27. november 2002, hvorefter der fandt en telefonisk 
drøftelse sted. Novasol havde forbehold til DanCenters forbehold, og Novasol ville sammenskrive aftalepunkterne. Dette fremgik af 
Novasols telefax af den 28. november 2002 og krævede DanCenters accept inden en kort frist, jf. aftalelovens § 3. DanCenter accepterede 
ikke tilbuddet telefonisk, hvilket også ville have været stridende mod, at korrespondancen havde været skriftlig indtil da. Novasol 
tilbagekaldte derfor sit tilbud rettidigt inden DanCenters accept, og i øvrigt var aftalen ikke blevet sammenskrevet, hvilket var en klar 
forudsætning. 

Novasol havde en uopsigelig aftale med Grevinden om Hohendorf og tabte et betydeligt beløb samt troværdighed på, at DanCenter overtog 
Hohendorf. At gøre Novasol erstatningsansvarlig overfor DanCenter er absurd. DanCenter havde Grevinden på sin side og havde intet at 
miste, hvorimod Novasol havde en stor garantiforpligtelse overfor Grevinden. 

DanCenter har ikke ført bevis for, at Novasol over 3 år skulle have planlagt uretmæssigt at fratage DanCenter kunder. Der er ikke påvist 
nogen forbindelse mellem de fremlagte breve og de husejere, der skiftede til Novasol. Det er ikke usædvanligt, at 15-20 poolhuse skifter 
udlejningsbureau årligt, og DanCenter har ikke mistet usædvanlig mange poolhuse i perioden, men havde derimod en tilgang i 2002-2003. 

DanCenter har dernæst udvist passivitet vedrørende de påståede tabte poolhuse ved først i forbindelse med stævningen i denne sag at 
påstå, at Novasol skulle have udvist en retsstridig adfærd. 

Novasols markedsføring er ikke i strid med god markedsføringsskik. Både DanCenter og Novasol vedlagde frankerede svarkurverter og 
anvendte direct mail. DanCenters markedsføring indeholder udokumenterede og vildledende oplysninger, og under disse omstændigheder 
kan DanCenter ikke påberåbe sig evt. retsstridig markedsføring fra Novasol. Også vedrørende dette forhold foreligger der passivitet. 

DanCenter og Ulrich Frank har gjort gældende, at Ulrich Franks arbejdsopgaver hos Novasol omfattede salg og markedsføring overfor 
rejsebureauerne og kun i mindre omfang katalogtekster, hvorfor hans relationer til husejerne og personligt kendskab til poolhusene var 
minimalt. 

Ulrich Frank havde fri adgang til fortrolige oplysninger hos Novasol indtil sin fratræden, hvorfor Ulrich Frank ikke på utilbørlig vis kan have 
skaffet sig viden om erhvervshemmeligheder, jf. markedsføringslovens § 10, stk. 1. Novasol har bevisbyrden for, at Ulrich Frank i givet fald 
skulle have viderebragt sådanne hemmeligheder. At Ulrich Frank skulle have bestilt nogle oplysninger om nogle rejsebureauer kort forinden 
sin fratræden, støttes på bilag 57 og 58. Morten Anker Nielsen har erkendt, at Novasol ikke har bevis for, at Ulrich Frank skulle have 
modtaget oplysninger, overgivet dem til tredjemand eller anvendt dem. Oplysningerne skulle i givet fald have været overført til Ulrich Franks 
computer, men hverken computeren eller emails er fremlagt. Bilag 57 og/eller 58 dokumenterer på ingen måde, at Ulrich Frank har 
modtaget oplysninger, og der er ingen påviselig kobling mellem de to bilag. Jens Lindgaard Pedersen erkendte, at det ikke af bilagene kan 
ses, hvilke konkrete oplysninger Ulrich Frank skulle have fået, og bekræftede i øvrigt, at en bestilling af oplysninger omfattet af menuen i 
bilag 58 var sædvanlig. Ulrich Frank kan ikke huske, at han bestilte noget usædvanligt. Der er endvidere enighed om, at Ulrich Franks 
opgaver blandt andet omfattede at holde sig ajour med det tyske marked, hvorfor oplysningerne i givet fald ville have hørt under hans 
arbejdsområde. 

DanCenter havde sin egen database over husejere med angivelse af tilhørende formidlingsbureau. Udsendelsen af breve direkte til 
Novasols kunder beviser derfor ikke, at DanCenter skulle have anvendt oplysninger, som var tilegnet fra Novasol. Oplysninger om poolhuse, 
adresser og formidlingsbureauer er i øvrigt frit tilgængelige via kataloger, tinglysning og offentlige databaser, hvorfor en eventuel 
overgivelse heraf ikke er omfattet af begrebet erhvervshemmeligheder. Efter vidneforklaringerne kan det lægges til grund, at Ulrich Frank 
ikke udleverede oplysninger om Novasol til DanCenter ved ansættelsen eller derefter. Brevet af 23. juli 2002 indeholder ikke 
erhvervshemmeligheder, og poolhusteksterne var offentligt tilgængelige, ligesom Ulrich Frank ikke var blevet pålagt nogen form for 
fortrolighed herom. Novasol har herefter ikke løftet bevisbyrden for, at DanCenters markedsføring skete under anvendelse af 
erhvervshemmeligheder eller var baseret på ansættelsen af Ulrich Frank. 

DanCenters markedsføring overfor poolhusejere vedrørende formidlingsaftaler for 2003 var ikke baseret på Novasols afregningspriser eller 
kundelister. Novasol har ikke bevist det modsatte, og ingen poolhusejer har afgivet forklaring om noget sådant. At uddele 
opsigelsesblanketter på eget brevpapir til konkurrentens kunder er helt sædvanligt i branchen og er heller ikke en overtrædelse af 
markedsføringsloven. Det var heller ikke usædvanligt, at poolhusejerne ventede med at opsige formidlingsaftalerne, selv om der var indgået 
aftale med et andet formidlingsbureau for den kommende sæson. Novasols erstatningsopgørelse savner enhver sammenhæng med brevet 
af 23. juli 2002. 

Det er ligeledes udokumenteret, at tilgangen af Jens Dinesen og Hohendorf skete under benyttelse af erhvervshemmeligheder. Der er intet 
bevis for, at Ulrich Frank skulle have taget kopier af aftalerne med sig eller givet oplysninger til DanCenter om aftalegrundlaget med disse 
kunder. Selv om Ulrich Frank i et eller andet omfang kendte Grevinden og Jens Dinesen, er der ikke bevis for, at kontrakterne med 
DanCenter blev indgået på grundlag af Ulrich Franks viden om interne forhold hos Novasol. Kundernes videregivelse af oplysninger om 
Novasol til DanCenter medfører ikke en overtrædelse af markedsføringsloven for DanCenters vedkommende. Forhandlingerne med Jens 
Dinesen begyndte i oktober måned 2001, hvilket var før Ulrich Frank tiltrådte hos DanCenter, og Ulrich Frank var ikke involveret i disse. 
Dernæst var Jens Dinesens skift til DanCenter begrundet i utilfredshed med Novasol. 

Efter Flemming Løager Andersens forklaring må det lægges til grund, at kontakten til Grevinden blev etableret på hendes initiativ på grund 
af utilfredshed med Novasol. Ulrich Frank har ikke været involveret i Dansommers forhandling med Grevinden i 2000 og havde således ikke 
et særligt kendskab til Novasols kontraktgrundlag. Novasol har ikke dokumenteret, at DanCenter var i besiddelse af 
erhvervshemmeligheder eller benyttede sig af sådanne i forbindelse med forhandlingerne med Grevinden. 

Det er hverken i strid med markedsføringslovens §§ 1 eller 10, at Ulrich Frank, som ikke var omfattet af konkurrence- eller kundeklausuler, 
tog ansættelse hos DanCenter. 



Begge parter gjorde brug af målrettet selektiv markedsføring overfor poolhusejerne, hvorfor dette ikke krænkede den andens rettigheder. I 
øvrigt beskytter markedsføringsloven ikke mod, at en virksomheds kunder modtager reklame fra konkurrenten eller beskytter 
virksomhedens kontraktmæssige status. Novasol har alene ført bevis for, at Ulrich Frank har været benyttet i markedsføringsøjemed i brevet 
af 23. juli 2002. Brevet blev ikke sendt af Ulrich Frank og må ses i lyset af normerne i branchen og parternes gensidige markedsføring. Der 
er enighed om, at der var en hård konkurrencesituation, og at en lidt hård markedsføring blev accepteret af begge parter indtil denne sag, 
selvom parterne lejlighedsvis påtalte det overfor hinanden. Brevet indeholdt ikke urigtige oplysninger, var rettet til allerede fritstillede 
husejere og havde ingen målbar effekt. 

DanCenters brev af 24. maj 2005 og avisartiklen byggede på DanCenters beregninger af de faktiske konsekvenser ved ændringerne i 
Novasols afregning, og DanCenter har sandsynliggjort, at oplysningerne var rigtige. 

DanCenter har fremlagt 12 eksempler på Novasols direkte markedsføring i sommeren 2001. Dansommers brev af 11. marts 2000 fra en 
tidligere DanCenter medarbejder blev udsendt på et langt mere skadeligt tidspunkt end DanCenters brev af 23. juli 2002. Der er således 
ikke forskel i budskaberne fra DanCenter og fra Novasol, hvilket afskærer Novasol fra at påberåbe sig overtrædelser af 
markedsføringsloven. Der er flere eksempler, herunder brevet til Dangreen-kunder. Det var åbenlyst, at også Novasol forsøgte at fortrænge 
DanCenter fra markedet, og at Novasol accepterede denne form for markedsføring. 

Ulrich Frank må under alle omstændigheder frifindes for overtrædelse af markedsføringslovens § 1, da der ikke er grundlag for solidarisk 
ansvar med DanCenter. Der er heller ikke grundlag for, at Ulrich Frank skulle have handlet illoyalt overfor Novasol. Ulrich Frank havde ingen 
konkurrence-, leverandør- eller kundeklausuler. Ulrich Frank benyttede ikke oplysninger fra Novasol på utilbørlig måde, men havde som 
salgschef hos DanCenter til opgave at tage markedsandele fra konkurrenterne. En almindelig loyalitetsforpligtelse kan ikke erstatte de 
ovenfor nævnte klausuler. 

Det gøres gældende, at parterne indgik en endelig og bindende aftale om Hohendorf. Der er enighed om, at der fandt en telefonsamtale 
sted den 28. november 2002, og at en hurtig afklaring var nødvendig. Flemming Løager Andersen accepterede Novasols forbehold og 
aftalen under telefonsamtalen. Dette støttes af, at DanCenter sendte en telefax til Grevinden med en oversættelse af aftalen umiddelbart 
herefter den 29. november 2002 og opnåede Grevindens bekræftelse rettidigt. DanCenter begyndte straks at opfylde sin del af den 
indgåede aftale. Subsidiært gøres det gældende, at DanCenter accepterede ved fax af 4. december 2002, som blev forsøgt afsendt den 3. 
december 2002, inden den legale acceptfrist udløb. Der var ikke fastsat nogen præcis acceptfrist i Novasols brev af 28. november 2002, og 
forsøget på at tilbagekalde tilbuddet må anses for uden virkning. Den manglende sammenskrivning af aftaledokumenterne er uden 
betydning for den retlige vurdering af, om der var indgået en endelig aftale, idet Novasols bemærkning herom i brevet af 28. november 2002 
ikke kan læses som en betingelse eller forudsætning for aftalen. Det giver ingen mening at indfortolke en forudsætning for aftalen om, at der 
skulle være ro på bookingmarkedet i november 2002, jf. Morten Anker Nielsens forklaring, da aftalen først blev formuleret ultimo november. 
Tværtimod afslog Novasol, at parterne aftalte begrænsninger for udtalelser om Hohendorf. Grevindens handlinger på en messe forud for 
aftalen eller rygter på en sådan messe kan ikke bruges som argument for bristede forudsætninger og er i øvrigt ikke DanCenters ansvar. 
Novasol har ikke dokumenteret, at DanCenter skulle have misligholdt aftalen. Det manglende afsnit i oversættelsen til Grevinden kan ikke 
tillægges betydning, da spørgsmålet om omtale af aftalen alligevel ikke kunne forpligte Grevinden. Det er endvidere usandsynligt, at 
Novasol skulle have modtaget 90 annulleringer i perioden 28. november til 2. december 2002, når Novasol har ikke fremlagt dokumentation 
for dette. 

Erstatning efter markedsføringsloven følger de almindelige erstatningsretlige principper. Novasol skal bevise, at der er lidt et tab og at dette 
kan baseres på et gennemsnitligt dækningsbidrag pr. poolhus, men Novasol har ikke nærmere redegjort herfor trods opfordring hertil. 
Dernæst er der ingen adækvans mellem de af Novasol påståede overtrædelser af markedsføringslovens §§ 1 og 10 og tabet af de 44 
konkrete poolhuse, som Novasol baserer tabsopgørelsen på. 

Novasol har heller ikke ført bevis for, at DanCenters markedsføring tidligere end juli måned 2002 var i strid med markedsføringsloven. Det 
er derimod bevist, at langt de fleste poolhusejere indgik aftale med DanCenter før den 23. juli 2002. Den eneste poolhusejer, der kunne 
have været påvirket af brevet af 23. juli 2002, hvis han modtog det, var Ole Hansen. Eventuelle skadevirkninger i 2004 har Novasol heller 
ikke ført bevis for. Under alle omstændigheder skal kravet reduceres med de 4 poolhuse, som DanCenter ikke indgik aftale med, og de 9 
poolhuse, der indgik aftale med Limfjorden I/S. Ifølge DanCenters opgørelse, bilag AØ, indgik DanCenter kun aftale med 28 poolhuse for 
2003, som havde været hos Dansommer. Novasols husejere modtog slet ikke brevet af 23. juli 2002. Den højere udskiftning i 2003 havde 
sin naturlige forklaring i fusionen. Novasol ville under alle omstændigheder have mistet poolhuse, og der savnes oplysninger om Novasols 
tilgang af poolhuse. 

Det øvrige fremlagte markedsføringsmateriale fra DanCenter udgør heller ikke overtrædelser af markedsføringsloven, subsidiært er det en 
sanktionsfri overtrædelse eller mere subsidiært en overtrædelse mod en beskeden erstatning. 

DanCenter udsendelse af brevet af 23. juli 2002 fik minimal effekt i 2003 og ingen effekt i 2004 og kan derfor ikke skabe en 
markedsforstyrrelse. Novasol havde tværtimod en nettotilgang samlet set på et par huse. Markedsforstyrrelse er derfor ikke sandsynliggjort, 
og der er ikke hjemmel til at idømme en bod efter markedsføringsloven. 

Hohendorf har i erstatningsmæssig sammenhæng ikke været tema under sagens forberedelse, og der er intet oplyst om omsætning, 
dækningsbidrag eller lignende. DanCenter har således ikke haft mulighed for at tage stilling til eller føre modbevis vedrørende krav relateret 
til Hohendorf, og Novasol har da heller ikke ført bevis for, at DanCenter skulle have overtrådt markedsføringsloven i forbindelse med 
indgåelsen af aftalen med Grevinden. Efter parternes aftale havde Novasol endvidere forpligtet sig til ikke at forfølge DanCenter for 
Grevindens handlinger, og DanCenter er da heller ikke inddraget i sagen mellem Grevinden og Novasol i Tyskland. 

Vedrørende DanCenters og Ulrich Franks selvstændige påstande gøres det indledningsvis gældende, at Novasols anbringende om, at 
DanCenters påstand er for upræcis til at kunne påkendes, er et nyt anbringende. DanCenters principale påstand relaterer sig til sagens 
bilag, og hvis der efterfølgende skulle opstå uenighed om andre forhold, må domstolene tage stilling til, om uenigheden er omfattet af 
sagens bilag, her bilag U-X. Det er ligeledes et nyt anbringende, at også DanCenters subsidiære påstand for uklar. Der er fuld hjemmel i 
aftalen til formuleringen af påstanden. 

Novasol brød den indgåede forligsaftale om Hohendorf og overlod ikke bookinger til DanCenter. Det var aftalt, at DanCenter skulle 
modtage 75 % af salgsprisen for Novasols bookinger pr. 1. december 2002, mod at DanCenter accepterede Dansommers bookinger. 
Novasol har ikke dokumenteret salgsprisen, men ud fra den gennemsnitlige ugepris på Hohendorf, hvoraf Novasol fik 30 % kan tabet 
opgøres til ca. 220.000 kr. for 175 uger, hvilket beløb skal erstattes af Novasol. 

Novasol skal endvidere betale erstatning for at have markedsført sig direkte overfor DanCenters husejere og opfordret husejerne til at sige 
op og ikke "hænge på" DanCenter. Dette er en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1, 2 og 5. Der henvises også til Dansommers 
brev af 11. marts 2000. DanCenters tab kan opgøres til mindst 980.000 kr. for mistede huse, og DanCenter har ikke udvist passivitet, idet 
Novasol brød borgfreden mellem parterne i 2001. 

Begrundelse og konklusion 

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at Ulrich Frank var en betroet medarbejder hos Dansommer og havde stor viden om 
virksomheden, og at han som marketingleder var en nøgleperson. Ulrich Frank var ikke omfattet af en konkurrenceklausul eller lignende 
under ansættelsen hos Novasol-dansommer, og anvendelse af almindelig kundskaber og viden om markedet er som udgangspunkt ikke i 
strid med den almindelige loyalitetsforpligtelse overfor en tidligere arbejdsgiver. 

Ulrich Frank har forklaret, at han ikke kan huske, at han i forbindelse med sin fratræden bad om eller udskrev oplysninger vedrørende 



omsætning og provision m.v. for tyske rejsebureauer. Det findes imidlertid ved bilag 57 og 58 samt Jens Lindgaard Pedersens forklaring 
godtgjort, at Ulrich Frank bad om oplysninger om de tyske rejsebureauer, rykkede for dem på et tidspunkt, hvor han vidste, at han ville 
fratræde i løbet af kort tid, og fik oplysningerne dagen, før han blev fritstillet. Efter bevisførelsen findes det godtgjort, at kørslen ikke var 
sædvanlig, og at Ulrich Frank også fik oplysninger, der ikke havde direkte relation til hans arbejdsopgaver, men det er ikke klarlagt, om han 
fik flere oplysninger, end han havde bedt om. Det er ikke konkretiseret, hvad Ulrich Frank fortalte under et "kick-off" møde hos DanCenter i 
marts 2002, og det findes ikke godtgjort, at han under mødet skulle have anvendt ovennævnte oplysninger eller andre oplysninger, som han 
er kommet i besiddelse af under sin ansættelse, i strid med markedsføringslovens § 10, stk. 2. 

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at Ulrich Frank skrev katalogtekster om poolhusene, og at han havde et perifert kendskab til og 
kun havde besøgt nogle af poolhusene. Det kan endvidere lægges til grund, at såvel DanCenter som Novasol havde oparbejdet databaser 
over poolhusejerne med så vidt mulig angivelse af, hvilket formidlingsbureau det enkelte poolhus var tilknyttet. Oplysninger herom havde 
udlejningsbureauerne fra tidligere kundeforhold, eller de kunne findes i frit tilgængelige kilder, hvorfor en udsendelse til konkurrentens 
poolhuseejere ikke har været afhængig af en evt. viden hos Ulrich Frank. Det findes da heller ikke godtgjort, at Ulrich Frank har videregivet 
oplysninger om poolhusejere eller har påvirket disse til at skifte til DanCenter. Selv om det måtte anses for bevist, at Ulrich Frank havde et 
personligt kendskab til de norske poolhusejere, finder retten heller ikke, at Novasol har ført bevis for, at Ulrich Frank utilbørligt påvirkede 
disse poolhusejere. 

For så vidt angår Jens Dinesens slotte, kan det lægges til grund, at Ulrich Frank var involveret i markedsføringen af disse produkter under 
sin ansættelse hos Dansommer, men der er ikke bevis for, at Ulrich Frank havde nære relationer til Jens Dinesen eller påvirkede Jens 
Dinesen til at skifte til DanCenter. 

Efter bevisførelsen kan det ikke anses for godtgjort, at Ulrich Frank formidlede kontakten mellem DanCenter og Grevinden trods de 
uoverensstemmende forklaringer om, hvordan kontakten blev skabt. Efter bevisførelsen kan det ikke. Ulrich Frank deltog i et møde mellem 
DanCenter og Grevinden om Hohendorf i juni måned 2002, men der er ikke ført bevis for, at Ulrich Frank skulle have påvirket Grevinden til 
at skifte til DanCenter. 

Retten finder ikke, at DanCenter har ført tilstrækkelig bevis for, at Flemming Løager Andersen under en telefonsamtale den 28. november 
2002 skulle have accepteret Novasols forbehold. Novasols brev af 28. november 2002 gav, henset til de konkrete omstændigheder, 
DanCenter en kort acceptfrist, som udløb senest den 6. december 2002. Novasol tilbagekaldte imidlertid sit tilbud den 2. december 2002, 
inden DanCenter havde accepteret, og der blev således heller ikke indgået en aftale om Hohendorf. 

Herefter tages Ulrich Franks frifindelsespåstand til følge, og Novasol frifindes for påstand B. 

Såvel Novasol som DanCenter har anvendt direkte markedsføring over for husejere, der havde formidlingsaftale med modparten. Det 
forhold, at opsigelse af formidlingsaftalen skete på en af konkurrenten udarbejdet blanket, findes ikke efter de konkrete omstændigheder at 
være stridende mod markedsføringsloven. 

DanCenters omtale i brevet af 23. juli 2002 af ansættelsen af Ulrich Frank, hans store erfaring fra branchen i tilknytning til en oplysning om, 
at Ulrich Frank har været ansat hos Dansommer, findes der ikke grundlag for at kritisere. Det anføres imidlertid, at Ulrich Frank kender 
modtagerens sommerhus og i forlængelse heraf, at Ulrich Frank har skrevet katalogtekster for poolhusene hos Dansommer. Henset til 
sagens øvrige omstændigheder og brevets karakter finder retten ikke, at brevet er en krænkelse af god markedsføringsskik. 

DanCenters brev af 24. maj 2005 giver indtryk af, at Novasol-dansommer har en tilbagegang på 15 % og er ved at sælge ud med lavere 
priser. Retten finder ikke, at DanCenter har sandsynliggjort, at dette nødvendigvis er rigtigt. Brevet er endvidere udsendt i maj måned, hvor 
det var særligt muligt at påvirke husejerne bredt, og findes derfor stridende mod i hvert fald markedsføringslovens § 1. Der er dog ikke 
dokumentation for, at brevet bevirkede et tab, herunder markedsforstyrrelse, for Novasol. 

DanCenter indgik aftale om Hohendorf i september måned 2002 og markedsførte Hohendorf på sin hjemmeside den 20. september 2002. 
Novasol reagerede heroverfor den 25. september 2002, men DanCenter udsendte den 30. september 2002 en meddelelse, hvoraf det 
blandt andet fremgik, at Hohendorf fra 2003 kun kunne bookes gennem DanCenter, og at dette også omfattede allerede foretagne 
reservationer fra konkurrenter. Det fremgik ligeledes af den af DanCenter og Schlosspark Hohendorf udsendte information af 4. oktober 
2002, at det fremover alene var DanCenter, der var formidler af udlejningsretten. Medio december måned 2002 udsendte DanCenter en 
meddelelse, dateret den 1. januar 2003, om, at der var opnået enighed om udlejningen af Hohendorf på trods af DanCenters viden om, at 
der ikke var enighed om, hvorvidt der var indgået en aftale eller ej, jf. ovenfor. På det foreliggende grundlag kan retten ikke vurdere, om 
DanCenters handlinger var et retsstridigt indgreb i Novasols kontrakt med Grevinden, da en sådan vurdering vil inddrage tvisten mellem 
Novasol og Grevinden, men retten finder, at den beskrevne markedsføring omkring Hohendorf under de foreliggende omstændigheder var i 
strid med god markedsføringsskik og påførte Novasol en vis markedsforstyrrelse. Novasol har dog ikke i tilstrækkeligt omfang godtgjort sit 
tab som følge heraf. 

DanCenters frifindelsespåstand tages herefter til følge vedrørende påstand 1 og DanCenter dømmes i overensstemmelse med den 
subsidiære påstand 2. 

Det fremlagte markedsføringsmateriale fra Novasol findes hovedsageligt at indeholde almindelige anprisninger, bortset fra brevet af 5. 
marts 2001, som indeholder oplysninger, som kunne være i strid med markedsføringsloven. Retten finder dog, at DanCenter har udvist 
retsfortabende passivitet vedrørende dette brev, hvilket generelt gør sig gældende for den ældste del af markedsføringsmaterialet. 

Novasol frifindelsespåstand vedrørende påstand C og E tages herefter til følge. 

Under hensyn til sagens resultat bør Novasol og DanCenter i det indbyrdes forhold bære egne omkostninger. 

I forholdet mellem Novasol og Ulrich Frank bør hver ligeledes bære egne omkostninger, idet retten herved har lagt vægt på, at Ulrich Frank 
umiddelbart før sin fratræden fik foretaget en ikke sædvanlig kørsel, har rykket herfor, men ikke har kunnet redegøre nærmere for, hvortil 
oplysningerne skulle bruges. 

Thi kendes for ret 

DanCenter A/S tilpligtes at anerkende at have overtrådt markedsføringslovens § 1 ved udsendelsen af brevet af 24. maj 2005 samt ved 
udsendelse af informationerne af 30. september 2002, 4. oktober 2002 og 1. januar 2003 til de tyske rejsebureauer. 

I øvrigt frifindes DanCenter A/S og Ulrich Frank. 

Novasol AS frifindes for de af DanCenter A/S og Ulrich Frank nedlagte selvstændige påstande. 

Hver part bærer egne omkostninger. 



 

Illoyalitet - Konkurrerende virksomhed - Bevis 

Højesterets dom af 7. juni 2005 

 
2. afd., sag 137/2004 

Henning Gram 
(advokat Frank Bøggild) 
mod 
HairMix ved Georg Harmens 
(advokat Erling Halskov) 

 
Referencer: 
Markedsføringsloven § 1 
Markedsføringsloven § 10 
 
Henvisninger: 
UfR 2005.2703H 
 
Tidligere instans: 
Sø- & Handelsrettens dom af 22. marts 2004 
 
Afsagt af dommerne: 
Marie-Louise Andreasen, Per Sørensen, Per Walsøe, Marianne Højgaard Pedersen og Poul Dahl Jensen 

Resume 
I modsætning til Sø- og Handelsretten fandt Højesteret ikke, at lønmodtageren havde handlet i strid med markedsføringslovens § 1 og § 10, 
da arbejdsgiveren ikke kunne godtgøre et tab som følge af lønmodtagerens handlinger, der stred mod hans loyalitetspligt over for 
arbejdsgiveren under hans ansættelse. 
 

Parternes påstande 

Appellanten, Henning Gram, har påstået frifindelse. 

Indstævnte, HairMix ved Georg Harmens, har påstået stadfæstelse. 

Sagen angår 

I en erklæring af 2. april 2004 har registreret revisor Chr. P. Jørgensen oplyst, at den første faktura fra firmaet Hairforce ApS er udskrevet 
den 1. august 2001, og at der ikke er sket salg forud for dette tidspunkt. 

Det er for Højesteret oplyst, at Henning Grams salg af HairMix-produkter i første halvår af 2001 beløb sig til ca. 960.000 kr. svarende til et 
fald på ca. 18 % i forhold til hans salgstal for første halvår af 2000. 

Begrundelse og konklusion 

HairMix har ikke godtgjort at have lidt et tab som følge af handlinger fra Henning Grams side, der måtte stride mod hans loyalitetspligt over 
for firmaet under hans ansættelse. Højesteret tager derfor Henning Grams påstand om frifindelse til følge. 

Thi kendes for ret: 

Henning Gram frifindes. 

HairMix ved Georg Harmens skal i sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten betale 35.000 kr. til statskassen og for Højesteret betale 
40.000 kr. til Henning Gram. 

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. 

UDEN STATUS

http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p1&schultzlink=lov19940428#p1
http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?hashparam=p10&schultzlink=lov19940428#p10
http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=shr20040322-000a


 

Salgschef blev bortvist for under sin ansættelse at have 
startet virksomhed i konkurrence med arbejdsgiverens 

Østre Landsrets dom af 11. april 2008 

 
3. afd., sag B-1506-07 

F 
(advokat Henrik Karl Nielsen) 

mod 
3C Telecom ApS under konkurs 

 
Tidligere instans: 
Frederiksberg Byrets dom af 26. juni 2007 
 
Afsagt af dommerne: 
Teilmann, B. Tegldal og Kari Sørensen 

Resume 
Salgschef blev bortvist for under sin ansættelse at have startet virksomhed i konkurrence med arbejdsgiverens og i strid med 
markedsføringsloven at have rettet henvendelse til arbejdsgiverens kunder. Salgschefen fik tilkendt løn og feriepenge frem til bortvisningen 
samt en godtgørelse på 5.000 kr. for manglende ansættelsesbevis. Arbejdsgiveren blev tilkendt erstatning for salgschefens skadegørende 
handlinger. 
 

Parternes påstande 

Frederiksberg Rets dom af 26. juni 2007 (BS 02-E-309/2006) er anket af F med påstand som for byretten om frifindelse for de af 
indstævnte nedlagte påstande 1, 2 og 4, samt at indstævnte dømmes til at betale appellanten 169.496,48 kr. med procesrente fra 4. maj 
2006. F har over for indstævntes påstand 3 nedlagt påstand om, at den af indstævnte stillede sikkerhed på 300.000 kr. frigives til 
indstævnte under forudsætning at forlods frigivelse af sikkerheden til appellanten svarende til størrelsen af de af Østre Landsret fastsatte 
sagsomkostninger for begge retter. 

Indstævnte, 3C Telecom ApS, der i svarskrift af 5. september 2007 har nedlagt påstand om stadfæstelse, er erklæret konkurs ved dekret 
afsagt den 22. november 2007. Boets kurator har i brev af 31. januar 2008 meddelt, at boet ikke ønsker at udnytte sine partsbeføjelser. 
Sagen er herefter behandlet efter retsplejelovens § 386, stk. 2. Sagen er behandlet skriftligt, da appellanten ikke har ønsket retsmøde 
afholdt. 

Begrundelse og konklusion 

For landsretten har F ikke gjort gældende, at den skete bortvisning af ham var uberettiget. Der tilkommer ham herefter løn som påstået for 
perioden 20. januar til 28. februar 2006 samt feriegodtgørelse heraf, der samlet andrager 79.795,46 kr. 

Der tilkendes endvidere som ved dommen F godtgørelse for manglende ansættelsesbevis med 5.000 kr., feriesaldo 2004 med 11.009,77 
kr. og feriegodtgørelse optjent i 2005 med 73.691,25 kr. Det samlede krav, der tilkendes F, andrager herefter 169.496,48 kr. alt som 
påstået. 

Af de grunde, byretten har anført, tiltrædes det, at forbuddet nedlagt af Frederiksberg Fogedret den 28. marts 2006 er lovlig gjort og forfulgt, 
og at den stillede sikkerhed skal frigives til 3 C Telecom ApS under konkurs. 

Af de grunde, byretten har anført, tiltrædes det endvidere, at 3 C Telecom ApS må antages at være blevet påført et tab ved F's handlinger. 
Efter bevisførelsen kan det ikke anses for godtgjort, at tabet har oversteget 120.000 kr. eller halvdelen af det i bilag 28 opgjorte mistede 
dækningsbidrag, og dette beløb tilkendes konkursboet. Efter fradrag af dette beløb i F's tilgodehavende tilkommer der denne 49.496,48 kr. 
med renter som påstået. 

Efter sagens resultat ophæves sagens omkostninger for begge retter. 

Thi kendes for ret: 

3 C Telecom ApS under konkurs skal til F betale 49.496,48 kr. med procesrente fra 4. maj 2006. 

Det af Frederiksberg Fogedret den 28. marts 2006 nedlagte forbud kendes lovlig gjort og forfulgt. 

Den af 3 C Telecom ApS stillede sikkerhed frigives til anpartsselskabet, der nu er under konkurs. 

Sagens omkostninger ophæves for begge retter. 

UDEN STATUS

http://damo.lovportaler.dk/ShowDoc.aspx?schultzlink=byd20070626-002a
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UDSKRIFT 

AF 

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG 

____________ 

 

 

 

 

 

Den 18. november 2008 afsagde retten i sagen  

 

V 12/04 

             

Semvac A/S 

(Advokat Kenneth Kvistgaard-Aaholm) 

 

mod 

 

Glova A/S (tidligere Euro Partner ApS), 

Duncan James Hooper, 

Ole Lind Rasmussen 

og 

Horst Kirchner 

(Advokat Michael Clemmensen) 

 

 

D O M 

 

Indledning og påstande 

Sagen drejer sig om, hvorvidt Duncan James Hooper, Ole Lind Rasmussen og Horst Kirchner 

før og under deres ansættelse hos Euro Partner ApS (Euro Partner) har udnyttet erhvervs-

hemmeligheder, som de gennem tidligere ansættelse hos SemVac A/S, tidligere Semco Va-

kuumteknik A/S (Semco), er kommet i besiddelse af, og om de med ansættelsen har handlet i 
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strid med den dagældende markedsføringslovs § 10 og § 1, samt om Semco derved er blevet 

påført et tab. 

 Euro Partner er efterfølgende blevet omdannet til et aktieselskab, Eupa A/S, som i 2008 

opkøbte Glova GmbH’s filial i Danmark og i den forbindelse ændrede navn til Glova A/S.  

 

Semco har nedlagt påstand om, at Euro Partner, Duncan James Hooper, Ole Lind Rasmussen 

og Horst Kirchner tilpligtes in solidum at betale 3.000.000 kr. til Semco med procesrente fra 

sagens anlæg, den 4. februar 2004, for så vidt angår Horst Kirchner med procesrente fra 1. 

juli 2004.  

 

Euro Partner har påstået frifindelse.  

 

Sagsfremstilling 

Sagens parter 

Semco udvikler vakuumtoiletsystemer til blandt andet toge, hvilket inkluderer hele projekter 

med udvikling af vakuumtoiletter til forskellige jernbaner. Endvidere står Semco for salg af 

reservedele (eftermarkedet), vedligehold mv. I 2002 blev Semco solgt til Jupiter Group.  

Hooper blev ansat i Semco den 1. maj 1996. Han blev pr. 1. december 1997 udnævnt til 

kvalitetschef og pr. 1. januar 1999 tillige til konstruktionschef. Ansættelsesaftalerne inde-

holdt hverken kunde- eller konkurrenceklausul. Hooper opsagde sin stilling af helbredsmæs-

sige årsager og fratrådte den 1. februar 2003.  

Rasmussen blev med tiltrædelse den 4. februar 1999 ansat som salgskonsulent indenfor 

reservedele hos Semco. Rasmussens ansættelsesaftale indeholdt heller ikke hverken en kun-

de- eller konkurrenceklausul. Rasmussen opsagde sin stilling den 28. januar 2003. For at imø-

dekomme Rasmussens ønske om at starte egen agenturvirksomhed blev det mellem ham og 

Semco indgået en fratrædelsesaftale, således at han fratrådte den 31. januar 2003.   

Semco havde interne regler om forbud mod spredning og udnyttelse af intern viden, 

som var gældende for alle ansatte.  

Kirchner var i perioden fra den 1. maj 1998 til sin fratræden den 4. august 2003 ansat 

som administrerende direktør hos Semco. Direktørkontrakten indeholdt i § 8 en konkurren-

ceklausul:  
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”§ 8 

Direktøren er uberettiget til så længe han beklæder stillingen på nogen måde, direkte el-

ler indirekte, at være interesseret i nogen konkurrerende virksomhed. 

Direktøren er i 6 mdr. efter udløbet af den periode for hvilken han oppebærer vederlag, 

(jvfr. § 4) og uden hensyn til fratrædelsesgrunden – med de begrænsninger der følger af 

aftalelovens § 38 – uberettiget til at drive eller have beskæftigelse i direkte at bistå eller 

være interesseret i nogen virksomhed – dansk eller udenlandsk – der udøver konkurre-

rende virksomhed med Semvac eller dets datterselskaber, kabiner, vakuumteknik til toi-

letter og afløbssystemer pro dags dato. Ved vurderingen heraf, er det Semvac’s eller dat-

terselskabets væsentligste virksomhedsområder på fratrædelsesdagen der skal lægges til 

grund. Overtræder Direktøren denne konkurrenceklausul er Semvac berettiget til at kræ-

ve nedlagt fogedforbud uden sikkerhedsstillelse, og overtrædelse forpligter til fuld er-

statning overfor Semvac.” 

 

Direktørkontrakten indeholdt tillige en bestemmelse om tavshedspligt.  

A var ansat hos Semco som indkøber i perioden fra den 26. marts 2001 til den 31. maj 

2003. As opsagde sin stilling den 29. april 2003 som følge af utilfredshed med arbejdsvilkåre-

ne hos Semco. Den 1. juni 2003 tiltrådte A en stilling som Tek-nisk Service Engineer hos Euro 

Partner.  Den 6. maj 2004 blev A bortvist fra Euro Partner. Euro Partner har efterfølgende 

anerkendt, at bortvisningen var uberettiget, og betalt løn i opsigelsesperioden. A har 

tidligere været sagsøgte i denne sag, men sagen er hævet over for ham.  

Euro Partner, der oprindeligt ejedes af Rasmussen og Hopper gennem et fælles hol-

dingselskab Eupa Holding ApS, og nu tillige ejes af Kirchner, driver virksomhed med salg af 

reservedele til tog, herunder også til vakuumtoiletsystemer. Euro Partner har kontor på 

Hvidkærvej i Odense. Euro Partner købte i august 2008 Glova GmbH’s danske afdeling. 

Glova Gmbh udvikler og sælger systemer og komponenter til anvendelse i passagertog, 

herunder særligt vakuumtoiletsystemer. Horst Kirchner har haft en 3-årig aftale med Glova 

GmbH, der udløb i september 2007.  

  

Sagens forløb 

Den 7. februar 2003 erhvervede Rasmussen og Hooper anparterne i Eupa Holding og 

indtrådte samtidig i direktionen. Den 4. marts 2003 indtrådte de i direktionen for Euro 

Partner. Rasmussen og Hooper var da eneste ansatte i virksomheden.  

I umiddelbar forlængelse af Euro Partners opstart i februar 2003 benyttede Semco sig 

af Euro Partners konsulentydelser til blandt andet projektarbejde og kursusvirksomhed. 

 I februar 2003 indgik Euro Partner en rammeaftale om levering af reservedele til Deut-

sche Bahn, der var en af Semcos store kunder. Rammeaftalen skulle være gældende i perio-

den fra den 9. april 2003 til den 31. december 2008.  
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I april 2003 blev der ved en fejl fremsendt en telefax fra Deutsche Bahn til Semco, som 

bekræftede et salg af reservedele fra Euro Partner til Deutsche Bahn. Telefaxen skulle rettelig 

være sendt til Euro Partner. I den forbindelse skrev Kirchner den 24. april 2003 således til 

Euro Partner: 

 

”… 
Vi har i denne uge konstateret, at Deres firma har tilbudt reservedele til Semco's kunder i 

åben konkurrence med Semco. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke se, om der er fore-

gået noget ulovligt, men vi vil benytte lejligheden til at henlede Deres opmærksomhed på 

markedsføringslovens § 10 og de restriktioner denne pålægger forhenværende ansatte. 

En systematisk udnyttelse af fortrolig viden er ulovlig og strafbar. 

Vi beklager meget den ændrede situation. da vi desværre med øjeblikkelig virk-

ning må stoppe al samhandel med Deres virksomhed. Endvidere må vi opfordre Dem til, 

i lighed med Semco's øvrige konkurrenter, ikke at besøge vores virksomhed uden forud-

gående aftale. 

I de kommende måneder vil vi holde nøje øje med udviklingen på markedet og 

derefter afgøre om der skal tages yderligere skridt.” 

 

I forlængelse heraf anmodede Semco deres advokat om at foretage en vurdering af, om Euro 

Partners aktiviteter var retsstridige i forhold til Semco. Advokaten kom med sin konklusion 

den 10. juni 2003, men Semco foretog ikke yderligere før den 7. august 2003, hvor der blev 

indleveret en begæring til fogedretten i Odense, om at Euro Partner forbydes indtil den 1. 

februar 2006 bl.a. at købe og sælge komponenter til vakuumtoiletsystemer.  

Den 4. august 2003 blev Kirchner opsagt med 12 måneders varsel. Semco foreslog i op-

sigelsesskrivelsen, at der blev afholdt et møde med henblik drøftelse af vilkårene for hans 

fratræden. Ved brev af 18. september 2003 kontraopsagde Kirchner ansættelsesforholdet til 

fratræden med udgangen af marts 2004 og anførte blandt andet: 

”…  

Da jeg fortsat er fritstillet, vil jeg i opsigelsesperioden bestræbe mig på at finde andet ar-

bejde. I den forbindelse skal jeg meddele, at direktørkontraktens konkurrenceklausul er 

bortfaldet i medfør af Aftalelovens § 38, stk. 2.” 

…” 

 

Parterne indgik den 24. september 2003 en fratrædelsesaftale, hvoraf fremgår bl.a.: 

”… 

Baggrund 

Horst Kirchner er tidligere direktør hos Semco Vakuumteknik A/S.  

Horst Kirchner har iflg. sin kontrakt krav på 12 mdrs. vederlag. 

 

Horst Kirchner har pt. 2 tilbud om nyt job. 

1. Ledende stilling i et service selskab i Kraftværksbranchen med domicil i Fredericia 

(ikke konkurrerende virksomhed), Ikrafttrædelsestidspunkt 1. oktober 2003. 
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2. Adm. direktør i et Tysk selskab, der er konkurrent til Semco Vakuumteknik, påtænkt 

tiltrædelsestidspunkt 1.april 2004. 

 

Aftale:  

Der er dags dato aftalt følgende mellem parterne: 

 

Horst Kirchner modtager jobbet i Fredericia, og forpligter sig til ikke selv at opsige 

dette job det første halve år. 

 

Semco Vakuumteknik indbetaler pr. 1/10 2003, 178.000 kr. (plus Jupiter pension) på Horst 

Kirchners ekstra ordinære pensionskonto i Skandia. 

 

Horst Kirchner afleverer den firmavogn han har til rådighed, pr 1/10, hvor også benzin-

kort, mobiltelefon og lignende afleveres. Alternativt kan han overtage vognen for 

200.000 DKK kontant. 

 

Herefter er ethvert mellemværende mellem Horst Kirchner og Semco Vakuumtek-

nik afsluttet fuldt og endeligt. 

…” 

 

I overensstemmelse med fratrædelsesaftalen tog Kirchner ansættelse hos ABB i Fredericia fra 

den 1. oktober 2003.  

Den 7. oktober 2003, sideløbende med forbudssagen, indgav Semco begæring om be-

vissikring hos Euro Partner, idet Semco begærede foretaget en undersøgelse af Euro Partners 

edb-anlæg samt undersøgelse af tegninger i fysisk form, idet Semco havde en formodning 

om, at Euro Partner krænkede Semcos ophavsrettigheder. Den 10. oktober 2003 afsagde 

fogedretten kendelse om, at der ikke skulle foretages bevissikring af Euro Partners edb-

anlæg med følgende begrundelse:  

”Fogedretten vurderede på baggrund af den foretagne undersøgelse af dokumenterne i 

fysisk form, at rekvirenten ikke har sandsynliggjort, at Euro Partner ApS ligger inde med 

tegninger m.v., der krænker rekvirentens ophavsrettigheder. Dette begrundes i, at de 

tegninger fogedretten fandt med Semco’s navn på, alle var vedhæftet forespørgsler/or-

drer fra Euro Partner ApS’ kunder/leverandører. For så vidt angår den røde mappe in-

deholdende materiale vedr. Semco forklarede Ole Lind Rasmussen, at mappen primært 

indeholdt undervisningsmateriale, og at han havde medtaget denne, fordi han efter sin 

fratræden fortsat underviste for Semco, hvilket blev bekræftet af Lars Genild [på dette 

tidspunkt ansat hos Semco+”.  

 

Under bevissikringsforretningen afleverede Euro Partner mappen med undervisningsmate-

riale til fogeden. Justifikationsstævning vedrørende anvendelse og besiddelse af dokumen-

terne i mappen blev indleveret til Retten i Odense den 7. november 2003, hvilken sag er 

udsat, indtil nærværende sag er afgjort.  

Den 18. november 2003 hævede Semco forbudssagen. 
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Kirchner erhvervede den 29. december 2003 anparter i og indtrådte i direktionen for 

Eupa Holding ApS. 

I begyndelsen af januar 2004 holdt Kirchner i ABB-regi et møde med direktør Tommy 

Uldall hos Skan Stål om en produktion hos ABB, hvor der tillige taltes om Skan Ståls levering 

af reservedele til vakuumtoiletter til Euro Partner.  

I efteråret 2003 blev der foretaget en opgradering af en pc på Semcos nuværende admi-

nistrerende direktør Bent Clausens kontor. PC’en havde tidligere været brugt af Kirchner. I 

forbindelse med opgraderingen blev der lavet en kopi af hele harddisken. I forbindelse med 

lagringen af data opdagede en ansat hos Semco et følgende dokument, dateret den 11. januar 

2003, med titlen ”Idegrundlag”, som var udarbejdet af Rasmussen: 

 

”Idégrundlag 

Virksomhedens idé/eksistensberettigelse: Vi vil sikre at de europæiske togoperatører har 

adgang til hurtig levering af reservedele til togets tekniske installationer til en konkur-

rencemæssig pris. 

Virksomhedens produkter/ydelser: Uoriginale kompatible reservedele til togets tekniske 

installationer 

- Værdianalyse af eksisterende reservedele i togets tekniske installationer 

- Kosteffektivisering af eksisterende reservedele v.h.a. reengineering 

- Reverse engineering hvor bestående leverandører … *kan ikke læses+ 

… 

...or starter vi egen virksomhed: 

- Monopol tilstande på reservedelsområdet 

- Markedet mangler en kompetent udbyder af disse ydelser 

- Markedspotential 

- Gode dækningsbidrag i segmentet 

- Know how indenfor området 

 

Kompetence: 

- Stor kendskab til den internationale tog reservedelsmarked 

- Stort eksisterende kunde og leverandør netværk 

… 

- Stor teknisk kompetence 

 

Økonomi: 

… 

Viden om ydelsen/produktet: 

- Stor viden indenfor de tekniske installationer i toget 

- Stor erfaring indenfor reengineering 

- Stor erfaring indenfor projekt og logistikstyring 

- Stor kontaktflade til underleverandører 

Vores stærke sider i forhold til virksomheden: 

- Erfaring var jernbanemarkedet gennem mange år. 

- Entreprenør ånd 

- Engineering kompetence 

- Globalt sourcing netværk 

- Netværk hos kunder 

- Adgang til engineering ressourcer i New Delhi 
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… 

Virksomheden har følgende produkter/varegrupper/ydelser: 

… 

- Reservedele til togets tekniske installationer som fx 

- Vakuumtoiletter 

… 

 

De vigtigste konkurrenter: 

- Semco Vakuumteknik A/S 

…”.   

 

Foranlediget heraf anmodede Semco ITEX – datasikring og undersøgelse om at undersøge 

disse data. ITEX konkluderede den 20. juni 2004:  

 

” ...  

Filerne er oprettede den 11. januar 2003 i tidsrummet fra kl. 12:45:12 til 12:58:48. 

Filerne er automatisk genereret i forbindelse med anvendelse af programmet Word. 

Filerne indeholdt idégrundlag for virksomheden Euro Partner med angivelse af virksom-

hedens ejer Ole Lind Rasmussen. 

På IBM harddisken fra pc’en mrk. Aopen (effekt 2) fandtes filen med idégrundlaget i 

uallokeret område, hvilket betyder at filen har været placeret på pc’en, hvorfra den efter-

følgende er blevet slettet enten af brugeren eller i forbindelse med re-installation af styre-

systemet.”.  

 

Den 19. juli 2004 anlagde Semco sag mod Kirchner ved retten i Odense med påstand om, at 

han havde tilsidesat den mellem parterne indgåede fratrædelsesaftale. Kirchner blev i byret-

ten dømt til at tilbagebetale det ved fratrædelsen modtagne beløb. Kirchner ankede sagen til 

Østre Landsret, som stadfæstede dommen, idet Østre Landsret fandt, at Kirchner i hvert fald 

pr. den 29. december 2003, hvor han indtrådte som direktør i Eupa Holding ApS, havde ar-

bejdet for Eupa Holding ApS og Euro Partner, som måtte anses for at være en væsentlig 

konkurrent til Semco, og at dette var i strid med forudsætningerne i fratrædelsesaftalen om, 

at Kirchner ikke måtte arbejde i en konkurrerende virksomhed.   

Ved e-mail af 21. juli 2004 rettede Semco henvendelse til Rasmussen og bad ham rede-

gøre for dokumentet.  Rasmussen besvarede denne mail samme dato og anførte, at idé-

grundlaget var en del af den brainstorm, som han lavede i forbindelse med sin fratræden fra 

Semco, og at han havde udskrevet dokumentet fra Semcos printer, da han ikke havde en 

printer derhjemme.  

Den 16. juni 2005 udarbejdede Munk IT en rapport vedrørende dataundersøgelsen fra 

ITEX. Munk IT konkluderer: 

 

”Sammenfatning 
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På grundlag af oplysningerne i ITEX’ dataundersøgelsesrapport kan det ikke konklude-

res hvordan, hvor og af hvem de pågældende filer oprindeligt er oprettet og gemt. 

Selvom IT-systemerne normalt påstempler data med brugernavne og datoer kan 

alle disse data og selve indholdet ændres efterfølgende uden at der efterlades nogen for-

mer for spor.” 

 

Under sagsforløbet har Euro Partner indgivet en klage til Konkurrencestyrelsen over Semcos 

eksklusivitetsaftaler med nogle leverandører. Konkurrencestyrelsen afviste klagen: 

 

”… 

Konklusion 

Det fremgår af Semco Vacuumteknik A/S' redegørelse, at Semco Vacuumteknik ikke på-

lægger sine leverandører nogen form for eksklusivitet, når det drejer sig om leverandø-

rernes standardkomponenter. 

Ud fra en vurdering af de foreliggende oplysninger finder Konkurrencestyrelsen 

ikke tilstrækkeligt grundlag for at afvise, at der i forbindelse med Semco Vacuumteknik 

A/S' aftale med AVN Pneumatik A/S om køb af cylindre, er overført nødvendig know-

how fra Semco Vacuumteknik til leverandøren, og at det er sket i et sådan omfang, at 

forudsætningerne er opfyldt for, at Kommissionens meddelelse af 18. december 1978 om 

bedømmelse af underleveranceaftaler i forhold til artikel 85 stk. 1, (nu artikel 81) finder 

anvendelse, og at Semco Vacuumteknik A/S derfor lovligt kan aftale en eksklusiv leve-

ringspligt med leverandøren. 

På denne baggrund finder Konkurrencestyrelsen med henvisning til prioriteringen 

af styrelsens ressourcer ikke, at den modtagne klage giver tilstrækkelig anledning til vi-

dere undersøgelse jf. konkurrencelovens § 14, stk. 1, 3. pkt. 

…” 

 

Der er i sagen fremlagt eksempler på tegninger af de forskellige komponenter.  

 

Syn og skøn 

Skønsmændene Jan Mørch og Jesper Toft har afgivet skønserklæringerne af 10. oktober 2006, 

21. december 2006 og 1. juni 2007. Under skønsforretningen blev der foretaget en besigtigelse 

af en række af Semcos produkter samt af to komplette vakuumtoiletsystemer. Skønsmæn-

dene fastslog, at vakuumtoiletsystemerne bestod delvist af standardkomponenter og delvist 

af komponenter, som var udviklede eller ændrede til de pågældende toiletsystemer. Nær-

mere specificeret bestod Semcos toiletsystem af 14 standardkomponenter, syv komponenter, 

som var tilpasset toiletsystemet, og 10, som var udviklet af Semco. Det er disse 31 kompo-

nenter, der har været genstand for syn og skøn. Af nedenstående oversigt, udarbejdet af 

skønsmændene efter det supplerende skønstema af 24. november 2006 fremgår komponen-

terne, om de ifølge skønsmændene er standard, ændret standard eller udviklet, og hvilket 

kendskab det er nødvendigt at have for at indkøbe komponenterne.   
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Spørgsmål D vedrører komponenterne 11 og 21. Skønsmændene er blevet anmodet om 

at besvare, om det er muligt for en fagmand, der er i besiddelse af komponenten, at anmode 

et kabelkonfektioneringsfirma udføre 4 nærmere angivne analyser, om et kabelkonfektione-

ringsfirma vil være i stand til at udarbejde et tilbud på et tilsvarende produkt ud fra analy-

sen og vareprøven inden for 4 uger, om en fagmand herefter vil være i stand til at kalkulere 

salgspris og sende tilbud til kunden, og om produktion og efterfølgende levering vil kunne 

ske inden for 3-6 uger. Disse spørgsmål er besvaret bekræftende med forbehold, der knytter 

sig til tolerancer og materiale. Skønsmændene har vurderet, at det ikke er nødvendigt med 

kendskab til komponenternes funktion for at kunne gennemføre en opmåling af dem.   

Skønsmændene har ved besvarelse af spørgsmål 16 anslået det samlede tidsforbrug for 

produktion, dokumentation og salg/kontrakt til at være i størrelsesordenen ¾ til 1½ år, 

afhængigt af kundens udvælgelses-, tilbuds- og dokumentationskrav samt reservedelsleve-

randørens ressource-indsats. Svaret er uddybet under afhjemlingen.  
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Af opgørelse fra Euro Partners revisor fremgår, at Euro Partner ikke har solgt kompo-

nenter nævnt under 1, 2, 4, 9, 12, 14 og 28 i 2003. I følge skønserklæringerne er de af Euro 

Partnere solgte komponenter nr. 2, 4, 27, 28, 30 og 31 ikke identiske med Semcos komponen-

ter. Alle standardvarer er købt hos de samme leverandører, som Semco køber hos. De 

ændrede standardvarer 6, 8, 21, 23 og 25 er solgt første i perioden 8. maj til 21. juni 2003. Den 

ændrede og udviklede komponent 18 er solgt første gang den 24. juli 2003, den standard og 

udviklede komponent er solgt første gang den 6. august 2003, og de udviklede komponenter 

11 og 22 er solgt første gang den 25. juli 2003. Komponenter 16, der er delvis identisk, er solgt 

første gang 27. maj 2003.     

 

Semcos tabsopgørelse 

Semco har opgjort deres tab på grundlag af omsætningsnedgangen i 2003 på 31 specifikke 

reservedele af de 36, der har det største dækningsbidrag af de flere hundrede reservedele, 

som Semco sælger. Det er disse 31 reservedele, der har været genstand for skønsforetnignen. 

Semco har opgjort det manglende dækningsbidrag for 2003 til 8.240.901 kr. Af Euro Partners 

opgørelse over salg i 2003 fremgår, at Euro Partner ikke har solgt 7 af produkterne, der i 

Semcos opgørelse ville give et dækningsbidrag på 664.290 kr., ligesom Euro Partner har solgt 

såvel flere som færre styk af de enkelte dele.    

 

Forklaringer 

Bent Clausen har forklaret, at han er administrerende direktør hos Semco. Han overtog stil-

lingen efter Horst Kirchner. På dette tidspunkt var der en ordrebeholdning på ca. 52 mio. kr. 

Ordrebeholdningen bestod primært af projekter på nye produkter, som Semco skulle levere 

til nye tog over en længere periode. Et projekt består typisk af et toiletsystem med tilhørende 

styringer, tanksystemer, kabine og ind i mellem også rørinstallationer, hvor Semco har sy-

stemansvaret og benytter sig af underleverandører. En anden type er, hvor Semco er under-

leverandør, og et andet firma har projektansvaret. Der stilles typisk krav om, at toiletsyste-

merne skal fungere i ca. 30 år, svarende til den forventede levetid for selve toget, og de fleste 

kontrakter indeholder derfor et krav om, at der garanteres levering af reservedele i denne 

periode. Semco har ca. 2.700 aktive reservedele. Den store indtjening ligger i eftermarkedet, 

herunder på reservedelssalget.   
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Omsætningen i Semco var i 2003 ca. 115 mio. kr., hvoraf ca. 36 % hidrørte fra salg af 

reservedele. I 2004 var omsætningen 180 mio. kr., hvoraf ca. 17 % hidrørte fra reservedels-

salg. I 2005 omsatte Semco for 143 mio. kr., hvoraf 16,8 % hidrørte fra reservedelssalget.  

Gennem salgsstatistikker kunne Semco i 2003 konstatere et fald i salget af reservedele, 

og nogle reservedele havde intet salg. De mest lønsomme komponenter blev nøje overvåget. 

Der blev lavet en opgørelse over salget af disse komponenter, som er de komponenter, som 

denne sag drejer sig om. Opgørelsen er grundlaget for erstatningskravet. Efter Semco havde 

konstateret nedgang i salget, begyndte de at konkurrere på priser og leveringstider. Han kan 

ikke huske, hvornår priserne er blevet reguleret, men han har opdaget. at Horst Kirchner i 

efteråret 2002 hævede priserne med 15 % og varslede yderligere prisstigninger med 15 % fra 

efteråret 2003.  

Semco har ikke eneret til at sælge standardkomponenter til Semcos toiletsystemer, men 

Semco havde for så vidt angår flere komponenter haft et samarbejde med leverandørerne for 

at få tilpasset komponenter til Semcos systemer, for eksempel med leverandøren Nordgren 

om tilpasning af en ventilblok. Selvom det er en standardvare, blev den tilpasset og fik et 

særligt nummer. Enhver kan ringe og bestille komponenten, hvis de kender det særlige num-

mer, men han vil gå ud fra, at nummeret er hemmeligt, hvilket det burde være. Han har ef-

terfølgende haft drøftelser med Nordgren herom, men han har ikke foretaget sig noget aktivt 

for at sørge herfor. Et andet eksempel er et gummiknæ, hvor Codan Gummi har udviklet en 

speciel gummisammensætning, som passer optimalt til deres systemer. Andre leverandører 

laver formentlig også gummiknæ, men ikke med den compound, som er tilpasset Semcos sy-

stemer.  

Deutsche Bahn var i 2003 en stor kunde. De indkøbte reservedele i 2003 for ca. 22,9 

mio. kr., i 2002 for ca. 17,2 mio. kr. og i år 2004 for 16,4 mio. kr. I år 2005 var salget faldet til 

12,4 mio. kr. Da antallet af nye toiletter i togene er stigende, burde det have givet en stigende 

reservedelsomsætning. De 31 komponenter, som denne sag vedrører, er alene en del af de 

reservedele, som Semco sælger til Deutsche Bahn. 

Semco opfatter Euro Partner som en konkurrent på eftermarkedet. Eftermarkedet ud-

gør en væsentlig del af Semcos forretningsområde, og der var ikke tidligere andre udbydere 

af reservedele til Semcos toiletsystemer.  

På et tidspunkt i foråret 2004 brød hans computer på kontoret ned, og da han ikke selv 

er computerkyndig, tilkaldte han Bjarke Mayland, som tog harddisken ud og gav ham en ny 

computer. Han vidste ikke, hvad der skete med harddisken efterfølgende. På et tidspunkt 
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opdagede en medarbejder et dokument ved navn ”idegrundlag” på serveren. Han har ikke 

selv gemt det dokument på pc’en. Han orienterede bestyrelsen, og de blev enige om at 

iværksætte en undersøgelse hos ITEX.   

Han har fundet mails og korrespondance vedrørende en aftale mellem Semco og Vipho 

om at producere vakuumtoiletsystemer og om komponentsalg til det indiske marked. Om-

kring årsskiftet 2002-2003 overdrog Vipho indkøbsopgaven og indkøbsansvaret til Meghu 

Consult, således at dette selskab kunne købe direkte hos Semcos leverandører. Han har fun-

det ud af, at de komponenter, som Meghu Consult har indkøbt, ikke passer til de toiletter, 

som findes i togene i Indien. Kirchner har formidlet kontakten og udarbejdet kontrakten med 

Vipho og Meghu Consult, som har kontaktet leverandørerne og orienteret om, at Meghu 

Consult kan købe reservedele direkte hos dem. Der findes en kontrakt mellem Meghu Con-

sult og Semco om, at Semco skulle have 1 % af det salg, som Meghu Consult formidlede via 

Semcos leverandører. Han har kontaktet Vipho, som har oplyst, at de ikke har haft behov for 

komponenterne siden 2001. Fra leverandørerne har han fået oplyst, at de komponenter, som 

blev bestilt fra Meghu Consult, skulle leveres til Hvidkærvej i Odense.  

 

Ole Lind Rasmussen har forklaret, at han er medejer af Euro Partner. Han er uddannet elek-

triker og arbejdede herefter med forskellige ting, men mest indenfor industri. Han blev ansat 

hos Semco i 1999 som sælger af reservedele til deres vakuumtoiletter. Han søgte stillingen, 

fordi han var uden arbejde, og fordi det er lettere at få et arbejde, hvis man er i uopsagt stil-

ling. Han regnede ikke med, at han skulle blive hos Semco. De var tre sælgere og en salgs-

chef i afdelingen og hjalp hinanden, men han solgte primært reservedele. Sælgerne havde en 

del rejseaktivitet, hvorfor de fungerede som back-up for hinanden i afdelingen. Semco ud-

viklede også toiletter til skibe, og han var blevet lovet ansvaret for salg til skibene, når ud-

viklingsperioden var overstået. Da Jupiter-gruppen opkøbte Semco, nedlagde de det projekt, 

hvorfor han ikke så nogen grund til at blive. Han var rejst længe inden, hvis han ikke havde 

haft udsigten til at overtage salget af reservedele til skibstoiletter. En anden årsag til, at han 

opsagde sin stilling, var, at den nye ejer af Semco pålagde ham at rejse på søfartsbilletter. 

Han havde 60-80 rejsedage om året. Han blev bedt om at downloade en søfartsbog og udfyl-

de den blandt andet med angivelse af, at han skulle mønstre på et skib, som var ejerens 

private yacht, og på den måde få billigere flybilletter.  

Semcos leverandører er velkendte. De er anført på de labels, som er påført de enkelte 

komponenter. Semco producerede ikke selv, men indkøbte alle komponenter og samlede 
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dem. De leverandører, som ikke leverede standardkomponenter, havde han intet med at gø-

re, men han kendte til dem. Selve varenummeret står på den enkelte komponent. Han har 

aldrig fået at vide, at nogle af leverandørforholdene var fortrolige eller hemmelige, og han 

anså leverandørerne som ganske almindelige grossister.  

Han solgte reservedele til Semcos toiletsystemer over hele verden. Han har aldrig fået 

at vide, at kundeinformationerne var hemmelige. Tværtimod var kunderne kendte og frem-

gik af en referenceliste på Semcos egen hjemmeside. 

Alle kunder fik prislister fremsendt hvert år til brug for indkøb af reservedele. Han 

kendte intet til kontrakterne vedrørende toiletsystemerne, men når garantiperioden var 

udløbet på et toiletsystem, henvendte kunden sig til Semco om køb af reservedele. Enkelte 

kunder havde rabataftaler, hvis de købte mange komponenter på årsbasis. I Semcoe edb-

system var alle oplysninger om kunder, lager, priser, dækningsbidrag etc. anført, og alle 

medarbejdere havde adgang hertil. Der var selvfølgelig oplysninger, som kun bogholderiet 

og ledelsen havde adgang til, men han er ikke bekendt med, at oplysninger herudover i sy-

stemet skulle være fortrolige. Semco brugte et XRL-program, som er en videreudvikling af 

C5. Programmet blev lavet hos programudbyderen og tilpasset Semcos forretning. I Euro 

Partner bruger de C5. Han har ikke taget Semcos program med og brugt det i Euro. 

Han havde intet kendskab til fortrolige tegninger eller lignende. Normalt blev der ud-

arbejdet der en manual, når der blev lavet et toiletsystem. Manualen indeholdt tegninger mv. 

Manualen skulle overgives ved levering af systemet, således at togoperatøren altid gennem 

hele togets levetid kunne fremskaffe reservedele. Det var også derfor, at alle reservedele var 

mærket med leverandøren. Han er ikke bekendt med, at der skulle være noget fortroligt i de 

oplysninger.  

I slutningen af 2002 besluttede han at ville starte egen virksomhed. Han havde konsta-

teret, at der var en lang række monopoler på reservedele til tog. Deutsche Bahn gjorde på en 

ny hjemmeside opmærksom på, at de ønskede at bryde monopolerne, og opremsede på de-

res hjemmeside deres reservedelsbehov, således at alle reservedelsvirksomheder kunne 

fremsætte tilbud. Han vurderede efter at have studeret Deutsche Bahns hjemmeside, at han 

formentlig alene med den kunde ville kunne drive sin egen virksomhed. Derudover var han 

inspireret af T. Hansen, som på dette tidspunkt voksede eksplosivt indenfor salg af uorigina-

le reservedele til biler. Han fortalte ikke nogen om sine planer, mens han fortsat var ansat 

hos Semco, da det stadig var på idéstadiet. 
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Den forretningsplan, som blev fundet på Semcos server, har han lavet. Han forstår ik-

ke, hvordan man har fundet den hos Semco. Han printede dokumentet fra en diskette og har 

aldrig gemt det på en computer hos Semco. Selve idégrundlaget, der efterfølgende er lavet 

om, blev oprindeligt til ved, at han downloadede et skema til idégrundlaget fra Fyns Er-

hvervsråd. Der er mange ting i dokumentet, som er forsvundet, og afsnittene er rykket sam-

men på en mærkelig måde. Idégrundlaget var ment som et arbejdsredskab til at opnå finan-

siering hos banken og er måske derfor pyntet lidt.  

Han manglede 125.000 kr. til at stifte det anpartsselskab, som skulle danne rammen om 

hans virksomhed. Han talte med Hooper i begyndelsen af januar 2003. Hooper ville gerne 

starte virksomheden sammen med ham. Han kendte ikke Hooper fra Semco, da de aldrig 

havde arbejdet sammen om projekter eller lignende. De var i hver sin afdeling, men de ken-

der hinanden, fordi deres koner har læst sammen. De startede Euro Partner i hans kælder. 

De producerede intet selv, men indkøbte standardkomponenter, som de solgte videre. De 

har i dag omkring 10-12 ansatte.  

I perioden frem til august 2003 ansatte de A fra Semco, men havde ikke aftaler med 

andre fra Semco, om at de skulle ansættes i Euro Partner. A var meget ked af at arbejde hos 

Semco af de samme grunde som ham, hvorfor A søgte til Euro Partner. I forbindelse med 

lønforhandlinger i Euro Partner læste A hans e-mails og blev helt hysterisk, da A fandt ud af, 

hvad de andre fik i løn. Derudover foretog A private indkøb gennem firmaet til et nyt 

badeværelse. De valgte derfor at bortvise ham. Da de blev klar over, at bortvisningen ikke 

var berettiget, betalte de ham løn i opsigelsesperioden. I 2004 har Euro Partner ansat Tonny 

Petersen, som tidligere var ansat hos Semco, og herudover har de ansat en bogholder, som 

også kom fra Semco.  

Euro Partner sælger reservedele til både vakuumtoiletter og til mange andre funktioner 

i tog. Derudover udbyder de assistance med effektivisering af beslutningsgange hos de gam-

le jernbanevirksomheder og serviceydelser, hvilket kan være f.eks. rensning af tæpper. Ende-

lig tilbyder de ekspreslevering.   

I begyndelsen samarbejdede Euro Partner med Semco. De lavede nogle manualer om 

vedligeholdelse af toiletsystemer og den slags opgaver. Derudover skulle han i Slovenien for 

Semco holde kurser i vedligeholdelse. Samarbejdet med Semco ophørte, da Semco fandt ud 

af, at Euro Partner solgte standarddele til Deutsche Bahn. Han blev meget skuffet, da han ik-

ke opfattede Euro Partner som en konkurrent.  
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Euro Partner har ca. 250 varenumre. De har næsten ligeså mange kunder, som der fin-

des statsbaner. Deutsche Bahn var inspirationen, men alle lande har jernbaner. Af de 31 kom-

ponenter i denne sag har han solgt blandt andet til Tyskland, Belgien, Spanien, England og 

små aftagerlande som Danmark, Rumænien, Italien og Slovakiet. Deutsche Bahn er en bety-

delig kunde, som står for ca. 40-45 % af deres omsætning.  

Den rammeaftale, som Euro Partner indgik med Deutsche Bahn, består af en prisliste, 

og der er ikke spørgsmål om salg op til et vist beløb. De solgte første gang til Deutsche Bahn i 

april 2003. De indgik ingen skriftlig kontrakt i april 2003, men solgte reservedelene via Deut-

sche Bahns hjemmeside. 

Han syntes ikke, at det kunne være rigtigt, at de var afskåret fra at få leverancer af re-

servedele fra enkelte leverandører, fordi leverandøren havde en eksklusivaftale med Semco. 

Derfor indbragte de spørgsmålet for Konkurrencestyrelsen.  

Under bevissikringssagen blev der gennemgået en rød mappe bestående kursusmate-

riale om, hvordan man vedligeholder et toilet. Det var de papirer, udsnit af manualer, nota-

ter etc., som han havde brugt til de kurser, som han i Euro Partner regi havde holdt for Sem-

co. Efter bevissikringssagen besluttede de i Euro Partner, at de skulle have en professionel le-

delse, hvorefter Kirchner, som havde mange års ledelseserfaring og erfaring med togbaner, 

blev bestyrelsesformand den 29. december 2003. Kirchner blev efterfølgende ansat hos Euro 

Partner, men da de ikke havde tilstrækkelig likviditet, aflønnede de Kirchner med aktier.  

I august 2008 købte Euro Partner, som på dette tidspunkt hed Eupa A/S, aktiviteterne 

ud af Glova GmbH’s jernbaneafdeling, hvor to tidligere Semco ansatte, Lars Genild og Hen-

ning Christensen, var ansat.  

Han kender Meghu Consult. Meghu er inder og finder leverandører efter sine kunders 

behov. Euro Partner har købt konsulentydelser gennem Meghu. Han har hos Meghu købt 

værktøj til at få lavet gummiknæ samt nogle prøveeksemplarer, men mener i øvrigt ikke at 

have handlet med Meghu.   

 

Horst Kirchner har forklaret at han har været ansat hos Semco siden august 1985. I begyn-

delsen som projektingeniør i VVS-afdelingen, hvorefter han blev bedt om at håndtere vaku-

umtoilet-projektet. Dette projekt udviklede sig og blev lagt ind i et selvstændigt aktieselskab 

i koncernen; Semco Vakuumteknik A/S. Jupiter Gruppen, som købte Semco Vacuumteknik 

A/S var en meget dynamisk entreprenørvirksomhed, hvor strategier havde levetid på en 

maksimalt en uge. I slutningen af november 2002 havde han mange diskussioner med de nye 
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ejere, da det var hans opfattelse, at Jupiter Gruppen alt for hurtigt ville ændre på en lang 

tradition, som var opbygget i firmaet. Jupiter Gruppen så reservedelsafdelingen som et sted, 

der kunne tjenes hurtige penge. Han blev pålagt af Hans Gabelgaard at sætte priserne 15 % 

op. Der var ikke en særlig prisstigning i forhold til Deutsche Bahn, da reservedelspriserne 

blev hævet overfor alle kunder. Projektet om udvikling af vakuumtoiletter til skibe blev 

nedlagt inden for 14 dage, fra Jupiter Gruppen havde overtaget virksomheden. 

Han hørte ved frokostbordet, at Rasmussen ville starte som selvstændig og sælge tra-

fiklys. På det tidspunkt var der ingen personlige relationer mellem dem, og han var ikke in-

volveret i Rasmussens overvejelser. Han var ikke direkte chef for ham, da der var en salgs-

chef mellem dem.  

A var ansat som chefindkøber og havde ansvar for indkøb af alle reservedele. A blev 

hurtigt uvenner med Hans Gabelgaard og dennes kone og har i øvrigt en evne til at blive 

uvenner med alle. A var inde hos ham flere gange for at brokke sig over Jupiter Gruppen, og 

han forsøgte at berolige ham og opfordrede ham til at søge et nyt job. Til sidst blev det for 

meget, og han sagde til A, at hvis A ikke selv fandt et job, så gjorde han det. Efter A havde 

fået ansættelse hos Euro Partner, gjorde han i opsigelsesperioden, inden han skulle starte på 

sit nye arbejde, reklame for Euro Partner hos Semco og kørte noget, der lignede en hverve-

kampagne. A blev straks suspenderet. Han ønskede ikke at fritstille A, da han ikke ville 

have, at A skulle arbejde for Euro Partner for Semcos penge.  

Semco fik kendskab til Euro Partner i februar 2003. Han var involveret i aftalen om at 

anvende Hooper som konsulent, men ikke Rasmussen. En dag kom en medarbejder med en 

telefax fra Deutsche Bahn til Euro Partner, hvori Deutsche Bahn forespurgte på nogle stan-

dardvarer, som passede til Semcos toiletsystemer. Telefaxen kom netop, som de hos Semco 

havde spurgt sig selv om, hvad der skete, siden salget var faldet. De kørte over til Euro 

Partner og spurgte til telefaxen. Euro Partner forklarede, at de solgte reservedele, og at de 

ville være delvis i konkurrence med Semco. Af principielle årsager kunne Semco ikke efter 

det fortsætte samarbejdet, hvilket han meddelte Euro Partner skriftligt, ligesom Rasmussen 

og Hopper ikke længere måtte komme hos Semco.  Han var ikke bekendt med, at Euro Part-

ner solgte reservedele forud for modtagelsen af telefaxen fra Deutsche Bahn i april måned 

2003. Han syntes, det var underligt, at Hopper og Rasmussen ikke havde fortalt det, men 

fandt det ikke forkert. Brevet om opsigelse af samarbejdet med Euro Partner blev formuleret 

efter samråd med deres advokat. Der var på det tidspunkt intet, der indikerede misbrug af 
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fortrolig viden, og brevet var alene ment som et skræmmebrev, om at Semco ville holde øje 

med, om der foregik noget ulovligt.  

Hans Gabelgaard så mere alvorligt på konkurrencen fra Euro Partner, end han selv 

gjorde, og de blev enige om at iværksætte en advokatundersøgelse. Advokaten lavede et re-

sponsum, men da Hans Gammelgaard så advokatnavnet, ønskede han, at en anden advokat 

overtog sagen.  

Da han blev opsagt i august 2003, var der ingen forbindelse mellem ham og Rasmussen 

eller A. Han indgik fratrædelsesaftalen og begyndte hos ABB i Fredericia. Interessen for Euro 

Partner opstod efter, at han havde fået job ved ABB og dagligt kørte forbi Hvidkær-vej på vej 

til og fra arbejde. En dag, hvor han havde god tid, kørte han ind for at se, hvordan det gik 

med dem. Et stykke tid efter ringede Hooper og spurgte ham, om han ville bestyrel-

sesmedlem i Euro Partner. Han fik en business-plan og budgetter fremsendt. Han tror ikke, 

at Hooper ville have ringet, hvis han ikke var kørt forbi den dag. De forhandlede i december 

2003 og blev enige på et møde den 29. december 2003 om, at han skulle indtræde som besty-

relsesformand.   

Han har kendt Tommy Uldall i lang tid. Tommy Uldall kontaktede ham på et tids-

punkt hos ABB for at købe et ABB-produkt. Han arrangerede et møde med produktionsche-

fen. Efter mødet blev Tommy Uldall siddende og talte med ham alene. Det var almindelig 

small-talk. I den forbindelse fortalte han, at han var blevet bestyrelsesformand for Euro Part-

ner, og at han var sikker på, at Euro Partner ville være interesseret i ham som leverandør.  

De 31 komponenter, som denne sag omhandler, har Semco solgt til andre end Deut-

sche Bahn. Ingen af de 31 komponenter kræver særlig Semco-viden, og Euro Partner har al-

drig solgt komponenter, der kræver en sådan viden. Der var selvfølgelig fortrolig viden hos 

Semco, som for eksempel i forbindelse med projektforhandlinger. Rasmussen var ikke i 

besiddelse af denne viden, men det var Hooper. Han kan ikke se, at det var nødvendigt med 

denne fortrolige viden for at skaffe de 31 komponenter.  

I 1997 havde Semco fået en ordre på levering af 50 toiletsystemer. Betingelsen for at 

blive leverandør på disse toiletsystemer var, at der blev indgået en licensaftale med en indisk 

virksomhed, Vipho. Vipho havde relationer til Meghu Consult i Tyskland. Det tyske selskab 

skulle tage sig af kommunikationen, og som bonus til Meghu, foreslog Semco, at Meghu 

kunne få kommission ved salg af Semco-produkter. Han kan ikke huske, hvad kommissio-

nen udgjorde. Da Vipho fik de første ordrer, kunne de ikke levere, da de ikke havde inve-

steret i det mest elementære værktøj, så Vipho henvendte sig til Semco, og spurgte, om de 
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kunne købe komponenterne hos dem til kostpris. Det nægtede Semco, men tilbød dem i ste-

det, at de kunne købe komponenterne, som de ikke selv havde værktøj til at producere, di-

rekte hos Semcos leverandører. Det var Meghu, som skulle varetage indkøbene for Vipho. 

Aftalen kom i stand i august 2002, men da det tog nogle måneder at få den formaliseret, blev 

den først underskrevet i omkring december 2002. Han gav herefter besked til leverandørerne 

om, at Meghu havde ret til at købe på vegne af Vipho. Hensigten med aftalen var, at Meghu 

skulle håndtere det for deres indiske selskab. Det var ikke blevet tænkt eller drøftet, at de 

skulle kunne disponere ud over behovet til de indiske toge. I den tid, han har været hos Euro 

Partner, har der ikke været samhandel mellem Euro Partner og Meghu Consult.  

 

Advokat Ørndrup har forklaret, at han forud for, at sagen blev hævet overfor A, var til møde 

hos dennes advokat. A var også til stede på mødet. På mødet fik han As forklaring, og i den 

forbindelse tilkendegav han, at hvis As forklaring var sand, var der ikke grundlag for en sag 

mod ham. As advokat indleverede kort tid herefter et processkrift til Sø- og Handelsretten, 

hvori han redegjorde for As version af sagsforløbet. Han drøftede herefter situationen med 

Semcos bestyrelsesformand, og det blev besluttet at hæve sagen mod A. Der er ikke indgået 

en aftale om, at sagen skul-le hæves overfor A, når processkrift blev fremlagt. Han kan ikke 

huske, om han fik processkriftet til gennemsyn, inden det blev indleveret til retten.  

 

Lars Genild har forklaret at han blev ansat hos Semco i 1989, men har været i organisationen 

siden 1987, hvor han lavede kvalitetsstyringssystemer. Han er uddannet maskinmester. Han 

blev ansat hos Glova GmbH i februar 2004. I januar 2004 havde han deltaget i et møde, hvor 

det besluttedes at starte en afdeling af Glova i Danmark. Virksomheden startede op i marts/ 

april 2004. Han kendte kun Rasmussen og Hooper som gamle kollegaer. De har aldrig for-

søgt at få ham over i Euro Partner. Han er i øvrigt ikke bekendt med eller har hørt om, at 

Euro Partner har forsøgt at hverve folk. 

Han og en kollega blev kaldt ud til en bevissikringssag hos Euro Partner, mens han var 

ansat hos Semco. Han blev forelagt den røde mappe og skulle vurdere, om den indeholdt 

ting, som var Semcos ejendom. Han kan huske, at den indeholdt en oversigt over chokolade-

priser hos en leverandør i Tyskland. Den indeholdt også enkelte drifts- og vedligeholdelses-

manualer. Sådanne manualer blev udleveret til kunder, så det var ikke fortroligt materiale.  

Efter hans opfattelse var Rasmussen ikke i besiddelse af fortrolig viden. Det var i øvrigt 

ikke nødvendigt for, at Rasmussen kunne drive sin virksomhed.  
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I 2003 var han en del af ledelsesgruppen i Semco. I den forbindelse fik han fortrolig 

viden om løn, men ham bekendt var der ikke andre oplysninger, som skulle være fortrolige. 

Der var ingen hos Semco, der vidste noget om det tekniske i udviklingen af reservedelene. 

De henvendte sig til leverandøren og bad om at få udviklet de nødvendige komponenter i 

henhold til en specifikation. Oplysning om leverandører var ikke fortrolig, da man kan finde 

dem ved at slå op på internettet, og det blev heller ikke hos Semco betragtet som fortrolig 

viden.  

Han forlod Semco af helbredsmæssige årsager, da han på grund af arbejdsmængden 

måtte tage blodtryksmedicin. Efter han havde opsagt sin stilling, var han arbejdsløs.  

De i sagen fremlagte tekniske tegninger er komponenttegninger. Tegningerne cirkule-

rer rundt mellem leverandører og kunder, og der er ingen fortrolige oplysninger i tegnin-

gerne.  

Som original producent af et toiletsystem gør man ikke noget for at skjule, hvor man 

kan finde reservedelene. Typisk fremgår leverandøren direkte af komponenten.  

 

Rene Andersen har forklaret, at han har været indkøbschef hos Semco siden 1. september 

2003.  

Det opgjorte dækningsbidrag på komponenterne synes sandsynligt for reservedele. 

Der er en høj omsætningshastighed på disse komponenter, da de udsættes for et naturligt 

slid, og kunden vil derfor kontinuerligt have behov for disse komponenter. Salget burde 

stige i takt med antallet af solgte toiletter.  

Nogle af komponenter er svært tilgængelige, mens andre er almindelige handelsvarer. 

Toiletbrættet virker umiddelbart ikke som svært tilgængeligt, men man skal sikre sig brand-

certifikater og hængsler, som det må påregnes, det tager lidt tid at fremskaffe.  

Når de sælger et toiletsystem, sender de kundedokumentation med ud til kunderne, 

men ikke indkøbsdokumentation. De tegninger, som kunderne får, har andre oplysninger 

end dem, som skal bruges til indkøb og produktion. De sidstnævnte er specificeret med svej-

senormer, mål etc. Ud fra tegningerne kan man eksempelvis lave et værktøj. De tegninger, 

som er i sagen, mangler kravspecifikationerne. Den slags oplysninger bliver ikke givet til 

kunder, da det er udviklingshemmeligheder, som Semco holder for sig selv. Ud fra de teg-

ninger, som er fremlagt i sagen, er det ikke muligt at producere komponenten. En tilpasset 

komponent får et særligt identifikationsnummer.  
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Standardvarer er nemme at finde på internettet, hvis man har vvs-nummeret. Man kan 

ikke af komponenten se, hvad den hedder, eller hvem der er leverandør. Togoperatøren har 

en manual, og det, der fremgår af den, er ikke hemmelig viden.  

Semco er i besiddelse af en stor viden om togbranchen. Da han kom til Semco i 2003, 

havde han en bred erfaring, men han måtte konstatere, at der skulle meget viden til for at 

købe ind til togbranchen. Man skulle vide noget om de enkelte landes tekniske krav som 

f.eks. brandspecifikationer, og disse er i konstant forandring.  

Den aftale, som er lavet med Meghu Consult, gør, at Meghu Consult har mulighed for 

at indkøbe de komponenter, som er svært tilgængelige og specielt udviklet. Fra begyndelsen 

var tanken, at de skulle bruges på det indiske marked. Det var et projekt, som Semco havde 

før hans ansættelse, men de brugte ikke vakuumtoiletterne i Indien på det tidspunkt, hvorfor 

komponenterne ikke passede til de indiske toge.  

Meghu har i 2003 købt Semco-produkter hos Codan Gummi. Han har en opgørelse fra 

Codan Gummi om indkøb fra Meghu, som den 3. februar 2003 købte 4648 stk. gummiknæ, 

og den 13. november 2003 købte 1000 stk. gummiknæ, samtidig med at Semcos salg faldt. 

Der fremgår ingen leveringsadresse af opgørelsen, eller hvad Meghu Consult skulle med 

disse komponenter af opgørelsen.  

Hans vurdering er, at det vil tage en tekniker, en indkøber og en kvalitetsmand halvan-

det år at få testet de 31 komponenter på listen.  

 

Bjarke Mayland har forklaret, at han har været ansat som elektroniktekniker hos Semco si-

den 2003. Efter at Kirchner var fratrådt, opstod der problemer med Bent Clausens computer 

omkring november 2003. Harddisken var gået i stykker, og han lavede derfor en fuld back 

up og udskiftede harddisken. Den defekte harddisk blev destrueret. Han lagde back up’en 

på serveren i en mappe, som han kaldte hki, og på sin egen personlige computer. Fra sin per-

sonlige computer brændte han en dvd med det oprindelige indhold fra harddisken. Han så 

ikke da filerne igennem. Kirchner havde brugt computeren fra omkring 1998 og frem til 2002. 

Derefter fik han en bærbar pc. Der stod en printer uden for kontoret. Det var ikke kun 

deciderede dokumenter, men også outlook filer, som lå på harddisken. Han lavede en ren 

kopie-ring og ikke en spejling. Rasmussen sad længere oppe ad gangen og havde en bærbar 

pc. Alle pc’er i afdelingen var knyttet op på den samme printer.  
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Skønsmændene Jan Mørch og Jesper Toft vedstod deres erklæringer og har supplerende 

forklaret i relation til besvarelsen af spørgsmål D, at de tog forbehold, da man ikke efter de-

res overbevisning kan måle sig til en tolerance, som er et interval, som skal fastlægges, og 

som knytter sig til en egenskab i en komponent. Man kan ikke ved opmåling registrere eller 

på anden måde erkende, hvilken tolerance der er gældende for den pågældende egenskab. 

Det vil kræve mekaniske, kemiske eller optiske undersøgelser. Den eneste måde, som man 

kan konstatere et måls tolerance, er ved at måle mange komponenters mål og derudaf bereg-

ne tolerancen. En tolerance vil typisk være angivet på en tegning eller i en specifikation. Hvis 

tolerancen har været angivet på tegningen, bortfalder deres forbehold. De har ikke forholdt 

sig til andet end fakta, og svaret ud fra, hvad man kunne opmåle, eller hvad man kunne kon-

statere ved reverse engineering. Det, som man kan gøre på anden måde, er uden for deres 

opfattelse af spørgsmålet.  

De har besvaret spørgsmålene ud fra de tilsendte komponenter og ikke registreret, om 

man ville kunne se, hvornår de produkter, der er fremsendt fra Euro Partner, er produceret.  

I relation til besvarelsen af spørgsmål vedrørende reverse engineering, er de ikke af 

den overbevisning, at der af deres besvarelse kan udledes, at man nødvendigvis produce-

rede en dårligere reservedel, hvis man med udgangspunkt i reverse engineering produce-

rede og solgte en reservedel, som omhandlet i spørgsmål C. Man kan vælge den bedste ma-

terialekvalitet eller tage den billigste løsning, der ligner, men det viser intet om tolerancen. 

Det vil være nærmest umuligt at genskabe en specifikation uden meget avanceret analyse-

værktøj.  

Vedrørende gummiknæene har de svaret nej til, at Semcos og Euro Partners produkter 

er identiske eller alternative. Deres svar bygger på et fundamentalt princip om, at man ikke 

kan fastlægge identitet ud fra opmåling alene. Uanset om de kunne have lugtet en forskel, så 

ville de have svaret, som de havde gjort.  

Spørgsmål 16 om, hvor lang tid det vil tage en almindelig fagmand at få produceret og 

afsat alle eller størstedelen af de 31 komponenter, har de besvaret ud fra, hvis man begynder 

produktion fra bunden, hvilket vil sige, hvor det første trin er en identifikation af, hvad der 

skal produceres, facon, materiale og så videre. Dernæst skal der fremskaffes værktøj, så man 

kan producere det ønskede, og endelig skal materialets tilgængelighed tages i betragtning, 

samt hvilken form for materialet skal have. Der er ikke indlagt, at man skal udvikle den sam-

menhæng, som komponenten skal være i. Tolerancen i svaret illustrerer, at den er meget 

svær at fastsætte individuelt, særligt for denne slags komponenter, og deres skøn er baseret 
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på kendskab til udvikling af komponenter. Hvis ikke man skal gennemføre produktionen, 

skal tiden udgå, men man skal vide, hvad man skal købe, også at det skal være brandhæm-

mende, herunder hvilke farver der kan passere en brandtest. Den viden skal efter deres 

overbevisning være meget præcis og er ikke en viden, som man kan tænke sig til.  

 

A har som vidne for retten i Odense i april 2005 i en sag anlagt af Semco mod Kirchner 

blandt andet forklaret: 

”… at han har været ansat hos sagsøgeren to perioder, fra marts 2001 og igen fra maj 

2003. Problemerne startede i december 2002 og ind i januar 2003 med e-mail-udvekslin-

ger med Jupiter-gruppen. Han var træt af det og begyndte at se sig om efter andet ar-

bejde. Han talte med Horst om problemerne. De talte tit sammen. Horst sagde, at han 

skulle tage den med ro, idet han muligvis havde et job til ham. Han sagde ikke nærmere 

om det. Det skete i januar/februar 2003. Han blev så hos sagsøgeren. I marts /april kom 

der noget mere konkret, idet han af sagsøgte blev gjort opmærksom på, at Euro Partner 

kunne være interesseret i ham som sælger 

… 

Ole Rasmussen og Duncan sagde, at han skulle tage den med ro, da de lige skulle skaffe 

noget kapital først. Vidnet sagde op hos sagsøgeren i slutningen af april. Det skete i fru-

stration over forholdene hos sagsøgeren. Han forklarede i sin opsigelse, hvad baggrun-

den var, måske for at åbne øjnene hos Hans Gabelgaard eller Steffensen. Han viste først 

opsigelsen til sagsøgte og sagde, at hvis han syntes, der var noget der skulle rettes, kunne 

han gøre det. Han stod fast overfor sagsøgte på, at han ville have lov til at sige, hvor han 

efterfølgende skulle tiltræde arbejde, hos Euro Partner. Der var selvfølgelig interesse hos 

kollegaer for, hvor han skulle arbejde efterfølgende. Sagsøgte havde sagt, at han ikke 

måtte sige, hvad Euro Partner lavede. Vidnet henviste dog en kollega til at se på Euro 

Partners internetside vedrørende virksomheden. Han blev da ringet op af sagsøgte og fik 

en skideballe, at han var et torskehoved at have henvist til internetsiden. Duncan ringede 

lidt efter og gav også en skideballe over det.  

 

Efter ansættelsen hos Euro Partner refererede vidnet til Duncan som sin overordnede. 

Han traf sagsøgte på Hvidkærvej nogen gange. Det er et sted mellem 2 og 10 gange. Sag-

søgte kom af og til i hele perioden. Det var forskelligt, hvor længe han opholdt sig der. 

Han kunne sige goddag og måske gå hurtigt, eller de snakkede lidt sammen, eller nogen 

gange deltog sagsøgte i samtaler bag lukkede døre. Det var med Duncan eller Ole Ras-

mussen eller dem begge. Sagsøgte har været der både om morgenen, i løbet af dagen og 

efter almindelig arbejdstid. Det startede allerede fra dag et. Han talte også i mobiltelefon 

med sagsøgte, hvis han skulle have oplyst en leverandør eller oplysning om nogen pro-

dukter eller priser fra sagsøgte. Det var så Semco-produkter/-leverandør. Det var gen-

nemsnitlig en gang om ugen. Det skete fra han blev ansat 1. juni og i løbet af ansættelses-

perioden. Han fik af vide af sagsøgte på et tidspunkt indenfor de første 2-3 måneder af 

hans ansættelse, at sagsøgte skulle være bestyrelsesformand. …  

… 

Vidnet skrev i sin ansøgning til Euro Partner, at han havde set deres hjemmeside og ville 

søge job hos dem. Det var fordi, det var blevet aftalt, at han skulle gøre det på den måde. 

Det var altså en fabrikeret ansøgning. (…) Den nu verserende sag ved Sø- og Handels-

retten blev hævet for hans vedkommende, da det viste sig, at han intet havde med det at 

gøre. 

… 

På sagsøgerens advokats spørgsmål har vidnet yderligere forklaret, at hans ansøgning til 

Euro Partner som nævnt var præfabrikeret. Det var jo ikke rigtigt, at grunden var, at han 
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havde set Euro Partners hjemmeside. Han var jo i stedet blevet opfordret til at søge, men 

det skulle så bare se ud som om, det var en uopfordret ansøgning. Det var Duncan, der 

opfordrede ham til at lave selve ansøgningen.  

…”. 

 

Tommy Uldall har som vidne i samme sag for retten i Odense i april 2005 blandt andet 

forklaret: 

”… at han er direktør for Skan Stål. Semco er en betydelig kunde for hans virksomhed og 

har været det i mange år. Skan Stål fremstiller vakuumtoiletter til Deutsche Bahn. De er 

altså underleverandør til Semco. På et tidspunkt fik vidnet en telefonopringning fra sag-

søgte, om han ville komme til et møde på ABB. Det var i starten af januar 2004. Vidnet 

havde også haft kontakt til sagsøgte igennem alle hans år hos Semco. Vidnet kørte til 

ABB. De var en kunde, som Skan Stål havde set lidt på i forvejen. Første del af mødet 

med sagsøgte handlede om levering til ABB. Der var også en produktionschef med i før-

ste del af mødet. Han forlod derefter lokalet. Anden del af mødet drejede sig om levering 

af komponenter til toiletter til toge. De skulle leveres til Euro Partner. Sagsøgte gav en op-

stilling vedrørende Euro Partner, hvor han kunne se, hvordan virksomheden så ud nu og 

ville se ud om nogen år, og hvordan Semco så ud. Det var en organisationsplan over de 

ansatte. Sagsøgte viste det på en computer. Han gav udtryk for, at der var stor interesse 

hos Euro Partner i at få nøglepersoner fra Semco ansat. Det kunne vidnet jo også se på 

organisationsplanen. Sagsøgte fortalte, at han selv var bestyrelsesformand hos Euro Part-

ner. Euro Partner skulle levere komponenter til Deutsche Bahn, men med halv leverings-

tid i forhold til de almindelige 8-12 uger. Sagsøgte så Semco som en konkurrent, der skul-

le undermineres. Det var en dag mellem den 16. og 21. januar, at mødet blev afholdt.  

…”. 

 

Parternes argumenter 

SemVac A/S har gjort gældende, at Hooper, Rasmussen og Kirchner gennem deres ansæt-

telse hos Semco fik et indgående kendskab til Semcos erhvervshemmeligheder, og at alle tre 

har benyttet denne viden i strid med markedsføringslovens § 1 og dagældende § 10.  

Hooper havde med sin stilling hos Semco et betydeligt kendskab til indkøb og til pro-

dukterne, herunder virksomhedens erhvervshemmeligheder. Det faktum, at en oplysning er 

tilgængelig for en videre kreds i en virksomhed, udelukker ikke, at det er en erhvervshem-

melighed. Det centrale er, om de skærmer oplysninger for andre uden for virksomheden. Eu-

ro Partner har alene solgt de Semco-produkter, som havde et højt dækningsbidrag, hvilket 

tillige er en viden, som kun kan komme fra Semco, da kunderne ikke kender til Semcos for-

tjeneste. 

Det har været påkrævet, at man havde en særlig viden om Semcos teknik og afsæt-

ningskanaler for at kunne lave et opfølgende salgsarbejde. Denne viden besad Rasmussen, 

der selv har anført i sit idégrundlag, at han havde et eksisterende leverandør- og kundenet-

værk.  
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Rasmussen og Hooper har tilsammen haft en viden om alle led i Semcos virksomhed, 

fra underleverandør til slutbruger. Hertil kommer Kirchners kendskab til alle led i driften, 

strategi, styrker og svagheder. Summen af de tre personers viden udgjorde Semcos virksom-

hed og er en erhvervshemmelighed. At Semco ikke fortrolighedsstemplede eller havde andre 

procedurer til hemmeligholdelse, er ikke påkrævet, for at der kan være tale om erhvervs-

hemmeligheder.  

Semco driver virksomhed med udvikling, produktion, markedsføring og salg af vaku-

umtoiletter med efterfølgende service og salg af reservedele. Et vakuumtoilet er en kompli-

ceret genstand. Skønsmændene har slået fast, at 17 ud af de 31 komponenter er tilpasset af 

Semco til Semcos toiletsystemer, heraf er 10 udviklet fra bunden. Derudover finder skøns-

mændene, at det for de fleste komponenter krævedes en særlig viden for at kunne indkøbe 

og sælge disse komponenter; en viden, man kun i ganske få tilfælde, kunne opnå ved opmå-

ling eller reverse engineering.  

Den dokumentation, som udleveres til køberne, er ikke tilstrækkelig til, at man kan 

producere komponenten, ligesom de fremlagte tegninger er ikke tilstrækkelige, da der 

kræves yderligere specifikationer. Det kan dermed afvises, at der ikke er knyttet erhvervs-

hemmeligheder til tegningerne.  

Det er ikke dokumenteret, at de syv komponenter, som de sagsøgte fremlagde for 

skønsmændene, og som skønsmændene i 2007 fastslog ikke var identiske med Semcos kom-

ponenter, er de samme som blev solgt af Euro Partner i 2003. Revisorerklæringen må i den 

forbindelse tilsidesættes, da revisorer alene beskæftiger sig med tal og regnskabsmateriale, 

men om produkt og varenummer er det samme, kan revisor ikke vide noget om.  

Den viden, som Hooper, Kirchner og Rasmussen havde fra Semco, har de i strid med 

markedsføringslovens § 1 og dagældende § 10, videregivet til Euro Partner, og sammen har 

de udnyttet den viden.  

Det er således utænkeligt, at de har kunnet agere uden at gøre brug af viden fra Semco. 

Hooper og Rasmussen etablerede Euro Partner umiddelbart efter deres fratræden fra Semco, 

men virksomheden var planlagt længe før, hvilket fremgår af idégrundlaget. De begyndte 

således i praksis en konkurrerende virksomhed med det samme. Skønsmændene fandt, at 

det vil tage ¾-1½ år at starte en virksomhed med salg af blandt andet de i sagen omhandlede 

31 komponenter, hvis man ikke har en forudgående viden. Tidsperioden ville kunne forkor-

tes, hvis man havde adgang til at købe færdige og allerede udviklede reservedele. Og det 

havde Euro Partner som følge af viden om Semcos erhvervshemmeligheder samt ved hjælp 
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af Meghu konstruktionen. Dette er ikke en loyal måde at indkøbe reservedele på. Sammen-

holdt med, at det alene var de reservedele, som havde et godt dækningsbidrag og en høj 

omsætningshastighed, fremstår det tydeligt, at Euro Partner havde målrettet sin forretning 

til de mest givtige områder, hvilket alene kan ske ved udnyttelse af en særlig viden om disse 

forhold. Der er således sket en overtrædelse af markedsføringslovens dagældende § 10.  

Det bestrides, at Deutsche Bahn indkøbte via en online portal i 2003. Derudover frem-

går det af det i sagen fremlagte, at Deutsche Bahn efterspørger komponenter i flere 1000 styk, 

hvorimod Euro Partner, med en enkelt undtagelse, ikke har solgt i den størrelsesorden.  

Det gøres endvidere gældende, at de sagsøgtes ageren er et udtryk for et kollektivt 

anslag mod Semco i strid med markedsføringsloven § 1. Tre nøglepersoner fratrådte deres 

stillinger næsten samtidig. At Kirchner først fratræder et halvt år efter de to andre, er i denne 

situation irrelevant, idet han fortsat foretog aktiviteter for Euro Partner sideløbende med sin 

ansættelse hos Semco. Det kollektive anslag forstærkes af, at Hooper, Rasmussen og Kirch-

ner bevidst har forsøgt at få ansat personer fra Semco; A, Tonni Pedersen og en bogholder. 

Dette støttes af Tommy Uldalls forklaring for retten i Odense, om at det var en bevidst 

strategi at få ansatte hos Semco til at gå over til Euro Partner.  

De sagsøgtes handlinger er ansvarspådragende, og de sagsøgte er solidarisk ansvarlige 

for Semcos tab. Skønsmændene nævnte en periode på ¾ - 1½ år, og det gøres gældende, at 

den længste periode må lægges til grund, som den reelle opstartsperiode for Euro Partner. 

Euro Partner burde således først have været i reel drift medio 2004, hvis de havde handlet 

korrekt. Det må under alle omstændigheder kunne lægges til grund, at Euro Partner har haft 

en betydelig højere omsætning i 2004 og 2005 end, hvis virksomheden var startet reelt i 2003, 

og det må som følge deraf lægges til grund, at virksomheden fortsat har ageret ansvarspå-

dragende efter Kirchners tiltræden. As forklaring i retten i Odense om, at han flere gange så 

Kirchner på Euro Partners adresse allerede fra forsommeren 2003 må lægges til grund. 

Derudover oplyste Kirchner A om leverandører og priser samt medvirkede til As ansættelse 

hos Euro Partner. Yderligere hævedes Kirchner priserne med 15 %, hvilket de facto banede 

vejen for Euro Partner.  

Aftalen med Meghu Consult om muligheden for køb af alle Semco-produkter direkte 

hos leverandørerne, herunder udviklede komponenter med eksklusivsaftaler, gjorde, at Euro 

Partner kunne købe Semco-komponenter direkte hos Semcos leverandører. Der er ingen ra-

tionel forklaring på, at Meghu Consult måtte sælge i Europa anden end, at Semco skabte en 

konkurrent for sig selv. Bent Clausen har fået oplyst, at leverancerne skete til Hvidkærvej i 
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Odense. Det samme er forklaret omkring gummiknæene. Rasmussen kunne ikke afvise, at de 

havde indkøbt enkelte komponenter hos Meghu Consult. Hensigten var, at Semco skulle 

undermineres af Euro Partner, hvilket fremgår af Tommy Uldalls forklaring.   

Semco har lidt et tab, der overstiger den nedlagte påstand. Der er sket en betragtelig 

nedgang i salget af reservedele hos Semco, idet reservedelene i stedet blev solgt af Euro 

Partner, der efter det oplyste var den eneste anden aktør på markedet. Den nedgang, som 

Semco havde i salget i perioden fra 2003 til 2005, må som følge deraf svare til Euro Partners 

salg i samme periode på samme komponenter. Da Euro Partner ikke har oplyst deres omsæt-

ning i 2004 og 2005, har Semco alene kunnet anslå sit tab på baggrund af Euro Partners om-

sætning i 2003.  

 

Euro Partner, Ole Rasmussen, Duncan Hoover og Horst Kirchner har gjort gældende, at de 

sagsøgte ikke var omfattet af konkurrencebegrænsninger og dermed havde fri og uhindret 

adgang til at etablere konkurrerende virksomhed. De sagsøgte har ikke krænket § 1 ved 

illoyal og tilbørlig adfærd, og de har ikke anvendt nogen form for erhvervshemmeligheder 

eller særligt beskyttet know how omfattet af markedsføringslovens § 19.  

Vedrørende de i sagen omhandlede 31 komponenter er der ingen krænkede erhvervs-

hemmeligheder tilknyttet disse komponenter. For 90 % af komponenterne er der tale om 

standardprodukter, som kan købes, sælges eller produceres uden at krænke nogle rettighe-

der tilhørende Semco. At indkøbe eller sælge standardkomponenter eller ændrede standard-

komponenter kan ikke i sig selv udgøre en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 eller 

19.  

For så vidt angår de komponenter, som var særligt udviklet til Semcos toiletter, gøres 

det gældende, at de sagsøgte har anvendt sine egne leverandører og har anvendt den for-

nødne tid, som ifølge skønsmændenes opfattelse var sædvanlig for at producere og sælge 

denne lille del af komponenterne. 

Ingen fra Semco har kunnet forklare, hvilke informationer eller hvilken viden de sag-

søgte har haft, som har været at betragte som erhvervshemmeligheder. Det kan ikke være 

viden om leverandørerne, for den står påtrykt komponenterne. Det kan ikke være kendska-

bet til dækningsbidraget, når Semco ikke har fremlagt prislister eller rabataftaler, til brug for 

en konkretisering af, hvad det egentlig er, de mener.  

Det bestrides, at Euro Partners markedsføringsmæssige forspring skulle forudsætte, at 

Euro Partner og de øvrige sagsøgte har udnyttet en særlig know how eller erhvervshemme-
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ligheder. Det eneste, som man har anført som hemmeligt under forklaringerne, har været 

dels gummiblandingen fra Codan Gummi til gummiknæet og dels kravspecifikationer til 

nogle produkter. Der er imidlertid ikke fremlagt eksempler på en kravspecifikation, og det 

synes usandsynligt, at Rasmussen efter kun 3 års ansættelse ville være i stand til at huske 

tekniske kravspecifikationer til de enkelte reservedele. Det må derfor lægges til grund, at der 

ikke var kravspecifikationer til produkterne. 

De fremlagte tegninger er de samme tegninger, som togoperatørerne har.  

Rasmussen sad inde med en viden om reservedelene, men han var én ud af flere i 

salgsafdelingen, og når han var ude at rejse, kunne andre i afdelingen tage over. Alle oplys-

ninger lå på computersystemet, og det var helt naturligt, at alle i virksomheden havde ad-

gang til oplysningerne. Derudover var hans funktion af underordnet betydning, og han sad 

ikke inde med en knowhow, som virksomheden ønskede at beskytte. Der var intet, der indi-

kerede, at Rasmussen vidste eller burde have vidst, om der var tale om fortrolig viden.  

De rene standardvarer bærer mærkning på selve komponenten. Der var fire kompo-

nenter, som må betragtes som udviklede af Semco. For det første var der toiletsædet med 

raste. Ved opslag på Pressalits hjemmeside kan man downloade godkendelses- og brandcer-

tifikater på tre forskellig farvede toiletsæder. For det andet er der produkt nr. 11, ventilkabel. 

Skønsmændene har bekræftet, at man er i stand til at få det lavet hos et kabelfirma ved hjælp 

af reverse engineering i løbet af 3-6 uger. De tog forbehold for modstands- og materialefor-

skelligheder. Det er den måde, som de sagsøgte har valgt at gøre det på. Det er muligt, at de 

får reklamationer, og at de får karakter af uoriginale reservedele, men det er fuldstændig 

legalt og velkendt, og det eksisterer i adskillige brancher. Skønsmændene anslog den sam-

lede produktionstid på dette produkt til ca. 6 måneder, hvilket svarer til den tid, som der er 

gået, inden de sagsøgte var i stand til at sælge det. Det samme gør sig gældende for produkt 

nr. 29, 30 og 31, hvor der er anvendt den tid, som skønsmændene har anslået.   

Hvis Euro Partner havde købt gummiknæ hos Meghu Consult, ville de være magen til 

de gummiknæ, som Semco solgte, hvilket ikke er tilfældet. Euro Partners revisor har kon-

trolleret, at de gummiknæ, som er fremvist i sagen, er de samme gummiknæ, som de solgte i 

2003.  

Rasmussen opsagde sin stilling, fordi han ikke fik lov at avancere internt hos Semco. 

Dette taler imod, at han længe skulle have planlagt at komplot mod Semco. Dertil kommer, 

at Rasmussen fortalte om sine planer, og at Semco valgte at indlede samarbejde med Euro 

Partner. Rasmussen har således ikke forsøgt at skjule noget.  
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Hooper startede Euro Partner sammen med Rasmussen. To personer er ikke nok til at 

statuere et kollektivt anslag i henhold til markedsføringslovens § 1. Der skal en flerhed af 

personer til, som er i stand til at dræne den eksisterende virksomhed for konkurrenceevne. A 

blev først ansat 5 måneder efter. I og med, at Semco hævede sagen overfor A, har de selv 

bekræftet, at han ikke var en del af det kollektive anslag. Endelig blev Ton-ni Pedersen ansat 

omkring et år efter starten af Euro Partner. Bogholderen var på barsel un-der Euro Partners 

opstart og var dermed heller ikke en nøglemedarbejder hos Semco. Side-løbende med 

opstarten af Euro Partner var der er en personaleflugt fra Semco, og på trods heraf er alene 1-

2 personer blevet ansat hos Euro Partner. Sammenfattende kan dette ikke i sig selv udgøre en 

overtrædelse af markedsføringslovens § 1.  

Der må ses bort fra As forklaring, da den ikke er afgivet over for Sø- og Handelsretten.  

Tommy Uldalls forklaring omhandler et møde mellem Kirchner og ham hos ABB af-

holdt på et tidspunkt efter Euro Partners start, så den er i denne sag irrelevant.  

Det har formodningen imod sig, at Kirchner skulle have forhøjet priserne som et led i 

et kollektivt anslag mod Semco. Kirchners egen forklaring, om, at han blev pålagt det af 

Hans Gabelgaard, må lægges til grund.  

Semco har ikke dokumenteret et tab. Der kan ikke sættes lighedstegn mellem antal 

solgte enheder hos Euro Partner i 2003 og et tilsvarende mistet dækningsbidrag hos Semco i 

2003, 2004 og 2005, idet Semco ikke har dokumenteret, at der ikke var andre sælgere af reser-

vedele på markedet. Det må lægges til grund, at når Semco ikke har enerettigheder til pro-

dukterne, er Semco konstant udsat for konkurrence.  

 

Rettens begrundelse og resultat 

Hverken Hooper eller Rasmussen var under deres ansættelser hos Semco underlagt konkur-

rence- eller kundeklausuler, og de var dermed berettiget til at starte konkurrerende virksom-

hed baseret på en almindelig for området faglig viden.  

Semco’s vakuumtoiletsystemer bestod af henholdsvis standardkomponenter, tilpas-

sede standardkomponenter og udviklede komponenter.  

Vedrørende spørgsmålet om de sagsøgte har medtaget og brugt erhvervshemmelighe-

der i strid med markedsføringslovens, har Semco bevisbyrden.  

For så vidt angår standard- og de tilpassede standardkomponenter har skønsmændene 

udtalt, at det ikke muligt at foretage indkøb af komponenterne på baggrund af de i sagen 

fremlagte tegninger, da der må kræves nogle nærmere definerede kravspecifikationer. Så-
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fremt indkøberen kender den leverandør, som i forvejen er bekendt med kravspecifikatio-

nerne, behøver indkøberen ikke kende til dem. Retten finder ikke, at kendskab til leveran-

dører er en erhvervshemmelighed, og hvis leverandørerne er blevet kontaktet og har ind-

villiget i også at sælge til Euro Partner, foreligger der ikke en adfærd i strid med markedsfø-

ringsloven.  

For så vidt angår de udviklede komponenter, har retten lagt den af skønsmændene 

estimerede produktionstid for de udviklede komponenter til grund. Retten har endvidere 

lagt til grund, at andre leverandører kan producere de pågældende komponenter. Retten 

finder ikke, at Semco har dokumenteret, at de sagsøgte ikke selv har produceret og markeds-

ført deres komponenter, hvorfor de sagsøgte ikke findes at have handlet i strid med mar-

kedsføringslovens på dette punkt.  

Da Semco ikke har pålagt Rasmussen eller Hooper en kundeklausul, finder retten ikke, 

at de sagsøgte ved at rette henvendelse til Semcos eksisterende kunder har handlet i strid 

med markedsføringsloven, idet almindeligt kendskab til markedet er tilstrækkeligt til at 

finde disse kundeemner. Retten finder ikke, at kendskab til eksisterende kunder i sig selv er 

en erhvervshemmelighed. 

Semco har gjort gældende, at de sagsøgte har handlet i strid med god markedsførings-

skik, jf. markedsføringslovens § 1, ved, at de sagsøgte med deres virksomhed har gjort et 

kollektivt anslag mod Semco. Rasmussen og Hooper opsagde deres stillinger næsten samti-

dig. Det findes ikke godtgjort, at der på dette tidspunkt var indgået aftale med andre om 

senere ansættelse, og at Rasmussen og Hooper har forsøgt at hverve ansatte hos Semco. A, 

Lars Genild og bogholderen blev først ansat flere måneder, efter Euro Partner havde 

påbegyndt sin virksomhed, og Lars Genild endda i forbindelse med opkøb af den virksom-

hed, hvori han var ansat.   Retten finder det ikke godtgjort, at de sagsøgte bevidst har søgt at 

ansætte Semcos medarbejdere.   

Kirchner har med sin adfærd ageret, så det kunne tyde på, at der var et sammenspil 

mellem ham og de øvrigt sagsøgte, herunder at Rasmussens idégrundlag til Euro Partner 

blev fundet på Kirchners pc, at Kirchner på et tidspunkt har været involveret i Glova GmhH 

og at han indtrådte som bestyrelsesformand hos Euro Partner den 29. december 2003. Imid-

lertid finder retten ikke, at Semco har godtgjort, at et sådan sammenspil har fundet sted. Som 

sagen er oplyst for retten, finder retten heller ikke, at Kirchner i relation til Meghu-kontrak-

ten har handlet i strid med markedsføringsloven.  

De sagsøgte frifindes derfor for sagsøgers påstand.  
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Semco skal inden 14 dage til de sagsøgte betale i sagsomkostninger 197.570 kr., hvoraf 

de 125.000 kr. udgør udgifter til advokat og de 72..570 til dækning af øvrige omkostninger. 

Sagsomkostningerne er fastlagt ud fra sagens varighed og karakter. 

 

 

Thi kendes for ret: 

Glova A/S, Duncan James Hooper, Ole Lind Rasmussen og Horst Kirchner frifindes. 

 

Semvac A/S betaler inden 14 dage i sagsomkostninger til Glova A/S, Duncan James Hooper, 

Ole Lind Rasmussen og Horst Kirchner kr. 125.000 i sagsomkostninger og 72.570 kr. til dæk-

ning af øvrige omkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.  

 

 

Jens Zimmer Christensen  Mette Christensen  Klaus Stampe Tønnes Pedersen 

 

 

 

(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 
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D O M 
 

Afsagt den 27. august 2009. 

 
  Logistic Consult ApS 
  (Advokat Tobias Vieth) 

  mod 

H‐64‐06  Transport Brødrene v/Rune Raaschou 
H‐65‐06  Transport Brødrene v/Michael Raaschou 
H‐66‐06  Andy Trans v/Georg A.T. Hulstrøm 
H‐67‐06  Orbit Service v/Bill Volche 
H‐68‐06  J. L. Transport v/Johnny M. Larsen 
H‐77‐06  B´s Handel & Transport v/Berit Meisner 
  (Advokat Jakob Forman) 

 

 

Indledning og påstande 

 

Under  anbringende  af,  at  de  sagsøgte  har  overtrådt  en  konkurrenceklausul  i  deres 

vognmandskontrakt med Logistic Consult ApS (i det følgende: Logistic), har Logistic nedlagt 

påstand om, at de hver skal betale 250.000 med procesrente fra den 11. maj 2006. 

De sagsøgte har påstået frifindelse.  
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Oplysningerne i sagen 

 

Logistic ejes af Christine Schou og driver kurervirksomhed. Logistic havde med henblik på 

opfyldelse af en kontrakt med UPS med de sagsøgte indgået kontrakter, som var affattet af 

Logistic, og som, bortset fra de individuelle vederlagsbestemmelser, bl.a. indeholdt følgende 

enslydende bestemmelser: 

”… 
§ 4 
Samarbejdets ophør 
Stk. 1. Nærværende kontrakt kan  til enhver  tid  fra begge parters side opsiges skriftligt med 1 
måneds varsel. 
Stk.  2.  Indenfor  den  første  måned  –  der  betragtes  som  prøveperiode  –  efter  nærværende 
kontrakts  ikrafttræden,  kan  samarbejdet  stoppes  fra  dag  til  dag,  enten  som  følge  af,  1)  at 
vognmand og selskab  [Logistic] er enige herom, 2) at vognmanden gør sig skyldig  i gentagne 
forsømmelser  i  henhold  til  kontrakten,  3)  at der  fra  selskabets  kunder,  eller  fra  kunder med 
tilknytning  til  selskabet,  indløber  gentagne  og  berettigede  klager  over  vognmanden,  4)  at 
selskabet ikke længere har kontrakt med UPS Danmark A/S i det pågældende område. 
Stk.  3.  Selskabet  kan  efter  udløbet  af  prøveperioden  på  1  måned,  jvt.  §  4,  stk.  2,  opsige 
nærværende  kontrakt  med  øjeblikkelig  virkning,  såfremt  vognmanden  gør  sig  skyldig  i 
gentagne  forsømmelser  i  henhold  til  kontrakten,  eller  at  der  fra  selskabets  kunder  indløber 
gentagne og berettigede klager over vognmanden. Eller hvis selskabet vurdere i grove tilfælde 
at vognmanden  i den  grad modarbejder  selskabet  så meget,  at det  kan  skade  selskabet  eller 
selskabets kunder. 
Opsiger selskabet kontrakten efter nærværende bestemmelse, og efter eventuel afregning for de 
af vognmanden  indkørte  ture, har selskab og vognmand  ikke yderligere økonomiske krav på 
hinanden …”  

 

I  juli måned  2005 underskrev parterne  følgende  enslydende  ligeledes  af Logistic  affattede 

tillæg til kontrakten: 

 

”…  
Konkurrenceklausul med samarbejdspartnere 
Logistic … og ovenstående partner samt ansatte …, benævnes som OP, er indforståede med, at 
de begge er forpligtede til såvel under samarbejdet som i en periode på 2 år efter samarbejdets 
ophør at afstå fra enhver handling, der kan indebære illoyal konkurrence over for samarbejdet. 
Som illoyal konkurrence betragtes navnlig, men ikke begrænset til, misbrug af oplysninger eller 
viden  erhvervet  under  samarbejdet  vedrørende  forretningskoncept,  kunder,  produkter  samt 
goodwill‐snylteri. 
 
Særligt  forpligter OP  sig med  nærværende  aftale,  [til]  at  afstå  fra under  nogen  form  at  tage 
kontakt  til og udføre opgaver  for UPS – United Parcel Service. OP  forpligter sig endvidere  til 
ikke at have nogen direkte eller indirekte økonomiske samarbejde med UPS eller virksomheder 
eller personer, som konkurrerer med denne. Det er derfor OP forbudt i en periode på 2 år efter 
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samarbejdets ophør at udføre arbejde  for eller på anden måde bistå UPS, som OP har haft en 
forretningsmæssig forbindelse med i kraft af samarbejdet med Logistic …. 
 
Overtrædelse  af  dette  forbud  kan  af  Logistic …  forhindres  ved  nedlæggelse  af  fogedforbud 
(uden sikkerhedsstillelse). 
 
OP er forpligtet til i tilfælde af overtrædelse af forbuddet at betale en konventionalbod stor kr. 
250.000. I stedet for konventionalbod er Logistic … berettiget til at kræve erstatning for det tab, 
overtrædelsen medfører. 
…” 

 

Rune og Michael Raaschou opsagde samarbejdet den 11. oktober 2005 til fratræden den 11. 

november 2005. Rune Raaschou genoptog samarbejdet. 

Logistic opsagde ved skrivelse af 28. december 2005 de sagsøgte, bortset  fra Michael 

Raaschou, med  virkning  fra den  30. december  2005 under henvisning  til,  at Logistic  ikke 

længere havde kontrakt med UPS. 

Den 14.  januar 2006 deltog de sagsøgte  i et møde hos TS Transport‐Service A/S (i det 

følgende: TS),  som havde  indgået kontrakt med UPS, og  som  tilbød dem at udføre denne 

kørsel. De sagsøgte begyndte alle at køre for TS i løbet af januar måned 2006. 

Ved skrivelse af 24. januar 2006 skrev Logistics advokat til de sagsøgte, at de overtrådte 

konkurrenceklausulen ved på ny at køre for UPS, og påbød dem at ophøre hermed og hver 

betale 250.000 kr. for overtrædelse af klausulen.  

  Rune Raaschou  arbejder  i dag  som  lagerarbejder. Michael Raaschou  arbejder deltids 

som vagt. Georg Andy T. Hulstrøm kører fortsat med en bil for TS. Bill Volche er i lære som 

automekaniker.  Johnny M.  Larsen  kører  transport  af  reservedele.  Berit Meisner  er  under 

konkursbehandling.  

 

Forklaringer 

 

Christine Schou har forklaret, at hun  i år 2000 gik  ind  i sin mands vognmandsfirma, Avadis 

ApS,  hvor  hun  stod  for UPS. Da Avadis ApS  lukkede,  stiftede  de  Logistic,  som  overtog 

kontrakten  med  UPS.  De  havde  udført  opgaver  for  UPS  i  9  år  i  de  to  selskaber,  da 

samarbejdet ophørte. Der var i alt omkring 25 vognmænd, der kørte UPS for Logistic.  

  Hun  lavede  konkurrenceklausulen  i  juli  2005,  efter  at  7  andre  vognmænd  end  de 

sagsøgte  havde  kontaktet  UPS  i  et  forsøg  på  at  overtage  kontrakten.  Hun  fortalte  alle 
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vognmændene  om  denne  episode,  da  hun  forelagde  tillægsaftalerne  med 

konkurrenceklausulen  for  dem.  Konkurrenceklausulen  havde  hun  fået  udarbejdet  af  sin 

advokat,  idet  den  alene  skulle  omfatte  UPS.  Hun  ville  have  afbrudt  samarbejdet  med 

vognmænd, der ikke underskrev, og det sagde hun til dem.  

  Kontrakten  med  UPS  havde  altid  en  løbetid  på  et  år,  og  i  slutningen  af  oktober 

begyndte  forhandlingerne om næste års kontrakt.  I 2005 ville UPS have nye hårde krav  til 

bøder til chaufførerne, hvis de begik fejl. Den 23. december 2005 blev hun ringet op af UPS, 

der oplyste, at UPS  ikke ville  fortsætte samarbejdet. Før da var hun  ikke klar over, at UPS 

overvejede at stoppe samarbejdet. Hun ringede til alle vognmændene og oplyste, at hun ikke 

kunne sikre dem nogen indtægt fra og med januar måned 2006, og hun tilbød dem derfor at 

blive fritstillet i stedet for at opsige dem med 30 dages varsel.  

Hun prøvede at ”sælge” teamet videre til andre i branchen, ligesom hun tilbød UPS en 

ændring af hendes  rolle,  idet det  jo var hende og UPS, der var blevet uenige. Mens disse 

forsøg stod på, opdagede hun den 20. januar 2006, at de sagsøgte kørte for UPS.  

  Hun havde et møde med vognmændene i starten af januar, hvor de blev orienteret om, 

at hun fortsat håbede på at få kontrakten tilbage med UPS. 

 

Rune Raaschou har forklaret, at han kom i kontakt med Logistic sagsøger gennem en bekendt, 

og  var  til  samtale  den  8.  december  2004. Han  startede  på  prøve  den  næste  dag  for  egen 

regning. Den  følgende dag begyndte han uden at have nogen skriftlig kontrakt at køre  for 

Avadis ApS med sin egen bil, som han havde købt til formålet for 60.000 kr. + moms. 

Midt  i  2005  blev  der  indgået  en  skriftlig  kontrakt,  som  var  udarbejdet  af Christine 

Schou. I juli måned ville Christine Schou have aftalen om en konkurrenceklausul. Papirerne 

blev lagt på et bord, og de skulle skrive under. De kunne tage papirerne med hjem, inden de 

skrev under, men de fik ingen gennemgang af klausulen.   

På opfordring af Christine Schou købte han en større bil  til 175.000 kr. + moms. Han 

lånte pengene af sin far.   

En  typisk  dag  startede  ved  7‐8  tiden  i  Glostrup.  Pakkerne  blev  lagt  på  bilen  i 

rækkefølge,  og  derefter  kørte  han  ud  og  leverede.  Undervejs  får  han  oplysninger  om 

opsamling han skal foretage. Så returnerer han til UPS sidst på dagen efter typisk 10 timer. 

Indtægtsmæssigt løb det rundt, men han kunne ikke betale afdrag på bilen. 
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Han opsagde kontrakten,  fordi det var  for hårdt. Hans bil skulle ofte køre så mange 

pakker,  at  der  ikke  var  plads  hertil,  således  at  han  måtte  hente  pakker  to  gange.  Han 

begyndte dog igen, da han ikke havde fundet andet arbejde.  

Christine Schou bragte kontrakterne  til ophør med den begrundelse, at der  ikke var 

noget at køre, og de fik herefter ingen betaling. Han havde regnet med at køre for Logistic i 

mange år. 

Omkring den 14.  januar spurgte Berit Meisner ham, om han ville med til et møde hos 

TS. Alle de  sagsøgte deltog  i mødet. De drøftede konkurrenceklausulen på mødet, og alle 

mente, at den var for hård, idet de blev nægtet at køre overhovedet. Det var først hos TS, det 

gik  op  for ham, hvor vidtgående konkurrenceklausulen var. Han  startede hos TS den  16. 

januar 2006, og hans indtjening steg voldsomt. 

 

Parternes synspunkter 

 

Sagsøgers  advokat  har  gjort  gældende,  at de  sagsøgte  er  bundet  af  konkurrenceklausulen  i 

tillægsaftalen af juli 2005, idet klausulerne ikke var urimelige, og idet de sagsøgte overtrådte 

klausulerne ved at påtage sig arbejde for UPS  

  Logistic arbejdede på at få ny kontrakt med UPS og på at få anden beskæftigelse til de 

sagsøgte, men de sagsøgte  fjernede Logistics muligheder herfor ved at  tage arbejde hos TS 

med henblik på kørsel for UPS. 

  Logistic har ikke misligholdt kontrakten, idet sagsøger loyalt har oplyst til de sagsøgte, 

at  der  ikke  var  noget  arbejde,  da  de  ikke  havde  fået  forlænget  kontrakten med UPS. De 

sagsøgte havde ikke krav på arbejde eller betaling, når der ikke var arbejde.  

  Da klausulen er overtrådt, skal hver af de sagsøgte betale den aftalte bod på 250.000 kr.  

 

De  sagsøgtes  advokat har gjort gældende,  at konkurrenceklausulen  ikke  er bindende  for de 

sagsøgte,  idet den er ensidigt udarbejdet af Logistic og  ikke var genstand  for  forhandling, 

ligesom  de  belastende  vilkår  i  klausulen  ikke  blev  gennemgået  og  fremhævet  for  de 

sagsøgte, der er almindelige vognmænd uden særlig uddannelse. 

Logistic har endvidere selv ensidigt annulleret og dermed misligholdt kontrakten og 

kan derfor  ikke  længere påberåbe  sig klausulen. Logistics opsigelse af kontrakten med de 
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sagsøgte  til ophør et par dage sendere med udgangen af december måned 2006 var  i strid 

med kontraktens § 4 om en måneds opsigelse. Den pågældende opsigelsesvarsel ville have 

givet de sagsøgte mulighed for at finde arbejde, der ikke krænkede konkurrenceklausulen. 

  Konkurrenceklausulen  er  endvidere  urimelig  både  ved  sin  indskrænkning  af  de 

sagsøgtes adgang til erhverv og ved sin bredde, idet den nærmest omfatter hele de sagsøgtes 

branche.  Klausulen  må  derfor  tilsidesættes  som  urimelig,  jf.  aftalelovens  §  36,  hvilket 

yderligere støttes af de sagsøgtes sociale situation og af, at der  ikke blev betalt de sagsøgte 

nogen form for vederlag for at påtage sig klausulen, som blev forelagt dem ”take it or leave 

it”.  

  Hertil  kommer,  at  det  er  Logistics  egne  forhold,  der  har  bevirket,  at  samarbejdet 

ophørte, idet Logistic havde mistet sin kontrakt med UPS. Det er udokumenteret, at Logistic 

fortsatte  forhandlinger  med  UPS,  og  da  UPS  allerede  havde  indgået  aftale  med  TS 

forekommer  det  heller  ikke  troværdigt,  at  UPS  skulle  have  indladt  sig  i  yderligere 

forhandlinger med  Logistic,  der  derfor  ikke  har  nogen  reel  interesse  i  at  gøre  klausulen 

gældende over for de sagsøgte vognmænd. Logistic har da heller ikke gennem fogedforbud 

søgt  at  håndhæve  klausulen.  Også  af  denne  grund  må  kravet  om  konventionalbod 

tilsidesættes.  

 

Sø‐ og Handelsrettens afgørelse 

 

Efter modtagelsen af UPS’ meddelelse af 23. december 2005 om, at kontrakten ikke ville blive 

fornyet, opsagde Logistic den 28. december 2005 kontrakten med de sagsøgte vognmænd til 

ophør den 30. december 2005, dvs. med blot 2 dages varsel og  ikke som aftalt  i kontrakten 

med et varsel på mindst en måned. Baggrunden herfor var, at Logistic efter at have mistet 

kontrakten med UPS ikke længere kunne anvise vognmændene det aftalte indtægtsgivende 

arbejde  for  UPS.  Herved  misligholdt  Logistic  imidlertid  sin  kontrakt  med  de  sagsøgte 

vognmænd.  

  De sagsøgte vognmænd stod således i den opsigelsesperiode, hvor de ved kontrakten 

var  sikret et udkomme, mens de  ledte efter andet arbejde, uden  indtægtsgrundlag, og det 

lægges til grund, at de blot søgte at opretholde deres  levevej ved  i  januar måned 2006 – de 

fleste  sagsøgte  først  efter  et møde  foranlediget  af  TS  den  16.  januar  2006  –  at  levere  de 
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tjenesteydelser, som de hidtil havde leveret til Logistic, til TS, som i det kommende år havde 

fået kontrakten med UPS, og som derfor havde behov for bistand af vognmænd med udstyr 

til og erfaring i kurertjeneste. 

Det  lægges  endvidere  til  grund,  at  Logistic  i  januar måned  2006  ikke  havde  nogen 

udsigt til at få forlænget den kontrakt med UPS, som var baggrunden for, at Logistic havde 

krævet, at vognmændene påtog sig konkurrenceklausulen. 

  Herefter, og idet det er ubestridt, at de sagsøgte ikke havde medansvar for, at Logistic 

mistede  kontrakten med  UPS,  findes  de  sagsøgte  vognmænds  adfærd  under  de  således 

foreliggende  omstændigheder  ikke  at  kunne  anses  som  illoyal  konkurrence  i  forhold  til 

Logistic. Det bemærkes herved, at konkurrenceklausulen ved en umiddelbar læsning vel kan 

forekomme  særdeles  vidtgående  ved  at  forbyde  enhver  form  for  samarbejde  mellem 

vognmænd  og  personer  eller  virksomheder,  der  samarbejder  eller  konkurrerer med UPS, 

men  at  den  dog  ved  en  indskrænkende  fortolkning mod  affatteren  og  til  gunst  for  den 

bebyrdede  må  antages  alene  at  forbyde  sådanne  handlinger,  hvis  de  indebærer  illoyal 

konkurrence, jf. herved den sammenhæng mellem stk. 2, 2. pkt., stk. 2, 1. pkt., og stk. 1, som 

fremgår af klausulens opbygning, og som understreges ved anvendelsen af ordene ”Særligt” 

og ”derfor”. 

  Ved  vurderingen  må  der  tillige  lægges  vægt  på,  at  de  sagsøgte  vognmænd  ikke 

modtog nogen form for betaling for at påtage sig konkurrenceklausulen, at den blev forelagt 

dem  til underskrift uden, at de  fik uvildig  rådgivning om  indholdet af de  forpligtelser, de 

herved  påtog  sig,  at  der  ikke  fandt  nogen  form  for  forhandling  sted,  og  at  de  sagsøgte 

vognmænd af Logistic blev sat i en ”take it or leave it” situation, hvor de fik valget mellem at 

acceptere klausulen  i den udformning, som Logistic på egen hånd havde givet den, eller at 

miste  hele  deres  indtægtsgrundlag.  Klausulen  var  endvidere  usædvanligt  langvarig  og 

indeholdt  ingen geografisk begrænsning,  ligesom den konventionalbod, der  skulle betales 

ved  overtrædelse,  forekommer  ganske  uproportional.  Logistic  har  da  heller  ikke  søgt  at 

håndhæve konkurrenceklausulen ved at begære nedlæggelse af fogedforbud. 

Herefter findes det, i hvert fald under de foreliggende omstændigheder, urimeligt og i 

strid med redelig handlemåde at gøre konkurrenceklausulen gældende over for de sagsøgte 

vognmænd, der således frifindes. 
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Logistic skal i sagsomkostninger betale 10.000 kr. til hver af de sagsøgte til dækning af 

udgift til advokatbistand. 

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T 

 

Transport  Brødrene  v/Rune  Raaschou,  Transport‐Brødrene  v/Michael  Raaschou, 

Andy  Trans  v/Georg  A.T.  Hulstrøm,  Orbit  Service  v/Bill  Volche,  J.  L.  Transport 

v/Johnny M. Larsen og B´s Handel & Transport v/Berit Meisner frifindes, og Logistic 

Consult ApS skal betale hver af dem 10.000 kr. i sagsomkostninger. 

 

 

 

Lars Krobæk  Michael B. Elmer   Ove Andersen 

    (retsformand)  

 

 

 

(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den  

 

 



‐ EVH 

 

 UDSKRIFT 

AF 

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG 

____________ 

 

 

DOM 

 

 

Afsagt den 11. september 2009 af Sø‐ og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident 

Michael B. Elmer og de sagkyndige medlemmer Aksel Gybel og Fl. Lindeløv 

 

V‐38‐07             

S A/S 

(advokat Bjarke Vejby) 

mod   

A 

(advokat Henrik Oehlenschlæger) 

og 

B 

(advokat Johan Petersen) 

 

Indledning og påstande 

 

Under anbringende af, at de har pådraget sig erstatningsansvar over for S A/S (i det følgen‐

de: S) ved som ansatte i V ApS (i det følgende: V) uberettiget at have udnyttet kendskab til Ss 

forretningsgange og formularer, som de havde opnået under deres forudgående ansættelse 

hos S, har S påstået principalt A og B  in  solidum,  subsidiært alene A, dømt  til at betale S 

700.000 kr. med procesrente fra den 2. april 2007. 



‐ 2 ‐ 

 

A og B har påstået  frifindelse, herunder  for påstanden om solidarisk hæftelse. A har 

subsidiært nedlagt påstand om frifindelse mod betaling af et mindre beløb. 

 

As og Bs ansættelsesforhold 

 

A blev den 1. august 2000 ansat som administrationschef hos S, der på sin hjemmeside be‐

tegner sig som en mellemstor ejendomsadministrationsvirksomhed. Den 1. november 2004 

blev han markedschef med ansvar for salg og implementering af kunder. Ved brev af 2. au‐

gust 2005 opsagde han sin stilling til fratræden den 30. september 2005. Den 1. oktober 2006 

tiltrådte han  stillingen  som  administrerende direktør  for den nystartede  ejendomsadmini‐

strationsvirksomhed V. 

B blev den 1. august 2002 ansat hos S som ejendomsadministrator. Den 1. august 2004 

blev han konsulent i Ss datterselskab S Online A/S med ansvar for salg og kundepleje for så 

vidt angår produkterne S Direkte og S Basis. Ved brev af 27. december 2005 opsagde han sin 

stilling hos S til fratræden den 31. januar 2006. Den 22. december 2005 blev han ansat hos V, 

hvor han tiltrådte den 1. februar 2006.  

 

Foreningers skifte af administrator. 

 

I løbet af vinteren og foråret 2005‐2006 opsagde A/B Aastruphave, A/B Tingstedet, E/F Tofte‐

gaardene  og A/B  Forhåbningsholms Allé  12  deres  administrationsaftaler med  S,  som  var 

indgået i 1982, 1994, 2001, henholdsvis på et uoplyst tidspunkt. De indgik i foråret 2006 i ste‐

det aftale om ejendomsadministration med V.  

Bestyrelsen for A/B Forhåbningsholms Allé 12 har afgivet følgende skriftlige erklæring: 

 

”… Efter  [at] Thomas Andersson  ikke  længere var vores  faste kontakt hos S,  faldt  ser‐

viceniveauet betragteligt. I forbindelse med omprioritering af lån i sommeren 2005 … var 

S for sent ude, trods aftale om, at S skulle overvåge, hvornår det var mest gunstigt for os 

at omlægge … Vi fik i slutningen af 2005 en skrivelse fra S med varsel om en for os væ‐

sentlig stigning af adm. omkostningerne … Ovenstående punkter gjorde, at vi besluttede 

os for at undersøge mulighederne for et administrationsskift … I perioden [hvor] A var 

vores kontakt i S, havde vi oplevet en rigtig god personlig service, og ydermere kendte vi 
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A fra den periode, han var andelshaver i AB. Fra denne periode kendte vi også en del til 

As holdninger til driften af en ejendom, og disse stemte godt overens med vores ønsker 

til dette. Da vi samtidig havde erfaret i forbindelse med afholdelsen af foreningens ordi‐

nære generalforsamling  i efteråret 2005, at A  ikke  længere var ansat hos S, men hos V, 

kontaktede vi ham i december 2005 for at få et tilbud på administration af vores AB. …” 

 

Ss og Vs koncepter og formularer 

 

Under  sagen  er  der  gennemgået  og  foretaget  sammenligninger  af  eksempler  på  Ss,  hen‐

holdsvis  Vs  forretningsbetingelser,  breve med  besvarelser  af  henvendelser  fra  ejendoms‐

mæglere og aftaler om overdragelse af andele. Rettens vurdering af ligheder og forskelle af 

fremgår af afgørelsen nedenfor. 

 

Forklaringer 

 

Y har forklaret, at han er indehaver af S, der efter sin stiftelse i 1992 er vokset bl.a. ved opkøb 

af andre administrationsselskaber. Prisen for opkøb af en portefølje er normalt 1,5 – 2 % af 

det faste honorar. S har 32 ansatte, herunder en advokat, et antal  jurister, en regnskabskyn‐

dig og en intern it‐person. De har også et eksternt it‐firma tilknyttet. 

Indtil han blev markedschef i november 2004, var A administrationschef og havde kon‐

takt til foreningerne, hvor han bl.a. administrerede E/F Toftegaardene og førte en byggesag 

for A/B Aastruphave. Han  indskærpede over for A, at han  ikke skulle fortsætte med at ad‐

ministrere  foreningerne,  efter  at  han  var  blevet markedschef. As  kunde‐  og  konkurrence‐

klausul blev samtidig frafaldet. 

B  startede hos S  som  junioradministrator og hørte uddannelsesmæssigt under A. De 

sad tæt på hinanden på samme etage og havde et vist samarbejde i det daglige. B var i sam‐

arbejde med det eksterne  it‐firma med  til at udvikle S Direkte og havde bl.a.  til opgave at 

sørge for, at kunderne prøvede systemet og købte det. Projektet kostede 2 mio. kr. at udvikle. 

B oprettede kunderne og tildelte dem brugernavne og passwords. Han var involveret i gen‐

nemgangen af dokumenthåndteringen, men ikke i indholdet af standarddokumenterne. 

Alle ansatte i administrationen har adgang til Ss paradigmesamling og kan se forenin‐

gernes generalforsamlingsreferater. B havde adgang til både den åbne del af S Direkte, som 
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også kunderne har adgang til, og til den lukkede del med bl.a. formandens navn og adresse. 

Til denne del har kun foreningernes bestyrelser adgang. 

Ss standardkontrakter og ‐dokumenter blev udarbejdet og tilpasset løbende. Noget er 

lavet internt, men de har også anvendt ekstern bistand, bl.a. juridisk. De har selv udviklet et 

standardtilbud og alle aftaledokumenter. Forretningsbetingelserne har de selv udarbejdet  i 

samarbejde med deres advokat, og de er ikke kopieret fra Wroblewski.  Fuldmagter er udar‐

bejdet efter aftale med det enkelte pengeinstitut. 

De har  en vejledende prisliste, men administrationshonoraret  er  til  forhandling med 

kunden. Indtægterne består af administrationshonorar og honorar for løbende ydelser, f.eks. 

overdragelse af andele, hvor prisen beregnes efter en fast listepris, der ikke kan forhandles. 

De supplerende  indtægter udgør  i gennemsnit ca. 50 % af administrationshonoraret. Prisli‐

sten gives i dag til kunderne og er tilgængelig for medarbejderne.  

Deres koncept består bl.a. af oplysningsskema, administrationsaftale og vejledning  til 

køber  og  sælger.  Administrationssystemet  kan  flette  med  Office  og  overføre  navne‐  og 

adresseoplysninger.  Koncepterne holdes tæt til kroppen i firmaet, idet de afspejler Ss ånd og 

værdier. A har ikke været med til at udvikle konceptet, men har benyttet det.  

Forespørgselsskemaet  tager  udgangspunkt  i  et  standardiseret  spørgeskema  fra  en 

ejendomsmægler, men f.eks. oplysning om brandsikring og gebyr for registrering af ejerskif‐

te er tilføjelser, som de selv har lavet. Overdragelsesaftalen er ikke kopieret fra Wroblewskis 

lignende formular, snarere omvendt. Da han i 1992 overtog S, blev der anvendt en lignende 

overdragelsesaftale. 

Generalforsamlingsreferater er Word‐dokumenter, og man tager typisk udgangspunkt 

i sidste års referat. En forening kan fravælge Ss deltagelse på generalforsamlingen.  

I forbindelse med sin opsigelse oplyste A ikke, at han havde fået arbejde hos V.  

B ønskede  i  første omgang  at opsige  sin  stilling,  fordi han  sammen med  sin  familie 

skulle 3 måneder til Thailand. Da Y ønskede at beholde ham i virksomheden, tilbød han ham 

i stedet orlov. Omkring 1. december 2005 ringede B og meddelte, at han igen ønskede at ar‐

bejde. Han  tiltrådte primo december, men sagde op  igen den 27. december 2005, hvor han 

fortalte, at A havde tilbudt ham job. 

Han opdagede, at B efter at være fratrådt sin stilling uberettiget havde  logget sig  ind 

på Ss  it‐system ved at anvende  forkert brugernavn og password. Ellers ville det  ikke være 
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blevet opdaget. Han politianmeldte B for overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 2, og B har 

fået en bøde for overtrædelsen. Det fremgår af Ss log, at B har begået overtrædelserne fra en 

computer hos V. 

Gennem alle årene siden 1992 har S i gennemsnit mistet under 5 % af sine kunder, og 

de har generelt har fået flere kunder, end de har mistet. Der findes et væld af konkurrerende 

administrationsselskaber, men det er særligt til V, at S taber kunder. Fra den 1. oktober 2005 

og 14 måneder frem tabte de 17 kunder til stort set 17 forskellige virksomheder. På det tids‐

punkt havde S varslet en forhøjelse af honoraret for mindre kunder, og de havde regnet med 

at miste et antal kunder. I samme periode fik S 29 nye kunder, der stort set kom fra forskelli‐

ge konkurrenter. 

Bestyrelsesmedlemmerne  i  foreningerne  er  frivillig  arbejdskraft,  og når der  sker ud‐

skiftning  i bestyrelsen, sker der også ofte uskiftning af administrator,  idet medlemmerne af 

bestyrelserne har personlige præferencer. 

Der var problemer med A/B Aastruphave, idet han sørgede for, at denne forening blev 

faktureret for en omprioritering, da han opdagede, at det ikke var sket. Gebyret blev fastsat 

efter en listepris ud fra foreningens gevinst ved omprioriteringen. Han diskuterede ikke den 

konkrete fakturering med A, med hvem han dog havde en mere generel diskussion om liste‐

prisen for omprioriteringer. Først efter opsigelsen af A protesterede foreningen mod faktura‐

en. Det er normalt fast rutine, at en forening i forbindelse med en omprioritering modtager et 

lånetilbud,  hvoraf  omprioriteringsgebyret på  2 ‰  fremgår, men det  fremgår  ikke  af  edb‐

systemet, at et sådant brev er sendt til A/B Aastruphave. 

Han har ikke hørt om problemer med A/B Tingstedet. Han er bekendt med, at Christi‐

na Hansen, der var bestyrelsesmedlem i A/B Tingstedet, i dag er ansat som receptionist hos 

V. 

Han har heller ikke hørt om problemer med E/F Toftegaardene, der var en stor kunde.  

Der var  ikke nogen aftale om overvågning af  lån  for A/B Forhåbningsholms Allé 12, 

idet sådan overvågning sker  i pengeinstitutterne. Da han blev mødt med en ønske om om‐

prioritering, sørgede han  for at  fremskaffe et  tilbud  fra Nykredit, men  foreningen ønskede 

ikke at acceptere det. Han var  ikke bekendt med, at A under sin ansættelse fungerede som 

dirigent og referent ved foreningens generalforsamlinger. 
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A har forklaret, at han blev ansat hos S i 1996 først som regnskabsmedarbejder og senere som 

administrator, administrationschef og senest markedschef. I 1996 var der 4 ansatte, men da 

han i 2000 blev administrationschef, var der 11 ansatte. Kun da han var administrationschef, 

var han underlagt en kunde‐ og konkurrenceklausul. Han beskæftigede sig da primært med 

kunderne, idet en række kunder ikke var særlig loyale, efter at S havde overtaget den porte‐

følje, hvori de indgik. Da S overtog en større portefølje, mistede de således 15 – 20 % af kun‐

derne i denne. Han deltog på generalforsamlinger og bestyrelsesmøder og brugte en del af‐

tener på at ringe rundt til kunderne for at finde ud af, hvad der kunne gøres bedre.  

Han havde ikke med udviklingen af standardbreve at gøre, men kender opbygningen 

af Ss mæglerbesvarelse, som han har udformet. Han har også  lavet mæglerbesvarelsen hos 

V, og den er  ikke kopieret  fra Ss, hverken  fysisk eller elektronisk. Vs mæglerbesvarelse er 

skrevet med udgangspunkt i ejendomsmæglerforespørgslen, uden at han samtidig havde Ss 

tilsvarende  brev  i  hånden. Det  er  et  almindeligt  led  i  ejendomsadministration  at  besvare 

ejendomsmæglerforespørgsler.   

Han har ikke taget nogen elektronisk kopi af Ss administrationsaftale og medbragte in‐

gen elektroniske dokumenter, da han forlod S. 

Når han overtager administrationen af en ejendom, modtager han gamle overdragel‐

sesaftaler, generalforsamlingsreferater osv. og lader sig inspirere heraf, herunder også mate‐

riale,  som den pågældende  forening har modtaget  fra  S. Han har  ikke  kopieret  Ss  forret‐

ningsbetingelser, som han var med til at udforme, men har ladet sig inspirere heraf.  

Da han blev markedschef, var der et par projekter, som han skulle køre færdig, bl.a. en 

byggesag for A/B Aastruphave. Han skulle inden for en 3 måneders periode køre nye kunder 

ind, hvorefter de skulle overleveres til en anden administrator, og han måtte ikke have noget 

med kunderne at gøre derfra. Hvis der var sygdom eller lignende, skete det dog, at kunderne 

kontaktede ham personligt, fordi de kendte ham fra tidligere. 

Det skete, at kunder klagede over dårlig behandling, men han havde svært ved at gøre 

noget ved det, idet det ikke hørte under hans ansvarsområde. Han talte på et tidspunkt med 

Y  om,  at personalet  ikke  var dygtigt nok. Problemer med  kunder  blev diskuteret  i  leder‐

gruppen. Ham bekendt har man ikke drøftet problemer vedrørende de fire foreninger, som 

er omtalt under sagen.  
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Det omprioriteringshonorar på to promille, som var blevet faktureret A/B Aastrupha‐

ve, var i overensstemmelse med Ss prisliste, men han drøftede afregningen med den medar‐

bejder, som havde overtaget kunden, og gav udtryk  for, at man  ikke burde  fakturere efter 

prislisten. 

A/B Forhåbningsholm Allé 12 var blevet varslet en stor stigning i administrationshono‐

raret, og kompromiset blev, at S ikke skulle deltage på generalforsamlingen. På det tidspunkt 

boede han selv i ejendommen, og han påtog sig opgaven som dirigent mod et par flasker vin. 

Efter at han var flyttet, kom han fortsat en gang om året og var dirigent, men deltog  ikke  i 

diskussionerne. 

Da han opsagde sin stilling i august 2005, havde han haft uformelle drøftelser med V 

og to andre mulige arbejdsgivere. Ansættelsen hos V faldt på plads primo september 2005. 

På det tidspunkt drev V virksomhed med projektudvikling og kommanditselskaber, men ik‐

ke med ejendomsadministration. Det var meningen, at han fra den 1. januar 2006 skulle ad‐

ministrere ejendomme for kommanditselskaberne. 

Før sin fratræden havde han  ingen form for kontakt  til bestyrelsesmedlemmerne  i de 

fire foreninger for at fortælle, at han skulle arbejde hos V. A/B Aastruphave fik kun besked 

om, at han skulle stoppe,  fordi han skulle overdrage sagen  til en anden medarbejder.  I de‐

cember 2005 blev han  ringet op af bestyrelsesformand Keld Møllnitz, der spurgte, om han 

havde accepteret den  faktura, som  foreningen netop havde modtaget  fra S, hvilket han be‐

nægtede. Keld spurgte derefter, hvad han lavede nu, og det endte med, at de aftalte et møde.  

Han mener ikke, at han har sagt til Christina Hansen fra A/B Tingstedet, at han stop‐

pede hos S. Hun er hans frisør og fra den 1. januar 2009 ansat hos V. Efter at han var stoppet 

hos  S, nævnte hun  i december‐januar  2005‐2006,  at A/B Tingstedet havde problemer med 

skiftende kontaktpersoner, og spurgte, om V ville administrere kunder som A/B Tingstedet, 

hvilket han derefter drøftede med V. 

På  et  tidspunkt  efter  sin  fratræden blev han kontaktet af  Jette Paarup  fra E/F Tofte‐

gaardene.  

I sommeren 2005 mærkede han, at B ikke var tilfreds med sit ansættelsesforhold, og B 

betroede ham, at han var på vej væk. Tanken om at ansætte ham hos V opstod først efter, at 

B var kommet tilbage fra Thailand. Forud herfor havde han drøftet muligheden herfor med 
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Allan V. Først da der kom en politianmeldelse, hørte han om, at B havde skaffet sig adgang 

til Ss server, og han overvejede i den forbindelse at afskedige ham. 

Han har ingen aftaler med V om, hvad der skal ske, hvis dommen i denne sag går ham 

imod. Han har diskuteret med V, hvad konsekvensen kan blive, men de er enige om først at 

forholde sig til det, når afgørelsen er truffet. Der er ikke noget bindende tilsagn fra V om at 

dække evt. tab. 

 

B har forklaret, at hans arbejde fra den 1. august 2004 som konsulent med ansvar for S Online 

bestod i onlineadministration af selvadministrerende kunder og edb‐opgaver, men ikke tra‐

ditionel ejendomsadministration. Han skulle have S Basis og S Direkte op at køre og sælge 

produktet.   

Inden han  fik orlov, havde han  i  juni måned 2005 sagt sin stilling op,  fordi han  ikke 

længere var glad for at være hos S, hvor stemningen var trykket. Bl.a. fik han på et tidspunkt 

af administrationschefen at vide, at Y havde besluttet, at ingen måtte tale med ham. Opsigel‐

sen blev ændret til orlov, fordi Y forklarede, at han og hans børn på den måde under deres 

tre måneders  rejse  i Thailand  ville  være dækket  af  firmaets  sundhedsforsikring. De  rejste 

medio august og kom hjem medio november. 

I sommeren/efteråret 2005 tog han kontakt til A, idet han vidste, at A var startet op for 

sig selv. A sagde, at han rigtig gerne ville have ham med, men  ikke havde råd til ham  lige 

nu, men  at han  forventede,  at der var noget  arbejde på  vej, uden  at han dog  kunne  sige 

hvornår. 

Da han kom hjem fra sin rejse, kontaktede han igen A, der forventede, at der ville blive 

plads  til ham  inden  for overkommelig  tid. Han modtog andre  jobtilbud, men  takkede nej, 

idet han havde et ønske og måske også en forventning om at blive ansat hos A, selvom der 

ikke var nogen sikker aftale.  

Af økonomiske grunde var han nødt til  igen at arbejde hos S efter sin orlov. Højst 14 

dage efter at han var startet på ny den 8. december 2005, ringede A og tilbød ham at admini‐

strere et kollegium med 100 lejemål fra 1. februar 2006, hvilket han accepterede. Han sagde 

derfor op hos S den 27. december 2005 og startede hos V den 1. februar 2006. Administratio‐

nen af kollegiet kom dog først på plads fra den 1. maj 2006. I opsigelsesperioden arbejdede 

han fortsat for S. 
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I forbindelse med sit arbejde hos S modtog han en mail, når en kunde tilmeldte sig S 

Direkte, hvorefter han kontrollerede kundens bopæl og identitet, og oprettede vedkommen‐

de  i Typo3, der er et administrationsprogram, og tildelte rettigheder som f.eks. bestyrelses‐

medlem  eller  beboer. Han  havde  som  administrator  adgang  til  Backend,  hvor  brugernes 

navn, telefonnummer og kodeord fremgår, men ikke øvrige oplysninger om foreningen. Det 

krævede adgang gennem S Direkte, som han på intet tidspunkt været inde i efter sin fratræ‐

den. Han kunne  i princippet  finde brugernavn og password på bestyrelsesmedlemmer via 

Backend, som herefter kunne anvendes gennem S Direkte. Han har ikke beskæftiget sig med 

foreningerne, mens han var hos S eller haft kendskab til foreningernes økonomiske forhold. 

Han har ikke videregivet oplysninger om foreningerne til V. 

Han forsøgte at foretage log‐in på Ss edb‐system af nysgerrighed, ikke for at gøre noget 

ondt. Y politianmeldte ham, og han vedtog en bøde på 1.200 kr. for overtrædelse af straffelo‐

vens § 263, stk. 2, ”ved i perioden fra 9. februar 2006 til 21. marts 2006 flere gange uberettiget 

at have skaffet sig adgang under anvendelse af rette password.”  

Vidnet  og de  eksterne  it‐konsulenter  anvendte Admin  som brugernavn hos  S. Derudover 

havde han selv brugernavnet TOC.  

Hos V er han beskæftiget med ejendomsadministration. Han har ikke bonusordning el‐

ler lignende hos V, men modtager alene fast løn. 

 

Keld Möllnitz har  forklaret, at han som  formand  for A/B Aastruphave på et  tidspunkt  i  ju‐

ni/juli 2005 ringede til A  i anden anledning og fik at vide, at A var stoppet, men  ikke hvor 

han nu var ansat.  

På  foreningens  generalforsamling  i  2006  tiltrådte medlemmerne  bestyrelsens  indstil‐

ling  om  at  skifte  administrator. De  indhentede  tilbud  fra  andre,  herunder V  ved A, med 

hvem de  også holdt møde,  og det  blev  senere på  en  generalforsamling  vedtaget,  aat han 

skulle være ny administrator. Tilbuddet fra V var beløbsmæssigt som Ss, men afveg +/‐ 10 ‐ 

50.000 kr. Alle de tilbud, de fik, havde været i samme størrelsesorden, og da det var kvalite‐

ten af arbejdet, der var afgørende for dem, og de havde tillid til A, valgte de V. 

Fakturaen for omprioriteringen var en stor del af årsagen til opsigelsen, men den over‐

vejende grund var den manglende bistand under byggesagen, som S havde lagt over på be‐

styrelsen selv, efter at A var stoppet. De var ikke utilfredse med den rådgivning, de modtog 
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fra A under hans ansættelse hos S. Det var først efter, at en anden medarbejder havde over‐

taget  administrationen,  at utilfredsheden opstod, hvilket han gjorde den nye medarbejder 

bekendt med. 

 

Jette Paarup har  forklaret, at hun  indtil 2009 var  formand  for E/F Toftegaardene, hvor hun 

fortsat er medlem af bestyrelsen. Foreningen var meget  tilfreds med A som administrator. 

Hans efterfølger hos S udviste forsømmelighed, bl.a. med betalingerne, og da denne blev ud‐

skiftet med en anden, var de heller ikke tilfredse. I efteråret 2005 opsagde foreningen herefter 

aftalen med S. 

Administrationsaftalen med V blev forhandlet på plads med A. Der er kun 5‐10.000 kr. 

i forskel på Vs og Ss honorar, og også gebyrerne er stort set de samme. Hun har indtryk af, at 

administration normalt koster omkring 1.000 kr. pr.  lejlighed. De modtager  løbende  tilbud 

fra forskellige administratorer.  

A  fortalte  ikke, at han skulle stoppe hos S, som han heller  ikke har miskrediteret. En 

dag  sent på  efteråret, da de  sad  og  snakkede  i  bestyrelseslokalet, hørte deres  rengørings‐

mand, Jan, at de talte om A, og Jan vidste, hvor han nu var ansat. De behøvede ikke mange 

overvejelser, før de kontaktede A, idet der ikke var tvivl om, at det var ham, de ønskede som 

administrator af ejerforeningen. Når der  i generalforsamlingsreferatet for 2006 ikke står no‐

get om utilfredshed med S, skyldes det, at referatet er skrevet af en medarbejder derfra, som 

de  ikke ønskede at orientere om, at der allerede  inden generalforsamlingen var  truffet be‐

slutning om at opsige aftalen med S. 

 

Parternes synspunkter 

 

Ss advokat har gjort gældende, at A og B ved at overtræde markedsføringslovens §§ 1 og 19 

har pådraget sig erstatningsansvar over for S.  

B har erkendt, at han ved anvendelse af en computer hos V  loggede sig  ind på Ss  it‐

systemer. Denne opførsel har  ikke medført ansættelsesretlige  reaktioner  fra V, uanset at B 

har udført sin it‐kriminalitet fra Vs lokaler. Bs forklaring om, at han alene gik ind i Backend, 

må anses for utroværdig. Ved anvendelse af foreningernes brugernavne og passwords kunne 
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han følge med i foreningernes oplysninger og bl.a. se generalforsamlingsreferater og navne, 

adresser og telefonnumre på alle i bestyrelsen.   

Det må tillægges betydning, at A var referent på den generalforsamling i 2005 hos A/B 

Forhåbningsholms Allé 12, hvor der blev truffet beslutning om ny administrator, og at Y har 

forklaret, at han ikke tidligere har hørt, at A fungerede som dirigent på generalforsamlingen. 

Ss koncept som helhed er unikt og beskyttet efter markedsføringslovens § 19, idet det 

har særpræg og er et produkt af en løbende udvikling gennem mange år. A havde som ansat 

hos S kendskab til projektet, men deltog  ikke  i udviklingen heraf. Kopieringen kunne have 

været modbevist ved  fremlæggelse  af  administrationskoncepter  fra  andre  administratorer, 

men det er ikke sket. Det samlede koncept er livsnerven for S. 

Ud  fra en helhedsbedømmelse er det helt usandsynligt, at A skulle have udviklet Vs 

administrationsaftaler, forespørgselsskemaer, fuldmagter og oplysningsskemaer uden at ha‐

ve været i besiddelse af Ss materiale, hvilket også fremgår ved en simpel sammenholdelse af 

Vs og Ss koncepter. Også Vs forretningsbetingelser er en fuldstændig afskrift af Ss. 

Såfremt retten finder, at et koncept ikke kan anses for beskyttet efter markedsførings‐

lovens § 19, er der i hvert fald tale om uantagelig adfærd og konkurrence og overtrædelse af 

god markedsføringsskik,  jf. markedsføringslovens § 1. V har oplevet en systematisk tilgang 

af kunder fra netop den kreds af kunder, som A havde  tilgang  til. A har opført sig  illoyalt 

både  i og efter ansættelsesforholdets ophør, og det er  i den  forbindelse uden betydning, at 

han ikke var underlagt en kunde‐ og konkurrenceklausul.  

Som  følge af de sagsøgtes overtrædelse af markedsføringsloven og Bs  it‐kriminalitet, 

har S lidt et tab, som de sagsøgte solidarisk skal erstatte. Erstatningen må opgøres til den mi‐

stede årlige administrationsindtægt samt supplerende indtægter på ca. 50 % af administrati‐

onshonoraret,  tillagt  et beløb  for  salg  af goodwill på  1,5‐2 %  af  administrationshonoraret. 

Dette medfører et samlet tab på mindst 700.000 kr. 

 

As og Bs advokater har gjort gældende, at A ikke har overtrådt markedsføringsloven i forhold 

til S, og at markedsføringslovens § 1  i øvrigt  ikke finder anvendelse,  idet han ubestridt har 

handlet som privat person og ikke som erhvervsdrivende. 

Ejendomsadministration er et område, hvor personlig tilknytning har stor betydning. S 

har ikke dokumenteret, at A har udvist illoyalitet i form af at tage kontakt til kunder og for‐
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søge at overtale dem til at skifte over til hans nye ansættelsessted. De 4 – 5 kunder, der over‐

gik til V, gjorde dette helt på deres eget initiativ. Der må i den forbindelse lægges afgørende 

vægt på kundernes begrundelser for opsigelsen. Bestyrelsesformand Keld Möllnitz har for‐

klaret, at A/B Aastruphave ikke var tilfreds med Ss arbejde, efter at As efterfølger som admi‐

nistrator havde overtaget administrationen af foreningen, og at håndteringen af byggesagen, 

sammenholdt med fakturaen for omprioritering var dråben, der fik bægeret til at flyde over, 

så de måtte opsige administrationsaftalen. Også Jette Paarup som tidligere formand for A/B 

Toftegaardene og Christina Hansen for A/B Tingstedet har angivet utilfredshed med S som 

opsigelsesgrund, og det må være uden betydning, at Christina Hansen efterfølgende er ble‐

vet  ansat hos V. Bestyrelsen  for A/B Forhåbningsholms Allé  12 har  ligeledes  angivet util‐

fredshed med manglende omprioritering som opsigelsesgrund. Der er således  ingen doku‐

mentation  for  illoyalitet  i  forbindelse med, at A og B  forlod S, og det er  ikke  illoyalt, at A 

valgte at ansatte en tidligere kollega hos V.  

Der er herefter ikke påvist nogen form for ansvarspådragende adfærd, og A er i øvrigt 

ikke bundet af nogen konkurrence‐ eller kundeklausul. 

Idet markedsføringslovens § 1 i givet fald alene gælder for V, men ikke kan gøres gæl‐

dende  i  forhold  til en almindelig ansat som A, kan alene markedsføringslovens § 19 gøres 

gældende. Denne  bestemmelse  omfatter  imidlertid  alene  erhvervshemmeligheder. Det  er 

korrekt, at Vs og Ss overdragelsesaftaler fra ord til andet er identiske, men det skyldes den 

måde, man overdrager boliger på, herunder de lovkrav, som disse aftaler er underlagt, og et 

paradigme  til en overdragelsesaftale har hverken særpræg og værkshøjde,  ligesom den på 

ingen måde er hemmelig, men tværtimod offentligt tilgængelig, når den resulterer i en over‐

dragelsesaftale, som  leveres ”ud af huset”  i  færdig  form  til de deltagende parter. Overdra‐

gelsesaftalen svarer desuden  til den slutseddel  for køb af andelsboliger, der kan købes hos 

Wroblewski. Når man  i  forbindelse med overdragelsen  af  en  andelsforening modtager  en 

ejendoms dokumenter, modtager man også bl.a.  tidligere overdragelsesaftaler mv., og den 

nye administrator kan derfor frit anvende dem i den fortsatte servicering af foreningen. 

A har  ikke anvendt materiale, der  er  frembragt ved  indbrud  i Ss  server, og der  er  i 

hvert  fald  ingen  som helst dokumentation  for, at A og B  skulle have handlet  i  fællesskab 

vedrørende overtrædelsen af straffelovens § 263, stk. 2. Betingelserne for solidarisk hæftelse 

er således ikke opfyldt.  
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Endvidere har S ikke dokumenteret noget tab. Kunderne er ikke stavnsbundne til S, og 

når de pågældende kunder var utilfredse med S, stod det dem frit for at forlade denne admi‐

nistrator, hvilket de formentlig ville have gjort under alle omstændigheder.  

 

Bs advokat har yderligere anført, at B under sin ansættelse hos S intet havde med de nævnte 

fire foreninger at gøre og derfor ikke kan have pådraget sig ansvar for, at de ”fyrede” S som 

administrator. 

Det erkendes, at B uberettiget skaffede sig adgang til Ss it‐system, for hvilket han har 

vedtaget og betalt en bøde på 1.200 kr. B besøgte imidlertid alene Typo3 Backend, der er et 

rent administrativt styresystem og ikke indeholder kundeoplysninger af nogen art. Han har 

således ikke skaffet sig adgang til nogen erhvervshemmeligheder og har ikke modtaget no‐

gen oplysninger om foreningerne. Af samme grund har han  ikke kunnet videregive og har 

ikke videregivet oplysninger herom til andre, herunder til A eller V. Der findes i sagen ikke 

et eneste eksempel på en erhvervshemmelighed. Standardbreve til f.eks. en ejendomsmægle‐

re kan ikke anses for en erhvervshemmelighed, og Vs og Ss breve var ikke ordret identiske, 

men blot rutinemæssige standardformularer. 

 

Sø‐ og Handelsrettens afgørelse 

 

Det lægges ved afgørelsen til grund, at A under sin ansættelse hos S erhvervede sig et indgå‐

ende kendskab  til dette  selskabs ejendomsadministration og herunder de aftaleformularer, 

breve osv., som S havde udviklet, og som var  lagt  ind  i  it‐systemerne, således at de kunne 

flettes med Office‐pakken. 

Retten har foretaget en sammenligning mellem de forelagte aftaler og formularer fra S, 

henholdsvis fra V, og den viser, at A i sit arbejde for V har gjort brug af disse formularer i en 

så enslydende form, at hans anvendelse heraf alene kan hidrøre fra egentlig kopiering og ik‐

ke kan være  fremkommet blot som  resultat af hans egen hukommelse. Det bemærkes her‐

ved, at det efter fremlagte udskrifter af loggen for Ss hjemmeside må lægges til grund, at de 

overtrædelser af straffelovens § 263, stk. 2, som B har vedtaget en bøde  for at have begået 

ved at logge sig ind på Ss it‐system, er foretaget fra hans computer hos V. 
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 Retten  finder  imidlertid, at de  formularer  til aftaleindgåelse, afgivelse af oplysninger 

for ejerforeninger og andelsboligforeninger, herunder uddrag af  lovtekster mv.,  som S an‐

vender, ikke i sig selv kan betegnes som erhvervshemmeligheder, særlig da de pågældende 

formularer og paradigmer er beregnet  til og har givet  sig udslag  i dokumenter og aftaler, 

som er sendt til eller er indgået med personer uden for Ss virksomhed. De pågældende for‐

mularer  og paradigmer kan herefter  ikke betegnes  som hemmelige,  og der  er derfor  ikke 

grundlag for at dømme A og B for overtrædelse af markedsføringslovens § 19. Det er endvi‐

dere  ikke godtgjort, at Ss koncept  for ejendomsadministration adskiller  sig  fra andre virk‐

somheders måde at administrere ejendomme på.  

S har ved at frafalde konkurrence‐ og kundeklausuler afskåret sig fra at hindre A  i at 

udnytte de almindelige kundskaber, færdigheder og holdninger vedrørende ejendomsadmi‐

nistration, som han har erhvervet under sin oplæring og sit arbejde for S, ved at skifte til et 

tilsvarende arbejde hos en anden arbejdsgiver, her V.  

Det bemærkes, at markedsføringslovens § 1 ikke finder anvendelse på handlinger ud‐

ført af almindelige arbejdstagere, men alene gælder  for erhvervsdrivende, og at S  ikke har 

inddraget V i sagen. 

A og B skal derfor frifindes. S skal betale 50.000 kr. i sagsomkostninger til hver af dem 

til dækning af udgift til advokat. 

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T 

 

A og B frifindes. 

S A/S skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale 50.000 kr. til A og 50.000 kr. til B.  

 

 

Aksel Gybel          Michael B. Elmer       Fl. Lindeløv 

                 (Retsformand) 

 

 

 

(Sign.) 

___  ___  ___ 
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Udskriftens rigtighed bekræftes 

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

 

 



 

 

UDSKRIFT 

AF 

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG 

____________ 

 

 

  

  

 

DOM  

 

 

Afsagt den 22. december 2009 

 

F-4-05       

Ledernes Hovedorganisation som mandatar for F 

(Advokat Bo Lauritzen) 

mod 

 

Jimco A/S (tidligere Jimco KPC A/S) 

(Advokat Henrik Thorup Pedersen) 

 

adciterede 2) A 

(advokat Thomas Højlund) 

 

adciterede 3) B 

(Advokat Jørgen Vangsgård) 

 

 

Indledning 
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Sagen vedrører spørgsmålet, om F har krav på feriepenge, og om A og B sammen med F har 

misligholdt deres forpligtelser over for Jimco A/S (tidligere Jimco KPC A/S), og om de har 

overtrådt markedsføringsloven. 

  

Jimco KPC A/S har i dag skiftet navn til Jimco A/S, men benævnes i det følgende fortsat som 

Jimco KPC A/S.  

 

Jimco A/S, der er moderselskab for Jimco KPC A/S, har tilsvarende skiftet navn og hedder i 

dag Kjølby – Research & Development A/S, men benævnes i det følgende som Jimco A/S. 

Virksomheden er beliggende i X-købing. 

 

SwedJimco I bruges som betegnelse for det selskab, SwedJimco AB, hvori Jimco A/S og B 

havde samarbejde, mens SwedJimco II bruges som betegnelse for det senere SwedJimco AB, 

som vedrører samarbejdet mellem Jimco A/S, A og C. 

 

WBT Scandinavia AB, der benævnes i det følgende som WBT, var et selskab, der ejedes af F 

og A. Selskabet er erklæret konkurs, og bobehandlingen er sluttet uden dividende til simple 

kreditorer. Sagen er derfor bortfaldet over for WBT. 

 

Påstande 

Ledernes Hovedorganisation har som mandatar for F nedlagt påstand om, at Jimco KPC A/S 

skal betale 82.014,25 kr. til F, subsidiært feriegodtgørelse med 55.831 kr. til Arbejdsmarkedets 

Feriefond og feriegodtgørelse med 26.183,25 kr. til F, alt med procesrente fra sagens anlæg 

den 10. juli 2003.  

 

Kravet består af feriepenge for 2001 55.831 kr. og feriepenge for 2002 22.183,25 kr. 

 

Jimco KPC A/S har påstået frifindelse over for F’s påstande.  

 

Jimco KPC A/S har herudover nedlagt påstand om, at F, A og B in solidum eller alternativt 

skal betale Jimco KPC A/S 1.000.000 kr. med procesrente fra den 21. september 2005.  
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Kravet består af følgende poster: 

- F’s løn i perioden oktober 2001 - juni 2002                 351.000 kr. 

- Værdi af fri bil i samme periode                                                                     46.872 kr. 

- Forudbetalt provision i samme periode                                                        45.000 kr. 

- Jimco KPC’s omkostninger til advokat, revisor og bogholder i  

forbindelse med undersøgelse og afklaring af sagsforløbet                    600.000 kr. 

- Omsætningstab i perioden oktober 2001 – juni 2002                             3.000.000 kr. 

 

Kravet er begrænset til 1.000.000 kr.   

        

A har påstået frifindelse over for Jimco KPC A/S’ påstand om betaling.  

 

F og B har over for Jimco KPC A/S’ påstand om betaling påstået frifindelse, subsidiært mod 

betaling af et mindre beløb. 

 

Sagen er anlagt den 10. juli 2003 ved Retten i X-købing, som har henvist sagen til Sø- og 

Handelsretten, og adcitation er sket den 20. september 2005. Ved kendelse af 26. februar 2008 

traf Sø- og Handelsretten afgørelse om, at sagen mod A og B med rette var anlagt ved Sø- og 

Handelsretten. 

 

Oplysningerne i sagen 

Jimco-koncernen 

Jimco-selskaberne arbejder med udvikling, fremstilling, markedsføring, salg og distribution 

af udstyr med anvendelse af UV-C og ozonteknologi. Selskaberne ejes af Jimmy Larsen. 

Jimco A/S har europæisk patent nr. DK/EP 0936941 med indleveringsdato den 23. april 

1997. Af patentbeskrivelsen fremgår, at opfindelsen angår ”fremgangsmåde og aggregat til at 

fjerne og/eller destruere organiske stoffer i forurenet luft”.   

  

F’s ansættelse og WBT  
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F tiltrådte sin stilling hos Jimco KPC A/S den 1. januar 2000. Af hans ansættelseskontrakt, der 

er underskrevet den 20. januar 2000, fremgår følgende: 

 

”Vedr.: Ansættelse 

JIMCO KPC A/S har hermed den glæde at tilbyde dig ansættelse i henhold til aftale: 

 

Starttidspunkt: 

01.01.2000 

 

Ansættelse i henhold til funktionærloven. 

 

Prøvetid: 

De første 3 mdr. anses for prøvetid 

Efter prøvetidens udløb: 6 mdr. opsigelse fra begge parter. 

 

Bil- og telefonordning: 

Bil i øvre mellemklasse kvalitet og mobiltelefon stilles til rådighed ved ansættelsens begyndelse. 

 

Løn:  

Er aftalt til kr. 30.000,00 pr md. (betales bagud). 

 

Der er indgået aftale om overskudsdeling som følger: 

Der udbetales 6 % af netto overskuddet, før skat og renter. 

 

I lønnen indgår evt. overarbejde. (Afspadsering eksisterer ikke i ansættelsesforholdet).” 

 

På F’s visitkort er under hans navn anført titlen ”Direktør/Manager”. 

F fik den 4. september 2000 prokura i forhold til Jyske Bank, ifølge hvilken han havde 

fuldmagt til at oprette instrukser, godkende flytning, godkende betaling og godkende be-

skeder samt forespørge. 

Den 3. april 2002 stiftede F og A firmaet WBT Scandinavia AB. 

Ved skrivelse af 20. juni 2002 opsagde F sin stilling pr. 30. juni 2002 til fratræden pr. 31. 

december 2002. I opsigelsen anfører han, at han opsiger sin ”stilling som direktør i Jimco 

KPC A/S”. 

Den 8. juli 2002 modtog Jimco A/S en henvendelse fra en australsk kunde, Curtin 

Foodservice Equipment, som også havde modtaget sålydende brev fra WBT:  
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”WBT Scandinavia AB is a company in the air treatment business, with a focus in the commer-

cial kitchen segment.  

We are working with the UV-C and ozone technology, where we integrate our units in kitchen 

hoods.  

WBT Scandinavia AB has several years of experience in the commercial kitchen and the air 

treatment business, and are working with companies like Halton Group, and Electrolux among 

others in Europe today.  

 

We have had a business relation with a Danish company in the same business earlier, but since 

they don’t are reliable to work with, we had to stop the co work.  

We understand that Curtin Foodservice Equipment have had contact with the same company, 

but without any luck.  

 

We hereby hope that WBT Scandinavia AB will get the chance to show Curtin Foodservice 

Equipment how our product can be integrated into your kitchen hoods, and what the technol-

ogy can do for the environment in the commercial kitchens.  

...” 

 

Den 9. juli 2002 kl. 17.43 sendte F til Jimmy Larsen en fax, hvori han meddelte, at han holdt 

ferie i 3 uger og 3 dage fra onsdag den 10. juli 2002 til mandag den 5. august 2002.  

Den 10. juli 2002 blev F bortvist fra sin stilling efter et møde med Jimmy Larsen og 

dennes advokat. 

Jimco KPC A/S anmeldte F, A og WBT til politiet, som efter ransagning hos de pågæl-

dende opgav påtalen. 

Ved skrivelse af 16. september 2002, sendt til Jimmy Larsens advokat, fremsatte Leder-

nes Hovedorganisation på vegne af F krav om betaling af feriepenge på 82.014,25 kr.  

 

Der er fremlagt bilag til illustration af WBT’s aktiviteter, herunder WBT’s hjemmeside. Af 

hjemmesiden fremgår blandt andet følgende:  

 

”WBT Scandinavia AB är ett internationellt miljöföretag, med huvudkontor i Sverige, som 

utvecklar och producerar anläggningar för rening av luft med avancerad UV-C och ozontekno-

logi.” 

 

 Det fremgår endvidere af de fremlagte udskrifter af hjemmesiden, at siden er opdateret 

i februar 2002 af A.  
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Endvidere er fremlagt en ordrebekræftelse af 17. juni 2002 vedrørende salg af 1 stk. 

”KPC luftrening 1500-39-4” til ”Restaurang Gråbröder Torv 21” i København for 52.000 kr. 

Om ”Garantitid” er anført: ”12 månader från leverans på SwedJimco’s lager. Gäller ej UV 

lampor”. Dokumentet er undertegnet ”WBT Scandinavia AB A”.  

Et andet eksempel er udateret markedsføringsmateriale med et introduktionsbrev på 

engelsk, underskrevet af A, som WBT ifølge brevets indhold har sendt potentielle kunder. Af 

brevet, som var bilagt teknisk brochuremateriale, fremgår blandt andet: 

 

”… 

We have found your address via internet, and can see that you are in the same business as we 

are.  

 

Let me introduce WBT Scandinavia AB to you. 

 

WBT Scandinavia AB is an environmental company, working in the air treatment business, with 

focus on commercial kitchens. 

We are working with the UV-C and Ozone technology (read the info. brochure). 

 

WBT Scandinavia AB has its focus in Europe, with highly recommended sub contractors in 

most of the European Countries, and are now looking in to new markets. 

 

Our hope is now that You are interested in this technology. 

…”  

 

Markedsføringsmaterialet er sendt til blandt andet firmaet KONTEC i Hjortshøj, Jimco Tech. 

PTE Ltd. i Singapore og et firma i Hong Kong. 

  

SwedJimco I og SwedJimco II 

I begyndelsen af 2000 stiftede Jimco A/S og B selskabet, SwedJimco AB.  

 Af Shareholders Agreement, underskrevet den 22. marts 2000 af B og Jimmy Larsen, 

fremgår, at Jimco A/S tegnede 30 % af aktiekapitalen, mens B tegnede 70 %. Af aktionær-

overenskomsten fremgår følgende af præamblen:  

 

“WHEREAS  Jimco A/S has acquired considerable expertise and know-how for the design and 

construction of equipment utilizing UV-C & OZONE Technology to: 

 Generate ozone for use in destroying odor, oxidizing organic material and 

air freshening, 
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 Treat odorous and organics (including fats) by the combined reaction of UV-

C and ozone in a process described in Patent Title “Procedure and Filter De-

vice for Removal and/or Destruction of Organic Substances in Contaminated 

Air”. International Publication Number WO 97/39823 with International 

Publication date of 30 October 1997, 

 sterilize water and air using UV-C, 

 Treat water with ozone,  

 Treat or process other materials or applications not currently recognized by 

the aforementioned parties 

WHEREAS  B is engaged in the business to market, sell and utilize equipment for air and wa-

ter treatment using UV-C and ozone technology…” 

 

Under aftalens artikel 8, Partners’ Covenants, fremgår følgende:  

 

”8.1. 

Jimco A/S and B will not at any time during the duration of this Agreement directly or indirect-

ly engage themselves, financially or otherwise in any form of activity that would conflict or be 

in competition with the activities of the Company.  

8.2. 

Jimco A/S and B will ensure that the Company in its utilization of technology, know-how, 

brand names, trademarks and designs shall not infringe the rights of any third parties. 

8.3.  

The Partners agree that for the purpose of its operations, the operations of the Company shall 

be geographically limited to Sweden such that it will not do, or attempt to do, any business or 

engage in any activity in contemplation of doing, or attempting to do, any business in any other 

country and the shareholders undertake to restrict the operations of the Company or to procure 

or authorize such restriction, accordingly. 

8.4. 

All existing patents, trademarks and other industrial rights in Jimco A/S’s equipment and tech-

nology are the property of and remain the property of Jimco A/S, which B accepts.  

8.5. 

Any developments made by either the Company or B of design or construction methods of 

parts that are comprised by Jimco A/S’ intellectual property rights will belong to Jimco A/S." 

 

Artikel 10 om fortrolig information er sålydende: 

 

”10.1. 

 All drawings and other technical documents regarding Jimco A/S’ equipment or its manufac-

ture submitted by Jimco A/S to the Company and B prior or subsequent to the formation of the 

Agreement shall remain the property of Jimco A/S. Drawings, technical documents or other 

technical information received by the Company or B shall not without Jimco A/S’ express and 

written consent be used for any other purpose than that of which they were submitted. They 



- 8 - 

 

 

may not without the consent of the submitting party be copied, reproduced, transmitted or oth-

erwise communicated to a third party. 

10.2. 

At any termination all written material shall be returned to Jimco A/S. 

10.3. 

The Company and Partners undertake to treat as strictly confidential any information so made 

available (whether before or after the date of this Agreement). The Company and Partners un-

dertake not to disclose it to third parties without Jimco A/S’s express written consent and accept 

liability for any disclosure made by any of the Company or B employees to whom the Company 

or B shall have communicated such information. 

10.4.  

Any information or technical know-how concerning the equipment of Jimco A/S is still strictly 

confidential if the Agreement is terminated or Jimco A/S chooses to sell its share. The Company 

and B are not allowed to use nor disclose such information at all.”  

 

Artikel 11 om salg af aktier har følgende ordlyd: 

 

“… 

11.2. 

If Jimco A/S chooses to sell its shares the Company can not keep and use the name of Jimco in 

any way, if Jimco A/S is no longer a Partner in the Company as all rights to the name belongs to 

Jimco A/S. Furthermore, all information concerning the UV-C technology and know-how be-

longs to Jimco A/S and B accepts never to use such technology and know-how.  

…” 

 

Artikel 12 indeholder bestemmelser om værneting og lovvalg og fastslår, at dansk lov skal 

være gældende i forholdet mellem parterne.  

 I sommeren 2000 blev B syg, og samarbejdet mellem Jimco A/S og B ophørte medio 

2001. I den forbindelse underskrev parterne den 13. september 2001 følgende tillæg, ”Ad-

dendum N°. 1”, til aktionæroverenskomsten:  

 

”The Partners hereby mutually agree that the Company SwedJimco AB (Reg. N°. 556584-0690 

gives up its rights to the name SwedJimco as well as all rights of distributorship of Jimco Prod-

ucts. All obligations in relations to confidentiality (Article 10) and Sale of share (Article 11) will 

remain in force as stated in the Agreement.  

 

It is further agreed that all activities and rights of the Company are transferred to the own-

ers/Partners of SwedJimco AB (Reg. N°. 556562-8137).” 
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B havde i brev af 8. juli 2001foreslået Jimco A/S at fortsætte samarbejdet med A, mens han 

selv fortsatte med at arbejde i sit firma B Production AB.  Af B’s udaterede forslag for Swed-

Jimco fremgår blandt andet:  

 

”Jag har skissat lite på följande förslag om vi kan komma överens med övertagende av Swed-

Jimco AB. 

 

Mitt förslag innebär att du övertar firman och driver den som din egen tillsammans med 

danskarne. De lägger sig inte i firmans skötsel, men har 30 % av aktiekapitalet och Jimmy Lar-

sen är ordförande i styrelsen. … 

 

Jag vill själv fortsätta som förut med Electrolux Ventilation och jag anser att de produkter, som 

finns i katalogdel 2:40 med Jimcos komponenter fortfarande skall säljas genom oss, bara med 

den skillnaden att SwedJimcos komponenter kommer från Malmö istället.  

… 

Jag anser att jag själv kan tillföra många idéer om konstruktioner och marknadsföring och 

kommer att utveckla produkter med FLO och sälja dessa över vår firma. Säkerligen finns det en 

hel del att göra med fornättring av mina tidigare konstruktioner och det finns säkert plats för 

nya produkter undan för undan. 

 

Jag vill alltså att Electrolux Ventilation skall ha sådanna priser att vi fortfarande kan sälja pro-

dukterne över mina vanlige återförsäljere. 

Däremot tycker jag att du skall försöka komma in hos andra tillverkare av storköksventilation 

såsom Söderhamn, Sefovent, PM-kåpan m.fl. Det kan också vara möjligt att Halton nu bliver 

mere interesserade av ett samarbete om inte jag finns med i bilden. 

I dessa fall kan du sälje FLO-ramar och skåp och låta dem själv utforma produkterna efter egne 

modeller.  

… 

 

Jag har förstått att du är intresserad och jag tror att du är rätte mannen för dette uppdrag. Som 

du hörde har jag diskuterat frågan med Jimmy Larsen och jag tror inte att han kommer att ha 

några indvändinger.  

…” 

 

Ved e-mail af 1. august 2001 til Jimmy Larsen skrev B, at det enkleste ville være, at lade A’s 

firma skifte navn til SwedJimco AB.  

 Ved e-mail af 1. august 2001 skrev Poul H. Jensen fra Jimco A/S følgende til B:  

 

”Jeg har talt med Jimmy, som er ude af huset i dag, og vi har ingen indvendinger mod at fore-

tage firmaændringen, som du har foreslået. Tal evt. også med A om e-mail domainet 

@swedjimco.se, som han måske også kan overtage.” 
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Det blev aftalt, at samarbejdet mellem Jimco A/S og A skulle foregå i A’s selskab, A Ventila-

tionsteknik AB, som herefter ændrede navn til SwedJimco AB.  Jimco A/S overtog 30 % af ak-

tiekapitalen, men indskød ikke kapital i det nye SwedJimco. Jimmy Larsen, F og C blev valgt 

til bestyrelsen, og A blev direktør.  

 Der er under sagen fremlagt en udateret og ikke underskrevet aktionæroverenskomst 

mellem Jimco A/S, A og C. Aktionæroverenskomsten er for så vidt angår rettigheder og plig-

ter i det væsentlige identisk med aktionæroverenskomsten for det første SwedJimco AB, 

herunder også bestemmelserne om dansk værneting og dansk lovvalg.  

 Der er endvidere fremlagt en udateret og ikke underskrevet ”Sub-supply and Confi-

dentiality Agreement” mellem Jimco A/S og SwedJimco AB. Af denne fremgår blandt andet 

følgende: 

 

”… 

§ 1 

By this AGREEMENT SwedJimco is obligated to buy the PRODUCT from Jimco only.  

… 

 

§ 2 

Jimco grant to SwedJimco the sole and exclusive right to sell and market the PRODUCT in the 

AGREED TERRITORIES.  

 

The AGREED TERRITORIES are: 

 Sweden 

Jimco shall also function as sub-supplier to SwedJimco of spare parts such as ballasts, sockets 

and UV-C lamps. 

… 

 

§ 4 

All drawing and other technical documents regarding the PRODUCT or its manufacture sub-

mitted by Jimco to SwedJimco prior or subsequently to the formation of the AGREEMENT shall 

remain the property of Jimco. Drawings, technical documents or other technical information re-

ceived by SwedJimco shall not without Jimco’s express consent be used for any other purpose 

than that for which they were submitted. They may not without the consent of the submitting 

party be copied, reproduced, transmitted or otherwise communicated to a third party.  

… 

 

§ 5 
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SwedJimco undertakes to treat as strictly confidential information so made available (whether 

before or after the date of this agreement). SwedJimco undertakes not to disclose it to third par-

ties without Jimco’s prior express consent and accepts liability for any disclosure made by any 

of SwedJimco’s employees to whom SwedJimco shall have communicated such information. 

 

SwedJimco further undertakes that such information shall not be used by SwedJimco or any of 

his employees or by any third party except either for the purpose of this AGREEMENT or for 

those of some subsequent agreement between the parties hereto.  

 

Any information or TECHNICAL KNOW-HOW concerning the PRODUCT is still strictly con-

fidential if the AGREEMENT is terminated. SwedJimco is not allowed to use nor disclose such 

information at all.  

 

SwedJimco does not use the UV-C & Ozone technology, which is the centre of Jimco’s business 

area, and SwedJimco undertakes never to use the UV-C & Ozone technology in any business 

area, and SwedJimco undertakes never to use the UV-C & Ozone technology in any business 

area except for the purposes of this agreement or with Jimco’s acceptance in writing in each and 

every case, whether it is before or during the AGREEMENT or after its termination.  

… 

 

§ 7 

Any developments, made by either SwedJimco or Jimco, of design or construction methods of 

parts that are comprised by Jimco’s intellectual property rights will belong to Jimco. 

… 

 

§ 8 

In each and every case of breach of any of the terms and conditions of this AGREEMENT, 

SwedJimco is obliged to pay a contract penalty to Jimco in the amount of EURO 100,000.00. 

…” 

 

I et brev af 8. oktober 2001 skrev A følgende til Jimco A/S:  

 

”Ni har översänt 2 st avtal, ”shareholders agreement”, samt ”sub-supply and confidentiality 

agreement”, och bett oss signera dessa.  

 

Vi har tagit del av avtalen och pratat med vår revisor. Det finns vissa punkter i avtalen som vi ej 

kan godta som vi anser är för hårt ställda.  

 

Vi anser att detta bör diskuteras mellem oss innan ett avtal skrivs.” 

 

Den 18. september 2001 fremsendte A til Jimco A/S et budget, over hvilke produkter der for-

ventedes handlet med fra Jimco i 2002. 
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 Den 8. juli 2002 modtog Jimco A/S en fax fra SwedJimco II, hvori A meddelte Jimmy 

Larsen, at han ikke ønskede at indgå en aftale med Jimco A/S blandt andet på grund af 

manglende assistance fra Jimco A/S’ side, og at Jimmy Larsen og F ville blive afsat som be-

styrelsesmedlemmer i SwedJimco II.  

 

 

Regnskabsoplysninger vedrørende Jimco KPC A/S og Jimco A/S m.v. 

Ifølge Jimco KPC A/S’ regnskaber udgjorde selskabets resultat efter skat henholdsvis 872.779 

kr. i 2000, 851.975 kr. i 2001 og 39.911 kr. i 2002.  

 Jimco KPC A/S’ omsætning i Sverige udgjorde 1.156.195 kr. i 2000, 936.238 kr. i 2001, 

297.064 kr. fra 1. januar til 30. juni 2002, 0 kr. fra 1. juli 2002 til 31. december 2002 og 1.168 kr. 

i 2003.  

 Omsætningen i England er i perioden 2000 til 2003 faldet fra 1.847.628 kr. til 60.726 kr., 

mens omsætningen i Tyskland er steget fra 102.581 kr. til 457.928 kr.  

 Samlet set er Jimco KPC A/S’ omsætning i EU-lande faldet i perioden, mens omsætnin-

gen i 3. lande er steget.  

Jimco KPC A/S’ revisor har beregnet en dækningsgrad på 52,48 i 2001, 44,15 i 2002 og 

46,42 i 2003. 

SwedJimco I’s køb hos Jimco A/S udgjorde 827.152 kr. i 2000 og 424.590 kr. i 2001. 

B Production AB’s køb hos SwedJimco II udgjorde i 2002 315.221 sv. kr. 

 

Der er under sagen fremlagt en sålydende udateret erklæring, ”Transport af rettigheder”:  

 

”Kjølby – Research & Development A/S … (tidligere Jimco A/S), overdrager herved alle rettig-

heder, som det nævnte selskab har mod de adciterede i retssagen ved Sø- og Handelsretten, j.nr. 

F-0004-05, adciterede 1) WBT Scandinavia AB, adciterede 2) A og adciterede 3) B, til Jimco A/S 

…” 

 

 

Forklaringer 

F har forklaret, at han er uddannet smed og maskinarbejder og har læst til produktionsinge-

niør. Han kom i kontakt med Jimmy Larsen via en ven, som er Jimmys fætter, og Jimmy 
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spurgte, om han ville drive en afdeling under Jimco A/S. Jimco KPC A/S producerer mindre 

enheder og emhætter til storkøkkener, mens Jimco A/S laver meget store enheder til storin-

dustrien.  

Hans opgave i Jimco KPC A/S var at produktmodne og at ansætte folk i produktionen. 

Han var ikke involveret i salget, som blev varetaget i datterselskaberne, og han havde derfor 

ikke kontakt til aftagerne. Jimco KPC A/S udøvede teknisk support til Jimco A/S’ 8 dattersel-

skaber i verden, som solgte både Jimco A/S’ og Jimco KPC A/S’ produkter. Nogle af datter-

selskaberne foretog også installation. Foruden ham selv var der to andre ansatte og en per-

son på fleksjob i Jimco KPC A/S. Han var ikke anmeldt som direktør og ikke medlem af be-

styrelsen, men kunne ansætte og afskedige personale. Hans stilling var som en værkførerstil-

ling. Han har aldrig deltaget i kontraktforhandlinger.  

Han har ikke selv bestemt, hvad der skulle stå på hans visitkort. Han husker ikke bag-

grunden for, at han fik fuldmagten til banken, men Jimmy Larsen var meget ud at rejse. 

Fuldmagten blev aldrig brugt. Jimco KPC A/S’ regnskaber blev ført af Jimco A/S’ regnskabs-

afdeling. Han skrev direktør i sin opsigelse, fordi det stod på visitkortet. Han havde ikke et 

skilt med titlen ”direktør” på sin dør. 

Jimco KPC A/S solgte ikke til slutbrugere. I Danmark havde de Halton som forhandler, 

og det var det eneste salgsfirma, de ikke ejede en del af. Da Jimco skulle sælge i Sverige, blev 

der etableret et svensk datterselskab, SwedJimco I. 

Han deltog ikke i kontraktforhandlingerne med B, men han var med Jimmy Larsen i 

Stockholm, da aftalen blev underskrevet. Det var Jimmy Larsens højre hånd, Poul Jensen, 

som tog sig af kontrakten. Samarbejdet med B ophørte, fordi B havde været ude for en ulyk-

ke, og herefter kom A ind i billedet. Han deltog heller ikke i forhandlinger med A, og han 

ved ikke, om der blev indgået en aktionæroverenskomst med ham. Han beskæftigede sig slet 

ikke med kontrakter og ved ikke, hvor disse blev opbevaret.  

Han sad i SwedJimco II’s bestyrelse, men han deltog ikke i bestyrelsesarbejdet, og han 

fulgte ikke driften i selskabet. Han var ikke bekendt med, at A fremsendte et budget. Han 

har ikke set A’s brev om opsigelse til Jimmy Larsen. 

WBT Scandinavia AB blev stiftet af ham og A. Baggrunden herfor var, at han ønskede 

at gå ind på området for dyrevelfærd og arbejde med ozon for at forbedre luften i svinestal-

de. Jimco KPC A/S har ikke arbejdet med luftrensning af stalde. Under ansættelsen havde 
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han rettet henvendelse til Landsudvalget for svin, som havde oplyst, at man kunne søge om 

EU-midler, men han fik at vide, at midlerne var opbrugt. Han havde i Jimco KPC A/S’ regi 

lavet nogle tests, men Jimmy Larsen bad ham om ikke at bruge tid på det, da Jimmy Larsen 

ikke mente, at det var et marked, de skulle bruge tid på. Han fik at vide, at der var en pulje at 

søge i Sverige, men det krævede, at man havde et momsnummer i Sverige. Han talte med A 

om, hvad han skulle gøre. A ville gerne med i projektet. Målet var, at de skulle købe kompo-

nenter hos Jimco, for de havde ”fået tudet ørerne fulde med”, at Jimco havde patent på lam-

perne.  

Han tegnede halvdelen af selskabskapitalen, men betalte ikke noget for sin andel, da A 

tilbød at betale hele selskabskapitalen på 100.000 kr. Han blev medlem af WBT’s bestyrelse, 

men der blev ikke holdt møder, og han har aldrig været i WBT. WBT skulle ikke beskæftige 

sig med andet end dyrevelfærd. De fik ikke søgt støtte i Sverige, og der blev aldrig købt 

komponenter. Fra stiftelsen af selskabet til bortvisningen skete der ikke noget i selskabet. 

Han var ansat på fuldtid i Jimco KPC A/S og ville ikke bruge Jimcos arbejdstid på det.  Han 

ved ikke, hvorfor han ikke orienterede Jimmy Larsen om sit projekt. Han sagde sin stilling 

op, fordi han regnede med, at han skulle arbejde fuldtid i WBT og skulle i gang med at søge 

støtte.  

Jimmy Larsen var på rejse og besøgte en potentiel kunde i Australien. Herfra bad Jim-

my Larsen i en fax ham undersøge, om Jimco KPC A/S’ produkter kunne passe til kunden. 

Han foretog beregning. Han havde ikke hørt om den australske virksomhed, før han fik fa-

xen, og han drøftede det ikke med nogen. Han ved ikke, hvordan A kunne rette henvendelse 

til denne kunde. Jimco havde et salgsselskab i Australien.  

Forud for bortvisningen var han ikke klar over, at A markedsførte WBT. Han havde et 

godt forhold til A og Jimmy Larsen, så han var dybt chokeret, da han blev præsenteret for 

det brev, der var sendt til kunden. Han kan ikke huske, om han på det tidspunkt sagde, at 

han var medejer, men han bekræftede i hvert fald dette, da advokaten var der.  Han ringende 

straks til A og bad om at blive ”skrevet ud af selskabet”, da han ikke ønskede at deltage. Ak-

tierne kunne A beholde, da han ikke selv havde betalt for dem. Der er ingen sammenhæng 

mellem WBT’s breve til potentielle kunder og hans e-mail om ferie, og han kender intet til 

hjemmesiden. 
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Jimco indgav politianmeldelse mod ham, men politiet fandt intet hos ham under ran-

sagningen, og påtalen blev opgivet. Han ved ikke, hvorfor der angiveligt mangler varer for 

1,6 mio. kr. hos Jimco, men det gik ikke ret godt i Jimco A/S på det tidspunkt.  

Han har ikke haft noget med ordren fra restauranten på Gråbrødre Torv at gøre som 

sådan. Restauranten ringede til Jimco KPC A/S og spurgte, om de ville sælge udstyr. De kun-

ne imidlertid ikke sælge til slutbrugere, da Halton havde eneforhandlingsret, hvorfor han 

ringede til Halton og bad dem kontakte restauranten. Halton ønskede ikke at have noget 

med sagen at gøre, da de ikke tillige kunne sælge deres egne produkter. Han spurgte derfor, 

om SwedJimco kunne tage sagen, hvilket Halton accepterede, og han rettede så henvendelse 

til A i SwedJimco. Herefter havde han ikke mere med sagen at gøre.  

Med hensyn til Jimco KPC A/S’ omsætningsnedgang i Sverige er det set før, at ordrer-

ne forsvandt eller stod stille i perioder. Han tror ikke, at brevene fra WBT har noget at gøre 

med omsætningsnedgangen. 

Jimco KPC A/S’ produkter var ikke omfattet af patentet, da man ikke tilfører luft i Jim-

co KPC A/S’ produkter. Der bliver ikke tilført sekundært luft ved hverken KPC-rammer eller 

kompaktrensere. Jimco KPC A/S’ rammer blev lavet af en underleverandør, en maskinfabrik, 

og Jimco KPC A/S fik stålrammerne hjem og monterede lamperne. Lamperne blev lavet på 

en fabrik i USA. Jimco KPC A/S’ kompaktrensere blev lavet efter samme koncept som ram-

merne, således at alt stål blev produceret ude og herefter samlet af Jimco KPC A/S. 

Han var været arbejdsløs i næsten 5 år, men arbejder nu som håndværker og som men-

tor hos Odense Erhvervsråd.   

 

Jimmy Kjølby Larsen har forklaret, at det tidligere Jimco A/S udvikler alle produkter.  

Han begyndte som blikkenslager og rørlægger i 1988 og fik kendskab til UV-teknologi. 

I 1990 blev han ansat i en virksomhed, som rensede vand. UV-C teknologi til rensning af 

drikkevand er gammel teknologi, oprindeligt fra Fjernøsten.  

I 1992 begyndte han selvstændig virksomhed i personligt regi, Jimco Construction. 

Han arbejdede videre med teknikken og lavede tests. I regi af Jimco Construction havde han 

et samarbejde med Daloon, som havde problemer med fritureolie og havde prøvet alt. Han 

byggede et testanlæg hos Daloon i 1994, og det viste sig, at anlægget havde den rigtige di-
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mensionering og fungerede første gang. Teknikken blev offentliggjort i et levnedsmiddel-

blad, men den var svær at sælge, da han ikke vidste, hvorfor den virkede så godt.  

Den teknologi, han bruger, er ikke gammel. Jimco A/S har udviklet og har fået patent 

på teknologien. Den nye teknologi er processen, der er beskrevet i patentet. Da Daloon rin-

gede igen vedrørende en produktudvidelse, var det startskuddet til, at virksomheden be-

gyndte at vokse. Han har brugt mange penge til at udvikle teknologien.  

 Jimco A/S blev stiftet i 1999, og Jimco KPC A/S blev stiftet i januar 2000. I begyndelsen 

mente han, at det var det en god idé, at de ejede 30 % af aktiekapitalen i datterselskaberne, 

men i dag har Jimco A/S i højere grad samhandelsaftaler. Det er samme produkt i dag som 

tidligere. 

Gennem sin fætter kom han i kontakt med F, som skulle være med til at starte det nye 

selskab op. F var tilknyttet Jimco A/S i tre måneder før stiftelsen af Jimco KPC A/S. Vidnets 

opgave var at få ordrer ind til Jimco KPC A/S, men han har også deltaget i udvikling og på 

regnskabssiden. Han finder også lokale samarbejdspartnere og oparbejder netværk rundt i 

verden. Det er ikke korrekt, at Jimco KPC A/S ikke solgte produkter omfattet af patentet. 

Jimco KPC A/S har ikke solgt færdige anlæg, og selve rammen og styreskabet er ikke omfat-

tet af patentet, men når det monteres ind i en emhætte bliver det omfattet på grund af tilfø-

jelsen af den sekundære luft.   

F’s hovedopgave var at tage imod ordrer, lave ordrebekræftelser, modtage reklamatio-

ner på produkter, få dokumentation og at sætte folk i arbejde. Han bestemte, hvad folkene 

skulle lave og kunne ansætte folk. Da han blev ansat, meddelte han, at han ikke ville regi-

streres som direktør. Der står direktør på hans dør. Han har haft de samme arbejdsopgaver 

under hele ansættelsen. F fik fuldmagt til banken, fordi vidnet rejser meget, og det var vigtigt 

at F kunne lave transaktioner, når vidnet ikke selv var der. Der har været situationer, hvor F 

har handlet uden vidnet var til stede, men han kan ikke huske, om F har handlet i forhold til 

banken. Det var alment kendt i forhold til kunderne, at F var direktør. F har været med i ud-

landet mange steder som direktør for Jimco KPC A/S, og vidnet har absolut opfattet ham 

som direktør. F var desuden rimelig vellønnet og fik 6 % af overskuddet. 

Chefen for Electrolux i Danmark præsenterede ham for B, som viste interesse for deres 

teknologi. De stiftede SwedJimco, som fik eneforhandlingsret i Sverige.  
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Der blev ikke talt om, hvad der skulle ske, hvis B ville ud af selskabet igen. Jimco A/S’ 

advokat lavede aktionæroverenskomsten, som de sammen har gennemgået.  Alle udviklin-

ger skulle tilfalde Jimco A/S. Alle, han indgår samarbejde med i verden, skriver under på det 

samme. 

Bestemmelsen i aktionæroverenskomstens punkt 11.2. betyder, at B ikke måtte bruge 

UV-C teknologien uden for Jimco-regi. Samarbejdet, der fungerede godt, ophørte, fordi B 

blev syg og ønskede at afhænde sin andel til A. Det accepterede vidnet, da han havde et godt 

indtryk af A. Det var dog et krav fra hans side, at A indgik på samme vilkår. B skrev under 

på, at han ville overholde overenskomstens bestemmelser om fortrolighed i et addendum. B 

opfyldte ikke forpligtelsen, idet han købte produkter af WBT, hvilket ikke er i orden i hen-

hold til aftalen.  

 Fra A overtog samarbejdet, var det primært F, der havde kontakten til denne. Poul 

Jensen udfyldte aktionæroverenskomsten og sendte den til A, som skulle underskrive den. 

Den var genstand for forhandling. Han er ikke i tvivl om, at både aktionæroverenskomsten 

og sub-supply-aftalen er underskrevet og returneret til ham. Det kan man se ud fra tids-

punktet, hvor de bliver registeret som ejere. Der skete registrering i overensstemmelse med 

overenskomsten. Vidnet var bestyrelsesformand i SwedJimco II, og det var nærliggende at 

vælge F til bestyrelsen, da han havde mest kontakt til A. Aktionæroverenskomsten har ligget 

på en reol, men er bortkommet. Han mener, at den er havnet i F’s hænder, men han kan ikke 

bevise det.    

A har under samarbejdet lavet budget for SwedJimco II. Han kan ikke huske, om han 

har modtaget skrivelsen fra A, hvori denne skriver, at der er punkter i aftalen, som han ikke 

kan godtage. Hvis han havde set den, havde der ikke været samarbejde mellem dem. Det er 

besynderligt, at A sender en opsigelse, hvis han aldrig har underskrevet kontrakten. 

Samarbejdet med A gik fint, og F mødtes jævnligt med A. Det er ikke hans opfattelse, 

at der ikke var solgt noget, som A skriver i opsigelsen. A opsagde bare samarbejdet uden at 

gå i dialog. Det er korrekt, at personalet i Jimco A/S var blevet tilpasset, men i Jimco KPC A/S 

var personalesammensætningen som den hele tiden havde været.  

Da han var på forretningsrejse i Australien, tog han til et uplanlagt møde med Peter 

Britton fra Curtin Foodservice. Han faxede tegninger til F og bad ham sende oplysninger og 

pristabeller tilbage. Kun F kendte til hans besøg, og ingen andre kunne vide, at Curtin Food-
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service var interesseret i produkterne. Da han kom tilbage fra Australien, blev han kontaktet 

af Peter Britton, som sendte ham brevet fra WBT. Han blev helt klam, da han læste det og så, 

at det var underskrevet af A. Der var brugt samme farver på brevpapiret, en rød stjerne og 

blå skrift. Han viste brevet til F, der afviste at kende noget til det. 

Han bad sin advokat undersøge sagen, og advokaten fandt ud af, at WBT var ejet af F 

og A. Han bad advokaten om en bortvisningsskrivelse. F har aldrig nævnt noget om dyrevel-

færd for ham, og der ville være tale om konkurrence, da Jimco laver luftrensning inden for 

mange områder.  

Tirsdag aften faxede F, at han ville holde ferie. Vidnet ringede til ham og sagde, at han 

ikke bare kunne holde ferie og bad ham møde klokken syv næste morgen. På mødet næste 

morgen spurgte advokaten gentagne gange, om F kendte noget til brevet og til WBT, hvilket 

han nægtede, indtil advokaten fremviste registreringsdokumentet. Først da indrømmede F, 

at han var medejer af selskabet.  

Herefter begyndte der at komme oplysninger om A’s henvendelser til Jimcos kunder, 

som F havde kendskab til. Desuden havde flere samhandelspartnere fået oplyst, at Jimco var 

på konkursens rand. WBT var en tro kopi af Jimco, selv WBT’s hjemmeside.  

Senere gik det op for vidnet, at der manglede ting i virksomheden. Han gik til politiet, 

men da ransagning endelig blev foretaget i Danmark og Sverige, var der gået over et år, og 

politiet var ventet ved ankomsten. Alt på F’s computer var slettet, og sagen blev henlagt 

uden sigtelse. Han fandt via aktindsigt hos politiet i Svendborg ud af, at F og A havde haft 

kontakt siden oktober 2001. F’s sekretær har meddelt politiet, at hun på opfordring fra F har 

sendt tegninger vedrørende deres udstyr til Sverige. Jimcos forhandlere i de forskellige lande 

står på Jimcos hjemmeside, men Curtin Foodservice var ikke nævnt. Teksterne på WBT’s 

hjemmeside er tydeligvis kopieret, idet der står Jimco mange steder.  

Konsekvensen har været, at omsætningen er dalet, og at Jimco A/S og Jimco KPC A/S 

skulle rettes op igen. Omsætningen i WBT og det beløb, B har købt ind for, må svare til hans 

tab. Han har endvidere haft udgifter til bogholder, revisor og advokat foruden den tid, han 

selv har brugt.   

Han har ikke forsøgt at starte salget op i Sverige igen de sidste syv år. Han havde ikke 

tid til det, da han skulle ”rette skuden op” igen.   
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B har forklaret, at han er 73 år og uddannet maskiningeniør. Han har efteruddannelse inden-

for ventilation og har drevet selvstændig virksomhed med ventilation siden 1968. Han har 

også været beskæftiget med ventilation før 1968 og har arbejdet med luftrensning. I 1995 

startede han en afdeling for Electrolux med ventilation og luftrensning til køkkener.  Han har 

ikke lavet luftrensning til industrien, kun til storkøkkener. Han har tegnet og konstrueret 

apparater til ventilation til f.eks. restauranter, og hans arbejde bestod også i at dimensionere 

anlægget.  

Før han mødte Jimmy Larsen, havde han læst om, at UV-C lys og ozon kunne bruges 

til luftrensning. Man kan også lave luftrensning med en anden proces ved hjælp af amalgam-

lamper, som kan behandle luft ved højere temperaturer, op til 90 grader.  

Han traf Jimmy Larsen første gang gennem chefen for Electrolux i Danmark. De mød-

tes i X-købing, hvor han fik forevist en lille kompaktrenser og dele til en ramme, som kunne 

samles. Der skulle sættes lamper i rammen, og rammen skulle sættes ind i emhætte. Det var 

ikke-færdigkonstruerede komponenter. Jimco har aldrig solgt færdige produkter. Han købte 

rammer hos Jimco og monterede dem ind i aftrækskanaler. Tegningerne var meget spar-

somme.  

Restaurant Gran Garbo var den første restaurant i Stockholm, hvor han i 1999 installe-

rede i et anlæg. Han havde købt komponenter hos Jimco. Det var inden samarbejdet i Swed-

Jimco I. Der var problemer med fejl i eldiagrammet og styreskabet, som var købt hos Jimco. 

Han fik idéer til forbedringer, og Jimmy Larsen accepterede forbedringerne. I perioden om-

kring årtusindeskiftet fik han selv flere idéer til, hvordan man kunne forbedre Jimcos kom-

ponenter.  

Baggrunden for aktionæroverenskomsten fra 2000 var, at han havde en aftale med 

Jimmy Larsen om at være eneforhandler i Sverige, som Jimmy brød, da Jimmy solgte direkte 

til McDonald’s. Jimmy Larsen ønskede at stifte et fælles selskab, SwedJimco. Han læste kon-

trakten nøje igennem og skrev under, men havde ingen rådgiver i den forbindelse. Han ind-

betalte 100.000 kr. i SwedJimco, mens Jimmy indskød knowhow. Han kan ikke forklare, 

hvori denne knowhow skulle bestå. Selskabet fik eneforhandlingsret. 

Idéen til samarbejdet fremgår af de tegninger, der er fremlagt i sagen. Han skulle gøre 

reklame i Norge og Sverige og have drøftelser med konsulenter, og kunden skulle bestille en 

komplet leverance. Han bestilte UV-materiale fra Jimco, som leverede UV-rammer og kom-
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ponenter. Herefter skete der tilvirkning af filterhus og montering af UV-materialet, og det 

var en samlet leverance fra vidnet til kunden. Han mener ikke, at hans leverance var i strid 

med patentet. 

Han husker ikke, om fakturaerne i 2000 var fra Jimco A/S eller Jimco KPC A/S. Da det 

er storkøkkenprodukter, skulle der måske stå Jimco KPC A/S på hans kontospecifikation.  

Efter en bilulykke i 2000 blev han syg, men efter fire måneder var han arbejde igen på 

nedsat tid, og han fik nu hjælp af A, der var sælger i Skåne. Han besluttede i 2001 at trappe 

ned og træde ud af SwedJimco. Han foreslog, at A overtog forretningen. Det skete med Jim-

my Larsens billigelse. Han meddelte, at han selv forsatte med Electrolux. Han skrev ingen af-

tale med A, der blot overtog arbejdet. Han har ikke solgt sine aktier til A. Der er ikke lavet 

købekontrakt og ikke betalt købesum.  

A vidste i forvejen, hvad arbejdet gik ud på. Han kan ikke med sikkerhed svare på, om 

de har talt om den Shareholders Agreement, som vidnet havde med Jimco. Han tror, at han 

viste A aftalen, men de drøftede den ikke. Tillægget til aftalen tror han, at han drøftede med 

A, eftersom han skulle overtage. 

Der fandtes ingen tegninger fra Jimco, og A fik ikke brochuremateriale udleveret ved 

overtagelsen. SwedJimco I havde en meget enkel hjemmeside, som han havde ladet lave. 

Ændringerne fra 2002 på hjemmesiden kender han ikke noget til.  

Han blev bekendt med problemerne mellem Jimmy Larsen og F, da Jimmy Larsen be-

søgte ham i september 2002 og fortalte, at F og A havde stiftet et selskab uden Jimmy Larsens 

vidende. Vidnet kendte til planerne om, at F og A påtænkte at begynde virksomhed. Han har 

ikke haft noget med selskabet at gøre og har ikke skaffet kunder. Jimmy Larsen og han drøf-

tede, om han skulle fortsætte med at købe produkter gennem Jimco, hvilket Jimmy Larsen 

ønskede. Vidnet ville dog først have A’s forklaring.  

Han kontaktede A, som sagde, at han ikke havde handlet uærligt, og at der havde væ-

ret problemer med Jimcos leverancer. Der findes både tyske og amerikanske producenter, og 

konkurrenterne har udviklet sig. Han mener, at A’s produkter var bedre og billigere end 

Jimcos.  

Han har haft samarbejde med WBT fra den 20. juni 2002, hvor han købte komponenter. 

Han hørte første gang om WBT straks inden, da A rettede henvende til ham. Han vidste ikke 

da, hvad WBT beskæftigede sig med. Han har købt varer af WBT i form af rammer og lam-
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per. Det er noget, WBT har købt og ikke produceret. Der var kun en mundtlig aftale mellem 

ham og A om, at han købte komponenter hos WBT, og han kunne selv fortsætte med ventila-

tion. Det var hensigten, at han skulle have eneforhandlingsretten, og han fik tilsendt et skrift-

ligt forslag til forhandlerkontrakt, som han ikke har skrevet under. Hans dækningsbidrag 

var måske 25 %. Ordren vedrørende restauranten på Gråbrødre Torv kender han intet til. 

Han kender heller ikke til, at der skulle være skrevet til Jimcos kunder, og han kender ikke til 

teksterne på WBT’s hjemmeside. Han har i 2003 og 2004 formentlig købt for det samme som i 

2002. 

FLO er et alment kendt begreb og står for Foto Ljus Oxidation. FLO involverer UV-C 

teknologi. Han mener godt, at han måtte beskæftige sig med UV-C teknologi efter afslutnin-

gen af samarbejdet i SwedJimco, da han havde skrevet, at han ville fortsætte med at arbejde 

med Electrolux. Det er rigtigt, at han har skrevet under på ikke at bruge Jimcos teknik, men 

han vurderede, at den teknik han brugte var alment kendt. Bestemmelsen i Shareholders 

Agreement punkt 11.2., sidste punkt, omhandler Jimcos produkter og komponenter. Han har 

ikke brugt Jimcos produkter efter påbegyndelsen af samarbejdet med WBT. Han har ikke på 

noget tidspunkt solgt til industrien. Han kendte kun til Jimcos patent i forhold til industrien. 

Når han har solgt til storkøkkener, er der ikke brugt afkøling af sekundærluft. Den know-

how, som han fik kendskab til, indebar, at man satte lamper i rammer mv. Han har ikke fået 

produktspecifikationer på rør eller andre dele. En skriftlig specifikation på rørene kan man 

finde på internettet. Det er almen tilgængelig viden, han har fået, og han har aldrig modtaget 

noget fra Jimco, som han har betragtet som konfidentielt. 

 

A har forklaret, at han er ingeniør og har arbejdet med ventilation hele sit liv. Han har tidli-

gere haft et enkeltmandsfirma med køkkenventilation, som også hed A Ventilation.  

B kontaktede ham for at høre, om han ville være eneforhandler i Skåne for Electrolux, 

og det blev han. Fra begyndelsen købet var det emhætter, som han købte hos B og videre-

solgte til kunderne. Emhætterne blev monteret af håndværkere.  

I slutningen af 1990’erne havde han hørt om luftrensningsteknik, og han hørte mere 

om den, da han arbejdede sammen med B, da B havde arbejdet med det i nogle år. Man un-

dersøgte på nettet, hvad der fandtes om emnet.   
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Jimcos produkter kom også ind i hans sortiment. Han købte standardprodukter i løsde-

le - lysrør, ballast og metal til rammer - og skruede det selv sammen med råd fra B, da han 

ikke fik tegninger fra Jimco. Når rammen var færdig, blev den afleveret til montøren, som in-

stallerede den. Han har aldrig selv sat en ramme op i en emhætte.  

Da B blev syg og ville drosle ned, spurgte han, om han, A, ville drive forretningen vi-

dere. Tanken var, at B skulle være forhandler for ham, og at det nye selskab, SwedJimco II, 

kun skulle sælge Jimcos produkter. Det var en del af ”betalingen”, at B fik bedre priser.  

A Ventilationsteknik blev navneændret til SwedJimco II, mens B oprettede B Produc-

tion. Han påbegyndte arbejdet i SwedJimco II i slutningen af sommeren/efteråret 2001. Han 

kan ikke huske, hvorfor Jimmy Larsen blev registreret som bestyrelsesformand. 

Han gav Jimco oplysninger til brug for kontraktskrivningen og modtog et kontraktud-

kast med Jimmy Larsens underskrift på. Han kan ikke huske, om han har set B’s kontrakt. 

Han viste kontrakten til sin revisor og en af sin fars gode venner og blev rådet til ikke at un-

derskrive. Han rykkede flere gange Poul Jensen for en forhandling og til sidst skrev han til 

Jimmy Larsen, men fik ikke svar herpå. Han underskrev aldrig en kontrakt. Supporten fra 

Jimco KPC A/S var perfekt, men det var den ikke fra Jimco A/S.   

Han havde hørt fra nogle af Jimcos ansatte, at det gik dårligt i selskabet. Herudover 

søgte han kreditoplysninger og konstaterede, at Jimco A/S lå i bund. Tanken om, at et sådant 

selskab, som han ikke kunne få i tale, skulle eje 30 % af hans selskab, gjorde ham bange. Der-

for sendte han brevet med besked om, at han ikke var interesseret i aftalen. Han købte stadig 

produkter fra Jimco, selv om han ikke havde skrevet under. Han følte sig ikke forpligtet til at 

underskrive for at kunne købe Jimcos produkter.  

Ændring i sammensætningen af bestyrelsen indsendes til Patent- och Registreringsver-

ket, som sender brev ud til de bestyrelsesmedlemmer, der er blevet slettet, og spørger om 

sletningen er korrekt. Hvis man ikke svarer, registreres ændringen. Der har været afholdt 

generalforsamling i selskabet, og han mener, at Jimco har været indkaldt.  

Han lavede et budget for 2002 for SwedJimco, men ikke fordi det stod i overenskom-

sten, men for hans egen skyld. 

Han blev kontaktet af restaurant Gråbrødre Torv, som havde et projekt i gang, som 

han var ude at se på. Efter at restauranten havde talt med Jimmy Larsen, ville restauranten 

imidlertid ikke arbejde med ham, så der blev aldrig en ordre ud af det.  
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I foråret 2002 stiftede han WBT sammen med F. De talte om teknologi i almindelighed, 

og F havde en idé om at lave luftrensning i svinestalde. F havde drøftet dette med Jimmy 

Larsen, som ikke fandt det interessant. Han undersøgte, om han gjorde noget forkert ved at 

stifte WBT, og fik at vide, at han ikke gjorde det.  

Da de stiftede selskabet, var det tanken, at de alene skulle lave luftrensning i stalde, 

idet F havde kontakt til landmænd.   

Han har hverken i SwedJimco eller WBT solgt produkter, hvor patentet blev brugt.   

De kunder, som han på vegne WBT kontaktede, fandt han på internettet blandt andet 

ved at søge på ”emhætte”. Hvis man søger på Jimco.dk, får man oplysninger om Jimcos for-

handlere. Curtin Foodservice fandt han også ved en søgning på internettet. Det er Jimco, han 

taler om i skrivelsen til Curtin Foodservice. WBT havde ingen forhandlere i Australien eller 

England, men havde en forhandler i Tyskland. Han talte med Peter Britton, og brevet var en 

opfølgning herpå. Han talte også med emhætteproducenter i Europa. Han fandt selv leve-

randører til WBT, og B havde ikke noget med det at gøre. 

WBT’s rammer er forskellige fra rammerne fra Jimco, og styreskabet er også forskellig 

fra Jimcos, som er meget større. Alle tingene kan købes på nettet, og han fik at vide af en pa-

tentagent, at han kunne købe det uden at krænke Jimcos patent.  

SwedJimco II overtog ikke hjemmesiden fra SwedJimco I. Han husker ikke, at der fand-

tes en hjemmeside for SwedJimco I. SwedJimco II’s hjemmeside, inklusive tekstdelen, lavede 

han selv. Det var vigtigt, at Jimcos navn fremgik af siden, for det var dem, han ville arbejde 

med. Hjemmesiden lå på en platform, og da han startede WBT, lagde han WBT’s hjemme-

side på samme platform. Han lagde teksten fra SwedJimco II ind, da det var hans egen tekst. 

B påpegede, at der var forkerte referencer på hjemmesiden, som han så fjernede.  

Der var ingen omsætning i WBT fra stiftelsen i april til juni måned. Han har solgt en 

emhætte til B den 20. juni 2002, som skulle bruges i et storkøkken. Det faldt ham ikke ind, at 

WBT’s virksomhed skulle kunne medføre et tab for Jimco. Markedet er gigantisk, og i 2001 

fandtes der måske omkring ti forskellige producenter.  

I dag er han salgschef hos U. Det er samme UV-teknologi, han arbejder med. Han har 

ingen ejerandele i firmaet. 
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Robert Juliusson har forklaret, at han er autoriseret revisor og har været revisor for A og 

dennes forskellige selskaber. A spurgte ham til råds i forbindelse med samarbejdet med Jim-

co i 2001-2002. Han har set kontraktudkastet til Shareholders Agreement og har gennemgået 

det med A. Overordnet mente han, at kontrakten var for ensidig, og at A ikke skulle under-

skrive. En af indvendingerne var, at A ifølge kontrakten skulle eje majoritetsandelen med 51 

%, men ikke frit kunne sælge sine aktier uden accept fra minoritetsaktionæren. Det var ikke 

acceptabelt. Der var til gengæld ingen begrænsning for minoritetsaktionærens salg af sine 

aktier. Herudover skulle aftalen reguleres af dansk ret, hvilket heller ikke var tilfredsstillen-

de. Han har også set udkastet til sub-supply-aftalen, men kan ikke huske, hvilke specifikke 

indvendinger han havde i den forbindelse. Det var Shareholders Agreement, der var vigtigst. 

Hans indstilling var, at aftalen skulle forhandles videre.  

Han kendte intet til Jimco-koncernen, da han blev bedt om at se på kontrakterne, og 

han kendte heller ikke B. Han ved ikke, om en eksklusivaftale kan opveje ulemperne ved at 

skrive under på en dansk lovvalgsaftale. 

Han kan ikke huske, om han havde drøftelser med A forud for ændringen af selskabs-

navnet. Han har underskrevet bestyrelsesprotokollen af 28. november 2001, som er sendt 

med til Patent- og Registreringsverket. Aktiefordelingen fremgår ikke af anmeldelsen, det 

registreres kun i aktiebogen, men man registrerer, hvem der er bestyrelsesmedlemmer. Det 

er generalforsamlingen, der kan beslutte at afsætte en bestyrelsesformand. 

 

Parternes synspunkter 

F’s advokat har gjort gældende, at F ifølge sin ansættelseskontrakt var ansat på normale 

funktionærvilkår. Der er ikke tale om en direktørkontrakt, idet kontrakten så skulle have re-

guleret, hvilke ferierettigheder der var gældende. F var ikke anmeldt som direktør over for 

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og visitkortet udgør ingen dokumentation for, at han var di-

rektør. F fik først prokura til banken den 4. september 2000, og indtil da lå det uden for hans 

kompetence at trække på selskabets konto. Alle dispositioner skulle godkendes af Jimmy 

Larsen, der som hovedaktionær og anmeldt direktør bestemte i selskabet. Jimco KPC A/S har 

ikke løftet bevisbyrden for, at F reelt skulle have haft en så selvstændig stilling, at han ikke 

var ansat i et tjenesteforhold og dermed ikke omfattet af loven, hvorfor F har krav på ferie-

godtgørelse.  
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Feriegodtgørelseskravet for optjeningsåret 2001 er fremsat rettidigt ved brev af 16. sep-

tember 2002 og er forfulgt ved stævning af 9. juli 2003, hvorfor kravet ikke er forældet. En 

eventuel forældelse af feriepengekravet for 2001 ville i øvrigt ikke fritage Jimco KPC A/S for 

betaling, idet denne i så fald blot skal ske til Arbejdsmarkedets Feriefond.  

Der er ikke grundlag for modregning i feriepengekravet. Det beror på en individuel 

vurdering, om erstatningsbetingelserne er opfyldt. Vurderingen af F’s mulige erstatningsan-

svar skal alene bedømmes i forhold til de handlinger, som kan henføres til ham, og han kan 

ikke drages til ansvar for andres handlinger. F har kun foretaget lovlige forberedelseshand-

linger, og Jimco KPC A/S har ikke godtgjort, at han har misligholdt ansættelsesforholdet eller 

overtrådt markedsføringslovens regler. 

F har ikke ved sin deltagelse i WBT overtrådt sin loyalitetsforpligtelse. Deltagelsen i 

stiftelsen af WBT og hans registrering i bestyrelsen er ikke i sig selv en misligholdelse af an-

sættelsesforholdet, da disse forberedelseshandlinger er lovlige. Det fremgår af teori og rets-

praksis, at forberedelse af konkurrerende virksomhed er tilladt, og det kan ikke tillægges 

vægt, at arbejdsgiveren måske betvivler, at den ansatte har arbejdet loyalt for hans interesser. 

Lovlige forberedelseshandlinger medfører ikke, at man kan kræve lønnen under forberedel-

seshandlingerne tilbage. WBT var ikke et aktivt selskab i februar, selv om det ifølge hjemme-

siden kunne se sådan ud, hvilket skyldtes, at teksten med opdateringstidspunktet var kopie-

ret fra SwedJimco II. 

Jimco KPC A/S har ikke løftet bevisbyrden for, at F har videregivet kundeoplysninger, 

hvilket han heller ikke har. Jimco solgte produkter via salgsselskaber i hele verden, og salgs-

selskaberne videresolgte.  F har ikke haft oplysninger om, hvem salgsselskaberne solgte vi-

dere til, og han har ikke haft daglig kontakt til slutbrugere og grossister. A fandt oplysnin-

gerne, herunder om den australske kunde, på internettet.  

F har ikke haft noget med misrekommandering af Jimco at gøre. F afbrød tværtimod 

enhver forbindelse med A og WBT, da han blev præsenteret for brevet til den australske 

kunde.  

Det bestrides, at Jimco KPC A/S har dokumenteret et tab. Der skal være klare hoved-

punkter for, at det har påvirket arbejdsgiverens omsætning, før arbejdsgiveren kan kræve er-

statning eller tilbagebetaling af løn. Der er ingen erstatningsretlig begrundelse for tilbagebe-

taling fra 2001. De øvrige poster i tabsopgørelsen, 600.000 kr. til revisor og advokat, er ikke 
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adækvate i forhold til F’s handlinger. Omkostningerne skyldes delvis politianmeldelse og 

undersøgelse af lageret og kan ikke kræves erstattet hos F. 

Det er ikke dokumenteret, at et omsætningstab og generel nedgang hos Jimco KPC A/S 

skyldes F’s handlinger. Det faldende dækningsbidrag i Sverige skyldes i det væsentlige, at 

SwedJimco afbrød samarbejdet med Jimco. F er ikke ansvarlig for, at samarbejdet ophørte, 

ligesom han heller ikke er ansvarlig for, at Jimco KPC A/S opgav det svenske marked.  

Der er ikke grundlag for, at F skal hæfte solidarisk med A og B. Det er ikke dokumen-

teret, at parterne har taget fælles del i det, der er sket i Sverige, og der er ikke handlet kon-

spiratorisk. Ved bedømmelsen af om, der er grundlag for solidarisk hæftelse, må der lægges 

vægt på, at handlingerne har ikke samme tidsmæssige sammenhæng. Der er endvidere tale 

om forskellige ansvarsgrundlag. I forhold til F er markedsføringsloven og ansættelsesretlige 

regler gjort gældende, mens kravet over for A og B er baseret på kontraktuelle forpligtelser, 

som F ikke er omfattet af, og som han derfor ikke kan hæfte solidarisk for. Det er tvivlsomt, 

om Jimco A/S kan transportere sine rettigheder efter en gensidig aftale til Jimco KPC A/S. 

Der er ikke fastslået et erstatningskrav, og der er derfor ikke en fordring, der kan overføres 

til tredjemand. Man kan ikke pålægge F solidarisk hæftelse for krav som rettes mod A og B 

for krav, som er transporteret.  

Jimco KPC A/S’ subsidiære påstand om at dømme alternativt giver ikke mulighed for 

at dømme alle hver for sig. Hvis der er et ansvar for alle, som ikke er solidarisk, vil det være 

mest oplagt at frifinde F, da han ikke har været en del af komplekset.  

 Ved udmålingen af sagsomkostninger bør der tages hensyn til, at sagen kunne være 

afklaret enklere og hurtigere uden adcitation.  

 

Jimco KPC A/S’ advokat har gjort gældende, at F ikke kan rejse krav om feriepenge, idet han 

reelt har indtaget en sådan ledende stilling, at han ikke er omfattet af ferieloven. Det er ikke 

afgørende, om han har været anmeldt som direktør over for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 

og kontraktens ordlyd. Jimmy Larsen har forklaret, at F reelt var direktør, hvilket også be-

kræftes af hans visitkort og hans egen opsigelse. Han var bemyndiget til at ansætte og afske-

dige, ligesom han fik prokura til banken. Herudover har han oppebåret en høj løn, hvori 

indgik en bonusordning, hvilket er uforeneligt med en funktionærstilling. Såfremt F kunne 

rejse et feriepengekrav, ville kravet for 2001 under alle omstændigheder være forældet.  
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F har misligholdt sit ansættelsesforhold ved som stifter, aktionær og bestyrelsesmed-

lem at starte og udøve konkurrerende virksomhed. F’s forklaring om, at WBT skulle beskæf-

tige sig med dyrevelfærd er ikke troværdig, og der er aldrig blevet søgt om støtte. De oplys-

ninger om Jimcos kunder og teknologi, som WBT har haft, kan kun være kommet fra F. A’s 

forklaring om søgning på internettet er usandsynlig, og der er ikke fremlagt skrivelser til an-

dre end Jimcos kundekreds. F har ikke rejst krav for uberettiget bortvisning, hvilket tyder på, 

at han erkender retsstridigheden.  

Markedsføringsloven gælder for alle handlinger, som F og A og B har foretaget, uanset 

om handlingerne er foretaget i Danmark eller over for udenlandske kunder. Markedsførings-

lovs § 10 (nu § 19) gælder ikke kun over for ansatte, men også i samarbejdsforhold.  

 Jimco KPC A/S er berettiget til at forfølge kravene, da ethvert krav fra moderselskabets 

side er transporteret til Jimco KPC A/S.  

I forhold til A må det efter Jimmy Larsens forklaring lægges til grund, at aktionær-

overenskomsten mellem ham og Jimco er underskrevet. Hvis A var i besiddelse af et uun-

derskrevet eksemplar, som han forklarede i retten den 26. februar 2008, burde han have 

fremlagt det. Det er ikke sket, og det bør bevismæssigt komme ham til skade.  

B gjorde A opmærksom på aktionæroverenskomsten, og efter Jimmy Larsens forkla-

ring må det lægges til grund, at man ikke bliver Jimco-forhandler, medmindre aftalen under-

skrives. Det er utænkeligt, at Jimco skulle have accepteret, at B kunne udtræde og starte B 

Production, hvis ikke aktionæroverenskomsten med A var underskrevet.  

 A og Jimco A/S indgik ubestrideligt et samarbejde, og A har de facto opfyldt aftalen, 

herunder udarbejdet budget i overensstemmelse med aktionæroverenskomsten. Det må der-

for lægges til grund, at han også har underskrevet den.  

Da A er forpligtet efter aktionæroverenskomsten, foreligger der en aftale om dansk 

lovvalg, og han er bundet af aftalens bestemmelser om at afstå fra konkurrerende virksom-

hed.  

Hvis retten finder, at aftalen ikke kan anses for indgået, skal lovvalget afgøres efter den 

individualiserede metode eller lex loci delicti. Efter den individualiserede metode har sagen 

sin nærmeste tilknytning til Danmark, da Jimco KPC A/S og moderselskabet er registreret og 

hjemmehørende i Danmark. Både SwedJimco I og SwedJimco II blev etableret som dattersel-

skaber under det danske moderselskab, og der blev valgt danske direktører og bestyrelses-
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medlemmer, ligesom både SwedJimco I og SwedJimco II forhandlede produkter fra det dan-

ske moderselskab. Efter lex loci delicti må man lægge vægt på, at skaden er indtrådt i de 

danske selskaber, idet manglende omsætning til Halton og i Sverige og Australien fører til 

økonomisk skade i Danmark. Lovvalget peger på Danmark, uanset hvilken metode der an-

vendes, og der er under alle omstændigheder en sådan tilknytning til Danmark, at markeds-

føringsloven finder anvendelse.  

Hvis A mente, at han ikke var bundet af overenskomsten med Jimco A/S, var det ikke 

nødvendigt at stifte WBT og at skjule stiftelsen for Jimmy Larsen. Det er heller ikke bevist, at 

der har været afholdt en generalforsamling i SwedJimco II, og der er aldrig sendt en indkal-

delse til Jimco A/S. A’s forklaring forekommer usandsynlig, og der må have været drøftelser 

før medio februar. Det fremgår af udskrifter fra WBT’s hjemmeside, at hjemmesiden er opda-

teret i februar 2002, og under ”produkter” angives ”WBT för köksmiljö”. Dette indikerer, at 

det fra begyndelsen har været hensigten at arbejde inden for køkkenmiljø, og at forberedel-

sen er sket længe, inden F’s ansættelse ophørte. Der er endvidere tidsmæssig sammenhæng 

mellem A’s opsigelse af samarbejdet i SwedJimco II og F’s opsigelse. At WBT ikke længere 

eksisterer, ændrer ikke på, at de andre i forening er ansvarlige. Der er tale om udnyttelse af 

oplysninger, kundekartotek og knowhow, produktion og afsætning af kopierede produkter i 

strid med patentet og snyltning og udnyttelse af Jimcos teknologi samt misrekommandering. 

I forhold til B fremgår det af aktionæroverenskomstens artikel 12, at der er en aftale om 

dansk lovvalg. Det følger endvidere af Addendum N°. 1 og artikel 11, stk. 2, i overenskom-

sten, at B ikke måtte beskæftige sig med UV-C teknologi, efter samarbejdet med Jimco A/S 

var ophørt. B har erkendt, at han har haft samhandel med WBT siden den 20. juni 2002, hvor 

den første faktura foreligger. B kendte til Jimco A/S’ patent, og B har gennem WBT og sit eget 

firma fortsat sin virksomhed inden for UV-C teknologi. Det må også lægges til grund, at B 

har oplært A i teknologien, da forklaringen om selvstudier på internettet er usandsynlig.  B’s 

forklaring om, at han ikke har udleveret oplysninger og materiale forekommer endvidere 

uklar og usammenhængende. B har derved misligholdt sine forpligtelser over for Jimco A/S 

og er erstatningsansvarlig. B har i årene 2002-2005 købt for mindst 650.000 kr. hos WBT, 

hvilket må danne udgangspunkt for fastsættelse af erstatning.  
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Alle parternes handlinger er i strid med markedsføringsloven og er udtryk for konkur-

rence. Da handlingerne er udøvet i fællesskab, hæfter de solidarisk. Hvis retten ikke finder 

grundlag for solidarisk hæftelse, er de ansvarlige for del. 

Jimco KPC A/S’ tab består blandt andet af ydelser, herunder løn og fri bil, modtaget af 

F fra oktober 2001, som er det tidspunkt, hvorfra han ikke længere agerede i arbejdsgiverens 

tjeneste. De A og B er sammen med F ansvarlige for disse ydelser, der er lagt i den tro, at F 

udførte sit arbejde. Omkostningerne til advokat, revisor og bogholder er ikke dokumenteret, 

men i betragtning af sagsforløbet er 600.000 kr. ikke urealistisk i forhold til de afholdte udgif-

ter. For så vidt angår omsætningstab og markedsforstyrrelse er det ved regnskaber og om-

sætningsoversigter for Sverige dokumenteret, at tabet er sammenfaldende med, at F og A og 

B forsøgte at fortrænge Jimco KPC A/S fra markedet. Der er årsagssammenhæng mellem 

misligholdelsen af ansættelsesforholdet og samarbejdet på den ene side og omsætningstabet 

på den anden side. Det samlede tab overstiger langt den nedlagte påstand.  

Med hensyn til sagsomkostninger bemærkes, at Jimco KPC A/S har afholdt mange om-

kostninger for at afklare omfanget af misligholdelserne. Der har under sagen været en mas-

siv skriftveksling, ikke mindst i forbindelse med formalitetsproceduren, og sagen har haft et 

usædvanligt langt forløb. Dette må føre til, at der ved omkostningsfastsættelsen ikke tages 

udgangspunkt i sagsgenstanden, men derimod i tidsforbruget.  

 

A’s advokat har gjort gældende, at A ikke har foretaget handlinger, der kan bedømmes efter 

den danske markedsføringslov, da sagen ikke skal afgøres efter dansk ret. A er bosat i Sveri-

ge, WBT er et svensk registreret selskab, og alle handlinger er foregået i Sverige. Der er ikke 

indgået en lovvalgsaftale i forhold til A eller WBT. I aktionæroverenskomsten er Jimco KPC 

A/S overhovedet ikke nævnt. A har aldrig haft et kontraktforhold til Jimco KPC A/S, og 

transporterklæringen er udarbejdet til formålet. Sub-supply and Confidentiality Agreement 

er ikke indgået med hverken WBT eller A, men er indgået med SwedJimco I, og det er igen 

selskabet Jimco A/S, der er omtalt, og ikke Jimco KPC A/S.  

Jimco KPC A/S har ikke løftet bevisbyrden for, at aftalerne er underskrevet. Hvis afta-

lerne var underskrevet, burde Jimco KPC A/S have fremlagt dem i underskrevet stand. Der 

har været uanmeldt ransagning hos WBT og A, og politiet fandt ingen kontrakter.  
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Den individualiserede metode bruges, når der foreligger en aftale, som ikke forholder 

sig til, hvilket lands lov der er gældende. I dette tilfælde er der slet ingen aftale. Hvis der var 

en aftale, ville den individualiserede metode føre til, at sagen har sin nærmeste tilknytning til 

Sverige. Aftalens genstand er SwedJimco II, og majoritetsaktionæren og direktøren er sven-

sker, og selskabet er registreret i Sverige, hvorfor reglerne ville pege på svensk ret. I henhold 

til lex loci delicti er skadevolderen WBT og A fra Sverige, mens skadelidte er SwedJimco II, 

som også er et svensk selskab. Jimco KPC A/S er ikke aktionær, og der er ikke direkte forbin-

delse til A og WBT. Sagen skal derfor afgøres efter svensk ret. Jimco KPC A/S er opfordret til 

at fremlægge materiale om svensk ret, men har ikke gjort dette, hvorfor sagen ikke kan afgø-

res, og A skal frifindes allerede af denne grund.  

Hvis retten finder, at dagen mod A skal afgøres efter dansk ret, gøres det gældende, at 

A og WBT aldrig haft et kontraktforhold med Jimco A/S. Aftalen er ikke underskrevet efter 

råd fra A’s rådgivere. Jimco havde mulighed for at sikre sig opbevaringen af en evt. under-

skreven kontrakt, men det skete ikke, hvilket må komme Jimco til skade.  

Der har aldrig indgået en kontrakt mellem Jimco A/S eller Jimco KPC A/S og A. Jimco 

A/S og Jimco KPC er almindelige leverandører til SwedJimco II. Hver salg er faktureret og 

betalt enkeltvis, og der har ikke ydet rabatter, der indikerer et tættere samarbejde. SwedJim-

co II samlede rammer og lysrør, som blev solgt til emhættemontører, der opbyggede det 

færdige anlæg hos kunden. SwedJimco II har aldrig købt andet fra Jimco A/S og Jimco KPC 

A/S end rammer. 

 Det er umuligt at afgøre, om A’s salg af rammer med lysrør har udgjort en patent-

krænkelse, når der ikke er foretaget syn og skøn. Det er kendt teknik at anvende ozon til at 

fjerne lugt. Patentet omfatter en fremgangsmåde, ikke løsøregenstande, og det nye og særeg-

ne er, at luftstrømmen afkøles, og der tilføres sekundær luft. A har aldrig solgt anlæg af den-

ne karakter, og Jimmy Larsen har forklaret, at en lysramme ikke i sig selv er omfattet af pa-

tentet. A har aldrig monteret rammerne hos kunderne, og Jimco KPC A/S har ikke løftet be-

visbyrden for, at patentet skulle være krænket.  

 Delene til rammerne er standarder og kan købes af forhandlere verden over. Der er al-

drig blevet udleveret tegninger eller specifikationer af Jimco, og der er således heller ikke fo-

retaget skadegørende handlinger i forhold til markedsføringsloven. Der er alene tale om lov-

lig konkurrence. 
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Hvis A måtte have handlet i strid med markedsføringsloven, har han i hvert fald ikke 

handlet culpøst. A gik til en advokat for at høre, om han måtte handle, som han gjorde. Det 

var ikke A’s hensigt at skade nogen ved at stifte WBT, som han stiftede på grund af mang-

lende støtte fra Jimco A/S.  

 Markedsføringsloven er heller ikke overtrådt i relation til kontakten med restauranten 

på Gråbrødre Torv. Halton fandt ordren for lille, og Jimcos produkter kunne ikke blive afsat.  

Oplysninger om Jimcos forhandlere stod på Jimcos hjemmeside, og A har været beret-

tiget til at kontakte potentielle kunder. Der er ikke oplysninger om, at Jimco skulle have haft 

et kundekartotek, som er blevet misbrugt. Der er ikke dokumenteret et tab i anledning af A’s 

henvendelse til potentielle kunder.  

Der er ikke i skrivelsen til den australske kunde tale om en generel misrekommande-

ring, og der er ikke nævnt navn på selskabet. Det er endvidere ikke dokumenteret, hvori 

Jimcos knowhow skulle bestå. 

Hjemmesiderne er alle forfattet af A. Teksten var hans egen, og han valgte at overføre 

hjemmesiden, hvorved der kom trykfejl med. Dette har imidlertid ikke skadet Jimco, som 

snarere har fået positiv omtale på den baggrund.   

Hvis Sø- og Handelsretten finder, at der er et ansvarsgrundlag, gøres det gældende, at 

der ikke er årsagssammenhæng og adækvans. Hertil kommer, at tabet ikke er dokumenteret, 

og at Jimco KPC A/S ikke har opfyldt sin tabsbegrænsningspligt. 

Det er uklart, hvilke krav der gøres gældende mod hvem. Omsætningsnedgangen 

skyldes ikke, at WBT solgte lysrammer. Salget i SwedJimco II ophørte efter SwedJimco II’s 

beslutning herom. Politiefterforskningen mod WBT og A dokumenterede ikke, at de var år-

sag til et lagersvind hos Jimco KPC A/S, og tabet på det engelske marked kan ligeså vel skyl-

des kogalskab. Herudover kan Jimco KPC A/S ikke påberåbe sig markedsforstyrrelse, da sel-

skabet ikke har haft et marked i Sverige siden 2002, og efter Jimmy Larsens forklaring har 

opgivet markedet og derfor ikke begrænset tabet.  

Samtlige beløb i tabsopgørelsen er ikke dokumenteret. F har endvidere ikke haft noget 

med salget af lysrammer i WBT at gøre. Det er uklart, hvilke af omkostningerne til advokat, 

revisor mv. der vedrører A.   
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B’s advokat har bestridt, at B er erstatningsansvarlig over for Jimco KPC A/S. B har ikke haft 

et kontraktforhold til Jimco KPC A/S, og den stedfundne transport kan ikke lade sig gøre. B 

har heller ikke brugt eller videregivet oplysninger om Jimco A/S’ eller Jimco KPC A/S’ for-

retningshemmeligheder, og markedsføringslovens regler kan ikke finde anvendelse. Der er 

tale om et udenlandsk selskab, som handler i udlandet, og som er ledet i udlandet.  

 B har aldrig, hverken før, under eller efter samarbejdet med Jimco A/S og Jimco KPC 

A/S, krænket Jimco A/S’ patent, herunder solgt luftrensningsanlæg, hvori indgik den paten-

terede fremgangsmåde, hvor en forurenet luftstrøm afkøles af sekundær luft og/eller oxygen. 

Han har heller ikke solgt filteraggregater indeholdende dette eller plagiater af denne frem-

gangsmåde eller dette filteraggregat. Jimcos enerettigheder omfatter ikke komponenter, og 

når komponenterne indgår i et filterhus, vil det kun være i strid med patentet, hvis man til-

sætter sekundær luft.  

 B har ikke afskåret sig fra ved ophøret af samarbejdet i SwedJimco I at udføre sit tidli-

gere hverv, hverken ved brug af UV-C eller ozonteknologi, som er almen tilgængelig viden. 

Aftalen mellem B og SwedJimco I må læses i den kontekst, den er indgået i. Ifølge aftalen 

ved begge parter noget om UV-C og ozonteknologi. Aktionæroverenskomsten og tillægget 

hertil må forstås således, at de enerettigheder, som tilhører Jimco A/S, stadig er Jimco A/S’, 

mens det ikke har været hensigten at afskære B – som har været 40 år i branchen og som 

indgik kontrakten uden vederlag - fra sin levevej.  

Ved B’s udtræden af SwedJimco I var det endvidere en forudsætning, at han kunne 

fortsætte med at arbejde med Electrolux, og der har ikke været indvendinger herimod fra 

Jimcos side.  

B kan ikke efter den danske markedsføringslov drages til ansvar for handlinger, som 

WBT måtte have begået, og han har heller ikke overtrådt den svenske markedsføringslov. 

Han har ikke deltaget i stiftelsen eller driften af WBT og har ikke haft noget med hjemmesi-

den eller med misrekommandering eller brevene fra WBT til Jimcos kunder at gøre. Der kan 

ikke statueres identifikation mellem B, F, A og WBT, og der er ikke grundlag for solidarisk 

ansvar.  

 Det er herudover ikke dokumenteret årsagssammenhæng mellem B’s virke og Jimcos 

påståede tab. B har, efter at den fælles drift af SwedJimco ophørte i sommeren 2001, betinget 

sig, at han fortsat kunne forhandle komponenter til luftrensningsanlæg, hvilket må anses for 
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accepteret af Jimco, og i perioden herefter i alt alene indkøbt handelsvarer i form af alminde-

lige komponenter til brug for luftrensningsanlæg for i alt ca. 200.000 SKR. B’s sygdom har 

påvirket omfanget af hans aktivitet, og han har haft en beskeden omsætning i årene efter. 

Herudover kan Jimcos omsætning være påvirket af mange andre udefrakommende faktorer, 

og Jimco har ikke forsøgt at rette op på det svenske marked.   

I betragtning af B’s baggrund og kendskab til brug af UV-C og ozonteknologi bestrides 

det, at der er adækvans mellem B’s virke og det påståede tab.  

 Jimcos tab bestrides endvidere som udokumenteret. Der er ikke sammenhæng mellem 

B’s adfærd og lønnen til F. Der er ikke dokumentation for, at der er brugt 600.000 kr. til ad-

vokat og revisor, og undersøgelser vedrørende tyveri er B uvedkommende.  

 

Sø- og Handelsrettens afgørelse 

F 

Det fremgår af F’s ansættelseskontrakt af 20. januar 2000, at ansættelsen i Jimco KPC A/S ske-

te i henhold til funktionærloven. F var ikke anmeldt som direktør for selskabet over for Er-

hvervs- og Selskabsstyrelsen, det var derimod Jimmy Larsen. F var heller ikke medlem af 

selskabets bestyrelse.  

 F har forklaret, at hans opgave i Jimco KPC A/S var at ansætte folk i produktionen og 

produktmodne, og at hans stilling havde karakter som en værkførers. Jimmy Larsen har for-

klaret, at F’s hovedopgaver var at tage imod ordrer, lave ordrebekræftelser, behandle rekla-

mationer på produkter, få dokumentation og at sætte folk i arbejde om morgenen. Jimmy 

Larsen rejste selv rundt i verden for at finde lokale samarbejdspartnere og opbygge netværk.  

Jimmy Larsens rejseaktivitet var ifølge Jimmy Larsen også årsagen til, at F den 4. sep-

tember 2000 fik prokura i forhold til Jyske Bank, da F før dette altid var nødt til at have kon-

takt til Jimmy Larsen, som kunne være svær at få fat på. Fuldmagten har ifølge F aldrig væ-

ret brugt.  

På F’s visitkort var anført titlen ”Direktør/Manager,” og han har i sin opsigelse af 20. 

juni 2002 angivet, at han opsagde sin stilling som direktør. Retten finder, at anvendelsen af 

titlen ”direktør” ikke i sig selv kan tillægges afgørende betydning for, om F må betragtes 

som funktionær eller direktør. Efter det ovenfor anførte om F’s arbejdsopgaver har han ikke 

på nogen måde kunnet træffe beslutning på ledelsesniveau om selskabets drift, og han har 
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ikke indtaget en stilling svarende til en direktørs. Han har derimod indtaget en tjenestestil-

ling som funktionær, hvilket berettiger ham til feriepenge efter ferielovens regler.  

 Kravet på feriepenge er fremsat rettidigt ved brev af 16. september 2002 og er forfulgt 

ved anlæg af denne retssag den 9. juli 2003, hvorfor kravet ikke er forældet. 

 F deltog i stiftelsen den 3. april 2002 af WBT sammen med A. Der havde forud herfor 

været drøftelser mellem F og A om stiftelsen af selskabet.  

Ifølge F var baggrunden for stiftelsen af selskabet et forsøg på at opnå svensk produkt-

støtte til udvikling af et luftrensningsanlæg til svinestalde. Det var meningen, at F skulle ar-

bejde i WBT, når han havde opsagt sin stilling i Jimco KPC A/S, men han afbrød forbindelsen 

med WBT, da han blev præsenteret for brevet til den australske kunde, og der blev aldrig 

søgt om produktstøtte.  

Retten finder, at de forberedelseshandlinger, som F har foretaget i forbindelse med stif-

telsen af WBT, har været tilstrækkelig fjerntliggende og heller ikke har indebåret forsøg på 

konkurrerende virksomhed. Det er ikke dokumenteret, at han ikke samtidig har udført sine 

arbejdsopgaver i Jimco KPC A/S. Der foreligger således ikke en misligholdelse af ansættel-

sesforholdet, der vil kunne berettige til modregning i feriepengekravet. 

Retten finder det endvidere ikke bevist, at F har udnyttet erhvervshemmeligheder eller 

kundeoplysninger fra Jimco KPC A/S, selv om retten ikke vil undlade at bemærke, at det fo-

rekommer mærkværdigt, at WBT netop har rettet henvendelse til den australske kunde, som 

Jimmy Larsen besøgte. I overensstemmelse med A’s forklaring kan retten dog ikke afvise, at 

oplysninger om potentielle kunder, herunder også firmaer, der er kunder hos Jimco KCP 

A/S, vil kunne findes ved en søgning på internettet. Brevet til den australske kunde er skre-

vet af A, og efter det oplyste uden F’s vidende. Det er således ikke godtgjort, at F har foreta-

get handlinger i strid med markedsføringsloven. Hertil kommer, at Jimco KPC A/S ikke har 

dokumenteret at have lidt et tab som følge af WBT’s henvendelse til den australske kunde.  

 F’s påstand om betaling af 82.014,25 kr. med procesrente fra sagens anlæg tages derfor 

til følge, og F frifindes for tilbagebetaling af løn mv., omkostninger til advokat, revisor mv. 

og erstatning for mistet omsætning.    

 

A og WBT 
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Da B blev syg, skulle A overtage hans plads i SwedJimco AB. I praksis skete dette ved, at A’s 

allerede eksisterende firma, A’s Ventilationsfabrik AB, tog navneforandring til SwedJimco 

AB.  

I forbindelse med forsøget på etablering af samarbejdet i SwedJimco II fremsendte Jim-

co A/S udkast til ”Shareholders Agreement” og ”Sub-Supply and Confidentiality Agree-

ment” til A.  

”Shareholders Agreement” og ”Sub-Supply and Confidentiality Agreement” er ikke 

fremlagt i underskrevet stand, og A har forklaret, at han ikke har underskrevet dem. Da han 

fik udkastet til kontrakterne, blev han af sin revisor samt en af sin fars gode venner rådet til ik-

ke at skrive under, da aftalerne var for ensidige. A følte endvidere, at han ikke fik den støtte 

og opbakning fra Jimco A/S, som han burde have. 

Bevisbyrden for, at aftalen er underskrevet, påhviler sagsøgte, og denne bevisbyrde er 

efter bevisførelsen ikke løftet. Der er ikke dokumentation for, at en underskrevet aftale skulle 

være blevet stjålet. Det kan derfor ikke lægges til grund, at der har eksisteret et kontraktfor-

hold mellem det tidligere Jimco A/S på den ene side og WBT og A på den anden side, og som 

en konsekvens heraf foreligger der heller ikke en aftale om dansk lovvalg.  

 Lovvalget må herefter afgøres i overensstemmelse de internationale privatretlige regler. 

Der er tale om en sag mod en svensk statsborger, bosiddende i Sverige, som er direktør i et sel-

skab registreret og hjemmehørende i Sverige, og hvis aktiviteter udspiller sig på det svenske 

marked. Sagen har således sin nærmeste tilknytning til Sverige, hvorfor svensk ret må finde an-

vendelse. 

 Som sagen er forelagt, har retten intet grundlag for at fastslå, at A har overtrådt svensk 

ret. Det er ikke dokumenteret, at A har krænket Jimco A/S’ patent, og der har ikke været foreta-

get syn og skøn på de anlæg, som WBT har leveret. Der er ikke grundlag for at pålægge A at til-

bagebetale løn udbetalt til F, mens denne foretog lovlige forberedelseshandlinger, ligesom det 

ikke er godtgjort, at A kan pålægges at betale omkostninger til advokat og undersøgelser i for-

bindelse med en opgivet politisag. Endelig har Jimco A/S ifølge Jimmy Larsens egen forklaring 

efterfølgende helt opgivet det svenske marked, og der er under alle omstændigheder ikke do-

kumenteret et tab, hvorfor A frifindes. Retten finder herefter ikke anledning til at tage stilling til, 

om transporterklæringen er gyldig eller ej.  

 Sagen mod WBT Scandinavia AB må betragtes som bortfaldet, da selskabet er gået 
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konkurs, og boet er afsluttet. 

 

B 

Det tidligere Jimco A/S og B underskrev den 22. marts 2000 en aktionæroverenskomst ved-

rørende SwedJimco I. B indskød 100.000 kr. som sin andel ved selskabets stiftelse, mens 

det tidligere Jimco A/S’ andel skulle berigtiges ved at stille knowhow til rådighed. Ifølge 

aftalen er dansk ret gældende i retsforholdet.  

Det fremgår af præamblen til aftalen, at begge parter havde forudsætninger for at ar-

bejde med UV-C og ozonteknologi. B har forklaret, at han har arbejdet med ventilation og 

luftrensning i mere end 40 år, herunder som selvstændig indenfor branchen i mange år. 

Artikel 10 i aftalen indeholder blandt andet bestemmelser om det tidligere Jimco 

A/S’ ejerforhold til tegninger, tekniske dokumenter mv. og fortrolighed med hensyn til 

knowhow mv., også i tilfælde af aftalens ophør eller det tidligere Jimco A/S’ salg af sin an-

del af selskabet. Af aftalens bestemmelser om salg af aktier, punkt 11.2., fremgår, at al in-

formation omkring UV-C teknologien og knowhow tilhører det tidligere Jimco A/S, og at B 

accepterer aldrig at bruge denne teknologi eller knowhow. 

 I forbindelse med B’s ønske om udtræden af SwedJimco I underskrev parterne den 

13. september 2001 et tillæg til aftalen, ”Addendum N°. 1,” hvori det blev aftalt, at Swed-

Jimco I opgav sine rettigheder til såvel navnet SwedJimco som til at distribuere Jimco-

produkter. Alle forpligtelser i henhold til aktionæroverenskomstens artikel 10 (”Confiden-

tial information”) og artikel 11 (Sale of shares”) skulle forblive i kraft. 

B har forklaret, at han i forbindelse med sin udtræden af SwedJimco I tilkendegav 

overfor Jimmy Larsen, at han ville fortsætte med at arbejde på deltid med Electrolux ventila-

tion. Retten lægger til grund, at Jimmy Larsen ikke modsatte sig dette.  

Henset til præamblen om, at både det tidligere Jimco A/S og B havde erfaring med 

UV-C og ozonteknologi og til B’s mangeårige virke indenfor ventilationsbranchen, er der 

ikke holdepunkter for at fortolke aftalen så vidtgående, at det skulle være hensigten, at B al-

drig nogensinde mere måtte arbejde med ventilation. Retten finder derimod, at aftalen mel-

lem det tidligere Jimco A/S og B må forstås således, at Jimco A/S har ønsket at beskytte sine 

patentrettigheder og knowhow i relation til produktet og kunder. B har forklaret, at han 

alene har anvendt almindelig kendt teknologi, og at han aldrig har modtaget tekniske teg-
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ninger eller specifikationer fra det tidligere Jimco A/S og Jimco KPC A/S. Der er ikke foreta-

get syn og skøn, og det er ikke godtgjort, at B har krænket Jimco A/S’ patent. Det er ikke 

nærmere oplyst, hvori den knowhow, som Jimco A/S skulle indskyde i firmaet, bestod, og 

det er ikke godtgjort, at B har udnyttet eller videregivet fortrolig viden. Endelig er det, som 

også nævnt ovenfor, ikke godtgjort, at der er lidt et tab. Retten finder ikke anledning til at 

tage stilling til transporterklæringens gyldighed.  

B frifindes herefter for den af Jimco KPC A/S nedlagte påstand.  

 

Sagsomkostninger 

Efter sagens udfald skal Jimco KPC A/S (nu Jimco A/S) betale 127.440 kr. i sagsomkostninger 

til F. Af beløbet dækker 125.000 kr. en passende udgift til advokatbistand, og 2.440 kr. dæk-

ker retsafgift. Jimco KPC A/S skal endvidere betale henholdsvis 100.000 kr. til A og 80.000 kr. 

til B til dækning af passende udgifter til advokatbistand.  

 

Thi kendes for ret: 

 

Jimco A/S (tidligere Jimco KPC A/S) skal inden 14 dage til F betale 82.014,25 kr. med proces-

rente fra den 10. juli 2003.  

 

F, A og B frifindes for de af Jimco A/S (tidligere Jimco KPC A/S) nedlagte påstande.  

 

Inden 14 dage betaler Jimco A/S (tidligere Jimco KPC A/S) i sagsomkostninger 127.440 kr. til 

F, 100.000 kr. til A samt 80.000 kr. til B. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 

§ 8a.  

 

Søren Rathmann                         Mette Christensen                         Jeanette Hahnemann 

 

 

 

 

 



- 38 - 

 

 

(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den  

 

 



 

Erstatningsansvar - Tidligere ansattes overtagelse af kunder  

Højesterets dom af 26. januar 2012 

 
2. afd., sag 249/2009 

S1 
(advokat Bjarke Vejby) 

mod 
A 
(advokat Henrik Oehlenschlæger) 
 

og 
 
B 
(advokat John Pedersen) 

 
Referencer: 
Markedsføringsloven § 1 
Markedsføringsloven § 19 
 
Tidligere instans: 
Sø- & Handelsrettens dom af 11. september 2009 
 
Afsagt af dommerne: 
Asbjørn Jensen, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Michael Rekling og Oliver Talevski 

I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 11. september 2009. 

I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Asbjørn Jensen, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Michael Rekling og Oliver 
Talevski. 

Påstande 

Appellanten, S1, har gentaget sine påstande. 

De indstævnte, A og B, har påstået stadfæstelse. 

Anbringender 

S1 har yderligere anført, at A og B har kopieret den kontoplan, som S1 har udviklet, og de transaktionskoder, som er knyttet til kontoplanen. 
Selv om kontoplanen og transaktionskoderne ikke i sig selv udgør en erhvervshemmelighed i markedsføringslovens § 19’s forstand, indgår 
kopieringen heraf som et led i det samlede administrationskoncept, der er beskyttet efter § 19. I hvert fald udgør kopiering af kontoplan og 
transaktionskoder en krænkelse af markedsføringslovens § 1. 

A og B har heroverfor anført, at de ikke har kopieret S1s kontoplan og transaktionskoder, og at dette materiale i øvrigt ikke er en 
erhvervshemmelighed efter markedsføringslovens § 19. De har endvidere gentaget, at markedsføringslovens § 1 ikke omfatter ansatte i en 
virksomhed. 

Supplerende sagsfremstilling 

I en udateret erklæring har det tidligere bestyrelsesmedlem i A/B X, D, under overskriften ”A/B Xs skift fra S1 til S2” anført bl.a.: 

”På A/B Xs generalforsamling i foråret 2006, bad bestyrelsen om lov til at skifte administrations firma. 

Vi havde længe været utilfreds med den service vi fik hos S1. Vi var blevet budt mange forskellige administratorer igennem de sidste par år, 
hvilket gjorde, at der ikke blev taget varer om foreningen, på tilfreds stillende vis. Flere gange oplevede vi, at det pludselig var en ny person, 
der havde overtaget foreningen, uden vi blevet varskoet om dette skifte. 

Da jeg har klippet A i min forretning, gennem de sidste 5 år, var det naturlig at søge til ham. Jeg rådførte mig med A, i efteråret 2005. 
Bragte det som sagt op på generalforsamling i foråret 2006, og skiftede så hurtig det nu kunne lade sig gøre. Altså opfyldt vores 3 
måneders opsigelse og blev overtaget af S2 1. juli 2006. 

Ved vores opsigelse, til S1. Talte jeg med C i telefonen. Jeg fortalte, hvorfor vi forlod S1. Han gav udtryk for, at han forstod, og beklagede 
meget. 

Fra foreningens side, kan vi jo kun sige, at det er ærgerligt der opstår situationer, hvor de er nødt til hele tiden, at skifte ”Mand” på vores 
opgaver, men det at vi ikke blev informeret, medførte at vi søgte nye veje.”  

Der er for Højesteret fremlagt bl.a. kontoplan fra Datamann, en kontoplan for S1 og en kontoplan for S2. Endvidere er fremlagt et dokument 
med S1s transaktionskoder. 

Forklaringer 

Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af C og A. 

C har supplerende forklaret bl.a., at prisen for en portefølje rettelig normalt er 11/2 - 2 gange det faste administrationshonorar. S1 opkøbte, 
samtidig med hans indtræden, et andet ejendomsadministrationsselskab. Ud over kunderne overtog S1 selskabets standarddokumenter. 
Efter den tids standarder var dokumentsamlingen af meget høj kvalitet. Han havde på det tidspunkt ikke megen erfaring med 
ejendomsadministration, men han kunne se fordelene i at overtage standarddokumenterne, eftersom han vidste, hvor stort et arbejde der lå 
i at udarbejde nye standarddokumenter. 

De master-blanketter, S1 arbejder med i det daglige, er ikke tilgængelige over internettet. De har overvejet at sætte blanketterne til salg i en 

UDEN STATUS
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”blanket-bank”, men har valgt ikke at gøre det. Kun S1s ejendomsadministratorer har adgang til master-blanketterne, der ligger på et særligt 
drev i S1s edb-system, og administratorerne har kun adgang, når de er på arbejde. Ud af S1s 32 medarbejdere har 8 adgang til master-
blanketterne. Det er IT-afdelingen, der tildeler medarbejderne adgang. Det fremgår af medarbejdernes ansættelseskontrakt, at de har pligt 
til at hemmeligholde forretningshemmeligheder. Når master-dokumenterne skal ændres, anvender de ind imellem advokatbistand, men ikke 
altid, idet S1 har flere jurister, herunder en advokat, ansat. Ændring og tilretning af master-dokumenterne sker løbende, f.eks. ved 
lovændringer. Omverdenen har ikke adgang til S1s master-dokumenter. Dokumenter, der sendes ud til S1s kunder og samarbejdspartnere, 
er et produkt af et master-dokument og flettefunktionen tilknyttet den specifikke forening. Master-dokumenter sendes ikke ud af huset. I S1 
Online kan bestyrelsesmedlemmerne i den enkelte forening se de færdige dokumenter, men ikke masterdokumenterne. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan f.eks. se vedtægter, forsikringspolice, referat af generalforsamlinger og budget, men ikke 
administrationsaftalen. Det er kun oplysninger af interesse for bestyrelsen, der ligger på det eksterne drev på S1 Online. Andre oplysninger 
ligger på det interne drev, som bestyrelsen ikke har adgang til, f.eks. dokumenter med arbejdsnotater eller tidsregistrering. 
Bestyrelsesmedlemmernes navne, telefonnumre og e-mailadresser fremgår af S1 Online, men kan kun ses af de andre 
bestyrelsesmedlemmer i samme forening. Almindelige medlemmer i en andelsboligforening har ikke adgang til S1 Online. 

Bestyrelsesmedlemmerne får tildelt et password, der giver adgang til S1 Online. I dag bliver passwords udskiftet med jævne mellemrum, 
men det skete ikke tidligere. Hvis en administrationsaftale opsiges, ophører adgangen til S1 Online ved administrationsaftalens udløb. B 
havde adgang til S1s IT-system. S1s interne IT-supporter har adgang til S1 Online, men de eksterne IT-supportere har kun adgang, når det 
bevilges. 

Den originale administrationsaftale opbevares i ét eksemplar hos S1 og i ét eksemplar hos foreningen. Overdragelsesaftaler udfærdiges i 
to eksemplarer og sendes til køber og sælger, men skal først godkendes af foreningens bestyrelse. Forespørgselsformularer sendes til 
ejendomsmæglere i forbindelse med salg af f.eks. en ejerlejlighed. Formularerne kan ikke downloades fra S1. 

I master-dokumenterne indflettes f.eks. oplysning om forventede huslejestigninger og væsentlige oplysninger fra generalforsamlingen. 
Oplysningerne kommer fra S1s administrationssystem. Alle faste gældende oplysninger om foreningen flettes ind i foreningens master-
dokument. S1 har en hoved-master-dokumentsamling. Ud fra et master-dokument udarbejdes der en sub-master for hver enkelt forening, 
idet hver forening har særlige forhold, der skal tages hensyn til. Sub-masteren er forskellig for hver enkelt forening. Det er korrekt, at der 
findes en database med oversigt over bestyrelsesmedlemmer i landets andelsboligforeninger, men databasen er meget mangelfuld. 

Da han købte S1, havde selskabet et lille, gammeldags finanssystem. Han overtog S1 1. marts 1993, men trådte ind i virksomheden 1. 
marts 1992. I det første år arbejdede han med at opbygge administrations- og finanssystemet Unik, som S1 havde købt. Han fik hjælp til 
konverteringen. Det var en meget stor arbejdsopgave. S1 var medudvikler på Uniks nye system sammen med fire andre selskaber. S1 
valgte i sidste ende at gå over til edb-systemet WeDo, idet Uniks nye system ikke var godt nok og havde for mange fejl. Unik har i dag en 
meget stor markedsandel, hvorimod WeDo har en meget lille markedsandel. Arbejdet med at overgå til det nye system var stort. WeDo 
adskilte sig bl.a. ved at have en flettefunktion, som kræver en helt speciel efterudvikling. Indkøringen og konverteringen til det nye system 
involverede både regnskabsafdelingen, administrationen og to IT-folk. Endvidere indtastede to eksternt ansatte over 2-3 måneder 
oplysningerne fra foreningerne. Regnskabsafdelingen opbyggede kontoplaner og transaktionskoder. Administrationsafdelingen lavede test 
og kontrol af systemet. Det tog dem to år at lære systemet at kende. I alt har opbygningen af systemet formentlig krævet to hele årsværk. 
Regnskabsafdelingen opbyggede en master-kontoplan, der herefter blev tilpasset den enkelte forening. S1 har flere tusinde 
transaktionskoder, og alle er unikt opbygget af S1. Kun ansatte i S1 har adgang til S1s fulde transaktionskodeliste, men listen kan kopieres 
og kan formentlig ligge på en USB-nøgle. Andre brugere af We-Do vil ikke have samme transaktionskoder som S1, medmindre de er 
kopieret fra S1. Transaktionskoder er et internt arbejdsredskab for S1. 

Når man som administrator overtager en forening fra en anden administrator, overtager man fra den tidligere administrator bl.a. afstemt 
balance med kontospecifikation, bilagsmapper, fysiske aftaler, generalforsamlingsreferater, forsikringspolicer og ejendomsskattebillet. Af 
balancen fremgår foreningens saldi, men saldi, der er i 0, fremgår ikke af balancen. Balancen viser derfor kun ca. 10 % af de kontonumre, 
der fremgår af S1s kontoplan. Der er altid et samarbejde mellem den tidligere og den nye administrator f.eks. vedrørende afdragsordninger, 
retssager, klager og forudbetalte regninger. 

Han har spurgt S1s administrationschef, regnskabschef og en regnskabsmedarbejder om omfanget af S2s henvendelser til S1 i forbindelse 
med S2s overtagelse af foreninger fra S1. To af dem svarede, at S2s henvendelser var færre end normalt, og én af dem svarede, at der slet 
ikke var nogen henvendelser fra S2. Ingen henvendelser fra en ny administrator er yderst usædvanligt.  

Datamann laver WeDo. Det er muligt at konvertere oplysninger fra Unik til WeDo, og man kan betale Datamann for at lave et fuldt 
konverteringsprogram, men det er dyrt. WeDo havde ingen kontoplan, hvorfor S1 selv udarbejdede en kontoplan. Hvis en kollega skal 
overtage en forening fra S1, og kollegaen har WeDo, er det muligt at konvertere oplysningerne gennem Datamann, men det ønsker S1 ikke 
at medvirke til. 

A har supplerende forklaret, at han kort efter sin ansættelse hos S1, blev kontaktet af en ejendomsmægler, idet en ejendomsadministrator 
hos S1 havde udfyldt en mæglerbesvarelse og ved en fejl sat kryds ud for fælles vaskeri i ejendommen. Ejendomsmægleren sagde, at dette 
var en fejl, der ville medføre en godtgørelse i form af en vaskemaskine til køberen af lejligheden. På den baggrund fandt han det nødvendigt, 
at S1 kunne afgive mere kontrollerede oplysninger til ejendomsmæglerne, og det gav ham anledning til at udfærdige et standardbrev til 
besvarelse af ejendomsmæglerforespørgsler. Standardbrevet var tiltænkt S1. Da han fremlagde udkastet for C, sagde C uden at angive 
nogen form for begrundelse, at standardbrevet ikke kunne anvendes. A besluttede dog alligevel at anvende det. Årsagen til, at S1s og S2s 
standardbreve for mæglerbesvarelser er meget ens, er, at han har udarbejdet begge standardbreve og anvendt samme metode til 
opbygningen. Han har ikke kopieret noget fra S1, hverken elektronisk, ved hjælp af USB-nøgle eller på anden måde. 

Under hans ansættelse som ejendomsadministrator hos S1 og tidligere under hans ansættelse hos S3 og i S4 anvendte han edb-systemet 
Unik. Da han efter sin ansættelse hos S3 kom tilbage til S1, var S1 gået over til at anvende Aspa Data, hvilket han antager skete, fordi S1 
overtog en kundeportefølje, hvor de anvendte Aspa. Han var imidlertid ikke tilfreds med Aspa, som ikke fungerede godt nok. Bl.a. stemte 
balancerne ikke altid. Senere overgik S1 til at anvende edb-systemet WeDo. Det skete, efter at han på et ERFA-gruppemøde var blevet 
anbefalet WeDo. Derfor foreslog han C og D, der var regnskabschef hos S1, at afprøve WeDo, som de senere valgte at købe. Før sin 
tiltræden hos S1 kendte han ikke WeDo. Når man køber WeDo, medfølger en kontoplan. Han ved ikke, om S1 fik en kontoplan med, da de 
købte WeDo, eller om kontoplanen i så fald blev tilrettet af S1. Han beskæftigede sig ikke med S1s kontoplan, herunder S1s moms- og 
transaktionskoder. S2 anvender WeDo. Da han startede hos S2, overvejede han, om S2 skulle anvende Unik eller WeDo, men tilbuddet fra 
Unik var for dyrt, idet Unik ville have et entrance-fee på ca. 90.000 kr. Derfor valgte han at købe WeDo, og hertil medfulgte en 
standardkontoplan. Standardkontoplanen er opdelt i grupper, f.eks. er 4021-4030 bankkonti og 4310-4315 mellemregningskonti. I forhold til 
standardkontoplanen har han omdøbt et par konti, f.eks. kaldes bankkontoen for bankkontonummeret i stedet for blot bankkonto, men 
herudover anvender S2 den standardkontoplan, der blev leveret af WeDo. S2 anvender også de standardtransaktionskoder, der blev 
leveret sammen med WeDo. S2 har helt sikkert ikke kopieret kontoplan og transaktionskoder fra S1. Hos S2 er det B og Nina, der sidder 
med kontoplaner og regnskab. Selv sidder han ikke med regnskaber til daglig. Han er indforstået med at fremlægge en kopi af S2s 
kontoplan, men han er ikke bekendt med, om han er i besiddelse af en gammel kontoplan. 

Så vidt han husker, har han ikke elektronisk kopieret hverken papir eller datagrundlag, som han anvendte under sin ansættelse hos S1. Dog 
kan han under ansættelsen i enkelte tilfælde til sin private pc have sendt filer som f.eks. en køreplan for en generalforsamling eller et referat 
af en tidligere generalforsamling til brug for forberedelse til en generalforsamling, som han skulle deltage i om aftenen. Han mener dog ikke, 
at han har anvendt dette materiale under sin ansættelse hos S2. Han har ikke medbragt fysiske kopier af nogen form af materiale, som 
professionelt anvendes i S1 til ejendomsadministration, og anvendt det i S2 sammenhæng. Alt, hvad han har lavet i S2, er baseret på hans 
arbejde i S2 og på hans hukommelse. Han har ikke modtaget materiale fra B hverken fysisk eller elektronisk. Såfremt der hos S2 og S1 er 



enslydende materiale, skyldes det en tilfældighed. Når S2 overtager administrationen af en forening fra en anden ejendomsadministrator, 
kan der ligge f.eks. gamle ejendomsmæglerbesvarelser eller kontoplaner i sagen. S2s kontoplan er ikke opbygget på materiale, S2 har 
overtaget fra en tidligere ejendomsadministrator. S2 har i øvrigt ikke taget udgangspunkt i paradigmer, som S2 har overtaget fra andre 
ejendomsadministratorer. 

Højesterets begrundelse og resultat 

A og B har været ansat i S1 og blev herefter ansat i S2. Sagen angår, om de som led i deres arbejde for S2 har handlet 
ansvarspådragende over for S1 gennem krænkelse af markedsføringslovens § 10 (nu § 19) eller § 1 og derved påført S1 et tab, som de 
skal erstatte.  

S1s erstatningskrav er begrundet i, at selskabet har lidt et tab, fordi A/B Y, A/B X, E/F Z og A/B Æ opsagde deres administrationsaftaler 
med S1 og efterfølgende indgik administrationsaftaler med S2. Efter de foreliggende oplysninger om baggrunden for foreningernes 
opsigelse af administrationsaftalerne og om deres kontakt til A lægger Højesteret til grund, at A ikke på eget initiativ henvendte sig til 
foreningerne med henblik på, at de skulle skifte administrator, men at foreningerne henvendte sig til ham herom, navnlig fordi de ikke var 
tilfredse med S1. 

Efter bevisførelsen kan det ikke lægges til grund, at en eventuel kopiering eller efterligning af S1s formularer m.v. samt kontoplan og 
transaktionskoder har medvirket til eller fremskyndet de ovennævnte fire foreningers skifte af administrator. 

Højesteret finder det herefter ikke godtgjort, at S1 har lidt et tab som følge af As og Bs adfærd. Allerede som følge heraf kan S1s påstande 
om betaling af erstatning ikke tages til følge.  

Højesteret stadfæster herefter dommen.  

Thi kendes for ret: 

Sø- og Handelsrettens dom stadfæstes. 

I sagsomkostninger for Højesteret skal S1 betale 50.000 kr. til A og 50.000 kr. til B.  

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a. 
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Afsagt den 24. oktober 2012 

 

V-52-11   

             

SKA-DAN v/ 

Jørn Solgaard Andersen 

(Advokat Henrik Mansfeldt Witt) 

mod 

Bredenoord A/S 

(Advokat Mads Marstrand-Jørgensen) 

 

 

 

Indledning 

 

Sagens spørgsmål er, om sagsøgte, Bredenoord A/S (herefter: Bredenoord) har handlet i strid 

med god markedsføringsskik ved at benytte ”SKA-DAN”, som ubestridt er sagsøgeren, 

SKA-DAN v/ Jørn Solgaard Andersens, (herefter: SKA-DAN) varemærke og forretningsken-

detegn, som AdWord på søgetjenesten Google. 
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Påstande 

 

SKA-DAN har nedlagt påstand om, at Bredenoord skal betale SKA-DAN 20.000 kr. med til-

læg af procesrente fra sagens anlæg den 9. maj 2011. 

 

Bredenoord har påstået frifindelse. 

 

Oplysningerne i sagen 

 

SKA-DAN, som er en forkortelse af firmanavnet ”Skadeservice Danmark”, har i ca. 15 år 

drevet virksomhed med udlejning af affugtere, mobilvarme og generatorer primært til byg-

gebranchen. SKA-DAN ejer selv en del af det materiel, som virksomheden udlejer, mens en 

del, primært de større generatorer, lejes af andre virksomheder. I perioden marts 2010 til 

april 2011 lejede SKA-DAN således en række generatorer af Bredenoord med henblik på vi-

dereudlejning til SKA-DANs egne kunder. 

Bredenoord er et datterselskab af en hollandsk virksomhed, som producerer og udlejer 

generatorer. Bredenoord-koncernen har været aktiv på det danske marked siden 2004 - først 

gennem et samarbejde med den danske virksomhed GT Energy A/S og siden september 2009 

under eget navn. 

Ved en søgning i Google på sit eget firmanavn i november 2010 blev SKA-DAN op-

mærksom på, at der kom en annonce frem for Bredenoord med link til Bredenoords hjem-

meside. Søgeresultatet så således ud: 
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Den 7. december 2010 rettede SKA-DAN gennem sin advokat henvendelse til Bredenoord 

med anmodning om, at Bredenoord ophørte med brugen af ”SKA-DAN” som AdWord på 

Google, under henvisning til, at brugen var i strid med varemærkelovens § 4 og markedsfø-

ringslovens § 18. 

Den 14. december 2010 anerkendte Bredenoord gennem sin advokat, at man havde be-

nyttet betegnelsen ”SKA-DAN” som AdWord på Google, og meddelte, at brugen var ophørt. 

Af en udskrift fra Google fremgik, at der ind til brugen ophørte havde været 9 henvisninger 

til Bredenoords hjemmeside via søgeordet ”SKA-DAN”. 

SKA-DAN har under hovedforhandlingen frafaldet anbringendet om, at Bredenoords 

handlinger er i strid med varemærkeloven. 

 

Forklaringer 

 

Jørn Solgaard Andersen har forklaret, at han har drevet virksomheden SKA-DAN siden 1997 

først med udlejning af affugtere og mobilvarme og siden 2000 tillige med udlejning af gene-

ratorer. Fra 2005-2006 fik han behov for at leje generatorer til sine kunder fra andre. Oprinde-

ligt lejede han generatorerne på Sjælland, men det blev for dyrt i transport. I 2010 begyndte 

han derfor at leje hos Bredenoord i Kolding. Han havde primært kontakt med Brian Nielsen 
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hos Bredenoord. Han kontaktede Brian Nielsen telefonisk og indhentede et tilbud på leje af 

generatorer. Han fortalte ikke Brian Nielsen i den forbindelse, hvem SKA-DANs kunde var. 

Hvis der blev indgået aftale om leje af en generator, leverede Bredenoord generatoren direk-

te til SKA-DANS kunde. Bredenoords navn fremgik meget tydeligt på generatoren. SKA-

DAN fik ingen specialrabatter hos Bredenoord. Udlejningsprisen var ofte listeprisen. Det 

hændte dog, at SKA-DAN fik en rabat på max. 5 %. I 2010 var markedet for udlejning af de 

store generatorer ikke særlig stort, da der ikke var gang i byggeriet. Udlejning af disse gene-

ratorer udgjorde en meget lille del af SKA-DANs indtægt på det tidspunkt. 

 SKA-DAN har haft en hjemmeside siden 2005. Han vil tro, at ca. 90 % af kunderne har 

fundet SKA-DAN via nettet og derefter kontaktet ham enten pr. mail eller telefon. SKA-DAN 

har ”SKA-DAN” som AdWord hos Google, men har ikke andre AdWords. 

 Det var SKA-DANs it-mand, som opdagede Bredenoords brug af ”SKA-DAN” på 

Google i forbindelse med en opdatering af SKA-DANS hjemmeside. Han blev meget skuffet 

over, at Bredenoord misbrugte hans virksomhedsnavn på den måde og afbrød med det 

samme samarbejdet. Der var dog en enkelt langtidsleje af en generator til en af Mærsks bo-

replatforme, som fortsatte ind til april 2011. I dag lejer han de store generatorer hos CLP. 

SKA-DAN har en omsætning på 3 mio. kr. på generatorudlejning. 

 Han ved ikke, hvor mange gange han selv eller hans advokat har lavet opslag i Google 

på søgeordet ”SKA-DAN”, efter at han blev opmærksom på Bredenoords misbrug. 

 

Peter Garritsen har forklaret, at han er chef for Bredenoord-koncernens udlejningsafdeling, 

hvor han blandt andet har ansvaret for de skandinaviske lande. Bredenoord er en udlej-

ningsvirksomhed med base i Holland. Bredenoord producerer og udlejer generatorer og kab-

ler til brug ved bl.a. markeder, store arrangementer som f.eks. koncerter og sportsbegiven-

heder, på byggepladser og i industrivirksomheder. Bredenoord udlejer primært sine genera-

torer i Europa, hvor man har et stærkt netværk af samarbejdspartnere. Bredenoord har dre-

vet virksomhed i Danmark siden 2004 først gennem et partnerskab med GT Energy og fra 

september 2009 gennem sit datterselskab. I 2010 oplevede Bredenoord en kraftig nedgang i 

omsætningen både i Danmark og i andre lande. Bredenoord opfattede SKA-DAN som en 

kunde og en strategisk partner ikke som en konkurrent. SKA-DAN var en god kunde hos 

Bredenoord. Han tror ikke, at man fra Bredenoords side har fortalt SKA-DAN, at man be-
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tragtede SKA-DAN som en strategisk partner. Som Bredenoords strategiske partner får man 

en god beskyttelse i markedet og mulighed for at få henvist kunder fra Bredenoord. Han var 

ikke ansvarlig for Bredenoord i Danmark tilbage i 2010 og var derfor ikke involveret i den 

markedsføringsstrategi, som blev lagt. Han er dog bekendt med, at det var Bredenoords cen-

trale marketingsafdeling i Holland, som fik den idé at benytte ”SKA-DAN” som AdWord for 

Bredenoord. Formålet med dette AdWord var at skabe mere forretning til Bredenoord i 

Danmark. Bredenoord havde også AdWords for konkurrenter og andre strategiske partnere, 

samt generiske ord, som f.eks. ”generator”. Bredenoord har ikke modtaget klager fra andre 

end SKA-DAN. Da Bredenoord ikke ønskede at ødelægge samarbejdet med SKA-DAN, fjer-

nede man straks ”SKA-DAN” som AdWord. Han tror ikke, at Bredenoord har taget kunder 

fra SKA-DAN ved at bruge ”SKA-DAN” som AdWord. Der har kun været 9 opslag på 

”SKA-DAN”, som har ført til Bredenoords hjemmeside. Ordet ”SKA-DAN” fremgår ikke af 

Bredenoords hjemmeside. Brugen af andres forretningskendetegn som AdWords er lovlig i 

både Holland og Tyskland. Bredenoords marked i Danmark er meget lille. Bredenoord om-

sætter for 1,5 mio. EUR i Danmark. Den totale omsætning for Bredenoords udlejningsvirk-

somhed er på 42 mio. EUR. Bredenoords største konkurrenter er Agrecco og Energists, som 

begge er større end Bredenoord. 

 

Parternes synspunkter 

 

SKA-DAN har gjort gældende, at Bredenoords brug af ”SKA-DAN” som AdWord på Google 

udgør en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 1 og 18. På det pågældende tidspunkt be-

stod der et samarbejdsforhold mellem de to virksomheder. I et sådant samarbejdsforhold ek-

sisterer der en klar loyalitetspligt. Bredenoord har imidlertid handlet illoyalt og i strid med 

god markedsføringsskik ved at benytte sin kundes varemærke i sin egen markedsføring på 

internettet. Formålet med at bruge ”SKA-DAN” som AdWord var at byde sig til over for 

SKA-DANs kunder. Dette blev bekræftet af Peter Garritsens forklaring. Der var stor sand-

synlighed for, at kunderne ville henvende sig til Bredenoord i stedet for til SKA-DAN, når de 

så annoncen fra Bredenoord. Kunderne vidste, at generatorerne kom fra Bredenoord, da de 

var mærket med Bredenoords navn. Det er uden betydning for vurderingen af, om der fore-

ligger en overtrædelse af markedsføringsloven, om der er sket skade. 



- 7 - 

 

 Som følge af overtrædelsen skal Bredenoord betale SKA-DAN et rimeligt vederlag, jf. 

markedsføringslovens § 20, stk. 3. Ved fastsættelsen af vederlagets størrelse skal det tages i 

betragtning, at ”SKA-DAN” har været brugt som AdWord af Bredenoord i en periode, og at 

hensigten hermed utvivlsomt har været at sælge ydelser til potentielle kunder, som søgte ef-

ter SKA-DANs virksomhed på Google. 

 

Bredenoord har gjort gældende, at der ikke foreligger en overtrædelse af markedsføringslo-

ven.  SKA-DAN har anerkendt, at Bredenoord ikke har krænket SKA-DANs varemærkeret. I 

den situation kan SKA-DAN heller ikke påberåbe sig de markedsføringsretlige regler om 

kendetegnsbeskyttelse, idet det må antages, at der med EU-domstolens domme i sagerne C-

236/08 og C 238/08 Google mod Louis Vuitton m.fl. og C-323/09 Interflora Inc. mod Marks & 

Spencer plc. er gjort endeligt op med, hvorledes en erhvervsdrivendes brug af en anden er-

hvervsdrivendes kendetegn som søgeordsreklame skal vurderes. Ordet ”SKA-DAN” er ikke 

nævnt i googleannoncen for Bredenoord og fremgår heller ikke af Bredenoords hjemmeside. 

Internetbrugeren vil således på ingen måde antage, at der er en forbindelse mellem Brede-

noord og SKA-DAN. Det vil ikke harmonere med den almindelige internetbrugers brug af 

internettets søgemuligheder, hvis retten kommer frem til, at der foreligger en overtrædelse af 

markedsføringsloven. Internettet er internationalt, og det bliver meget vanskeligt at navigere 

på internettet, hvis der via markedsføringsloven i Danmark opstilles særlige regler for, hvor-

når det er tilladt at anvende andres forretningskendetegn som søgeordsreklame.  

 SKA-DAN har ikke dokumenteret noget tab som følge af Bredenoords brug af ”SKA-

DAN” som AdWord. Et eventuelt vederlag må være af meget begrænset størrelse henset til,  

at der kun har været få opslag på ”SKA-DAN”, som har ledt til Bredenoords hjemmeside og 

til, at SKA-DAN blev fjernet som AdWord meget hurtigt. 

 

Sø- og Handelsrettens afgørelse 

 

Der bestod et samhandelsforhold mellem Bredenoord og SKA-DAN i perioden fra marts til 

november 2010, hvor SKA-DAN lejede større generatorer hos Bredenoord med henblik på 

videreudlejning til egne kunder. Bredenoords chef for koncernens udlejningsafdeling har op-

lyst, at man betragtede SKA-DAN som en strategisk partner, men dette var ikke kommuni-
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keret til SKA-DAN, og brugen af ”SKA-DAN” som AdWord var da heller ikke et led i at 

promovere dette partnerskab, men at skabe mere forretning til Bredenoord, som kun havde 

drevet egen virksomhed i Danmark i en forholdsvis kort periode. 

Bredenoords brug af ”SKA-DAN” som AdWord betød, at internetbrugere, som tidlige-

re havde været kunder hos SKA-DAN, eller som på anden måde kendte til SKA-DANs eksi-

stens, ved søgning på Google på søgeordet ”SKA-DAN” fik forevist et annoncelink til Bre-

denoords hjemmeside umiddelbart efter linket til SKA-DANs hjemmeside. Bredenoord, som 

ubestridt leverer samme tjenesteydelser som SKA-DAN, har på denne måde forsøgt at ud-

nytte den relevante kundekreds’ kendskab til SKA-DAN for derigennem at tilegne sig kun-

der fra sin samhandelspartner. Under de anførte omstændigheder har Bredenoord handlet il-

loyalt og på utilbørlig vis gjort brug af SKA-DANs varemærke og forretningskendetegn i 

strid med markedsføringslovens §§ 1 og 18. 

Som følge heraf skal Bredenoord betale SKA-DAN et vederlag efter markedsføringslo-

vens § 20, stk. 3. Henset til at der kun har været et begrænset antal opslag på ”SKA-DAN”, 

som har ledt til annoncen for Bredenoord, fastsættes dette vederlag skønsmæssigt til 5.000 

kr. 

Efter sagens udfald og omfang skal Bredenoord betale SKA-DAN 10.500 kr. i sagsom-

kostninger. Af dette beløb dækker 500 kr. retsafgift og 10.000 kr. udgiften til advokatbistand. 

 

Thi kendes for ret: 

 

Bredenoord A/S skal inden 14 dage betale SKA-DAN v/Jørn Solgaard Andersen 5.000 kr. 

med tillæg af procesrente fra den 9. maj 2011, samt sagens omkostninger med 10.500 kr.  

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a. 

 

 

Mette Skov Larsen 

 

John Tyrrestrup           Jørgen Andersen 
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(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 26. oktober 2012 
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UDSKRIFT 

AF 

SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG 

____________ 

 

 

 

 

 

 

DOM 
 

 

Afsagt den 7. marts 2013 

 

V-105-11   

             

Experian A/S 

(Advokat Thomas Munk Rasmussen) 

mod 

Debitor Registret A/S 

(Advokat Kresten M. Valdal) 

 

Indledning 

Sagen handler om, hvorvidt udsagn i Debitor Registret A/S’ nyhedsbrev og på deres hjem-

meside er i strid med markedsføringslovens § 1, § 3, stk. 1-3, og § 5, og om Debitor Registrets 

brug af Experian A/S’ varemærke som Google AdWords er en overtrædelse af varemærkelo-

vens § 4, stk. 1 og 2, og markedsføringslovens §§ 1 og 18. 

 

Parternes påstande 

Experian har nedlagt følgende endelige påstande: 

1. Debitor Registret skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens § 1, § 3, stk. 
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    1-3 og § 5 ved at have markedsført følgende udsagn i bilag 1 og bilag 11: 

”En større aktør på BtC markedet i Danmark har netop testet os op imod vores konkur-

rent. Hitprocenten var den samme, men det er prisen ikke. Vi glæder os til at byde dem 

velkommen som kunde.” 

 

”Du vil typisk spare 50 % i forhold til de samme ydelser hos konkurrerende selskab.” 

 

”En del af denne udvikling beskriver den generelle økonomiske situation for virksomhe-

derne i Danmark, mens en anden del beskriver den øgede markedsandel vi har i dag i for-

hold til for 12 måneder siden.” 

 

”Derfor dækker vi bredt både geografisk og branchemæssigt, og så er flere end 30 % af 

indberetningerne kun registreret i vores register.” 

 

2. Debitor Registret skal berigtige de i påstand 1 nævnte udsagn, principalt ved at frem-

sende domskonklusionen i denne sag til modtagere af bilag 1, samt offentliggøre 

domskonklusionen tydeligt på forsiden af Debitor Registrets hjemmeside 

www.registret.dk i en periode på 4 uger, subsidiært på en måde og i et omfang fastsat 

af retten. 

 

3. Debitor Registret skal anerkende at have overtrådt varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, og  

    markedsføringslovens §§ 1 og 18, ved at bruge ”RKI” og ”Ribers” som Google Ad- 

    Words. 

 

4. Debitor Registret skal betale Experian 1.550.000 kr. med tillæg af procesrente af 250.000 

kr. fra sagens anlæg den 1. november 2011 og af 1.300.000 kr. fra den 30. maj 2012. 

 

5. Debitor Registret pålægges bødestraf for overtrædelse af markedsføringslovens § 3, 

stk. 2 og § 5, ved at have fremsat de i påstand 1 indeholdte udsagn, samt for overtræ-

delse af varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, og markedsføringslovens § 18, ved at have 

brugt Experians kendetegn som Google AdWords. 

 

Debitor Registret har nedlagt påstand om frifindelse. 
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Oplysninger i sagen 

Experian, der tidligere hed Ribers Kreditinformation, driver virksomhed med registrering og 

formidling af oplysninger om privatpersoners og erhvervsvirksomheders kreditværdighed 

og udbyder støttesystemer til inddrivelse af ubetalt gæld. Selskabet har benyttet ordmærket 

RKI siden 1984 og lod det varemærkeregistrere i klasserne 9, 16, 35 og 36 i 2001. Experian har 

en række yderligere varemærker, hvori RKI indgår. 

Debitor Registret påbegyndte virksomhed i 2004 med kreditoplysninger. 

Sagen retter sig mod det nyhedsbrev(bilag 1), som Debitor Registret udsendte i juli 

2011, samt et citat fra deres hjemmeside. 

Af nyhedsbrevet fremgår blandt andet: 

 ”Udviklingen i antallet af virksomheder der er registreret er gået rigtig stærkt det seneste år. 16,4 % flere 

virksomheder er registreret i Debitor Registret i dag i forhold til for 12 måneder siden. En del af denne 

udvikling beskriver den generelle økonomiske situation for virksomheder i Danmark, mens en anden del 

beskriver den øgede markedsandel vi har i dag i forhold til for 12 måneder siden.” 

… 

En større aktør på BtC markedet i Danmark har netop testet os op imod vores konkurrent. Hitprocenten 

var den samme, men det er prisen ikke. Vi glæder os til at byde dem velkommen som kunde. 

… 

Du vil typisk spare 50 % i forhold til de samme ydelser hos konkurrerende selskab.” 

 

Af Debitor Registrets hjemmeside (bilag 11) fremgår blandt andet: 

 ”Debitor Registret er Danmarks hurtigst voksende skyldnerregister, der indeholder både privatpersoner 

og virksomheder. De dårlige betalere i vores register er indberettet af inkassobureauer og advokater landet 

over. Derfor dækker vi bredt geografisk og branchemæssigt, og så er flere end 30 % indberetningerne kun 

registreret i vores register. Vi har flere end 130.000 registrerede skyldnere i vores register. Debitor Regi-

stret har udelukkende et åbent register, og derfor kan du som kunde søge på alle dem der er registeret, og 

ikke kun en procentdel.” 

 

Da Experian fik kendskab til nyhedsbrevet, rettede de i august 2011 henvendelse til Debitor 

Registret og gjorde dem opmærksom på, at de mente, at flere af udsagnene i nyhedsbrevet 

var en overtrædelse af markedsføringsloven. Parterne kunne ikke nå til enighed. Debitor Re-

gistret har senere endvidere anerkendt, at firmaet i en periode har anvendt ”RKI” og ”Ri-

bers” som Google AdWords. 

Debitor Registret har for at underbygge udsagnene i deres nyhedsbrev fremlagt en test 

fra juni 2010 fra en anonym kilde, der indeholder en sammenligning af hitprocenten hos 
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henholdsvis Experian og Debitor Registret og konkluderer, at man bør kunne forvente at øge 

hitprocenten til 4 %, hvis man laver supplerende opslag hos Debitor Registret.  

Som dokumentation for prisen og en eventuel besparelse har Debitor Registret frem-

lagt henholdsvis en mailkorrespondance og en erklæring fra to kunder. Af mailen fremgår 

blandt andet:  

 ”…Men vi vil jo nok vælge jer, da I er billigst og vi ud fra det oplyste må antage, at I har omtrent det 

samme antal relevante søgbare registreringer som RKI.”  

 

og af erklæringen: 

 …” For sammenligneligheden skal som udgangspunkt nævnes, at vi i hele 2010 til Experian har betalt kr. 

251.620,01 for leverede ydelser, medens vi hos Debitor Registret A/S til sammenligning, (uden opstarts-

rabat) kommer til at betale omkring kr. 76.243,75 for første hele år.” 

 

Af den sidste erklæring fremgår, at den pågældende kunde ved skift fra Experian til Debitor 

Registret har haft en besparelse på over 300 %. 

For så vidt angår udsagnene vedrørende markedsandele har Debitor Registret fremlagt 

sammenligningstal fra 4. kvartal 2009, offentliggjort i august 2010, fra Økonomiministeriet 

samt oplysninger om parternes omsætning ifølge årsregnskabet for årene 2006/07 til 2011/12. 

Det fremgår af disse, at Debitor Registret har haft en øget omsætning, mens Experian har 

haft en svingende omsætning. 

  Af en nyhedsartikel i Børsen den 2. februar 2012 fremgår, at 217.607 danskere står lige 

nu registreret som dårlige betaler i RKI, og at det er 12.529 flere end sidste år, og at flere dan-

skere, siden finanskrisen ramte i 2008, er havnet i Experians RKI-register.  

 

Experians tabsopgørelse 

Experian har oplyst at have haft et fald i bruttoomsætningen i perioden 20111 til februar 2012 

på 5.071.000 kr., og at deres bruttomargin i 2011 har været på 72,4 %, hvorfor deres estimere-

de tab er på 3.669.000 kr.  

 

Forklaringer 

Jakob Nielsen har forklaret, at han er chef for produktudviklingen i Experian, hvor han har 

været ansat siden 2004. Experian har en produktpalette med mange forskellige produkter. 

For så vidt angår RKI produkter, er der reelt kun Experian og Debitor Registret på markedet. 
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RKI produkter udgør ca. 60 % af Experians samlede omsætning. Det fungerer på den måde, 

at virksomhederne kan tegne abonnement og derved købe sig adgang til en række data. 

Grundfunktionen og søgefunktionen er den samme som hos Debitor Registret.  

Siden Debitor Registret kom på markedet og brød monopolet, har der været en aktiv 

kamp mellem dem om at vinde kunderne. Det er ikke første gang, at man hos Experian har 

undret sig over Debitor Registrets meget aggressive markedsføring indeholdende udsagn, 

som man hos Experian syntes, var lige på grænsen af, hvad man skulle acceptere.  

De reagerede på udsagnene i nyhedsbrevet, fordi de syntes, at der nu var tale om en 

yderligere skærpelse, og fordi de hos Experian bruger mange ressourcer på, især over for 

mindre kunder, at forsvare udsagn fra Debitor Registret. Experian har helt klart mistet kun-

der på baggrund af dette nyhedsbrev, men han ved ikke præcist hvor mange. Efter nyheds-

brevet fik de mange henvendelser fra frustrerede kunder, og de brugte mange ressourcer på 

at tale med dem.  

Debitor Registret er givetvis blevet større, men det er jo ikke det samme som, at de har 

taget kunder fra Experian. Det fremgår endvidere ikke tydeligt af de forskellige udsagn, 

hvad det er, der er tale om. Han læser klart nyhedsbrevet således, at det konkurrerende sel-

skab er Experian , da der simpelthen ikke er andre egentlige konkurrenter på markedet. Be-

grebet ”hitprocent” er ikke en fast term. Han synes, at det er kritisabelt, at tilbagemeldinger 

fra kunderne ikke er blevet verificeret af Debitor Registret selv. Når det på deres hjemmeside 

står, at ”30 % af indberetningerne kun er registreret i vores register”, vil de fleste forstå det 

således, at der tales om 30 % af personerne, hvilket kan være egnet til at skræmme. Det kan 

læses på mange måder, hvilket er problemet. Hvis procentsatsen fremkommer ved, at man 

har spurgt kunderne, så må man skrive det. 

  Experian har ham bekendt ikke været involveret i Nyhedsartiklen af 2. februar 2012 i 

Børsen, hvor Experian står anført som kilde. Måske stammer oplysningerne fra deres hjem-

meside. Experian har leveret tal til og deltaget i analysen vedrørende kreditoplysningsbu-

reauer. Testen fra juni 2010, som er fremlagt af Debitor Registret, kender han ikke noget til og 

heller ikke baggrunden for den. 

 Experian har både et lukket og et åbent register. Man kan ikke søge i det lukkede regi-

ster. I det åbne register er der ca. 500.000 sager, hvilket ikke er det samme som personer. Han 

kender ikke tallene for det lukkede register.  
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Experian fastsætter kundernes pris på baggrund af en samlet pakke. Der er selvfølgelig 

retningslinjer for, hvad tingene koster, men der sker altid en individuel forhandling afhæn-

gig af kundens størrelse, og på den baggrund finder man frem til en samlet årlig pris. Kun-

derne vælger Experian på grund af Experians brand og gode produkter. 

Der har været organisationsændringer i Experian, men de har altid forsøgt at lade det 

påvirke kunderne mindst muligt. Selve kundekontakten afhænger af, hvilken kunde og hvor 

stor en kunde der er tale om. Experian har siden 2007/2008 haft en dalende omsætning, hvil-

ket blandt andet kan skyldes finanskrisen, men også at kunderne selv bliver dygtigere - især 

de store banker. 

 

Birger Baylund har forklaret, at han er administrerende direktør, stifter og storaktionær i 

Debitor Registret. Han fik på et tidspunkt en henvendelse fra en dansk advokat, der efter-

spurgte en konkurrent til RKI, fordi man i branchen var træt af det lukkede register. Den 22. 

marts 2004 startede han derfor op som selvstændig med et roadshow med deltagelse af 

mange advokater. 

 Da de startede, var formålet, at de skulle være billige. De var faktisk for billige og har 

derfor efterfølgende sat priserne op. Sidste år var de 11 ansatte, mens RKI havde 250 ansatte. 

De er således meget små i forhold til Experian. De har brugt ca. 30 mio. kr. på at opbygge de-

res register og havde først overskud i 2008. 

 Udsagnene i nyhedsbrevet bygger på udtalelser fra kunder, der blandt andet har for-

talt, at de ikke vil indberette til RKI, men gerne til Debitor Registret. Experians forretnings-

model med det lukkede register betyder, at Debitor Registret teoretisk får ca. 20 % flere ind-

beretninger. Udsagnet ”Du vil typisk spare 50 % i forhold til samme ydelse…” bygger på er-

faringer fra markedet. Da de begyndte, var de 75 % billigere end Experian. Testen fra juni 

2010 er lavet af en stor kunde, som desværre ikke ønsker at stå frem som vidne. Debitor Re-

gistret har ikke kendskab til testens parametre eller metoder i øvrigt. De har aldrig fået at vi-

de, om den anden nævnte aktør er Experian, og han har ikke spurgt til det. De fik testen på 

mail, og testen er nok lavet ca. 3-5 måneder før udsendelse af nyhedsbrevet. Debitor Regi-

strets ydelser kan genfindes hos Experian, men Experian har mange produkter derudover.  
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 Udsagnet ”..flere end 30 % indberetningerne er kun registreret i vores register” på 

hjemmesiden er baseret på en test, der er blevet lavet. I øvrigt er alle udsagnene både i ny-

hedsbrevet og på hjemmesiden baseret på faktuelle forhold. 

 Udsagnet ”…øget markedsandel…” bygger på opgørelse og talfakta på Experians 

hjemmeside og Debitor Registrets egne tal. 

 Udtrykket ”hitprocenten” er en indikator for, hvor mange dårlige betalere man finder, 

hvis man kører 100 personer igennem registeret. Definitionen bruges både internt også i for-

bindelse med salg.  

Nyhedsbrevet blev udsendt til daværende kunder og samarbejdsparter, ca. 1.800 – 

2.000, hvor kunderne udgjorde 90 % af modtagerne, mens de resterende 10 % af modtagerne 

var samarbejdsparter. Nyhedsbrevet blev kun sendt til kunder, der havde tilkendegivet, at 

de ville modtage det. De var endvidere meget opmærksomme på, at det kun var deres egne 

kunder, der modtog nyhedsbrevet. Han ved ikke, om en kunde bliver slettet, hvis kundefor-

holdet ophører. De har ikke oplevet en kundetilgang efter udsendelse af nyhedsbrevet, og de 

har endda haft en bemærkelsesværdig lille reaktion på nyhedsbrevet. Formålet med nyheds-

brevet er blandt andet vidensdeling i branchen, men der er intet markedsføringsmæssigt i 

det. 

 Stigningen i Debitor Registrets omsætning i 2011 og 2012 skyldtes ikke nyhedsbrevet. 

Årsagen til stigningen var, at de fik en stor kontrakt med en stor bank. De havde en stigning 

i kraft af nye store kunder, men havde til gengæld tabt et par mio. kroner på konkursen af 

De Gule Sider.  

Markedssituationen er p.t. sådan, at RKI har 90 % af markedet, og Debitor Registret har 

under 10 %. Der er dog ikke reelt andre på markedet end de to. Det er ikke et prisfølsomt 

marked. Kunderne kigger på, hvor mange registreringerne der er i registrene, hvordan it-

tilgængeligheden er, og så kommer prisen på en 3. eller 4. plads. I begyndelsen prøvede de at 

sælge på prisen, men det virkede ikke.  

De havde lavet en aftale med GCM, der skulle hjælpe med annoncering på internettet, 

herunder opstilling af AdWords. Den 24. oktober 2011 blev de opmærksomme på, at de 

blandt andet brugte RKI og lignende som AdWord, hvilket de fik stoppet med det samme. 

Det var forkert gjort, men de vidste det ikke, og det var ikke dem, der havde bedt om, at dis-

se søgeord skulle anvendes. Den 31. oktober skrev Experian, at de også havde opdaget bru-
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gen af AdWords. En anden samarbejdspartnere har oplyst, at Experian ved en tidligere 

kampagne også har brugt en anden producents navn uden at vide af det. 

 

Steen Vagn-Jensen har forklaret, at han er økonomichef og har været ansat hos Experian i 4 

år.  

 Den fremlagte ”Omkostningsudvikling for Experian A/S før og efter offentliggørelsen 

af bilag 1”tager udgangspunkt i to regnskabsår. Man har kalkuleret en udvikling i omsæt-

ningen i procent, og de skønnede tab og fortjenester er baseret på bruttofortjenesten. Det vi-

ser et fald på 5 mio. kr. Både de anvendte omsætningstal og bruttofortjenesten er reviderede 

tal. Han har ikke kendskab til specifikke hændelser, der kan have forårsaget dette, så det kan 

ikke skyldes andet end nyhedsbrevet. Fra 2008/2009 havde de en lavere omsætning frem til 

2011, men de har ikke tidligere set lignende fald. Efter fratrækning af personaleudgifter lig-

ger det skønnede tab i fortjeneste på ca. 1 mio. kr. 

 Experian er også berettiget til erstatning for ekstra omkostninger på grund af markeds-

forstyrrelse. De har ikke lavet timeregistrering, men har skønnet, at der er brugt ca. 500 timer 

i alle funktioner. Dette antal timer er ganget med en gennemsnitlig timepris, og kravet er 

herefter opgjort til 250.000 kr. 

Experian ser ikke det lukkede register som et produkt, der afføder omsætning, men 

som noget der ligger bagved et andet produkt. 

 Han kan bekræfte, at der har været omstruktureringer og andre organisationsændrin-

ger i Experian.  

 

Mette Frølund Jensen har forklaret, at hun har været ansat hos Experian i 12 år og er client 

director. Hun har direkte kundekontakt og ansvaret for kontrakter. Efter nyhedsbrevet fik de 

mange reaktioner fra alle typer af kunder og samarbejdspartnere, der spurgte til, om det, der 

stod i nyhedsbrevet, passede. De brugte mange ressourcer på at forsvare sig og svare på 

spørgsmål i forhold til nyhedsbrevet, og de brugte mere tid på almindelige møder og tele-

fonsamtaler end ellers. Der har også været røre internt. De kan ikke dokumentere, at der har 

været opsigelser på grund af nyhedsbrevet, men det har været sværere at få kunder, og der 

har været flere opsigelser fra kunder i tiden efter. 
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 Hos Experian har de ikke faste priser, men listepriser og pakkepriser, og de taler med 

deres kunder om disses behov og finder derefter prisen. Størstedelen får særskilte priser. 

Vedrørende udsagnet ”… 50 % billigere..” er det hendes opfattelse, at kunderne troede, 

at de kunne få samme ydelse 50 % billigere hos Debitor Registret. Det er dog ikke den sam-

me ydelse, da Experian har ekstra ydelser tilkoblet. 

Kunderne vælger efter brand og produkt, men prisen er selvfølgelig ikke helt uden be-

tydning. Der har været store organisationsændringer, hvilket har bevirket ændringer i for-

hold til kundehåndtering, forbrugerservice, kundeservice og lignende, og så er ledelsen ble-

vet skiftet ud.  

 

Mikael Blake har forklaret, at han er markedsansvarlig hos Debitor Registret. Han blev ansat 

den 1. juli 2010, hvor han skiftede fra Experian til Debitor Registret. Årsagen var, at han blev 

afskediget, idet hans stilling blev nedlagt på grund af omstruktureringer, og han ved, at 

mange af hans tidligere kolleger heller ikke længere er ansat i Experian. Han oplevede en 

stor forskel i produkter og priser, og i nogle tilfælde var prisen hos Debitor Registret 70 % la-

vere end hos Experian. 

Nyhedsbrevet blev udsendt efter hans ansættelse i Debitor Registret, men han mærke-

de ikke nogen kundetilgang efter nyhedsbrevet. De havde en stigende omsætning i 2011, 

hvilket skyldtes gode medarbejdere, og det havde intet med nyhedsbrevet at gøre. 

 

Ulla-Britt Lissau har forklaret, at hun er nordisk sales manager i Debitor Registret. Hun be-

skæftiger sig med de store kunder, og hun mærkede overhovedet ikke nogen effekt af ny-

hedsbrevet. De store kunder lægger vægt på troværdigheden i virksomheden, it-systemer-

ne, og at der er styr på juraen. Prisen har selvfølgelig også en betydning, men det er ikke den 

afgørende faktor. Uanset hvilke tal kunderne har hørt, får de ingen kunder uden, at der er 

lavet en test af dem.  

 

Lilian Kildholdt har forklaret, at hun er jurist hos Bilia-personvogne. De var tidligere kunde 

hos Experian, men er nu kunde hos Debitor Registret. I januar 2011 ringede Debitor Registret 

og ville gerne lave en fremvisning af deres produkter. De havde de to registre, RKI og Debi-

tor Registret, sideløbende i ca. 1½ år. De søgte i begge registrer, men syntes ikke, at der var 
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nogen væsentlig forskel. Hos Experian betalte de i 2010 i alt 251.620 kr., hvorimod tilbuddet 

fra Debitor Registret lød på i alt 63.750 kr. De har nu tegnet en toårig kontrakt med Debitor 

Registret, hvor prisen er billigere, og hvor både produktet og it-platformen er bedre. Hos 

Debitor Registret kommer der ingen ekstraregninger. Hun var tilmeldt nyhedsbrevet, men 

har ikke haft tid til at læse det. Det havde ingen indflydelse på beslutningen om at skifte til 

Debitor Registret. 

 

Rene Kappelgård har forklaret, at han er adm. direktør i Ice Danmark ApS. De skrev i foråret 

2011 kontrakt med Debitor Registret på grund af prisen, og fordi de var skuffede over ser-

vicen hos Experian. Der havde været faktureringsproblemer hos Experian, der blev håndte-

ret på en utilfredsstillende måde. De har testet begge systemer, og de er godt tilfredse med 

systemet fra Debitor Registret. De var ikke utilfredse med systemet hos Experian, men ser-

vicen er meget bedre hos Debitor Registret. De betalte årligt ca. 300.000 – 340.000 kr. hos Ex-

perian, hvor de hos Debitor Registret betaler ca. 12.000 i måneden, og så har de endda flere 

opslag hos Debitor Registret. De havde oprindeligt valgt Experian på grund af deres brand, 

og fordi det var ”den sikre hest at spille på”. 

 

Parterne argumenter 

Experian har gjort følgende gældende: 

 Ad påstand 1:  

På markedet for skyldneroplysninger er der kun to udbydere – Experian og Debitor Regi-

stret. Der er således tale om et duopolistisk marked, hvilket medfører en skærpelse i be-

dømmelse af, hvad en udbyder kan foretage sig, idet det ofte har en direkte refleksvirkning 

på konkurrenten, og selv den mindre spiller kan godt agere på en måde, der får indflydelse 

på den store spiller. Nyhedsbrevet er omfattet af markedsføringslovens § 5, stk. 1, idet det 

modtages af andre end kunder og indeholder direkte markedsføringsmæssige aspekter. På 

grund af det duopolistiske marked skal der ske en skærpet vurdering i forhold til markeds-

føringslovens §§ 1, 3 og 5. 

 Debitor Registret har ved fremsættelse af udsagnene i nyhedsbrevet og hjemmesiden 

overtrådt markedsføringslovens § 1, § 3, stk. 1-3, og § 5. Uanset om der er dokumentation for 

udsagnene i nyhedsbrevet, er udsagnene egnet til at vildlede, særligt henset til måden, hvor-
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på udsagnene er bragt. Modtagerne kan ikke se, hvilke priser der henvises til, og hvad der 

ligger til grund for disse. Det er ubestridt, at den anden aktør, der refereres til i udsagnene, 

er Experian. Debitor Registret kan ikke bare viderebringe et resultat af en test foretaget af en 

navnløs aktør, hvor det ikke klart fremgår, hvad det er for en test, og på hvilken baggrund 

den er foretaget. Testresultatet giver udtryk for, at der er tale om samme produkt og billigere 

pris hos Debitor Registret, men det fremgår ikke, hvordan og på hvilke produkter. Debitor 

Registret må selv være af den opfattelse, at det vil kunne skaffe nye kunder. Udsagnene går 

over grænsen for, hvad der er lovligt for anprisninger. Debitor Registret har endvidere ikke 

kunnet dokumentere indholdet af udsagnene.  

Ved sammenligningerne kan man ikke se, hvad det er der sammenlignes, og vidneforkla-

ringerne har ikke løftet sløret for dette. Udsagnene indeholder sammenlignende reklame, jf. 

§ 5, der også omfatter indirekte sammenlignende reklame. Rammerne for sammenlignende 

prisreklamer er meget stramme, og Debitor Registret har ikke løftet bevisbyrden for, at 

sammenligningen er foretaget på baggrund af aktuelle priser. Selv hvis det kunne dokumen-

teres, ville måden, hvorpå det præsenteres på, være i strid med § 5. En øget markedsandel 

betyder ikke, at man har taget kunder fra en anden aktør. Det er generelt tvivlsomt, hvad der 

menes med de forskellige udsagn, og hvordan tallene er beregnet. En læser af nyhedsbrevet 

vil læse det sådan, at hvis man kun er kunde hos Experian, risikerer man, at udlåne til dårli-

ge betalere. Udsagnene er egnet til at skade og har skadet Experians forretning, og det er og-

så det, der har været meningen fra Debitor Registrets side. 

 

Ad påstand 2: 

Uanset at nyhedsbrevet er bragt for over 15 måneder siden, er det fortsat aktuelt at berigtige 

udsagnene, idet markedet og aktørerne har ikke ændret sig siden. Selve berigtigelsesformen 

må være op til retten, men det mest relevante ville være et nyt nyhedsbrev til samme modta-

gere eller en offentliggørelse på Debitor Registrets hjemmeside, se også U2006.336SH. 

 

Ad Påstand 3: 

RKI/Ribers er et velkendt varemærke, hvilket også er fastslået i retspraksis. Debitor Registret 

har ikke bestridt at have anvendt RKI og Ribers som Google AdWords. Det er tvivlsomt, om 

GCM selv ville have fundet på at bruge disse AdWords, hvis ikke de var blevet bedt om det. 
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AdWords´ne blev først fjernet, fordi Experian gjorde opmærksom på det. Hvor mange clicks 

der har været, kan ikke verificeres, og uanset om der ikke er tale om ret mange, siger det ikke 

noget om, hvor mange visninger der har været. Debitor Registret kan derfor godt have haft 

en fordel af det alligevel.  

 

Ad Påstand 4: 

Med hjemmel i markedsføringslovens § 20, stk. 2 og 3, samt varemærkelovens § 43, stk. 1 -3, 

skal Debitor Registret betale erstatning for grov og forsætlig overtrædelse af markedsførings-

lovens §§ 1, 3 og 5. Experian har i tilstrækkelig grad løftet bevisbyrden for et økonomisk tab, 

især når det tages i betragtning, at der er tale om et duopolistisk marked, jf. U2007.1245H. 

Substitutionsprincippet finder udpræget anvendelse i et duopolistisk marked. Nyhedsbrevet 

havde en mærkbar skadelig effekt hos Experian, hvorfor det kan lægges til grund, at der er 

årsagssammenhæng mellem udsagnene og Experians lidte tab. Experians tab har endvidere 

været påregnelig og tilsigtet fra Debitor Registrets side. Det er påfaldende, at Debitor Regi-

stret har fremgang i 2011 på ca. 3-5 mio. kr, svarende til Experians opgjorte tab i samme peri-

ode. Experian har opgjort et skønnet tab til 1 mio. kr., og man kan ikke komme med en nær-

mere redegørelse herfor uden at skulle offentliggøre følsomme oplysninger. Udsagnene har 

også medført markedsforstyrrelser, som Experian er kommet over ved hårdt arbejde.  

 

Ad påstand 5: 

Idet der er tale om en forsætlig overtrædelse af markedsføringslovens § 3, stk. 2 og 5, § 18, 

samt varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, bør bøden ikke fastsættes til under 100.000 kr., jf. 

markedsføringslovens § 30, stk. 3, og varemærkelovens § 42, stk. 1. 

 

Debitor Registret har gjort gældende, at der ikke er tale om et duopolistisk marked. Experian 

har 24 produkter, hvoraf Debitor Registret kun er konkurrent på 2 områder, dertil kommer, 

at Experian har en langt højere omsætning end Debitor Registret.  

Vidneforklaringerne viser, at det er det leverede produkt, der er vigtig for kunder, 

herunder hvilken database man får adgang til. Experian har ikke dokumenteret, at opsigel-

serne skyldes nyhedsbrevet. Kunderne skifter på baggrund af en test af produktet, men op-

sigelserne kunne også skyldes organisationsændringer og Experians arrogance over for kun-
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der. Nyhedsbrevet har ikke medført en kundetilgang hos Debitor Registret og er ikke sendt 

for at kapre kunder, hvilket understøttes af, at nyhedsbrevet er udsendt i sommerferien. 

Udsagnene i nyhedsbrevet skal læses i den rigtige rækkefølge, og hvis man gør det, er 

de ikke krænkende. Debitor Registret ved ikke, hvordan den pågældende test er lavet, men 

den er fremsendt til de virksomheder, der har medvirket i testen. Så Experian må have fået 

den, hvis de har deltaget. Nyhedsbrevet er sendt til 2.000 egne kunder og samarbejdspartne-

re, og de ved derfor godt, hvilke ydelser der er tale om. Nyhedsbrevet er ikke eksponeret 

som en reklame, og hvis de gerne ville slå på priserne, ville det være sket på en anden måde. 

Udsagnene fokuserer på egen virksomhed, og hvis det skulle bruges markedsføringsmæs-

sigt, ville man have nævnt konkurrenten ved navn. Det forhold, at man ikke nævner konkur-

rentens navn, har ingen betydning for, om udsagnene er i strid med markedsføringsloven. 

Udsagnene, som Experian har fundet på hjemmesiden, ligger på en underside og ikke 

på forsiden. Hvis der havde været tale om markedsføring, ville udsagnene have været place-

ret på hjemmesidens forside. Udsagnene skal betragtes som en anprisning af egne produkter, 

idet det skal bemærkes, at man ikke forholder sig til Experians ydelser. 

Ingen af udsagnene er derfor i strid med hverken markedsføringsloven eller andre reg-

ler i tilknytning hertil, idet der er tale om egne anprisninger. Debitor Registret har fuldt ud 

dokumenteret, at udsagnene er korrekte, og mange af beregninger er baseret på tal fra Expe-

rians egen hjemmeside. 

 Omsætningstallene viser, at Experian i 2010/2011 havde et fald, hvilket også var tilfæl-

det for Debitor Registret i samme periode. Det viser blot, at markedet ikke er statisk - men en 

variabel størrelse. En opsigende kunde bliver derfor ikke nødvendigvis kunde et andet sted. 

 Debitor Registret har klart dokumenteret, at de har væsentlig lavere priser end Expe-

rian. Experian har dog ikke dokumenteret, at kunder har opsagt på grund af lavere priser, og 

det virker også, som om prisen ikke har betydning for kunderne, men at det er databasen, 

der er det afgørende. 

 Debitor Registret erkender, at man har anvendt de pågældende ord som Google Ad-

Words, men det er ikke deres ansvar som kunde at tjekke, hvilke AdWords der bruges. Debi-

tor Registret har ikke bedt om, at ordene skulle bruges, og de har derfor ikke handlet i strid 

med varemærkeloven. 
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Experian har ikke dokumenteret, at der er lidt et tab, herunder at opsigelserne skyldes 

udsagnene i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Tallene viser, at Experian har haft en øget 

omsætning på ca. 1 mio. kr. i forhold til året før. Så det er svært at få øje på et lidt tab. Birger 

Baylund har endvidere forklaret, at Debitor Registrets fremgang skyldtes nye kontrakter 

med to store kunder, og at disse aftaler intet havde med nyhedsbrevet at gøre. Hvis man ik-

ke havde fået disse aftaler i hus, ville det have resulteret i en dalende omsætning. Der fore-

ligger endvidere hverken kausalitet eller adækvans, og der er ikke belæg for at idømme De-

bitor Registret en bøde. 

 

Sø- og Handelsrettens afgørelse 

Nyhedsbrevet, der blev offentliggjort på Debitor Registrets hjemmeside, indeholder en ræk-

ke faktiske oplysninger om egne ydelser i forhold til en konkurrent. Selvom Experian ikke er 

nævnt, er det for læserne klart, at der refereres til Experian, som er den eneste væsentlige 

konkurrent til Debitor Registret. Dette understøttes også af ordene ”vores konkurrent”. Ny-

hedsbrevet indeholder sammenligninger om de to virksomheders markedsandele og priser 

og er mere end blot anprisninger af egne ydelser. At brevet er henvendt til andre end eksiste-

rende kunder fremgår af ordene ”Vi glæder os til at byde Dem velkommen som kunde”. 

 Brevet findes derfor efter sit indhold omfattet af markedsføringsloven. 

 

Påstand 1: 

Nyhedsbrevet henviser til en test foretaget af en større aktør, ifølge hvilke hitprocenten er 

den samme, men ikke prisen. Den fremlagte test, som er fra juni 2010, udtaler sig alene om 

hitprocenten, men ikke prisen. Den eneste dokumentation for prisen fremgår af en mail fra 

en kunde samt en vidneforklaring i retten. Udsagnet indeholder en angivelse af faktiske for-

hold, hvorfor de skal kunne dokumenteres, jf. markedsføringslovens § 3, stk. 3. Dette er ikke 

sket gennem den ovennævnte bevisførelse. Udsagnet findes derfor at være vildledende og 

egnet til mærkbart at kunne forvride den økonomiske adfærd på markedet, hvorfor det er i 

strid med markedsføringslovens § 3, stk. 1.  

Udsagnet om 50 % besparelse er alene søgt godtgjort gennem den ovenfor nævnte mail 

samt en vidneforklaring. Der foreligger ikke oplysning om, hvorvidt der er tale om samme 

ydelse, ligesom der alene er fremlagt prislister for tidligere år fra Experian. Debitor Registret 
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har således ikke dokumenteret rigtigheden af deres påstand, der er en prissammenligning, 

hvorfor udtalelsen findes at være i strid med markedsføringslovens § 5.   

Debitor Registrets beskrivelse af markedssituationen indeholder dels en generel vurde-

ring, dels et udsagn om, at Debitor Registret har øget sin markedsandel. De eneste sammen-

ligningstal, der er fremlagt, hidrører fra 4. kvartal 2009, offentliggjort i august 2010, fra Øko-

nomiministeriet samt oplysninger om parternes omsætning ifølge årsregnskabet for årene 

2006/07 til 2011/12. Af disse fremgår, at Debitor Registret har haft en øget omsætning, mens 

Experian har haft en svingende omsætning. Da omsætningen for Experian også omfatter an-

dre aktiviteter, kan det ikke ses, hvorledes omsætningen for samme produkt har varieret.   

Det findes ikke tilstrækkelig godtgjort alene ved forklaringen fra Birger Baylund, at 

Debitor Registret har haft en øget markedsandel, idet bemærkes, at den samme virksomhed 

kan være kunde hos begge parter. Da oplysningen om øget markedsandel findes utilbørligt 

at kunne forvride adfærden i markedet, findes den at være en overtrædelse af markedsfø-

ringslovens § 3, stk. 1.  

Debitorregistret har på deres hjemmeside oplyst at dække bredt såvel geografisk som 

branchemæssigt samt at have 30 % flere registreringer. Af den fremlagte kundeanalyse frem-

går, at Debitorregistret dækker de nævnte områder. Af de oplyste hitprocenter fremgår, at 

Debitor Registret har registret ca. 30 % andre dårligere betalere end Experian, men ikke flere 

end Experian. Debitor Registret frifindes derfor for overtrædelse af markedsføringsloven for 

så vidt angår denne påstand. 

   

Påstand 2: 

Da brevet findes at have været egnet til på mærkbar måde at kunne påvirke den økonomiske 

adfærd på markedet, finder retten, at Debitor Registret i medfør af markedsføringslovens § 

20, stk. 1, nr. 2 skal genoprette skaden ved at offentliggøre domskonklusionen på deres 

hjemmeside i en periode på 14 dage. 

 

Påstand 3: 

Det er ubestridt, at Debitor Registrets mediebureau i forbindelse med en kampagne i oktober 

2011 har brugt Experians varemærker RKI og Ribers som AdWord. Selvom det ikke måtte 

være tilsigtet, så er forholdet begået af Debitor Registrets reklamebureau for, hvem Debitor 



- 16 - 

 

Registret hæfter. Brugen af et varemærke som AdWord findes ikke at udgøre en krænkelse 

af varemærkeloven. 

Derimod finder retten, at Experians brug af RKI og Ribers som AdWord medfører en 

urimelig markedsmæssig fordel for Debitor Registret, hvorfor det må anses for stridende 

mod markedsføringslovens § 1. 

 

Påstand 4: 

Experian findes ikke ved de fremlagte bilag og de afgivne forklaringer at have dokumenteret 

et omsætningstab. Retten finder imidlertid, at nyhedsbrevet har medført en vis markedsfor-

styrrelse, for hvilken der tilkendes en erstatning på 50.000 kr. 

Experian har endvidere krav på vederlag i medfør af markedsføringslovens § 20, stk. 3, 

der under hensyn til den korte periode kendetegnene blev brugt, fastsættes til 10.000 kr. 

   

Påstand 5: 

Efter det ovenfor anførte findes Debitor Registret at skulle betale en bøde på 5.000 kr., jf. 

markedsføringslovens § 30, stk. 3, jf. § 5. 

 

Sagsomkostninger.  

Efter sagens udfald skal Debitor Registret betale sagsomkostninger til Experian. Disse fast-

sættes under hensyn til arbejdets omfang og sagens størrelse til 20.000 kr., idet bemærkes, at 

Experians betalingspåstand kun er taget til følge for en beskeden del af det påståede.     

 

Thi kendes for ret: 

 

Debitorregistret A/S skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens § 3, stk. 1 og 3 

ved at have markedsført følgende udsagn indeholdt i bilag 1 og 11: 

 ”En større aktor på BtC markedet har netop testet os op mod vores konkurrent. Hitprocen-

ten var den sammen, men det var prisen ikke!” 

 

”Du vil typisk spare 50 % i forhold til de samme ydelser hos konkurrerende selskab.” 
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” …mens en anden del beskriver den øgede markedsandel vi har i dag i forhold til for 12 

måneder siden” 

 

Debitorregistret skal i en periode på 14 dage offentliggøre domskonklusionen på deres 

hjemmeside. 

 

Debitorregistret A/S skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens § 1ved at bruge 

”RKI” og ”Ribers” som AdWords. 

 

Debitorregistret skal inden 14 dage betale 50.000 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. no-

vember 2011.        

 

Debitorregistret skal betale en bøde på 5.000 kr.  

 

Debitorregistret A/S skal i sagsomkostninger betale 20.000 kr. til Experian A/S. 

 

 

 

Michael Kjær                                  Mette Christensen                     Poul Erik Pedersen 

 

 

 

 

(Sign.) 

___  ___  ___ 

Udskriftens rigtighed bekræftes 

Sø- og Handelsretten, den  

 

 


