
 

 

 

 

Økonomisk vejleder: Thomas Rønde 

Juridisk vejleder: Grith Skovgaard Ølykke 

 

 

Afleveringsdato: 18. november 2010 

 

Underskrifter: 

Mie Degn Andersen 

 -------------------------------------------- 

 

Maria Camilla Vissing Rossmann 

------------------------------------------- 

Overvæltningsargumentet i          
EU-konkurrenceretten 
The passing-on defense in EU competition law 
 
Udarbejdet af: 

Mie Degn Andersen  

Maria Camilla Vissing Rossmann  
 

Studium: 
Cand.merc.(jur.) 
 
Antal anslag: 269.334 

 



 
2 

Summary 

The EU competition law contains barriers that hamper the consumer’s ability to obtain damages due to 

breach of the antitrust law. The consumer’s ability to obtain damages is complicated further by the 

existence of the passing-on defence. Consequently, the European Commission published a Green and 

White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules. The purpose of those papers is to 

make the EU competition rules more effective and to ensure that the victims of EU antitrust infringements 

are given access to effective redress mechanisms so that they can be fully compensated for the harm they 

suffered. 

The focus of this master thesis is the passing-on defence in the EU competition law. We define the current 

EU law as the opportunity for an offender of the EU competition law to use the passing-on defence as a 

way of reducing the damages to the direct purchaser by the amount passed on by the direct purchaser to 

the indirect purchaser. In the EU law, this passing-on defence is allowed. 

In the economic part of this thesis, we analyse the different market conditions to determine if and when 

passing-on is possible. The economic theory states that passing-on will occur in most circumstances, which 

leads to the conclusion that, in general, the indirect purchaser will suffer an economic loss. Based on the 

economic theory, the passing-on defence should be allowed if the injured party should be compensated for 

the loss it suffered. 

Allowing the passing-on defence requires that the pros and cons of the effectiveness of the competition 

rules should be weighed. This thesis will take the economic conclusions, as well as the above pros and cons 

in consideration in the last chapter which includes our suggestions as to how the damage rules concerning 

passing-on should be designed. 

We suggest that the passing-on should be denied as a defence, but allowed as an offence. This suggestion 

gives the indirect purchaser the opportunity to sue for damages from the direct purchaser instead of the 

offender. This will, in effect, ensure that the effectiveness of the competition rules is maintained and that 

the injured party will be compensated for the loss it suffered. In addition, the above suggestion will uphold 

the deterrent effect which will make the competition rules more effective. The problem with this 

suggestion is that it is in contravention of the current law, which can be problematic should our suggestion 

be implemented in practice. If our suggestion is rejected, we recommend that the White Paper’s proposal 

should be implemented in the EU law. 
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Kapitel 1 

Indledning 

I dag findes der i de fleste EU-lande barrierer, som hindrer skadelidte i at få erstatning som følge af 

virksomheders overtrædelse af EU-konkurrencereglerne. Mulighederne for at få erstatning bliver yderligere 

begrænset af, at der eksisterer et overvæltningsargument. 

Europa-Kommissionen (Kommissionen) har på baggrund af hindringer i forbindelse med at opnå erstatning, 

som følge af konkurrenceovertrædelser, udsendt en Grønbog1 og en Hvidbog2 om erstatninger til 

forbrugere og virksomheder, der har lidt skade ved virksomheders overtrædelse af EU-

konkurrencereglerne. Her behandler de blandt andet overvæltningsargumentet og kommer med 

overvejelser om, hvorvidt overvæltningsargumentet burde accepteres eller ej, og hvorvidt den indirekte 

aftager burde have søgsmålsret i erstatningssager. Alene det faktum, at Kommissionen har udsendt 

Hvidbogen, hvor overvæltning er behandlet, indikerer, at det er et meget relevant og vigtigt område. Da 

der både er fordele og ulemper ved at tillade overvæltningsargumentet i erstatningssager, er 

Kommissionens forslag i Hvidbogen ikke nødvendigvis det optimale, og det er dermed et oplagt forslag at 

diskutere. 

På nuværende tidspunkt kan overvæltningsargumentet være med til, at der anlægges få erstatningssager i 

forbindelse med overtrædelse af konkurrencereglerne. Dette kan hænge sammen med, at det er svært at 

påvise et tab, og at dette tab kan være meget lille for en slutbruger. Derudover kan det også være svært at 

bevise, om, og i hvilket omfang, en overpris er overvæltet videre ned i distributionskæden. Det er 

endvidere omkostnings- og tidskrævende at anlægge sag, og det kan derfor forhindre mange i at gøre det, 

selvom de er berettiget til en eventuel erstatning. Dette kan betyde, at det at tillade 

overvæltningsargumentet ikke nødvendigvis vil være optimalt. 

Om der overhovedet kan ske overvæltning og i så fald, hvor stor en del af overprisen der bliver overvæltet, 

afhænger blandt andet af markedssituationen, herunder konkurrenceforholdene samt udbuds- og 

efterspørgselselasticiteterne. De økonomiske overvejelser om, hvorvidt overvæltningsargumentet burde 

tillades eller ej, er derfor vigtige for at skabe et helhedssyn på virkningen af overvæltningsargumentet, samt 

for, hvordan reglerne på området burde udformes. 

                                                           
1
 Kommissionen for de europæiske fællesskaber (2005): ”Grønbog om erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF’s 

kartel- og monopolregler. KOM (2005)672 endelig”. Bruxelles. 
2
 Kommissionen for de europæiske fællesskaber (2008): ”Hvidbog om erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF’s 

kartel- og monopolregler. KOM (2008) 165 endelig”. Bruxelles. 
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Problemformulering 
 

 Ud fra et EU-retligt perspektiv og med baggrund i økonomisk teori, hvorledes bør EU’s regler 

om overvæltningsargumentet i forbindelse med overtrædelse af EU-konkurrencereglerne 

udformes? 

Synsvinkel 
Da afhandlingen omhandler udformning af reglerne inden for EU, har den en EU-retlig synsvinkel, der 

synliggør, hvorledes en tilladelse af overvæltningsargumentet påvirker EU. Problemstillingen vil blive løst 

ud fra, hvad der er i EU-rettens interesse, og EU-rettens formål. Gældende ret vil derfor spille en central 

rolle sammen med de økonomiske betragtninger, der medtages for at belyse, hvornår og om overvæltning 

er mulig. 

Metode 
I de juridiske analyser af afhandlingen vil gældende ret blive udledt ved hjælp af retskildelæren og den 

retsdogmatiske metode. Gældende ret udledes i EU ved en analyse og fortolkning af regulering, retspraksis, 

sædvaner og almindelige retsprincipper. Når gældende ret skal udledes i afhandlingen, sker det med 

udgangspunkt i retspraksis, da overvæltningsargumentet ikke er lovfæstet og retssædvaner har begrænset 

betydning som retskilde i EU-retten.3 

EU-retten har som fastslået i Costa mod ENEL4 forrang for national lovgivning, og 

overvæltningsargumentets udformning på EU-plan påvirker derfor alle EU’s medlemsstater. 

Medlemsstaterne kan have andre interesser end EU, men da afhandlingens fokus er på EU-plan, vil 

gældende ret blive udledt ud fra EU og ikke national retspraksis. 

I EU-retten anvendes overvejende objektiv formålsfortolkning ved analyse af retskilder. Dette betyder, at 

alle retskilder fortolkes i overensstemmelse med EU-reglernes formål.5 EU-rettens primære regulering, som 

for eksempel traktater og forordninger, er bindende, men der findes også ikke-bindende regulering, som 

for eksempel grøn- og hvidbøger, der i afhandlingen anvendes som fortolkningsbidrag sammen med 

generaladvokaternes forslag til udvalgte domme.6 

 Ved udledning af gældende ret for overvæltningsargumentet vil afhandlingen blive indledt med en analyse 

af skatte- og afgiftsdomme, da overvæltningsargumentet herunder har været accepteret i mange år. 

                                                           
3
 Nielsen & Tvarnø (2005) s. 170 

4
 C-6/64, Costa mod ENEL, samling 1964, side 00585  

5
 Nielsen & Tvarnø (2005) s. 44 

6
 Nielsen & Tvarnø (2005) s. 51-52 
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Desuden findes der flere skatte- og afgiftsdomme, der omhandler overvæltning end der findes 

konkurrenceretlige domme, der gør det, hvilket kan bidrage til fortolkningen af overvæltning indenfor 

konkurrenceretten. Overvæltningsargumentet på skatte- og afgiftsområdet benyttes således som et 

fortolkningsbidrag til overvæltningsargumentet indenfor konkurrenceretten. Når overvæltningsargumentet 

fra gældende ret på skatte- og afgiftsområdet benyttes som fortolkningsbidrag, er det vigtigt at 

understrege, at de to retsområder adskiller sig på flere punkter fra hinanden, hvilket skal tages med i 

betragtning, når overvæltningsargumentet skal anvendes i konkurrenceretten. 

Den økonomiske analyse anvendes til at forklare de økonomiske problemstillinger i forbindelse med 

udformning af reglerne om overvæltning. De forskellige markedsformer og markedsfaktorer analyseres for 

at belyse, hvornår overvæltning er en mulighed, og hvordan reglerne bør udformes. Da EU-Domstolen i sine 

afgørelser dømmer ud fra reglernes formål, der ofte har en økonomisk baggrund, er det relevant at 

medtage en økonomisk analyse, før en endelig udformning af reglerne kan foretages.7 Den økonomiske 

teori benyttes derfor med udgangspunkt i de juridiske vurderinger bag reglernes funktionalitet. Økonomien 

benyttes ligeledes til at belyse reglernes effektivitet, herunder hvorledes udformningen af forslagene 

omkring overvæltningsargumentet påvirker lovovertræderens incitamenter til at overholde EU-

konkurrencereglerne. 

Herefter vil vi foretage en komparativ analyse af overvæltningsargumentet i EU og USA. Komparativ 

lovanalyse er en metode, som sammenligner forskellige landes lovgivninger med henblik på at finde frem til 

løsninger gennem retsregler.8 Dette sker ved at anvende den komparative retsdogmatiske metode for at 

kortlægge gældende ret indenfor begge retsområder, for herigennem at kunne fastslå, hvilke forskelle der 

foreligger, og om man ved udformningen af overvæltningsargumentet i EU kan søge inspiration i USA. 

Grunden til, at USA er valgt, er for det første, at reglerne om overvæltning i USA adskiller sig fra reglerne i 

EU. Dette gør det interessant at sammenligne USA og EU og undersøge, hvilke regler, der regulerer 

området bedst. For det andet er USA valgt fordi, EU ofte sammenligner sig selv med USA, hvilket kun gør 

det mere interessant at undersøge, hvorfor de to retssystemer griber overvæltningsproblematikken an på 

to forskellige måder. For det tredje er en sammenligning med USA yderligere interessant, da de 

amerikanske regler om overvæltning inden for konkurrenceretten er ældre end reglerne i EU. I USA har 

overvæltning været diskuteret inden for konkurrenceretten i over 40 år, og USA kan således være en vigtig 

inspirationskilde for EU’s udformning af regler om overvæltning indenfor konkurrenceretten. Dette 

                                                           
7
 Nielsen & Tvarnø (2005) s. 361, 363 

8
 Zweigert & Kötz (1998) s. 2 
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understøttes af, at USA har brugt mange kræfter på at udbygge sine konkurrenceregler, som allerede har 

været inspirationskilde for EU.9 

Normalt kan en sammenligning af common law, hvor retsdannelsen bunder i domstolspraksis, som tilfældet 

er i USA, og civil law, som er et samspil mellem lovgivning, retspraksis og grundlæggende principper, som 

tilfældet er i EU, være problematisk. Men da overvæltningsargumentet bygger på retspraksis i EU, giver det 

mening at sammenligne retspraksis i EU og USA.10 

Med udgangspunkt i gældende ret om overvæltning i EU, EU’s formål, den komparative analyse af reglerne 

om overvæltning i EU og USA, samt den økonomiske teori vil vi udarbejde en retspolitik analyse ud fra de 

lege ferenda af, hvorledes reglerne om overvæltning bør udformes.11 

Afhandlingens opbygning 
For at kunne analysere overvæltningsargumentet i erstatningssager om brud på konkurrencereglerne, vil 

mulighederne for at opnå erstatning på EU-plan blive analyseret med udgangspunkt i retspraksis. Herefter 

belyses Hvidbogens forslag til overvæltningsargumentet, da afhandlingens problemstilling udspringer heraf. 

Grønbogen samt de analyser og rapporter, der er udarbejdet af og til Kommissionen, vil blive analyseret for 

at anskue problemstillingen nærmere. 

Herefter vil gældende ret for overvæltning i EU blive udledt fra retspraksis. Udledning af gældende ret vil 

tage udgangspunkt i EU-retlige sager om tilbagebetaling af skatter og afgifter, da overvæltningsargumentet 

hovedsagelig behandles inden for dette område. 

I den økonomiske analyse vil vi starte med at belyse de forskellige markedsformer for at undersøge, 

hvordan, og om, den direkte aftager overvælter under de forskellige former. Dette vil skabe grundlag for 

analysen af muligheden for at overvælte til senere led i distributionskæden. Den økonomiske analyse vil 

endvidere belyse, under hvilke markedsformer der vil ske overvæltning i teorien. Dernæst vil vi analysere, 

hvorvidt overvæltning overhovedet er mulig, og i så fald, hvor stor en del af overprisen, der bliver 

overvæltet. Denne analyse vil fokusere på, hvorledes overvæltningsmuligheden påvirkes af, at den direkte 

aftager agerer under forskellige markedsformer og antagelser. Endvidere vil virksomhedernes incitamenter 

til at overholde konkurrencereglerne, afhængigt af om overvæltningsargumentet accepteres eller afvises, 

analyseres. Analysen afsluttes med et forslag til, hvorledes overvæltning kan estimeres i praksis. 

                                                           
9
 Lando (2009) s. 206, 214 

10
 Østergaard (2003) s. 33 

11
 Nielsen & Tvarnø (2005) s. 24 
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Efter den juridiske og økonomiske analyse vil vi søge inspiration i USA, hvor vi vil udlede gældende ret for 

overvæltningsargumentet indenfor konkurrenceretten i USA. Dette er for at synliggøre en anden tilgang til 

overvæltning, som kan spille en rolle, når vi skal komme med vores retspolitiske bud på, hvorledes 

overvæltningsargumentet skal udformes. 

Ud fra foregående analyser vil vi komme med tre forslag til, hvorledes overvæltningsargumentet kunne 

udformes, og afslutningsvis hvilket forslag vi, ud fra et EU-retligt synspunkt samt den økonomiske teori, 

mener, der bør vælges. 

Begrebsdannelse 

Nedenstående tabel indeholder begreber, der anvendes i afhandlingen. 

Begreb Definition 

Den direkte aftager/skadelidte Den der aftager en vare direkte fra 

lovovertræderen. Det vil sige, at der ingen 

mellemled er i mellem de to parter 

Den indirekte 

aftager/slutbruger/forbruger/skadelidte 

Den der aftager en vare fra den direkte aftager eller 

den direkte aftagers aftager. Der er således 

mellemled mellem den indirekte aftager og 

lovovertræderen 

Lovovertræderen Den producent, der bryder konkurrencereglerne 

EF-Domstolen/EU-Domstolen/Domstolen EF-Domstolen bliver benyttet i ældre domme, der 

er afsagt af denne. EU-Domstolen og Domstolen 

anvendes generelt, når der ikke henvises til en 

ældre dom. Domstolen og EU-Domstolen benyttes 

synonymt 

EF-Traktaten/Lissabontraktaten Når der henvises til tidligere domme, anvendes EF-

Traktatens artikler med henvisning til 

Lissabontraktatens artikler i fodnoterne 

Overprisen Prisen over fuldkommen konkurrenceprisen, som et 

monopol eller et kartel tager for en vare på 

baggrund af en overtrædelse af 

konkurrencereglerne 

Overvæltning Når en aftager lader overprisen indgå i sin egen 

vares pris, og derved lader den næste aftager betale 

hele eller en del af overprisen 
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Afgrænsning 
Vi afgrænser os fra national lovgivning og retspraksis, da afhandlingens fokus er på EU-plan, og EU-

medlemsstaternes lovgivning ikke må stride imod EU-retten. USA’s konkurrencelov vil ikke blive behandlet 

yderligere end i det omfang, dette er nødvendigt for at kunne forstå de behandlede domme. 

Der afgrænses ligeledes fra en analyse af EU-konkurrencereglerne, da det ikke er overtrædelsen i sig selv, 

der er relevant for afhandlingen. 

Vi afgrænser os derudover fra Grøn- og Hvidbogens forslag, der ikke omhandler overvæltning, idet 

afhandlingens fokus ligger på overvæltningsargumentet. 

Den konkrete erstatningsstørrelse i forbindelse med, at der er sket overvæltning, vil ikke blive beregnet, da 

det ud fra det materiale, der er til rådighed, vil bygge mere på et skøn end på fakta. 

Derudover afgrænses der fra dybdegående økonomiske analyser af fuldkommen konkurrence, monopoler, 

karteller og påvirkning af pålæggelse af en skat, da dette udelukkende anvendes som baggrundsteori for 

den videre besvarelse af problemstillingen. 

Bøder er en central del af EU-konkurrencereglernes håndhævelse. Disse vil dog ikke blive behandlet, da der 

tages udgangspunkt i erstatning i forbindelse med overvæltningsargumentet. Bøderne medvirker til sikring 

af konkurrencereglernes effektivitet, men da fokus er på erstatning, vil dette ikke blive behandlet. 

Forslagene i afhandlingens retspolitiske del om, hvorledes overvæltningsargumentet bør udformes, vil ikke 

tage højde for procedure- og implementeringsreglerne i forbindelse med nye EU-regler. I stedet vil fokus 

være på at effektivisere konkurrencereglerne ud fra den økonomiske betragtning. De 

implementeringsmæssige aspekter og eventuelle problemer omkring indførsel af afhandlingens forslag vil 

dermed ikke blive behandlet. 

Kollektive søgsmål vil heller ikke blive behandlet, da de ikke selvstændigt vil kunne løse problemstillingen, 

og da området for kollektive søgsmål er alt for omfattende til denne afhandling. 

Kildekritik 
Afhandlingen er udarbejdet med fagbøger og artikler som primære kilder. Disse bidrager med fortolkning af 

regulering og viden om den for afhandlingen relevante teori. De primære kilder tillægges høj pålidelighed, 

idet de er skrevet af fagfolk med speciale inden for deres respektive områder. Dog kan forfatterne til 

økonomiske artikler, have hver deres synsvinkel på samme teori, samt have forskellige antagelser, og det er 
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derfor nødvendigt at benytte flere forskellige forfattere på samme område for at kunne besvare 

problemstillingen. 

 

Soft law og arbejdsdokumenter vil også blive benyttet i afhandlingen, og disse må også kategoriseres som 

pålidelige kilder, idet de er udarbejdet af yderst kompetente fagfolk. Dog skal det bemærkes, at 

Kommissionens Grønbog og Hvidbog med tilhørende arbejdsdokumenter er udarbejdet med det formål at 

løse problemer for alle medlemsstater samlet set, og tager dermed ikke nødvendigvis højde for den enkelte 

medlemsstats regulering og retspraksis. Derudover skal det haves in mente, at rapporterne, som 

arbejdsdokumenterne til Grøn- og Hvidbogen er baseret på, er udarbejdet af advokater og økonomer til 

Kommissionen, og disse kan have deres egne interesser, der ikke nødvendigvis falder sammen med EU’s 

interesser. Det antages dog, at advokaterne og økonomerne er objektive ved udarbejdelse af rapporterne. 

 

Derudover skal det bemærkes, at generaladvokaternes forslag til EU-dommene ikke er bindende, og skal 

forstås som et fortolkningsbidrag, der kan afspejle generaladvokatens egne holdninger. Generaladvokaten 

må dog anses som et kompetent fortolkningsbidrag, der arbejder for EU, og derved må afspejle EU’s 

interesser. 
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Kapitel 2: Erstatningsmuligheder i EU 

Hvis en virksomhed har overvæltet hele eller en del af overprisen, som en følge af EU-konkurrencereglerne, 

på det næste led i distributionskæden, kan denne part have lidt et tab, som han eventuelt ønsker erstattet. 

Før overvæltningsargumentet kan belyses, er det nødvendigt først at se på mulighederne for at opnår 

erstatning. 

I 1964 blev det af EF-Domstolen12 fastslået, at EU-retten havde forrang for national lovgivning. Dette blev 

fastslået i dommen C-6/64 Costa mod ENEL13. EU-rettens forrang er med til at sikre effektivitet i EU-retten, 

samt en ensartet anvendelse i de forskellige medlemsstater.14 EU-rettens forrang er nu traktatfæstet i 

Lissabontraktatens erklæring nr. 17. En regel om overvæltning i EU vil således gå forud for national 

lovgivning. 

EU-retten om erstatning 

EF-traktaten indeholder ingen bestemmelser om medlemsstaternes og privates erstatningsansvar, hvorfor 

dette skal reguleres nationalt.15 Dog har EU-Domstolen fastslået, at medlemsstaternes erstatningsansvar 

følger direkte af EU-rettens og dens effektivitet.16 Dette er senere blevet udvidet til også at omfatte 

privates ansvar. 

Erstatningsansvar for medlemsstaterne 

Medlemsstaternes erstatningsansvar blev første gang fastslået i de forenede sager C-6/90 og 9/90, 

Francovich17(Francovich-dommen). Dette var et præjudicielt spørgsmål rejst under en erstatningssag, som 

Francovich anlagde mod den Italienske Republik på grund af forsinket gennemførelse af Rådets direktiv 

80/987/EF om beskyttelse af arbejdstagere i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens. 

Af selve Traktaten følger et princip om, at staten er erstatningsansvarlig for tab, som er forvoldt private på 

grund af tilsidesættelse af Fællesskabsretten, når ansvaret må tilregnes staten.18 Forpligtigelse til at 

erstattet tab, som følge af tilsidesættelse af Fællesskabsretten, har yderligere hjemmel i art. 5 EF19, som 

pålægger medlemsstaterne at træffe foranstaltninger for at sikre opfyldelsen af Traktaten.20 Domstolen 
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 Nu EU-Domstolen 
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 C-6/64, Costa mod ENEL, samling 1964, side 00585  
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 Sørensen & Nielsen (2008) s. 175 ff.  
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 Iversen mfl. (2004) s. 70 
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 Sørensen & Nielsen (2008) s. 157 
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 De forenede sager C-6/90 og 9/90, Francovich m.fl. mod den Italienske Republik, samling 1991, side I-05357 
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 C-6 og 9/90 Francovich, præmis 35 
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 Art. 5 EU i Lissabontraktaten 
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 C-6 og 9/90 Francovich, præmis 36 
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fastslog afslutningsvis i Francovich-dommen, at statens erstatning til private gennemføres efter nationale 

regler.21 

I Francovich-dommen blev det således slået fast, at der ikke er grund til at skelne mellem statslig og 

individuel erstatning for overtrædelser af Fællesskabsretten, eftersom grundlaget for sådan erstatning, som 

er effet utile princippet, ikke bliver påvirket af, hvem der er skadevolder.22 

Udvidelse af erstatningsansvaret 

En dom, der har haft stor betydning inden for EU-retten, og især EU-konkurrenceretten, er C-453/99, 

Courage23 (Courage-dommen)24 hvor EF-domstolen fastslog, at for at art. 81 EF25 kan have sin fulde effekt, 

skal der være mulighed for at opnå erstatning for det tab, som følger af en overtrædelse af 

konkurrencereglerne.26 

Sagen var en præjudiciel afgørelse om fortolkning af art. 81 EF i en sag mellem bryggeriet Courage og 

restauratøren Crehan, vedrørende ubetalte leverancer af øl til Crehan. Problemet for Crehan i at opnå 

erstatning for sit tab lå for det første i, at han var medkontrahent, og ikke konkurrent eller forbruger, og at 

art. 81 EF tidligere kun var fortolket til at beskytte de sidstnævnte. For det andet forbød engelsk lov, at man 

kunne opnå erstatning, hvis man var del af en ulovlig aftale.27 

Domstolen nævnte i Courage-dommen, at muligheden for at opnå erstatning for overtrædelser af 

konkurrencereglerne påhviler, efter fast praksis, de nationale domstole.28 EF-Domstolen mente, at den 

fulde virkning af art. 81 EF ville blive bragt i fare, hvis det ikke var muligt at opnå erstatning for den skade, 

der var blevet påført som følge af en aftale eller en adfærd, der har begrænset eller fordrejet 

konkurrencen. De nationale domstole er således med til at opretholde en effektiv konkurrence på 

Fællesmarkedet gennem deres pålæggelse af erstatninger.29 

Da der, som nævnt, ikke findes erstatningsregler på EU-plan, skal regulering af erstatningsspørgsmål 

håndteres på nationalt plan. Disse regler skal overholde ækvivalens- og effektivitetsprincippet, hvilket vil 

sige, at de ikke må være mindre gunstige end dem, der gælder for tilsvarende søgsmål på baggrund af 
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 C-6 og 9/90 Francovich, præmis 42 
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 Komninos (2002) s. 8 
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 C-453/99, Courage Ltd mod Bernard Crehan, saml. 2001, side I-06297 
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Nordberg (2005) s. 2 
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 Kloub & Jindrich (2009) s. 3 
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 Komninos (2002) s. 14 ff. 
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national ret, og de må ikke gøre det umuligt at udøve rettighederne. Dog er Fællesskabsretten ikke til 

hinder for, at de nationale domstole påser, at der ikke sker ugrundet berigelse.30 

Domstolen konkluderede herefter i Courage-dommen, at art. 81 EF således er til hinder for nationale regler, 

der forbyder en part i at opnå erstatning. Dog er det foreneligt med Fællesskabsretten, at forbyde en part i 

opnå erstatning, når denne part har en del af ansvaret for den fordrejede konkurrence.31 

Muligheden for erstatning som følge af overtrædelse af art. 81 er blevet gjort til ret jf. Courage-dommens 

præmis 29. Der har ikke været afsagt afgørelser omkring art. 82 EF32, men ud fra præmisserne i Courage-

dommen må det samme formodes at gælde for denne.33 Det er dermed national ret, der skal yde erstatning 

som følge af overtrædelser af art. 81 og 82 EF.34 

I Courage-dommen blev det således fastslået, at skadelidte, der har lidt et tab som følge af en overtrædelse 

af EU-konkurrencereglerne, skal kunne opnå erstatning herfor. Dette mente Domstolen var essentielt for, 

at reglerne var effektive og ikke mistede deres formål. 

Princippet blev også gentaget i de forende sager C-295/04 – C-298/04, Manfredi35(Manfredi-dommen), og 

det accepteres dermed nu, at alle, også indirekte aftagere og konkurrenter, skal kunne opnå erstatning for 

deres tab.36 Domstolen fastslog, at det følger af effektivitetsprincippet samt princippet om, at alle, der har 

været udsat for konkurrencebegrænsende adfærd, har mulighed for at søge en egentlig erstatning for 

deres tab, samt erstatning for tabt fortjeneste og renter.37 Det tilkommer således de nationale retter at 

fastsætte kriterier for opnåelse af erstatning, så længe ækvivalens- og effektivitetsprincippet overholdes. 

Dog må de nationale domstole godt have regler der nægter ugrundet berigelse. 

Manfredi-dommen udvidede således erstatning til ikke kun at omfatte det faktiske tab, men også at 

omhandle tabt fortjeneste og renter. 

Gældende ret for erstatning i EU 
Ud fra retspraksis ses det, at både medlemsstaterne og private kan ifalde et erstatningsansvar i forbindelse 

med overtrædelse af EU-retten. Dette er for at sikre en effektiv håndhævelse af blandt andet EU-
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 Christensen & Klein (2006) s. 145 
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konkurrencereglerne, samt sikre, at reglerne ikke mister deres fulde virkning. Erstatningen skal omfatte det 

faktiske tab samt tabt fortjeneste og renter. Det er op til de nationale domstole at udregne 

erstatningsstørrelsen, og her må de gerne have regler der forbyder ugrundet berigelse. 

Det at man med hjemmel i EU-retten kan søge om erstatning bevirker, at dem, der har lidt skade ved 

overtrædelsen af konkurrencereglerne, bliver kompenseret, samt at dette har en afskrækkende effekt mod 

en konkurrencebegrænsende adfærd.38 Det handler således om at skabe de rette incitamenter til at 

overholde konkurrencereglerne. Den gældende ret i EU er således med til at sikre, at skadelidte bliver 

kompenseret for deres tab, samt at konkurrencereglernes effektivitet sikres grundet den afskrækkende 

effekt. 

Hvis der er sket en overtrædelse af EU-konkurrencereglerne og hele eller en del af overprisen er blevet 

overvæltet, er der således mulighed for at søge erstatning for dette tab i EU-retten. 

                                                           
38

 Komninos (2002) s. 458 
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Kapitel 3: Arbejdet frem til Hvidbogens forslag 

I 2005 udgav Kommissionen en grønbog om erstatningssøgsmål for overtrædelser af EF’s kartel- og 

monopol regler (Grønbogen)39, og som opfølgning på Grønbogen udgav Kommissionen i 2008 en hvidbog 

om erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF’s kartel- og monopolregler (Hvidbogen).40 Grønbogen og 

Hvidbogen omhandler muligheden for at opnå erstatning for skader, der er lidt, når en virksomhed 

overtræder EU-konkurrencereglerne. EU-konkurrencereglerne findes i Lissabontraktatens art. 101 og 102 

EUF, og er ikke blevet ændret betydeligt i forhold til EF-Traktatens art. 81 og 82 EF.41 

Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende 

stilling 
Lissabontraktatens art. 101 EUF omhandler forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. Denne artikel 

indeholder krav, der skal være opfyldt for, at artiklen kan finde anvendelse. For det første skal der være tale 

om en aftale mellem virksomheder eller vedtagelse inden for en sammenslutning af virksomheder eller 

samordnet praksis. For det andet skal denne aftale kunne påvirke samhandlen inden for det indre marked. 

Og for det tredje skal denne påvirkning medføre en væsentlig konkurrencebegrænsning.42 Disse former for 

aftaler er ugyldige.43 Artikel 101 indeholder i stk. 3 EUF en undtagelse for visse aftaler, der derfor 

accepteres. 

Den anden bestemmelse, som Grøn- og Hvidbogens regler bygger på, er Lissabontraktatens art. 102 EUF, 

som forbyder misbrug af dominerende stilling på en væsentlig del af det indre marked. Her er det ikke den 

dominerende stilling i sig selv, der er forbudt, men misbruget.44 Domstolen har fastslået, at en 

markedsandel på 50 % udgør en dominerende stilling.45 At en virksomhed har en dominerende stilling 

betyder, at den kan udøve markedsmagt. 

Økonomisk er markedsmagt defineret som evnen til at fastsætte priser over konkurrenceniveauet og stadig 

opnå profit. Altså evnen til at sætte prisen over marginalomkostningerne. Denne højere pris medfører et 

større producentvelfærd, men dette er ikke lige så stort som forbrugervelfærds tabet, og der opstår derved 

et dødvægtstab.46 Dødvægtstabet afhænger yderligere af efterspørgselselasticiteten. Hvis elasticiteten er 

perfekt, har monopolisten ikke evnen til at hæve prisen over marginalomkostningerne, da forbrugerne ikke 
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46

 Motta (2004) s. 40 ff. 



 
20 

vil erhverve varen ved en prisstigning. Når elasticiteten falder, stiger muligheden for monopolisten til at 

hæve prisen, og dødvægtstabet stiger samtidigt.47 

Art. 102 EUF er ligesom art. 101 EUF en forbudsbestemmelse, men der er findes ingen undtagelser til 

denne bestemmelse, og en overtrædelse heraf, som medfører et tab for en virksomhed eller en forbruger, 

kan således give ret til erstatning. Det vil sige, at før overvæltning kan diskuteres i forbindelse med 

konkurrencereglerne, skal der være sket en overtrædelse af art. 101 eller 102 EUF, og overtrædelsen skal 

ikke kunne falde ind under undtagelsesbestemmelsen i art. 101, stk. 3 EUF.  Hvis der til gengæld er sket en 

overtrædelse af artiklerne, der ikke kan undtages efter art. 101 stk. 3, vil det være relevant at se på, om der 

er sket overvæltning, hvis der anlægges en erstatningssag mod lovovertræderen. Hvis muligheden for 

overvæltning helt blev ignoreret i sådanne erstatningssager, kunne det medføre ugrundet berigelse for den 

direkte aftager, der lægger sag an. Overvæltningsargumentet er endnu ikke lovfæstet, men fremgår af EU-

retspraksis, men i og med at Kommissionen har udsendt Hvidbogen48 er der nu soft law på området. 

Generelt om grøn- og hvidbøger 
Grønbøger og hvidbøger er høringsdokumenter, der bliver fremsat af Kommissionen i forbindelse med 

langsigtede lovgivningsplaner.49 Hvidbøger er mere omfangsrige end grønbøger og omhandler typisk 

politikområder, der har topprioritet, mens grønbøger omhandler emner, der ikke vægter nært så højt.50 

Hvor der i grønbøger redegøres for en række valgmuligheder for udformning af regler, er hvidbøger 

fremskredne politiske dokumenter, der normalt er endelige høringsdokumenter, inden der udarbejdes et 

lovforslag. Grønbøger fungerer således som diskussionsgrundlag, der analyserer et område, med henblik på 

at starte en høring om det pågældende emne. Hvidbøger fungerer derimod som handlingsplaner, da de 

indeholder mere deltaljerede forslag til, hvordan reglerne på et bestemt område skal udformes.51 

Hvidbøger efterfølges af en bred offentlig høring, hvor alle kan indsende bemærkninger. Det at 

Kommissionen udarbejder en hvidbog, som opfølger på grønbogen om erstatningssøgsmål for 

overtrædelser af EF’s kartel- og monopol regler, betyder dermed, at dette område har høj prioritet, og at 

der måske ikke er langt til et lovforslag. 
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De andre medlemslande 
Både Hvidbogen og Grønbogen om erstatningssøgsmål for overtrædelser af EF’s kartel- og monopol regler 

skal sammenholdes med de tilhørende arbejdsdokumenter samt analyser, der er udarbejdet til 

Kommissionen.52 

I 2004 blev der udarbejdet en komparativ rapport om forholdende omkring erstatningssager som følge af 

overtrædelsen af konkurrencereglerne53 (den komparative rapport). Denne rapport sammenligner de 25 

medlemsstaters retsområder på konkurrenceområdet. 

Den komparative rapport viser, at kun omkring 60 erstatningssager er blevet afsagt i EU som følge af 

overtrædelse af konkurrencereglerne. Kun 28 af nævnte sager er mundet ud i en afgørelse.54 Derudover 

viser rapporten, at Danmark, Tyskland og Italien er de eneste lande i Europa, hvor 

overvæltningsargumentet benyttes.55 Den komparative rapport konkluderer, at overvæltningsargumentet 

er til hinder for opnåelse af erstatning indtil det punkt, hvor det komplicerer skadelidtes krav, og indtil det 

punkt, hvor det reducerer skadelidtes krav og dermed mindsker incitamentet til at anlægge sag.56De 

medlemsstater, der ikke har retspraksis på området, undtagen Cypern, mener, at anvendelse af 

overvæltningsargumentet i teorien er en mulighed.57 At der ikke er flere lande i Europa, der har retspraksis 

på området for overvæltning inden for konkurrenceretten, viser, at retsområdet er underudviklet, og at der 

er behov for EU-regler på området. 

Af den komparative rapport fremgår det endvidere, at ingen medlemsstater har nogen retspraksis på 

området omkring indirekte aftagere. 58 Alle medlemsstater mener, at indirekte købere i teorien kan kræve 

erstatning. De fleste mener også, at der vil være et problem med bevisbyrden for den indirekte aftager. 
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Dette skyldes, at der ikke er nogen direkte kontakt mellem den indirekte aftager og lovovertræderen, og 

den indirekte aftager kan have svært ved at bevise årsagssammenhæng.59 

Herudaf ses, at selvom ingen af medlemsstaterne har regler på overvæltningsområdet, og kun få har 

retspraksis omkring overvæltning, mener stort set alle landene, at overvæltningsargumentet bør tillades, 

og at den indirekte aftager bør have søgsmålsret. 

Baggrunden for Grøn- og Hvidbogen 
I arbejdsdokumentet til Grønbogen60 gennemgås en undersøgelse af forholdende omkring erstatningssager 

som følge af overtrædelsen af konkurrencereglerne, som Kommissionen, udover den komparative rapport, 

fik udarbejdet i 2004. Denne rapport skulle bistå med at identificere potentielle forhindringer for 

erstatningssager i EU (den økonomiske rapport)61. I arbejdsdokumentet til Grønbogen ses det, at 

konklusionen på den økonomiske rapport er, at erstatningsreglerne som følge af overtrædelse af 

konkurrencereglerne er underudviklede samtidig med, at der er vidt forskellige tilgange til reglerne i de 

forskellige medlemslande.62 Dette hænger sammen med, at erstatningsreglerne ikke er reguleret på EU-

plan, men nationalt. Dog følger det af EU retspraksis, at enhver, der har lidt et tab som følge af 

overtrædelse af EU-konkurrencereglerne, har ret til erstatning.63 

 

I arbejdsdokumentet til Grønbogen fremgår det yderligere, at formålene med privat håndhævelse af 

konkurrencereglerne er at sikre kompensation til skadelidte, opnå afskrækkende effekt, bringe 

konkurrencereglerne tættere på de private, samt at sikre et åbent og frit marked, som i sidste ende vil 

medføre vækst i produktiviteten, der vil gavne private.64 Arbejdsdokumentet påpeger, at de forhold, der er 

bestemmende for, om der kan ske overvæltning, er konkurrencesituationen på den direkte aftagers marked 

samt hvor stor indvirkning, en overpris har på den direkte aftager i forhold til dens konkurrenter.65 

 

Det diskuteres i den økonomiske rapport, hvorvidt overvæltningsargumentet skal tillades, og om den 

indirekte aftager skal have lov til at kunne kræve erstatning. Rapporten opstiller fem muligligheder til dette, 

hvor mulighed a) er den, der foreslås i Hvidbogen. 
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a) Overvæltningsargumentet tillades, og den indirekte aftager har ret til at søge om erstatning 

b) Overvæltningsargumentet tillades, men den indirekte aftager har ikke ret til at søge om erstatning 

c) Overvæltningsargumentet tillades ikke, men den indirekte aftager har ret til at søge om erstatning 

hos lovovertræderen 

d) Overvæltningsargumentet tillades ikke, og den indirekte aftager har ikke ret til at søge om 

erstatning 

e) Overvæltningsargumentet tillades ikke, og den indirekte aftager har ret til at søge om erstatning fra 

den direkte aftager.66 

Den første mulighed (a) kompenserer både den direkte aftager og den indirekte aftager. Det skal noteres, 

at gruppen af indirekte aftagere kan være meget stor, da denne kan indeholde flere led af detailhandlere 

og de endelige slutforbrugere. Derudover jo længere ned man kommer i distributionskæden, des mindre 

sandsynligt er det, at en indirekte aftager vil anlægge en erstatningssag, da tabet kan være meget lille og 

svært at bevise, hvilket medfører støre omkostninger for ham. Hvis overvæltningsargumentet tillades, 

bliver erstatningsudmålingen mere vanskelig end hvis det blev afvist, da erstatningen skal korrigeres for 

den overvæltede del.67 I USA er en del af grunden til, at den indirekte aftager er afskåret fra erstatning, og 

dermed at overvæltningsargumentet ikke tillades, at udmålingen af overvæltningsraten vil være en næsten 

umulig opgave.68 Man kan diskutere, om man skal afskære en gruppe fra at kunne søge om erstatning 

”bare” fordi erstatningsudmålingen bliver vanskeliggjort. På den anden side, hvis man vedtager en regel, 

der er umulig at benytte i praksis, hvor gavnligt vil det så være at have en sådan regel? 

 

Valgmulighed (b) er til fordel for lovovertræderen, fordi den direkte aftager kun vil kunne opnå erstatning 

for sine egne tab, mens de omkostninger, der er blevet overvæltet, ikke vil blive kompenseret. I værste fald 

vil denne mulighed resultere i, at lovovertræderen ikke skal betale en erstatning, hvis han kan bevise, at der 

er sket overvæltningen af hele overprisen.69 Denne mulighed medfører således, at lovovertræderen opnår 

maksimal beskyttelse i modsætning til den indirekte aftager, der ikke har søgsmålsret, og derfor ikke får 

beskyttet sine interesser. Denne mulighed ville langt fra være at foretrække set i lyset af, at EU-retten 

blandt andet har til formål at beskytte forbrugere,70 som den indirekte aftager jo kan være. Derudover vil 
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en regel heller aldrig være at foretrække, hvis den mere eller mindre er til fordel for lovovertræderen. Hvis 

der kun er en lille risiko for, at lovovertræderen skal betale en erstatning, vil reglerne ikke give 

lovovertræderen et stærkt incitament til at overholde konkurrencereglerne, da han i sidste ende, helt kan 

undgå at betale erstatning. 

Ved at overvæltningsargumentet ikke tillades under valgmulighed (c), samtidig med at den indirekte aftager 

har søgsmålsret overfor lovovertræderen, opnår den direkte aftager en fordel, da den direkte aftager kan 

opnå fuld erstatning, selvom en del eller alle omkostningerne er overvæltet videre på næste led i 

distributionskæden. Derudover kan den indirekte aftager også opnå erstatning, hvis overprisen er 

overvæltet på denne.71 Dette resulterer i, at lovovertræderen kan ende med at betale samme erstatning til 

flere forskellige skadelidte. Selv om dette er en mulighed vil denne valgmulighed være at foretrække frem 

for mulighed (b), da det vil være bedre at straffe lovovertræderen med at skulle betale en for stor 

erstatning frem for at straffe den indirekte aftager ved ikke at tillægge ham søgsmålsret. Da EU-retten 

accepterer, at nationale retsregler forbyder ugrundet berigelse,72 vil valgmulighed (a) være at foretrække 

frem for valgmulighed (c), da der her kan ske ugrundet berigelse for den direkte aftager. 

Når overvæltningsargumentet ikke tillades samtidig med, at den indirekte aftager ikke har ret til erstatning, 

hvilket er situationen under valgmulighed (d), resulterer dette i total kompensation af overprisen til den 

direkte aftager. Hvis hele tabet er lidt af den direkte aftager, og der dermed ikke er overvæltet noget af 

overprisen til næste led, vil denne mulighed sikre fuld kompensation til skadelidte. Hvis den indirekte 

aftager derimod har lidt et tab som følge af overprisen, resulterer denne regel i, at den direkte aftager 

bliver overkompenseret, mens den indirekte aftager, der også har lidt tabet, slet ikke bliver kompenseret.73 

Da den direkte aftager har mulighed for at blive overkompenseret ved et erstatningssøgsmål, vil denne 

regel give ham et stærkt incitament til at søge om erstatning, hvilket medfører en stor afskrækkende effekt. 

Da den indirekte aftager ikke har søgsmålsret, vil den direkte aftager under denne regel have et stærkt 

incitament til at lægge sag an, da han ved, at han ikke skal dele erstatningen med den indirekte aftager, 

men får den fulde erstatning selv, og måske oven i købet bliver overkompenseret, fordi han har overvæltet 

en del af tabet. 

Den femte mulighed i den økonomiske rapport, valgmulighed (e), tillader ikke overvæltningsargumentet, 

men tillader den indirekte aftager at søge erstatning hos den direkte aftager. Denne mulighed vil ikke føre 

til overkompensation hos den direkte aftager, hvis den indirekte aftager søger om erstatning hos den 

                                                           
71

 Ashurst Economic Report (2004) s. 31 
72

 68/79, Hans Just I/S mod Ministeriet for Skatter og Afgifter, Samling 1980, side 00501 
73

 Ashurst Economic Report (2004) s. 31 



 
25 

direkte aftager. Her vil den direkte aftager opnå fuld erstatning, men kan herefter blive dømt til at skulle 

betale hele eller en del af erstatningen videre til de indirekte aftagere, hvis der er sket overvæltning. Denne 

mulighed vil, ligesom i mulighed (a), rumme den udfordring, at det er svært at udregne effekten af 

overvæltningen, og derved hvor meget der skal betales i erstatning til den indirekte aftager.74  

På den anden side vil mulighed (e) bibeholde en del af incitamentet for den direkte aftager til at lægge sag 

an, da han stadig har mulighed for at få erstattet hele overprisen, uanset om der er sket overvæltning eller 

ej. Den indirekte aftager har ikke et stærkt incitament til at lægge sag an, da hans tab kan være meget lille, 

og hans omkostninger ved at lægge sag an dermed kan overstige en eventuel erstatning. Under denne regel 

vil den direkte aftager dermed stadig have incitament til at lægge sag an samtidig med, at den indirekte 

aftager ikke afskæres fra muligheden for at søge om erstatning og dermed blive kompenseret. Derved har 

reglen den afskrækkende effekt og giver samtidig mulighed for fuld kompensation for alle parter. 

Derudover kan lovovertræderen ikke undgå at skulle betale erstatning og derved blive ugrundet beriget, 

samt at det undgås, at der betales samme erstatning flere gange. På den anden side vil der opstå en 

begrænsning for den indirekte aftager, hvis den direkte aftager ikke søger om erstatning hos 

lovovertræderen. Hvis dette er tilfældet, har den indirekte aftager ikke mulighed for at søge om erstatning, 

da han under denne regel ikke kan gå direkte til lovovertræderen. En anden forhindring for den indirekte 

aftager vil være, at han først kan søge om erstatning, når den direkte aftager har fået tilkendt erstatning. 

Dette kan være lang tid efter lovovertrædelsen er sket, og kan derfor medvirke til, at den indirekte aftager 

ikke lægger sag an. 

Hvilken en af ovenstående valgmuligheder der ville være at foretrække, afhænger således af, hvad der 

lægges størst vægt på, at reglen skal modvirke. Hvis eksempelvis den afskrækkende effekt har den højeste 

prioritet, vil valgmulighed (d), hvor overvæltningsargumentet ikke tillades og den indirekte aftager ikke har 

ret til at søge om erstatning, være den regel, der styrker dette formål mest, og dermed være at foretrække. 

Hvis der derimod lægges størst vægt på, at alle skadelidte parter har mulighed for at opnå fuld 

kompensation, så vil valgmulighed (a), hvor overvæltningsargumentet tillades og den indirekte aftager har 

ret til at søge om erstatning, og (c), hvor overvæltningsargumentet ikke tillades, men den indirekte aftager 

har ret til at søge om erstatning hos lovovertræderen, være at foretrække. Alle valgmulighederne har deres 

fordele og ulemper, som skal vejes op mod hinanden samtidig med, at formålet med reglen skal tages i 

betragtning. 

                                                           
74

 Ashurst Economic Report (2004) s. 31 



 
26 

Hovedproblemet ved at tillade overvæltningsargumentet er, at det kan være svært for den indirekte 

aftager at påvise årsagssammenhæng. Tillades overvæltningsargumentet, vil årsagssammenhængen gøres 

endnu sværere at bevise, hvilket kan medføre, at erstatningssager bliver meget lidt attraktive for den 

indirekte aftager.75 Dette vil medvirke til, at det afskrækkende element bliver mindre. 

Begrænsningerne for den indirekte aftagers erstatningsmulighed kan løses på flere måder. En måde kunne 

være at placere bevisbyrden hos lovovertræderen, som skal bevise, at der er sket overvæltning, hvilket ikke 

vil ændre ved status quo i de fleste medlemsstater.76 En anden måde at tilgodese den indirekte aftager på 

kunne være at løsne op for årsagssammenhængskravet mellem den indirekte aftager og lovovertræderen, 

eller at antage, at der altid er sket overvæltning. Det er dog ud fra retspraksis blevet fastslået, at det ikke 

uden videre må antages, at der er sket overvæltning.77 Dette vil dog udløse nye problemer ved, at der bliver 

tale om overlappende krav og risiko for ugrundet berigelse. 78 Igen vil det være et spørgsmål om, hvilke 

formål, der vægter højest, når regler omkring overvæltning skal udformes. 

Udarbejdelsen af Hvidbogen 
På baggrund af Grønbogen med de tilhørende analyser, rapporter mv. og den offentlige høring har 

Kommissionen udarbejdet Hvidbogen omkring erstatningssøgsmål for overtrædelser af EF’s kartel- og 

monopol regler. Arbejdsdokumentet til Hvidbogen påpeger, at respondenterne var stærkt delte i deres syn 

på det i Grønbogen indeholdte spørgsmål om, hvorvidt overvæltningsargumentet burde tillades, men de 

baserede deres holdninger på den samme bekymring: undgå ugrundet berigelse enten for lovovertræderen 

eller den direkte aftager.79 Dette tyder på, at netop ugrundet berigelse vægter meget højt ved 

udarbejdelsen af reglerne omkring overvæltning. 

I arbejdsdokumentet til Hvidbogen bliver problemerne ved henholdsvis offensiv og defensiv brug af 

overvæltningsargumentet også diskuteret. Det vil sige at overvæltningsargumentet anvendes som 

henholdsvis angreb og forsvar. Hvis lovovertræderen anvender overvæltningsargumentet til at mindske 

erstatningsstørrelsen overfor den direkte aftager, bruges det offensivt, mens hvis den indirekte aftager 

bruger overvæltningsargumentet til at bevise sit erstatningskrav overfor lovovertræderen, bruges det 

defensivt.80 Det vil sige, at overvæltningsargumentet kan anses som henholdsvis et 

årsagssammenhængsbevisproblem og et tabsudmålingsproblem, afhængigt af, om det anvendes offensivt 
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eller defensivt.81 Ved den offensive brug er et af problemerne, at den direkte aftager kan have overvæltet 

overprisen og dermed ikke have lidt et tab. Er dette sket, skal der ikke være mulighed for, at den direkte 

aftager kan søge om erstatning for et tab, han ikke har lidt. Hvis overvæltningsargumentet ikke tillades, ville 

det betyde en ugrundet berigelse for den direkte aftager. Derudover betyder afskæring af 

overvæltningsargumentet også, at lovovertræderen kunne komme til at betale erstatning for den samme 

overpris mere end en gang.82 

Ved defensivt brug af overvæltningsargumentet er et af problemerne, at den indirekte aftager kan have 

svært ved at føre bevis for, at lovovertrædelsen har påført ham et tab. Da det er mere sandsynligt, at en 

lovovertræder bliver ugrundet beriget enten fordi der ikke er nogen, der lægger sag an, eller fordi det er for 

svært at føre bevis, end at en lovovertræder bliver erstatningsansvarlig flere gange for samme 

overtrædelse, mener Kommissionen, at det skal gøres lettere for den indirekte aftager at bevise, at der er 

sket overvæltning.83 

Grunden til, at Kommissionen mener, at det forholder sig sådan er, at for at lovovertræderen kommer til at 

ifalde ansvar for den samme skade flere gange skal tre betingelser være opfyldt. For det første skal 

lovovertræderen blive sagsøgt for samme erstatningskrav af både den indirekte og den direkte aftager, 

hvor kun en af dem har lidt det faktiske tab. For det andet skal lovovertræderen ikke succesfuldt kunne føre 

bevis for, at der er sket overvæltning. Og for det tredje skal de forskellige domstole ikke modregne den 

erstatning, der allerede er udbetsalt.84 At disse tre betingelser er opfyldt på samme tid, bliver, i 

arbejdsdokumentet til Hvidbogen, betragtet som meget mindre sandsynligt end, risikoen for at den 

indirekte aftager ikke får erstatning, fordi han ikke kan føre bevis for, at overprisen er overvæltet ned på 

hans niveau.85 

Arbejdsdokumentet til Hvidbogen konkluderer således, at lovovertræderen i en konkurrenceretlig 

erstatningssag skal kunne anvende overvæltning mod den direkte aftager, der kræver erstatning for 

overprisen. Det skal hertil bemærkes, at diskussionen i arbejdsdokumentet føres ud fra synspunktet om, at 

der ikke skal ske ugrundet berigelse, og ikke med henblik på at argumentere for den afskrækkende effekt, 

hvilket må betyde, at den afskrækkende effekt ikke skal være grundstenen bag reglerne omkring 

overvæltning i EU. 
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Hvidbogens forslag 
Ligesom andre berørte parter var Europa-Parlamentet enig i Grønbogens konklusioner og opfordrede 

Kommissionen til at udarbejde en hvidbog med forslag til, hvordan hindringerne for effektive 

erstatningssøgsmål i konkurrencesager kunne fjernes. 

Hvidbogen følger op på Grønbogen med udgangspunkt i arbejdsdokumenterne. Hvidbogens hovedformål 

er at sikre, at alle skadelidte skal kunne opnå fuld erstatning som følge af overtrædelse af EU’s kartel- og 

monopolregler.86 Under formålet til Hvidbogen nævnes således, at: 

 ”Hovedformålet med denne hvidbog er at forbedre de retlige betingelser for, at skadelidte 

kan udøve deres traktatfæstede ret til at få erstatning for enhver skade, de har lidt som følge af 

overtrædelse af EF’s kartel- og monopolregler. Fuld erstatning er derfor det første og vigtigste ledende 

princip i den forbindelse.”87 

 

I modsætning til i Grønbogen viser Hvidbogen tydeligt, hvad Kommissionens primære fokus på dette 

område er, nemlig at der skal ske fuld erstatning til skadelidte. Både i Grønbogens og i Hvidbogens formål 

nævnes den afskrækkende effekt, som en bedre søgsmålsadgang kan medføre, men dette nævnes mere 

som en afledt effekt af, at søgsmålsadgangen for skadelidte gøres lettere, end et formål i sig selv. 

 

Omkring overvæltningsargumentet foreslår Hvidbogen, at 

 

”sagsøgte bør have ret til at påberåbe sig argumentet om overvæltning af overprisen i 

forbindelse med et krav om erstatning for overprisen. Beviskravet i forbindelse med dette argument bør ikke 

være lavere end de krav, der stilles til sagsøgers bevis for skaden.”88 

  

For at prøve at mindske risikoen for, at den indirekte aftager ikke lægger sag an, foreslår Kommissionen 

endvidere i Hvidbogen, at ”indirekte aftagere bør kunne tage udgangspunkt i den gendrivelige formodning, 

at den ulovlige overpris fuldt og helt blev overvæltet på dem.”89 Dette forslag fremlægges for at undgå en 

situation, hvor lovovertræderen bliver ugrundet beriget.90 Forslaget går dog imod EU-retspraksis, der 
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fastslår, at det ikke uden videre må formodes, at der er sket overvæltning, og at der er krav om en 

økonomisk analyse af, hvorvidt der faktisk er sket overvæltning.91 

Hvidbogen pointerer ud fra retspraksis92, at enhver skadelidt, der i tilstrækkelig grad kan bevise, at der er 

årsagsforbindelse til overtrædelsen, bør have adgang til erstatning. Hvis overvæltningsargumentet ikke 

accepteres, vil det medføre, at den direkte aftager, der har væltet overprisen videre til næste led, vil opnå 

en ugrundet berigelse.93 

Delkonklusion 
Når Kommissionen i Hvidbogen foreslår, at overvæltningsargumentet bør tillades, og at den indirekte 

skadelidte skal have søgsmålsret, betyder det, at Kommissionen har lagt vægt på, at der skulle ske fuld 

kompensation for alle skadelidte samtidig med, at der ikke må ske ugrundet berigelse. Dette stemmer også 

overens med Hvidbogens hovedformål og retspraksis94 om, at der skal ske fuld kompensation til alle 

skadelidte. Den afskrækkende effekt har dermed ikke vejet så tungt. At tillade overvæltningsargumentet vil, 

som diskuteret ovenfor, medføre en del udfordringer. Kommissionens forslag omkring overvæltning 

opfylder EU-rettens formål om forbrugerbeskyttelse, samt Hvidbogens vigtigste princip, om at alle 

skadelidte skal have fuld kompensation. 
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Kapitel 4: EU-rettens overvæltningsargument 

Overvæltningsargumentets udvikling 
Overvæltningsargumentet er indenfor konkurrenceretten et relativt nyt begreb, men det har på skatte- og 

afgiftsområdet været til diskussion i en del år i EU-retten, og har givet anledning til mange EU-domme. 

Overvæltningsargumentet, der bygger på incidensteorien,95 blev inden for skatte- og afgiftssager anvendt i 

forbindelse med en ulovlig opkrævet afgift fra en medlemsstats side, hvor den skattepligtige ønskede 

denne afgift tilbagebetalt. Overvæltningsargumentet kan benyttes i konkurrencesager, da en overpris taget 

af en monopolist eller et kartel rent økonomisk kan sammenlignes med en skat.96 

 

Det er relevant at analysere overvæltningsargumentet inden for skatteretten, da overvæltningsargumentet 

indenfor konkurrenceretten bygger på incidensteorien, og derved kan bidrage til at klarlægge, hvorledes 

argumentet skal fortolkes indenfor konkurrenceretten. Derudover er retspraksis indenfor skatteretten 

mere omfangsrig end indenfor konkurrenceretten. 

Overvæltning i retspraksis 

Just 

I dommen 68/79 Just97 (Just-dommen) fremlagde Øster Landsret en række præjudicielle spørgsmål for EF-

domstolen omkring fortolkning af art. 95 EF98 i henhold til afgiftssondringen i dansk ret mellem akvavit og 

andre spiritusvarer, samt omfanget af tilbagebetaling af ulovlige afgifter.99 Hans Just, der var importør og 

producent af spiritusvarer, lagde sag an med påstand om, at den høje afgift for andre spiritusvarer var i 

strid med fællesskabsretten, og han krævede tilbagebetaling af den for høje afgift.100 

For så vidt angår tilbagesøgning af afgifter fremgik det af en undersøgelse af de nationale retssystemer, at 

dette var løst på forskellige måder i de forskellige stater.101 I Danmark blev problemet løst ved de nationale 

retter, hvor der blev set på, om der var sket overvæltning af afgiften. Ved fastsættelse af 

tilbagebetalingsstørrelsen, blev der endvidere taget hensyn til det tab, der var lidt som følge af en ændring i 

omsætningen efter betaling af den ulovlige afgift.102 
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EF-Domstolen fastslog, at i mangel af fællesskabsregler om tilbagebetaling af ulovlige afgifter var det op til 

de nationale retter at sikre beskyttelsen af de rettigheder, der følger af fællesskabsretten, dog måtte disse 

regler ikke være mindre gunstige end de nationale regler og de måtte ikke umuliggøre håndhævelsen af 

rettighederne.103 Fællesskabsrettighederne indebar dog ikke, at der kunne tilbagebetales ulovlige afgifter, 

hvis dette medførte en ugrundet berigelse. Der var dermed intet til hinder for, at de nationale retter tog 

hensyn til, om denne afgift var blevet overvæltet på et senere led gennem højere priser, og ligeledes kunne 

der tages hensyn til det tab, som en importør havde lidt som følge af en begrænsning i importmængden, 

som afgiften har medført.104 

Domstolen fastslår i denne dom, at det ikke er et traktatbestemt krav, at der sker tilbagebetaling, hvis en 

medlemsstats nationale lovgivning indeholder regler eller principper, der medfører, at tilbagebetaling ikke 

kan ske, eksempelvis på grund af et berigelsessynspunkt. Her anerkender Domstolen således 

overvæltningsargumentet. Derudover anerkender Domstolen, at importørerne kan have lidt et tab som 

følge af en begrænsning i importmængden fra andre medlemsstater, som afgiften har medført. Dette tab 

skal medlemsstaterne tage med i betragtning i forbindelse med tilbagesøgningssager. 

Ud fra dommen ses det, at EU-Domstolen allerede i 1979 anerkendte overvæltningsargumentet, men i 

2010105 opstår der stadig tvivl omkring argumentet. Det skal dog noteres, at da dommen er forholdsvis 

gammel, og der er kommet andre domme omhandlende overvæltningsargumentet, skal den tillægges 

mindre præjudikat værdi. 

San Giorgio 

I dommen C-199/82 San Giorgio106  (San Giorgio-dommen) måtte selskabet San Giorgio i perioden 1974-

1977 betale en afgift for sundhedskontrol af importerede mejeriprodukter, som var i strid med 

Fællesskabsretten. San Giorgio anlagde sag med påstand om tilbagebetaling, mens Finansministeriet 

påberåbte sig den nationale lovgivning, der sagde, at tilbagebetaling ikke kunne kræves, når afgiften var 

overvæltet på andre.107 
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Domstolen bemærker indledningsvis, at retten til at opnå tilbagebetaling af en ulovlig afgift er en virkning 

af og et supplement til rettighederne i Fællesskabsretten. Tilbagebetalingsregler, der er fastsat i national 

lovgivning, må ikke være mindre gunstige, når der er tale om overtrædelse af EU-reglerne, end hvis der er 

tale om overtrædelse af nationale regler, og reglerne må ikke være udformet på en sådan måde, at de ikke 

kan håndhæves i praksis.108 Herefter fastslog Domstolen, at det ikke kunne betragtes som værende i strid 

med Fællesskabsretten at have nationale regler, der nægter tilbagebetaling af ulovlige afgifter, hvis disse er 

blevet overvæltet på en anden, og derved vil medføre ugrundet berigelse.109 

Derudover fastslår Domstolen, at det er stridende mod EU-retten, at der indføres bevisregler, der gør det 

praktisk talt umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at opnå tilbagebetaling af ulovligt opkrævede 

afgifter. For eksempel bevisregler, som pålægger den afgiftspligtige at bevise, at den økonomiske byrde 

ikke er blevet overvæltet på andre, eller ved at udelukke andre former for beviser end skriftlige.110 

I San Giorgio-dommen fastslår Domstolen, ligesom den gjorde i Just-dommen, at medlemsstaterne gerne 

må have en lovgivning, der forhindrer tilbagebetaling af en ulovlig afgift, hvis dette medfører ugrundet 

berigelse. Også i denne dom anerkender Domstolen dermed brugen af overvæltningsargumentet, men i 

modsætning til den foregående dom inddrager Domstolen i denne sag også bevisspørgsmålet, hvor den 

afviser argumentet om negativ bevisbyrde. 

Bianco og Girard 

Dommen de forenede sager C-331/85, 376/85 og 378/85 Bianco og Girard111 (Bianco og Girard-dommen) 

omhandlede et præjudicielt spørgsmål stillet af den franske regering om, hvorvidt en fransk lov vedrørende 

tilbagesøgningskrav var forenelig med Fællesskabsretten. Dette skete i en sag, hvor firmaerne Bianco og 

Girard, der drev virksomhed inden for import og distribution af mineralolie, havde lagt sag an mod den 

franske generaldirektør for afgifter og indirekte skatter med krav om tilbagebetaling af en afgift på benzin 

og fyringsolie, som var blevet indført i Frankrig, og som var i strid med Fællesskabsretten. Dette blev afvist, 

da de to virksomheder ikke beviste, at afgifterne ikke var blevet overvæltet på deres kunder, som der var 

krav om i fransk lov.112 
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Domstolen fastslog, at det var i strid med Fællesskabsretten, at medlemsstaterne havde en bevisregel, som 

gjorde det praktisk talt umuligt at kræve tilbagebetaling, som f.eks. når det påhviler den afgiftspligtige at 

bevise, at afgiften ikke er blevet overvæltet.113 

Desuden ønskedes det afdækket, om svaret afhang af markedsforholdene eller afgiftsformen.114 Det 

bemærkes for det første, at selvom indirekte afgifter normalt overvæltes på forbrugeren, kan man ikke 

generelt antage, at disse afgifter i alle tilfælde rent faktisk bliver overvæltet. Om der reelt sker en hel eller 

delvis overvæltning afhænger af en række omstændigheder, som den nationale domstol skal fastlægge 

under et vidt skøn med hensyn til bevisbedømmelsen.115 Det bemærkes for det andet, at det efter 

markedets karakter vil være mere eller mindre sandsynligt, at der vil ske overvæltning, samt at de faktorer, 

der spiller ind i producenternes prisfastsættelser, er meget forskellige, samt at det vil være næsten umuligt 

at afgøre, hvor stor betydning markedsforholdene har for selve overvæltningen.116 Svaret er således 

uafhængigt af afgiftsformen og markedsforholdene.117 

Af denne dom fremgår det, at Domstolen, ligesom i ovennævnte domme, accepterer 

overvæltningsargumentet og, med henvisning til San Giorgio-dommen, afviser, at det kan pålægges den 

afgiftspligtige at bevise, at der ikke er sket overvæltning. Med andre ord afviser den negativ bevisbyrde. 

Derudover gør Domstolen det i denne dom klart, at man ikke generelt kan antage, at afgifterne er 

overvæltet, men at der er en række omstændigheder, der skal være opfyldt, før dette er tilfældet, hvilket er 

op til de nationale domstole at klarlægge. Derfor skal det undersøges, om der er sket overvæltning, hvilket 

således ikke må pålægges den afgiftspligtige at bevise. 

Comateb 

Også i denne dom, de forenede sager C-192/95 – C-218/95 Comateb mf.118 (Comateb-dommen),blev EF-

domstolen forelagt et præjudicielt spørgsmål om tilbagebetaling af afgifter opkrævet i strid med 

Fællesskabsretten. Spørgsmålet blev rejst i 27 sager anlagt af selskaber (Comateb mf.) mod 

generaldirektøren for told og indirekte afgifter med påstand om tilbagebetaling af særtold i forbindelse 

med indførsel af forskellige varer til departementet fra andre medlemsstater, tredjelande og andre dele af 

det franske område.119 Generaldirektøren anførte, at særtolden var blevet overvæltet, og derfor ikke kunne 
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tilbagebetales ifølge den franske toldlov.120 Den forelæggende ret havde anført, at det var ubestridt, at 

særtolden var blevet overvæltet, samt at den afgiftspligtige, ifølge fransk lov, skulle lade afgiften indgå som 

en del af kostprisen i henhold til forbuddet mod videresalg med tab.121 

Domstolen fastslog, at medlemsstaterne, som udgangspunkt, var forpligtiget til at tilbagebetale afgifter, der 

var opkrævet i strid med Fællesskabsretten, jf. San Giorgio-dommens præmis 12.122 Hertil findes dog en 

undtagelse om, at skatter og afgifter, der var opkrævet i strid med Fællesskabsretten, ikke skulle 

tilbagebetales, når det kunne godtgøres, at afgiften var blevet overvæltet på en anden, jf. Just-, og San 

Giorgio-dommene.123 Hvis der var sket overvæltning og retten til tilbagebetaling blev opretholdt, ville der 

ske ugrundet berigelse, da den erhvervsdrivende ville opnå en dobbeltbetaling. Det var derfor op til de 

nationale domstole at undersøge, om den erhvervsdrivende helt eller delvist havde overvæltet afgiften på 

andre.124 

Det bemærkes, at Domstolen i Bianco og Girard-dommens præmis 17 anførte, at selvom nationale regler 

tilsigter, at afgifter og skatter overvæltes til næste led, og selvom disse afgifter i almindelighed overvæltes 

indenfor erhvervslivet, kan man ikke generelt lægge til grund, at disse afgifter rent faktisk overvæltes til 

næste led. Dette beror på de faktiske omstændigheder, som den nationale domstol har et skøn til at 

klarlægge. Dog kan det ikke antages, at disse afgifter altid overvæltes.125 Dette gælder også, når der findes 

en lovbestemt pligt om at lade afgiften indgå i kostprisen, og dette i sig selv er ikke nok til at skabe en 

formodning om, at hele afgiften er blevet overvæltet, selvom der er sanktioner ved ikke at overvælte 

afgiften i lovgivningen.126 Hvis kun en del af afgiften er blevet overvæltet på næste led, kan den 

erhvervsdrivende opnå tilbagebetaling for den resterende del.127 

Derudover fastslog Domstolen, at hvis den direkte aftager kunne godtgøre, at der var lidt et tab, selvom 

afgiften var blevet overvæltet, som følge af prisstigninger og derved mistede markedsandele, og at der 

derfor ikke ville ske en ugrundet berigelse ved tilbagebetaling, så skulle de nationale domstole tage stilling 
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til dette.128 Desuden måtte de erhvervsdrivende ikke være afskåret for at opnå erstatning for tab, der er lidt 

som følge af ulovlige afgifter, uanset om afgiften måtte være overvæltet.129 

Af denne dom fremgår det, at Domstolen stadig, med henvisning til de tidligere nævnte domme, accepterer 

overvæltningsargumentet, samt at man ikke generelt kan lægge til grund, at der er sket overvæltning. 

Derudover fastslår Domstolen, at hvis den direkte aftager kun har overvæltet en del af afgiften, har han 

krav på tilbagebetaling af den ikke overvæltede del. Domstolen fastslår ligeledes klart, hvilket også blev 

fastslået i Just-dommen præmis 26, at den erhvervsdrivende kan have lidt et tab, selvom han har 

overvæltet afgiften, hvilket eksempelvis kunne skyldes et fald i omsætningen. Dette eventuelle tab skal de 

nationale domstole tage højde for, når de skal afgøre, hvorvidt den erhvervsdrivende har lidt et tab i 

forbindelse med tilbagebetaling af afgiften. 

Generaladvokat Tesauro’s forslag til Comateb 

I sit forslag til Comateb-dommen130 mener generaladvokat Tesauro, at Domstolen har mulighed for at 

uddybe sine holdninger omkring tilbagesøgning og overvæltningsargumentets omfang.131  

Generaladvokaten ser på to mulige løsninger, enten at det antages, at afgiften sandsynligvis er overvæltet, 

eller at det er lige så umuligt for myndigheder at bevise, at der er sket overvæltning, som det er for 

virksomheden at bevise, at dette ikke er sket. I begge tilfælde mener Tesauro, at overvæltning ikke har og 

ikke bør have nogen betydning for tilbagebetaling.132 

Generaladvokaten mener, at det kun er muligt, at der er sket overvæltning, hvis der er tale om et elastisk 

udbud og en prisufølsom efterspørgsel, hvilket han mener, skal indgå i retternes overvejelser.133 Yderligere 

er generaladvokaten af den opfattelse, at man ikke kan anse det for ugrundet berigelse, hvis en borger 

opnår tilbagebetaling af en ulovlig betalt afgift, samt at staten ikke skal kunne påberåbe sig dette 

argument, for at undgå at tilbagebetale de afgifter, den med urette har opkrævet, og derved har opnået en 

ugrundet berigelse.134 

Tesauro konkluderer, at tilbagebetaling vil opveje en ugrundet berigelse for den direkte aftager, og at det 

er uden betydning, om afgiften er blevet overvæltet, da den direkte aftager, som følge af afgiften, har 

nedsat sin fortjeneste eller har lidt tab som følge af et fald i omsætningen. Generaladvokaten mener, at 
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hvis der skal vælges mellem myndighederne og den direkte aftager, er det ikke den direkte aftager, der skal 

straffes for den ulovligt opkrævede afgift.135 Generaladvokaten afslutter med at fastslå, at den direkte 

aftager skal have mulighed for at opnå erstatning for et eventuelt tab som følge af et fald i omsætningen.136 

Tesauro’s forslag viser, at generaladvokaten delvis er uenig med Domstolens tidligere afgørelser på 

området, hvor det fastlægges, at afgifter skal tilbagebetales, medmindre der derved sker ugrundet 

berigelse for den direkte aftager. Tesauro mener derimod, at man ikke skal tage højde for, om der er sket 

overvæltning, når en afgift skal tilbagebetales. Dette skyldes, at den direkte aftager kan have lidt et tab, 

selvom han har overvæltet afgiften, samt at hvis overvæltningsargumentet accepteres, ville 

myndighederne kunne opnå ugrundet berigelse. Hertil siger Generaladvokaten, at hvis ugrundet berigelse 

ikke kan undgås, skal den tilfalde den direkte aftager og ikke myndighederne, da det er dem, der har 

overtrådt loven. 

Domstolen fulgte dog ikke helt Tesauros forslag, men inddrog i dommen hans synspunkt om, at den direkte 

aftager kunne have lidt et tab, selvom afgiften var overvæltet, hvilket Domstolen fastslog, at 

medlemsstaterne skulle medtage i deres overvejelser i en tilbagesøgningssag137. 

GT-Link 

Endnu et præjudicielt spørgsmål blev rejst for EF-domstolen i sagen C-242/95 GT-Link138 (GT-Link-dommen), 

mellem GT-Link, der drev færgefart mellem Gedser og Tyskland, og DBS, vedrørende en afgift, som DSB 

havde opkrævet GT-Link for at benytte den DSB-ejede Gedser Havn. GT-Link havde anlagt sag med påstand 

om tilbagebetaling af disse afgifter og havde gjort gældende, at DSB’s afgift var i strid med art. 86 EØF139, 

samt strider mod toldunionen subsidiært mod art. 95 EØF140 om interne afgifter.141 

Domstolen fastslog, at en afgift til udenlandske skibe var i strid med art. 95 EØF.142 Yderligere fastslog 

Domstolen, at de opkrævede afgifter kunne være i strid med art. 86 og 90 EØF143, hvis det viste sig, at 

priserne var urimelige høje, og at der anvendes forskellige vilkår for samme ydelser. Dette blev overladt til 

den nationale ret at undersøge.144 Herefter understregede Domstolen, at undtagelsen i art. 90, stk. 2 EØF 
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ikke fandt anvendelse, da overtrædelse af konkurrencereglerne ikke var en nødvendighed for at udføre den 

tildelte opgave.145 

Et spørgsmål i dommen vedrørte tilbagebetaling af den ulovligt opkrævede havneafgift. Denne ulovlige 

afgift skulle ifølge praksis tilbagebetales, da dette er en virkning af og et supplement til de rettigheder, der 

følger af forbuddet mod sådanne afgifter. De ulovlige afgifter skulle således tilbagebetales, med mindre det 

kunne godtgøres, at afgiften var blevet overvæltet på forbrugeren.146 

Denne dom fastslår, med henvisning til de ovenfor nævnte domme, der bliver betegnet som ”fast 

retspraksis”147, at en afgift skal tilbagebetales, medmindre dette ville medføre ugrundet berigelse, fordi 

afgiften var blevet overvæltet. De andre domme adskiller sig fra denne dom ved, at der i denne dom 

vurderes tilbagesøgningskravet ud fra en overtrædelse af konkurrencereglerne. Domstolen fastslår dermed, 

at overvæltningsargumentet også skal accepteres i forbindelse med konkurrenceovertrædelsessager. 

Weber’s Wine World 

I C-147/01 Weber´s Wine World dommen148 (Weber’s Wine World-dommen) blev der indgivet et 

præjudicielt spørgsmål om fortolkning af art. 10 EF. Spørgsmålet blev rejst i sagen mellem Weber’s Wine 

World mf. mod afgiftsmyndigheden i Wien, vedrørende den tilbagevirkende kraft af skattekontrolloven, 

hvorefter tilbagesøgningen af afgifter på alkoholholdige varer, der var blevet erklæret ulovlige, er betinget 

af, at afgiften ikke er blevet overvæltet på andre.149 

Domstolen fastslog, at nationale lovgivere ikke må lave procedureregler, der specifikt forringer 

tilbagesøgningsmulighederne for en ulovlig afgift.150 Efter fast praksis skal en medlemsstat tilbagebetale 

afgifter, der er opkrævet i strid med Fællesskabsretten. Der findes kun én undtagelse hertil, som siger, at en 

medlemsstat kan nægte dette, hvis afgiften er overvæltet på en anden og at det derved vil medføre en 

ugrundet berigelse at tilbagebetale afgiften.151 Undtagelsen skal fortolkes restriktivt, og der skal især tages 

hensyn til, at overvæltning af afgiften på andre ikke behøver at betyde, at der sker en udligning af de 

økonomiske virkninger af afgiften.152 Man kan heller ikke generelt lægge til grund, at afgifter altid bliver 

overvæltet. Dette beror på de faktiske omstændigheder, som den nationale ret skal undersøge, jf. Bianco 

                                                           
145

 C-242/95, GT-Link, præmis 55 
146

 C-242/95, GT-Link, præmis 58 
147

 C-242/95, GT-Link, præmis 58 
148

 C-147/01, Weber’s Wine World m.fl. mod Abgabenberufungskommission Wien, samling 2003, side I-11365 
149

 C-147/01, Weber’s Wine World, præmis 1 ff. 
150

 C-147/01, Weber’s Wine World, præmis 86 ff. 
151

 C-147/01, Weber’s Wine World, præmis 93 ff. 
152

 C-147/01, Weber’s Wine World, præmis 95 



 
38 

og Girard-dommen præmis 17.153 Selvom afgiften er overvæltet på forbrugeren, er det ikke sikkert, at der 

vil ske ugrundet berigelse ved tilbagebetaling, da afgiftens indgåelse i prisen kan medføre en reduktion i 

omsætningen og derved et økonomisk tab, jf. Comateb-dommen.154 Om der vil opnås en ugrundet 

berigelse ved tilbagebetaling af en ulovlig afgift kan kun fastlægges ved en økonomisk analyse, der tager 

hensyn til alle de relevante omstændigheder.155 Fællesskabsretten er således til hinder for en national 

lovgivning, der forhindrer tilbagebetaling af ulovlige afgifter alene på den baggrund, at der er sket 

overvæltning, uden at der kræves en undersøgelse af omfanget af den ugrundede berigelse.156 

Denne dom afviger ikke fra de tidligere afsagte domme på området, men Domstolen præciserede her, at 

det kun kan fastlægges, hvorvidt der er sket ugrundet berigelse ved tilbagebetaling af en ulovlig afgift, ved 

at der foretages en økonomisk analyse, der tager hensyn til alle de relevante omstændigheder. Domstolen 

gør det dermed klart, at undtagelsen til, om der kan ske tilbagebetaling, hvilket er at der sker ugrundet 

berigelse, skal fortolkes restriktivt. Dette skyldes, at den direkte aftager kan have lidt et tab, selvom han har 

overvæltet afgiften videre ned i distributionskæden. Dette skal undersøges ved hjælp af økonomiske 

analyser. 

Lady & Kid 

For nylig er overvæltning på ny blevet taget op til diskussion i sagen C-398/09 Lady & Kid (Lady & Kid-

dommen).157 Sagen omhandler en arbejdsmarkedsafgift, benævnt arbejdsmarkedsbidrag, herefter kaldet 

ambi. I 1989 fastslog EF-domstolen, at nævnte afgift var uforenelig med sjette momsdirektivs artikel 33.158 

På denne baggrund blev der i 1992 indført en ny lov i Danmark159, som var en tilbagebetalingsordning for 

den ulovligt opkrævede afgift. Loven blev suppleret af et cirkulære160, der fastslog de betingelser, som 

importvirksomhederne skulle opfylde for at få afgiften tilbagebetalt, herunder blandt andet, at ambien ikke 

måtte have været overvæltet gennem prisforhøjelser.161 
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Efter at have fået afslag på deres ansøgning om tilbagebetaling af ambien anlagde Lady & Kid A/S, Direct 

Nyt ApS, A/S Harald Nyborg Isenkram- og Sportsforretning, KID-Holding A/S (herefter sagsøgerne) i 2003 

sag for Øster Landsret, der besluttede at forelægge en række spørgsmål for EU-Domstolen omkring 

fortolkningen af Fællesskabsretten vedrørende kriterierne for, om der foreligger overvæltning eller 

ugrundet berigelse i forbindelse med opkrævning af en ulovlig afgift.162 

Øster Landsrets præjudicielle spørgsmål var blandt andet, om Comateb-dommen163 kunne udvides til også 

at omfatte situationer, hvor overvæltning af en uretmæssigt opkrævet afgift var sket på priser på varer i 

helt andre transaktioner end der, hvor afgiften oprindelig var opkrævet. Samt om der derved eksempelvis 

skulle foretages en samlet vurdering af overvæltning over en fireårig periode.164 Derudover bad Østre 

Landsret om en fortolkning af begrebet overvæltning og ugrundet berigelse.165 Det forventes, at der 

foreligger et svar fra EU-Domstolen i foråret 2011, men i retsmøderapporten166 har parterne i sagen samt 

Kommissionen givet forslag til, hvordan spørgsmålene skal besvares. 

Kommissionen henviser i retsmøderapporten til, at EU-retten anerkender, at der kan ske tilbagesøgning af 

en uretmæssig opkrævet afgift, og at denne afgift kun undtagelsesvis ikke kan tilbagesøges, hvis de 

nationale myndigheder har godtgjort, at en anden person end den afgiftspligtige har båret afgiftsbyrden 

fuldt ud, og at tilbagebetalingen af afgiften ville medføre en ugrundet berigelse for den afgiftspligtige. Hvis 

kun en del af afgiften er overvæltet, skal de nationale myndigheder tilbagebetale den ikke-overvæltede 

del.167 Med henvisning til retspraksis168 nævner Kommissionen, at det ikke er tilstrækkeligt for en 

medlemsstat at føre bevis for, at der er sket overvæltning, for at det kan konkluderes, at der er sket 

ugrundet berigelse, men at der skal foretages en økonomisk analyse, der tager hensyn til alle relevante 

omstændigheder, før det kan afgøres, i hvilket omfang der eventuelt er sket ugrundet berigelse. Derudover 

anerkender Kommissionen, at de direkte aftagere kan have lidt et økonomisk tab i form af et fald i 

omsætningen, selvom hele den ulovlige afgift var medregnet i slagspriserne.169 

Kommissionen foreslår herefter, at det tillades, at der foretages en samlet vurdering af overvæltningen 

over en fireårig periode, samt at overvæltning ikke udelukkende kan fastslås ud fra, at salgspriserne er 

forhøjet, og at tilbagebetalingen af en uretmæssigt opkrævet afgift ikke nødvendigvis medfører en 
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ugrundet berigelse for den direkte aftager, hvis det kan fastslås af en økonomisk analyse, der tager hensyn 

til alle relevante omstændigheder.170 

Da EU-Domstolen endnu ikke har afsagt dom i sagen, kan det ikke konkluderes, hvordan spørgsmålene skal 

besvares. Sagen er derimod taget med for at belyse, at selvom der foreligger en del retspraksis på området 

og selvom det er fastslået gennem denne retspraksis, at overvæltningsargumentet accepteres, hersker der 

fortsat tvivl om, hvordan og hvor bredt overvæltningsargumentet skal fortolkes. Derudover er Domstolen 

endnu ikke kommet med en klar definition på begrebet, hvilket bevirker, at der stadig opstår tvivl omkring 

brugen af overvæltningsargumentet. Når Lady & Kid-dommen afsiges, vil forhåbentlig både 

overvæltningsargumentet og ugrundet berigelse blive defineret, hvilket vil give et mere klart billede af, 

hvordan disse to begreber skal anvendes i EU-retten. Hvis EU-Domstolen vælger at fortolke de to begreber 

anderledes end hidtil, kan dette have konsekvenser, da dette kan medføre, at en del ældre sager kan blive 

taget op igen, hvis disse ikke er forældet, og at der på ny skal foretages tilbagebetalinger og måske endda 

tilbagebetalinger af tilbagebetalingerne. Da der stadig er tvivl om, hvorledes overvæltningsargumentet skal 

fortolkes og anvendes, kan det være en fordel, at få begreberne præciseret en gang for alle. Om dette 

bliver tilfældet i Lady & Kid-dommen, eller om dette bliver traktatfæstet efter at argumentet er blevet 

nævnt i Kommissionens Hvidbog171 , må tiden vise. 

Gældende ret i EU om overvæltning 
Af føromtalte domme fremgår det, at overvæltningsargumentet inden for EU accepteres. I mangel af 

fællesskabsretlige bestemmelser om tilbagebetaling af ulovlige afgifter eller overvæltning af overpriser som 

følge af brud på konkurrencereglerne, er det op til den enkelte medlemsstat at fastsætte regler herom. 

Disse må ikke være mindre fordelagtige end dem, der regulerer tilsvarende problemstillinger i national ret 

(ækvivalensprincippet), og må ikke gøre det praktisk talt umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at opnå 

tilbagebetalingen(effektivitetsprincippet). 

Accepten af overvæltningsargumentet fremgår af retspraksis, som suppleres af EU-rettens tilladelse af 

forbud mod ugrundet berigelse, som medfører, at erstatningen skal korrigeres for en eventuel 

overvæltning. Ved udmåling af erstatningen skal der yderligere tages hensyn til det tab, der er lidt som 

følge af en ændring i omsætningen efter betaling af den ulovlige afgift. Hvis den direkte aftager kan 

godtgøre, at der er lidt et tab, selvom afgiften er blevet overvæltet, som følge af prisstigninger og derved 

mindre markedsandele, og at der derfor ikke vil ske en ugrundet berigelse ved tilbagebetaling, skal de 

nationale domstole tage stilling til dette. Dette begrundes med, at de direkte aftagere ikke skal være 

                                                           
170

 Retsmøderapport i sag C-398/09, Lady & Kid, præmis 30-32 
171

 Hvidbog om erstatningssøgsmål for overtrædelse af EF’s kartel- og monopolregler. KOM (2008) 165 endelig. Brussel 



 
41 

afskåret fra at opnå erstatning for tab, der er lidt som følge af ulovlige afgifter, uanset om afgifterne måtte 

være overvæltet. 

I EU-retten kan man ikke generelt antage, at afgifter og overpriser i alle tilfælde er blevet overvæltet. Om 

der reelt er sket en hel eller delvis overvæltning afhænger af en række omstændigheder, som den nationale 

domstol skal fastlægge under et vidt skøn med hensyn til bevisbedømmelsen. Om der vil opnås en 

ugrundet berigelse ved tilbagebetaling af en ulovlig afgift eller overpris skal fastlægges ved en økonomisk 

analyse, der tager hensyn til alle de relevante omstændigheder. Fællesskabsretten er således til hinder for 

en national lovgivning, der forhindrer tilbagebetaling af ulovlige afgifter alene på den baggrund, at der er 

sket overvæltning, uden at der kræves en undersøgelse af omfanget af den ugrundede berigelse. Hvis kun 

en del af afgiften er blevet overvæltet på næste led, kan den direkte aftager opnå tilbagebetaling for den 

resterende del. 

Det er i strid med Fællesskabsretten, at der indføres bevisregler, der gør det praktisk talt umuligt eller 

uforholdsmæssigt vanskeligt at opnå tilbagebetaling af ulovligt opkrævede afgifter. For eksempel 

bevisregler, som pålægger den afgiftspligtige at bevise, at den økonomiske byrde ikke er blevet overvæltet 

på andre, eller ved at udelukke andre former for beviser end skriftlige. Ud fra EU-retten fremgår det, at det 

er det offentlige eller lovovertræderen, der bærer bevisbyrden for, om der faktisk er sket overvæltning. 

Overvæltningsargumentet skal fortolkes restriktivt, og der skal især tages hensyn til, at overvæltning af 

afgiften på andre ikke behøver at betyde, at der sker en udligning af de økonomiske virkninger af afgiften. 

Ovennævnte domme i EU omhandler alle overvæltningsargumentet som forsvar, og i alle sagerne er det 

den direkte aftager, der har anlagt sagen. Dette betyder dog ikke, at overvæltningsargumentet ikke kan 

anvendes som angreb. Det fremgår, som nævnt i Courage-dommen, at alle skadelidte har krav på 

erstatning. Dette bevirker, at hvis der er sket overvæltning, og den indirekte aftager har lidt et tab, kan 

denne, gennem anvendelse af overvæltningsargumentet som angreb, benytte dette til at opnå erstatning 

hos lovovertræderen for sit tab. 
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Figur I: Overvæltning i EU 
Figuren viser, hvorledes overvæltning fungerer i EU ud fra gældende ret. Som det fremgår, kan lovovertræderen 

anvende overvæltningsargumentet som forsvar overfor den direkte aftager, og den indirekte aftager kan anvende 

overvæltningsargumentet som angreb overfor lovovertræderen. Den direkte aftager kan opnå fuld erstatning samt 

renter og tabt fortjeneste fratrukket den overvæltede del af overprisen. 

 

Fra skatteret til konkurrenceret 
De ovenfor nævnte domme omhandler primært skatter og afgifter, da overvæltningsargumentet i 

retspraksis hovedsagligt er blevet behandlet i forhold til skatte- og afgiftsområdet. Forskellen på 

skatteretten og konkurrenceretten er som udgangspunkt adressaterne. I skatteretten behandles situationer 

mellem offentlig og privat, mens konkurrenceretten behandler situationer mellem to private. Dette kan 

medføre, at overvæltning inden for de to områder ikke behandles ens, da staten i skatteretten måske er 

mindre interesseret i, at der sker tilbagebetaling, mens staten indenfor konkurrenceretten har større 

incitamenter til at forsvare retfærdighed, da den ikke selv er økonomisk indblandet heri. 

Desuden omhandler skatteretten ofte uhjemlede afgifter, hvorimod konkurrenceretten direkte omhandler 

lovovertrædelser, der skal håndhæves hårdere, og det er derfor vigtigt, at lovovertræderen indenfor 

konkurrenceretten ikke tjener på sine lovovertrædelser. Ved pålæggelse af skatter og afgifter er der ikke 

tale om et regelsæt, der decideret skal have en afskrækkende effekt, som tilfældet er med 

konkurrencereglerne, men derimod et regelsæt, der begrænser den afgifts/skattepligtiges handlinger. 

Konkurrencereglernes formål er, at der skal foreligge effektiv konkurrence på markedet, og at 
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virksomhederne skal afholdes fra at indgå i konkurrencebegrænsende adfærd. Skatteretten går derimod 

ind og begrænser en del af denne konkurrence ved at pålægge skatter og afgifter, der ikke altid rammer alle 

varegrupper ens, og derved fordrejer konkurrencen. 

Det er således vigtigt at holde sig for øje, at disse to retsområder adskiller sig på flere punkter, når man 

fortolker overvæltningsargumentet. Dette betyder dog ikke, at overvæltningsargumentet, der kendes fra 

skatteretten, ikke kan overføres på konkurrenceretten, men blot at der er visse parametre, der skal tages 

højde for, når overvæltningsargumentet fortolkes i konkurrenceretten. Overvæltningsargumentet fra 

skatteretten kan således anvendes på konkurrenceretssager, men man skal dog være opmærksom på 

forskellene på de to retsområder. 
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Kapitel 5: Den økonomiske baggrund 

Overordnet findes der tre grunde til at anskue konkurrenceretten fra en økonomisk vinkel. For det første, 

belyser økonomien forhold, hvis konkurrenceforvridende virkninger konkurrencereglerne har til formål at 

begrænse. For det andet er økonomien med til at uddybe nogle af de svage definitioner, der findes i juraen, 

og for det tredje byder økonomien på værktøjer, der kan hjælpe med at løse problemstillingerne i 

virkeligheden.172 Når det undersøges, hvordan reglerne for overvæltning inden for konkurrenceretten bør 

udformes, er det derfor vigtigt også se på de økonomiske aspekter. 

Overvæltningens overordnet effekt under de forskellige markedsformer 
Hvis en producent overtræder konkurrencereglerne (lovovertræderen), ved f.eks. at udnytte sin 

monopolstilling, medfører dette, at der kan tages en pris, der ligger over prisen ved fuldkommen 

konkurrence. Denne pris kaldes monopol overprisen eller overprisen. Overprisen betales til at starte med af 

den direkte aftager, men den ender i visse tilfælde hos den indirekte aftager, hvilket kan være en 

forbruger.173 Da en monopolist prisfastsætter over marginalomkostningerne, hvilket medfører højere 

omkostninger for den direkte aftager, der skal anvende produktet i sin produktion, er den direkte aftager 

ikke interesseret i at mindske sin profit ved at betale monopol overpris, og vil således prøve at overvælte 

hele eller en del af overprisen på sine aftagere. Hvor meget, der kan overvæltes, afhænger blandt andet af 

markedsstrukturen på den direkte aftagers marked.174 

Overvæltningsraten, det vil sige den del af overprisen der overvæltes, defineres som ændringen i den 

direkte aftagers salgspris divideret med ændringen i lovovertræderens salgspris.175 Overvæltning har to 

effekter. Den første består af en allokeringseffekt, som er nedgangen i den af den direkte aftagers udbudte 

salgsmængde. Den anden effekt er distributionseffekten, som består i, at den indirekte aftager betaler en 

kunstig høj pris for sin vare, og derved distribuerer indkomst fra den indirekte aftager til 

lovovertræderen.176 Disse effekter medfører tilsammen et dødvægtstab, som bør undgås, da 

konkurrencereglernes formål er at sikre effektiv konkurrence på markedet, hvilket ikke er tilfældet, når der 

foreligger et dødvægtstab. 
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Kilde: Agenda (2007) s. 1 

Figur II: Overvæltning under monopol 
 

Ovennævnte illustration viser en monopolsituation, hvor der sker overvæltning. Monopol er karakteriseret 

ved, at der kun er én udbyder, der kan tilbageholde mængden af solgte enheder. For at opnå den største 

profit vil monopolisten vælge den salgsmængde, hvor marginalomkostningerne er lig marginalindtægterne, 

og herudfra vil monopolisten sætte den pris, som forbrugerne ud fra efterspørgselskurven er villig til at 

betale for den udbudte mængde.177 Derudover er der ved monopol blokeret for indtræden på markedet.178 

I illustrationen er efterspørgselskurven lineær og marginalindtægtskurven er dobbelt så stejl som 

efterspørgselskurven. Dette vil have en effekt på overvæltningsraten. Hvis den direkte aftager er 

monopolist, vil konkurrenceovertrædelsen medføre, at der forekommer en prisstigning for direkte aftager, 

der ses som en stigning i MC-kurven. Stigningen i MC-kurven bevirker, at der sker et fald i mængden og en 

stigning i prisen på varen. Overvæltningen ses som den prisstigning, der sker overfor den indirekte aftager, 

og hvor meget der overvæltes på den indirekte aftager afhænger af formen på efterspørgselskurven.179 

Det ville være logisk at antage, at monopolisten ville overvælte hele overprisen på den indirekte aftager 

grundet sin markedsmagt, men dette er ikke altid tilfældet. Under monopol vil overvæltningsraten altid 

være 50 %, hvis monopolisten står over for en lineær efterspørgsel og konstante marginale omkostninger. 

Derimod kan overvæltningsraten være omkring 100 % under fuldkommen konkurrence.180 Begrundelsen er, 

at under fuldkommen konkurrence er det vigtigt, at virksomheden får dækket alle sine omkostninger på 

langt sigt for at overleve på markedet. Monopolisten kan derimod overleve uden at overvælte hele 

                                                           
177

 Martin (1994) s. 24 
178

 Møllgaard (1998) s. 351 
179

 Agenda (2007) s. 1 
180

 Staff Working Paper. Annex to the Green Paper (2005) s. 45 



 
46 

overprisen, forudsat at der stadig foreligger en overnormal profit efter prisstigningen.181 En anden grund 

relaterer sig til profitmaksimeringen. Hvis omkostningerne ændrer sig, gør profitmaksimeringen det også, 

og da monopolisten profitmaksimerer ud fra marginalindtægtskurven, som er dobbelt så stejl som 

efterspørgselskurven, vil overvæltningsraten være halv så stor som under fuldkommen konkurrence.182 

Under fuldkommen konkurrence er der mange små købere og sælgere, produktet er homogent, der er fri 

indtræden og udtræden, og der er perfekt information.183 Hvis den direkte aftager agerer på et marked 

med fuldkommen konkurrence, er prisen lig med MC, og effekten af omkostningsstigningen vil afhænge af, 

om det kun er en af de direkte aftagere, der er påvirket af prisstigningen, eller om det er hele industrien. 

Alle direkte aftagere, der bliver udsat for prisstigningen, vil være nødsaget til at hæve deres pris tilsvarende 

for at dække deres omkostninger. Dette vil dog ikke være muligt, hvis kun én direkte aftager udsættes for 

prisstigningen og varerne er homogene, da kunderne ikke vil betale en højere pris end nødvendigt, og 

derfor vil skifte over til den direkte aftagers konkurrenter, som ikke har været udsat for prisstigningen. Da 

ingen vil betale den højere pris, vil virksomheden være tvunget til at forlade markedet, og 

overvæltningsraten vil derfor være nul.184 Hvis alle virksomheder bliver påvirket af prisstigningen, vil MC 

stadig stige og mængden vil igen reduceres, men da alle virksomhederne påvirkes af prisstigningen, har den 

indirekte aftager ingen alternative leverandør at skifte hen til, og derved vil hele overprisen blive 

overvæltet på den indirekte aftager.185 

Hvis kun én direkte aftager påvirkes af prisstigningen, vil det ikke kun medføre en stigning i hans inputpris, 

men dette vil også forringe hans konkurrenceposition i forhold til hans konkurrenter. Da den direkte aftager 

i de fleste tilfælde har frihed til at vælge sin leverandør, vil en prisstigning oftest påvirke hele industrien, da 

den direkte aftager vil udskifte sin leverandør, hvis han er den eneste, der udsættes for en prisstigning. Der 

kan dog forekomme tilfælde, hvor der vil være for store omkostninger forbundet med at udskifte den 

direkte aftagers leverandør. I sådanne situationer vil den direkte aftager ikke kunne overvælte overprisen 

og på sigt blive tvunget ud af markedet af konkurrenter, der ikke er ramt af prisstigningen.186 

Er der derimod er oligopol på den direkte aftagers marked, det vil sige, at der findes få virksomheder, der 

står for det meste eller hele produktionen, vil overvæltningsraten afhænge af antallet af virksomheder på 
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markedet, hvor overvæltningsraten stiger i takt med antallet af virksomheder.187 Overvæltningen vil ligge 

mellem 50 %, som ved monopol, og 100 %, som ved fuldkommen konkurrence.188 Derudover afhænger 

overvæltningsraten af, om der er Bertrand eller Cournot konkurrence. 

Ved Cournot konkurrence tages der udgangspunkt i en virksomhed, der producerer homogene produkter, 

og kun har én stor konkurrent. Der findes ingen kapacitetsbegrænsninger for virksomhederne, og de to 

virksomheder har identiske marginalomkostninger og ingen faste omkostninger. Virksomhederne vælger 

deres mænger samtidig, og hver virksomhed betragter konkurrentens mængdevalg som fast, når 

virksomheden skal bestemme, hvor meget der skal produceres. Jo større mængde den ene virksomhed 

vælger, jo mindre mængde vælger den anden, da virksomhederne vil vælge den optimale mængde ud fra 

hvad den anden virksomhed har valgt. I Cournot ligevægten vil markedsprisen ligge over 

marginalomkostningerne, da der bliver produceret en mindre mængde end under fuldkommen 

konkurrence, og virksomhederne vil således opnå en overnormal profit.189 

Under Cournot, hvor der konkurreres på mængder, og hvor ikke alle de direkte aftagere bliver udsat for en 

overpris, er overvæltning mulig, da der her konkurreres med homogene produkter, og overvæltning derved 

vil medføre en substitution. Dog kan overvæltning medføre et tab af markedsandele, og den direkte aftager 

vil derved miste profit selvom overprisen er overvæltet videre.190 Den del af overprisen, som virksomheden 

overvælter, vil være større end hvis virksomheden agerede på et marked med fuldkommen konkurrence, 

men modsat ved fuldkommen konkurrence vil stigningen i prisen ikke nødvendigvis betyde, at 

virksomheden bliver tvunget ud af markedet.191 

Under Bertrand konkurrence foreligger der de samme tilstande, som under Cournot, men i stedet for at 

konkurrere på mængder bliver der konkurreret på priser. Bertrand konkurrence analyseres ud fra 

henholdsvis homogene og heterogene produkter. Ligesom under Cournot, hvor virksomheden antager, at 

konkurrenten holder sin mængde konstant, antager virksomheden her, at konkurrenten holder sin pris 

konstant, når virksomheden prisfastsætter.192  

Hvis produkterne under Bertrand konkurrence er homogene, vil en overpris hos den ene virksomhed 

bevirke, at aftagerne vælger at købe fra konkurrenten. Hvis virksomhederne derimod sætter priserne ens, 

vil aftagerne være indifferente med hensyn til at aftage produkter fra de to virksomheder, og de vil således 
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dele efterspørgselen lige. Dette medfører, at virksomhederne vil sætte deres pris lig med 

marginalomkostningerne, som under fuldkommen konkurrence, og de vil ikke opnå en overnormal profit, 

som under Cournot.193 Det er sjældent, at der er tale om fuldstændigt homogene produkter. Når der 

derimod er tale om heterogene produkter, konkurrerer virksomhederne kun på pris og ikke på mængder. 

Ved heterogene produkter vil forbrugerne ikke nødvendigvis substituere fra det ene produkt til det andet, 

hvis der sker en prisstigning. Derfor vil en prisstigning ikke nødvendigvis betyde, at den anden virksomhed 

erobrer hele markedet, som ville være tilfældet under homogene produkter. Jo mere differentierede 

produkterne er, jo mere agerer virksomhederne som monopolister, og jo mindre differentierede 

produkterne er, jo mere agerer virksomhederne som hvis der var tale om homogene produkter.194 

Under Bertrand, hvor der konkurreres på pris, og hvor ikke alle direkte aftagere bliver udsat for en 

prisstigning, vil overvæltning ikke være mulig, hvis produkterne er homogene, da en prisstigning hos en 

direkte aftager overfor de indirekte aftagere vil medføre, at disse vil substituere over til konkurrenten, der 

ikke er ramt af en prisstigning. Dette er kun tilfældet, hvis produkterne er perfekt homogene, da de 

indirekte aftagere ellers vil have præferencer for et bestemt produkt og derved er mindre villige til at 

substituere på grund af en prisstigning. Hvis produkterne derimod er heterogene, vil overvæltning være 

mulig, da de indirekte aftagere kan have præferencer for produkterne, og derfor vil være mindre følsomme 

overfor en prisstigning. 

Hvis alle de direkte aftagere derimod bliver ramt af overprisen, vil der ske overvæltning både under 

Bertrand med homogene og heterogene produkter og under Cournot. Dette skyldes, at alle vil blive udsat 

for en overpris, som de ønsker at få dækket, og da alle bliver ramt, vil de indirekte aftagere ikke substituere 

over til konkurrenterne, fordi de alle har samme højere pris. Jo mere konkurrence der er på den direkte 

aftagers marked, des større del af overprisen vil blive væltet videre til næste led i distributionskæden.195 

Delkonklusion 
Overordnet set postulerer den økonomiske teori, at der vil ske overvæltning under både fuldkommen 

konkurrence, monopol og oligopol, hvis alle de direkte aftagere bliver udsat for overprisen. Hvis derimod 

kun nogle få af de direkte aftagere bliver udsat for en overpris, vil der ikke ske overvæltning, medmindre 

der er tale om heterogene produkter, da de indirekte aftagere her vil have en præference og ikke vil 

fravælge varen grundet en prisstigning. 
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Kapitel 6: Økonomiens syn på overvæltning 

Den økonomiske tilgang til overvæltningsproblematikken bygger, som nævnt i kapitel 4, på incidensteorien, 

hvor man undersøger hvem der i sidste ende betaler for en pålagt skat.196 Vil hele prisstigningen blive båret 

af den endelige forbruger, eller vil en del af overprisen blive absorberet af distributionskæden? For at 

vurdere, hvorvidt overvæltning er mulig, og hvor stor en del af overprisen der i så fald overvæltes, er der en 

række forhold, der skal undersøges. I litteraturen findes forskellige tilgange til dette spørgsmål, og der 

lægges vægt på forskellige antagelser i analyserne. Det er derfor nødvendigt at anskue overvæltning ud fra 

forskellige økonomiske analyser. 

Kort sigt kontra langt sigt 

Konkurrencen på kort sigt og fuldkommen konkurrence 

To af de forfattere, der har belyst overvæltningsproblematikken, er Harris & Sullivan197. De antager, at alle 

virksomheder, på den direkte aftagers niveau, er profitmaksimerende og pristagere. Virksomhederne 

vælger den mængde, hvor marginalomkostningerne198 er lig med markedsprisen.199 Derudover antages det, 

at der er fuldkommen konkurrence på den direkte aftagers marked. Der ses først på produktionen på kort 

sigt.200 På kort sigt har virksomheden en eller flere faste produktionsfaktorer, det vil sige 

produktionsfaktorer som virksomheden ikke kan variere mængden af. Længden af kort sigt varierer fra 

industri til industri, da der er stor forskel på, hvornår der kan ændres på mængder, investeringer med 

videre. Det modsatte af kort sigt er langt sigt, hvor alle virksomhedens produktionsfaktorer er variable og 

dermed kan tilpasses virksomheden.201 Derudover antages det, at der på produktionsniveauet er et 

monopol eller et kartel, der kan tage en overpris for sine varer.202 Hvor meget af denne overpris, der kan 

overvæltes ned på den indirekte aftager, afhænger af, hvilke antagelser om markedet, der opstilles. Kort 

sigt antages her at være en tidshorisont, der er så kort, at den direkte aftager ikke kan nå at justere sin 

kapacitet, så den passer til den nye pris fra lovovertræderen. Den direkte aftager kan derfor, på kort sigt, 

ikke reagere på prisstigningen ved at ændre sine investeringer.203  For at finde ud af, hvor meget af 

overprisen, der overvæltes, skal det i forbindelse med sondringen mellem kort sigt og langt sigt endvidere 

undersøges, om overprisen rammer de faste eller variable omkostninger. 
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Faste kontra variable omkostninger 

Faste 

Hvor meget den direkte aftager kan overvælte afhænger af om den direkte aftagers omkostninger til at 

producere et givent produkt er faste eller variable, og dermed også om der er tale om kort eller langt sigt. 

Det antages, at den direkte aftager benytter det produkt, han køber til overpris, som en delkomponent til 

at fremstille sit endelige produkt, som derefter sælges videre til en indirekte aftager, ofte en forbruger.204  

Når der ses på den direkte aftager på kort sigt, er nogle af hans produktionsfaktorer faste, og disse vil ikke 

have direkte forbindelse til, hvor meget der sælges. Disse faste produktionsfaktorer vil have nogle 

omkostninger, der vil foreligge uanset hvilken mængde der sælges. Dette betyder, at når den direkte 

aftager står overfor en overpris fra producenten, der rammer de faste omkostninger, vil det ikke påvirke 

hans udbudskurve, da hans omkostninger ikke kan reduceres ved at sælge mindre end til mængden ved 

markedsprisen. Den direkte aftager vil derfor vælge at sælge den samme mængde, som hvis der ikke havde 

været en overpris.205  På kort sigt vil den direkte aftager, når der er tale om, at overprisen rammer 

produktionsfaktorer, der omhandler de faste omkostninger, dermed selv absorbere hele overprisen uden at 

overvælte en del af prisen ned til næste led i distributionskæden.206 

Hvis ovennævnte situation altid eller oftest forekom i konkurrenceovertrædelsessager, ville en regel, hvor 

overvæltningsargumentet ikke var tilladt, og den indirekte aftager dermed ikke havde søgsmålsret, være at 

foretrække, da intet af overprisen bliver overvæltet, og derved bliver den part, der har lidt et tab, det vil 

sige den direkte aftager, kompenseret for sit tab. Problemet er dog, at der skal tages andre end de 

økonomiske hensyn med i betragtning, når der skal udformes regler, samt at det vil være en fejl at 

udarbejde regler, der bygger på en konkret økonomisk situation, som dermed ikke vil være holdbare, hvis 

en af antagelserne ændres. 

Variabel 

Når overprisen fra lovovertræderen derimod medfører en stigning i prisen på den direkte aftagers variable 

omkostninger bliver resultatet af, hvor meget der bliver overvæltet, anderledes. Hvis den direkte aftager 

eksempelvis køber et færdigt produkt fra lovovertræderen for derefter at sælge det videre, vil overprisen 

påvirke den direkte aftagers kortsigtede marginalomkostninger207, da prisen for hver enhed købt af den 

direkte aftager nu er steget med overprisen.208 Når den direkte aftager agerer på et marked med 
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fuldkommen konkurrence, er hans kortsigtede marginalomkostningskurve lig hans udbudskurve, og 

overprisen vil derfor medføre et skift op i den direkte aftagers udbudskurve. Da det antages, at den direkte 

aftager profitmaksimerer, vil han nu udbyde en mindre mængde end før overprisen, da hans udbudskurve 

har flyttet sig. Dette bevirker, at den indirekte aftager nu skal betale en højere pris for produktet, og han vil 

derfor købe mindre. På kort sigt vil den direkte aftager derved overvælte en betydelig del af overprisen på 

den indirekte aftager.209 Dette skyldes, at overprisen påvirker prisen på selve varen, og derved kan den 

direkte aftager lægge overprisen oveni varens pris og dermed lade den indirekte aftager betale for 

overprisen. 

Når overprisen dermed rammer den direkte aftagers variable omkostninger, vil en regel, der afviser 

overvæltningsargumentet, medføre, at den direkte aftager kan opnå en ugrundet berigelse samtidig med, 

at den indirekte aftager, der kan have lidt et tab, ikke har mulighed for at få tabet erstattet. Dette vil være 

et problem, og i denne situation vil en accept af overvæltningsargumentet dermed være at foretrække. 

Udbuds- og efterspørgselselasticitet 
Elasticiteter210 angiver, hvor meget en variabel ændrer sig, hvis en anden variabel ændres.211 Eksempelvis 

angiver udbudselasticiteten, hvor mange procent den udbudte mængde ændres, hvis prisen stiger med en 

procent. Hvor meget af overprisen, der vil blive overvæltet, vil, udover tidshorisonten og omkostningerne, i 

høj grad afhænge af udbuds- og efterspørgselselasticiteterne.212 Jo stejlere efterspørgselskurven er, i 

forhold til udbudskurven, des større del af overprisen vil den direkte aftager have mulighed for at 

overvælte på den indirekte aftager.213 

For at gøre det klart, hvor meget elasticitet betyder for overvæltning, vil der nedenfor blive analyseret ud 

fra fire ekstreme situationer omhandlende udbuds- og efterspørgselskurvernes elasticiteter for en hel 

industri. I praksis vil disse situationer sjældent forekomme, men der vil derimod oftest være tale om en 

mellemting mellem disse ekstremer. Det kan i praksis være svært at måle de pågældende elasticiteter, 

hvilket kan gøre det vanskeligt at benytte elasticiteter som udmåling for overvæltningsraten. Dog er det 

ikke umuligt at fastlægge elasticiteterne, og man burde dermed ikke afvise at benytte dem i forbindelse 

med, hvor stor en del af overprisen, der er overvæltet, blot fordi de kan være svære at udmåle. Hvorvidt 

overvæltningsraten kan måles, vil blive diskuteret længere nede i afsnittet. 
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Når overprisen rammer de variable omkostninger på kort sigt, og når udbudskurven er perfekt elastisk (se 

graf I), vil hele overprisen blive overvæltet fra den direkte aftager til den indirekte aftager.214 Det skyldes, at 

den direkte aftager her kan udvide eller tilbageholde mængden af solgte enheder, uden at det påvirker 

hans marginalomkostninger, fordi den direkte aftager ikke nødvendigvis skal afsætte en given mængde 

indenfor en kort tidshorisont. Overprisen vil derfor medføre et skift op i den direkte aftagers udbudskurve, 

der svarer til overprisen, og den indirekte aftager vil derfor i dette tilfælde bære hele omkostningen ved 

overprisen.215 At overprisen her vil blive fuldt overvæltet afhænger ikke af, hvordan efterspørgselskurven 

ser ud. Efterspørgselskurven vil have en indvirkning på, hvor meget den udbudte mængde vil blive 

reduceret, men ikke på, hvor meget der vil blive overvæltet.216 Denne situation kan i praksis forekomme på 

markeder for eksempelvis tøj, da den direkte aftager kan vælge at tilbageholde en mængde uden at der er 

omkostninger forbundet hermed.217 

 

 

Kilde: Harris & Sullivan (1979) s. 284 

Graf I: Perfekt elastisk udbudskurve 
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Er udbudskurven derimod perfekt uelastisk (se graf II), vil den direkte aftager intet af overprisen overvælte, 

da der kun vil blive solgt en bestemt mængde på markedet, og den direkte aftager vil derfor blive nødsaget 

til selv at bære overprisen. Denne situation vil dog sjældent forekomme i praksis. Et eksempel herpå kan 

dog være en beholdning af malerier, da den direkte aftager ønsker at få solgt en given mængde uanset 

prisen.218 

 

Kilde: Harris & Sullivan (1979) s. 284 

Graf II: Perfekt uelastisk udbudskurve 

 

Når der ses på efterspørgselskurven og denne er perfekt elastisk (se graf III), vil der, modsat når 

udbudskurven er perfekt elastisk, ikke ske overvæltning af overprisen. Hvis den direkte aftager her hæver 

prisen med overprisen, vil han miste al sit salg, og han er derfor tvunget til selv at absorbere overprisen.219 

Her vil udbudskurven bestemme, hvor meget salgsmængden reduceres, men ikke om der sker 

overvæltning. Et eksempel herpå er homogene varer som mælk, hvor en prisstigning fra en virksomhed vil 

medføre, at forbrugerne køber mælk fra virksomhedens konkurrent. En perfekt elastisk efterspørgselskurve 

vil dog sjældent være tilfældet, hvis der er tale om en hel industri, da kunderne næsten altid vil have 

præferencer for et bestemt produkt, men perfekt elastisk efterspørgsel kan sagtens forekomme for en 

enkelt virksomhed.220 Da man i erstatningssager i forbindelse med overtrædelse af konkurrenceregler, ved 

udmålingen af erstatningsstørrelsen, ville skulle se på en industri som helhed, vil en situation hvor 

efterspørgselskurven er perfekt eller næsten perfekt elastisk, sjældent forekomme. 
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Kilde: Harris & Sullivan (1979) s. 284 
Graf III: Perfekt elastisk efterspørgselskurve 

 

Er efterspørgselskurven derimod perfekt uelastisk (se graf IV), vil hele overprisen blive overvæltet på den 

indirekte aftager, da den indirekte aftager altid vil købe en bestemt mængde uanset prisen. Den direkte 

aftager kan dermed hæve prisen på produktet med overprisen, uden at det påvirker den solgte mængde.221 

Produktet kunne eksempelvis være olie eller benzin. Her efterspørges en given mængde, og en prisstigning 

vil ikke medføre, at varen efterspørges mindre.222 

 

Kilde: Harris & Sullivan (1979) s. 284 
Graf IV: Perfekt uelastisk efterspørgselskurve 
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Markeder med perfekte uelastiske efterspørgselskurver kan således forekomme i praksis. Ligeledes vil 

situationer, hvor udbudskurven er perfekt elastisk, også kunne forekomme på et marked. Derimod ses det 

sjældent, at udbudskurven er perfekt uelastisk og at efterspørgselskurven er perfekt elastisk.223 Da det 

oftest vil forekomme på et marked, at udbudskurven er perfekt elastisk eller at efterspørgselskurven er 

perfekt uelastisk, indikerer det, at når det er muligt for lovovertræderen at tage en overpris for en vare, vil 

denne overpris, under de ovenfornævnte antagelser, højst sandsynligt blive overvæltet videre fra den 

direkte aftager på den indirekte aftager.224 

Hvis ikke det er muligt for den direkte aftager at overvælte overprisen videre grundet elasticiteterne på den 

direkte aftagers marked, kan det give den direkte aftager et incitament til at afsløre lovovertræderen. At 

den direkte aftager har dette incitament kan bevirke, at lovovertræderen ikke vil bryde loven til at starte 

med.225 Dette indikerer, at der vil ske flere konkurrenceovertrædelser, hvis efterspørgselskurven ikke er 

elastisk, eller hvis udbudskurven er elastisk. Ud fra den betragtning af, at den, der lider et tab, skal 

kompenseres, vil en regel, der accepterer brugen af overvæltningsargumentet og giver den indirekte 

aftager søgsmålsret, derved være at foretrække frem for en regel, der nægter dette, da det vil sikre, at 

kompensationen ender hos den faktiske skadelidte, da overvæltning med stor sandsynlighed vil forekomme 

i praksis. 

For at måle, hvor meget af overprisen, der bliver overvæltet, er det således nødvendigt at kende udbuds- 

og efterspørgselselasticiteterne. Disse, mener nogle forfattere, kan være svære at måle, og dette vil 

medføre, at en erstatningsudmåling ikke vil blive korrekt.226 De komplikationer, der bliver fremhævet, er, at 

det er svært at måle begge elasticiteter med rimelig sikkerhed, at formlerne kun holder ved mindre 

ændringer, at det er sværere at estimere jo længere distributionskæden er, da der skal måles flere 

elasticiteter, samt at disse skal måles over tid227. Andre forfattere mener dog, at elasticiteter ikke er 

problematiske at måle, og at de derfor ikke bør udgøre en forhindring i erstatningsudmålingen.228 Dette er 

den mest udbredte holdning i litteraturen229. Det kan diskuteres, hvilken holdning der skal tages til følge. 

Ved elasticitetsudmålingen kan der søges inspiration fra afgrænsningen af det relevante marked. Her 

undersøges det, om en virksomhed kan hæve sin pris over fuldkommen konkurrenceprisen uden at miste 

sit marked. Hvis dette er tilfældet, har virksomheden ingen tætte substitutter, og det relevante marked er 
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således afgrænset. 230 Dette er blot en anden måde at vise, at efterspørgselskurvens elasticitet er relativ 

lav, og at forbrugerne derved ikke vil søge væk, hvis de pålægges en prisstigning.231 Hvis det ud fra denne 

metode er muligt at afgrænse det relevante marked, må det også være muligt at estimere elasticiteterne 

med rimelig sikkerhed, og overvæltningsargumentet burde ikke afvises ud fra, at elasticiteterne ikke kan 

måles. 

Afledte funktioner 

Når der ses på elasticiteter i forbindelse med en erstatningsudmåling, hvor der kan være sket overvæltning, 

kan man ikke se på udbuds- og efterspørgselselasticiteterne isoleret, men man skal også se på den afledte 

efterspørgselselasticitet. 

Med hensyn til elasticiteter er den direkte aftagers efterspørgsel af et produkt fra lovovertræderen en 

afledt efterspørgsel af, hvad den indirekte aftager efterspørger fra ham. Den direkte aftagers 

efterspørgselselasticitet afhænger dermed af den indirekte aftagers efterspørgselselasticitet.232 Når 

produktet, der sælges fra lovovertræderen, er det samme eller næsten det samme, som det den direkte 

aftager sælger videre, er der en stærk sammenhæng mellem de to elasticiteter.233 Den afledte 

efterspørgselselasticitet for en delkomponent i en given produktion afhænger af fire faktorer. Disse er hvor 

let produktet kan substitueres, efterspørgselselasticiteten for det endelige produkt, udbudselasticiteten for 

produktets substitutter, og hvor stor en del af de totale omkostninger af slutproduktet produktet udgør.234 

Forholdet mellem disse faktorer og den afledte efterspørgselselasticitet er af økonomer blevet vist gennem 

fire regler. 

 1) Når andre produkter bliver mere substituerbare, bliver den afledte efterspørgsel mere elastisk. 2) Jo 

mere elastisk efterspørgslen bliver for det endelige produkt, des mere elastisk bliver den afledte 

efterspørgsel. 3) Den afledte efterspørgsel bliver mere elastisk, jo mere elastisk udbudskurven for 

produktets substitutter er. 4) Den afledte efterspørgsel vil være mere uelastisk, jo mindre en del af de 

samlede omkostninger det udgør.235 

 

Det vil sige, at den afledte efterspørgsel vil være uelastisk, hvis produktet er svært at substituere, hvis 

efterspørgslen for det endelige produkt er uelastik, hvis udbudskurven for de substituerende produkter er 

uelastisk, og hvis produktets omkostninger kun udgør en lille del af de samlede omkostninger. 
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Hvis den afledte efterspørgsel er uelastisk, vil det gavne den direkte aftager, fordi overprisen kun vil 

medføre en lille tilbagegang i efterspørgslen for produktet. Det vil sige, at jo mere uelastisk den afledte 

efterspørgsel er, des mindre bliver faldet i den efterspurgte mængde.236 Det vil dermed være mest 

profitabelt for den direkte aftager, hvis både den endelige efterspørgselskurve og den afledte 

efterspørgselskurve var uelastiske, da han her vil kunne overvælte overprisen. 

Det vil ligeledes være mest profitabelt for lovovertræderen, hvis den endelige efterspørgselskurve og den 

afledte efterspørgselskurve er uelastiske, da det vil give den direkte aftager ringe eller intet incitament til at 

opdage/afsløre lovovertræderen, fordi han selv overvælter overprisen. Dermed mindskes 

lovovertræderens risiko for en erstatningsbetaling. Den direkte aftager vil dog altid have incitament til at 

afsløre lovovertræderen, hvis han er klar over, at der er sket en lovovertrædelse, og hvis der er profit at 

hente for ham. Når den endelige efterspørgselskurve og den afledte efterspørgselskurve er uelastiske, vil 

en afvisning af overvæltningsargumentet medføre, at den direkte aftager bliver ugrundet beriget på 

bekostning af den indirekte aftagers mulighed for kompensation for sit eventuelle tab. 

Da der er tale om afledte efterspørgselskurver, vil overvæltningsargumentet aldrig komme på tale, når der 

foreligger en perfekt elastisk efterspørgselskurve. Dette begrundes med, at hvis den indirekte aftagers 

efterspørgselskurve er perfekt elastisk, vil den direkte aftagers også være det, og lovovertræderen vil 

således ikke have mulighed for at hæve sin pris overfor den direkte aftager, selvom der foreligger en 

overtrædelse af konkurrencereglerne, fordi den direkte aftager kun vil købe til en bestemt pris, da han 

ellers ikke kan sælge videre til den indirekte aftager.237 

Langt sigt og fuldkommen konkurrence 
Ved at fokusere på den kortsigtede analyse ignorerer man det vigtige faktum, at virksomheder og 

forbrugere på langt sigt kan justere deres produktion og køb i forhold til lovovertræderens overpris.238 Da 

en overtrædelse af konkurrencereglerne, som medfører en overpris, kan forekomme over lang tid, er det 

nødvendigt også at se på, om der kan ske overvæltning på langt sigt. 

Det antages stadig, at den direkte aftager agerer på et marked med fuldkommen konkurrence og er 

profitmaksimerende. I den økonomiske teori antages det grundlæggende, at udbuds- og 

efterspørgselselasticiteterne er tidsbestemte. Det betyder, at over tid kan købere på alle niveauer i 

distributionskæden reagere på en stigning i prisen.239 På langt sigt får køberne større information omkring 
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en vares pris og kvalitet med mere, hvilket medfører, at efterspørgselselasticiteten bliver mere og mere 

elastisk, jo længere tid der går. På kort sigt kan efterspørgselselasticiteten være meget uelastiske, hvorimod 

efterspørgselselasticiteten for den samme vare, på langt sigt kan være elastisk. Det samme gælder for 

udbudselasticiteten.240 Ligesom tilfældet er på kort sigt, er marginalomkostningskurven på langt sigt også 

lig med udbudskurven på langt sigt, men på langt sigt er alle omkostningerne variable. Derfor vil 

udbudskurven på langsigt være meget elastisk. 

På kort sigt, hvor den direkte aftager ikke kan overvælte overprisen, indser han, at han sælger sin vare til en 

pris, der ligger under de langsigtede gennemsnitlige omkostninger, og derfor opererer med et tab. På langt 

sigt vil den profitmaksimerende direkte aftager derfor prøve at forhindre disse tab, eksempelvis ved at 

reducere investeringer, og hvis ikke han kan forhindre tabet, kan han blive nødsaget til at forlade 

markedet.241 Hvis den direkte aftager, der videresælger et færdigkøbt produkt, laver disse justeringer, og 

derved flytter på sin udbudskurve, medfører det, at der på langt sigt vil ske en fuld overvæltning af 

overprisen.242 På langt sigt vil der ske en større reduktion i den udbudte mængde, da kurverne er mere 

elastiske, og overvæltningsraten vil således være større end på kort sigt. Dette betyder, at den indirekte 

aftager på langt sigt bliver mere påvirket af allokerings- og distributionseffekten, og derved betaler en 

højere pris end på kort sigt.243 

Hvis alle konkurrenceovertrædelsessager kunne siges at finde sted på langt sigt, ville en afvisning af 

overvæltningsargumentet dermed ikke være acceptabelt, da der på langt sigt i henhold til den økonomiske 

teori vil ske fuld overvæltning. I dette tilfælde ville den indirekte aftager, der her er den der faktisk har lidt 

et tab, ikke kunne blive kompenseret, og den direkte aftager ville samtidig blive ugrundet beriget, hvis han 

blev tilkendt den fulde erstatning. 

Kort- og langt sigt når der ikke er fuldkommen konkurrence på den direkte 

aftagers marked 
Hvis det ikke længere antages, at der er fuldkommen konkurrence på den direkte aftagers niveau, men 

derimod, at den direkte aftager besidder en vis grad af markedsmagt244, ser analysen anderledes ud. Ved at 

den direkte aftager har markedsmagt, vil hans marginalindtægtskurve ligge under efterspørgselskurven, og 

profitmaksimeringsprisen vil overstige marginalomkostningerne. Når den direkte aftager har markedsmagt, 
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er hans marginalomkostningskurve ikke længere lig hans udbudskurve.245 Monopolisten profitmaksimerer 

ved at vælge et output, hvor marginalomkostninger er lig marginalindtægterne, og derefter sættes prisen 

til det, markedet kan bære ved den valgte mængde. På kort sigt sker der et skift op i den direkte aftagers 

kortsigtede marginalomkostningskurve grundet overprisen. Den direkte aftager reducerer herefter sin 

udbudsmængde og hæver prisen. Dette medfører, at når den direkte aftager har markedsmagt, vil en del af 

overprisen blive overvæltet, men det vil være langt fra 100 %.246 

På langt sigt, når marginalomkostningskurven er perfekt elastisk, vil den direkte aftager således overvælte 

en stor del af overprisen, men heller ikke her vil det være hele prisen. Dette skyldes, at den direkte aftager, 

for at kunne profitmaksimere, er nød til at absorbere en del af overprisen selv. Det skal dog nævnes, at jo 

mere markedsmagt den direkte aftager har, jo sværere vil lovovertræderen have ved at tage en overpris for 

sin vare,247 og hvis lovovertræderen ikke kan tage en overpris for sin vare, vil der ikke være en overpris, der 

kunne overvæltes videre, og diskussionen om overvæltning ville dermed være overflødig. 

Som det fremgår af ovenstående vil der stadig ske en overvæltning, selv om der ikke er fuldkommen 

konkurrence på den direkte aftagers marked. Det kan ikke præcist fastslås, hvor meget af overprisen der vil 

blive overvæltet, men en del af overprisen vil altid blive overvæltet. Ud fra denne situation vil en accept af 

overvæltningsargumentet og dermed søgsmålsret til den indirekte aftager være at foretrække, hvis der 

lægges vægt på, at den der faktisk har lidt et tab skal kompenseres. Dog lider den indirekte aftager her et 

mindre tab, end hvis der er fuldkommen konkurrence på den direkte aftagers marked, og den indirekte 

aftager vil således have et mindre incitament til at anlægge sag, hvilket gør reglerne mindre afskrækkende 

for lovovertræderen, der derved har større incitament til at bryde dem. 

Flere imperfektioner på markedet 
Harris & Sullivan, hvis argumenter diskuteres ovenfor, bliver kritiseret af forfatterne Vinton & Winston248 

for at mene, at hvis overvæltningsargumentet ikke tillades, og den indirekte aftager dermed ikke havde 

søgsmålsret, ville det mindske forbrugervelfærd.249 Harris & Sullivan bliver blandt andet kritiseret for, at de 

kun ser på en situation med en distributionskæde, hvor der er en konkurrenceovertrædelse, men hvor 

resten af markedet er i fuldkommen konkurrence. Ved kun at se på én vertikal distributionskæde, ignorerer 

Harris & Sullivan de effekter, der kunne spille ind i forbindelse med andre distributionskæder i andre 
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markeder. Forfatterne250 der kritiserer Harris & Sullivan, argumenterer for, at forbrugervelfærdet ikke altid 

vil mindskes. Der opstilles et scenarie, hvor der ses på to markeder, og hvor der på det ene marked, kaldet 

marked 1, sker en konkurrenceovertrædelse ved, at lovovertræderen prisfastsætter sine varer over 

marginalomkostningerne. På det andet marked, marked 2, hvor varen er en nær substitut til varen på 

marked 1, er prisfastsættelsen lovreguleret, og den sættes ligeledes over marginalomkostningerne. Det 

antages, at varen på begge markeder produceres ved konstante marginalomkostninger.251 I dette tilfælde 

vil den direkte aftager overvælte hele overprisen ned på den indirekte aftager, da prisen på marked 2 ligger 

over marginalomkostningerne grundet lovreguleringen. Hvis overvæltningsargumentet ikke tillades, vil den 

indirekte aftager ikke kunne søge om erstatning, hvilket efter Harris & Sullivans opfattelse medfører et 

velfærdstab. 

Ifølge forfatterne Vinton & Winston er dette dog ikke altid tilfældet. Det antages, at efterspørgslen og 

marginalomkostningerne er den samme for de to markeder. Fordi varerne på de to markeder er nære 

substitutter, vil en prisstigning for varen på marked 1 medføre en øget efterspørgsel efter varen på marked 

2. Men da varen på marked 2 prisfastsættes efter lov, ændres prisen ikke.252 Vinton & Winston 

argumenterer for, at velfærdstabet ved prisstigningen på marked 1 er mindre end stigningen i velfærdet på 

marked 2, og der vil derved, samlet set, sket en stigning i velfærdet. Da prisstigningen på markedet 1, 

hvilket er prisstigningen i forbindelse med en konkurrenceovertrædelse, samlet set medfører en stigning i 

velfærden, argumenterer forfatterne for, at set fra et samlet samfundsmæssigt velfærdsperspektiv vil det 

måske ikke være optimalt at opmuntre de indirekte aftagere til at lægge sag an, og det vil dermed i dette 

tilfælde måske ikke være optimalt at tillade overvæltningsargumentet og give de indirekte aftagere 

søgsmålsret.253  Dette er dog kun tilfældet, hvis dem, der her vinder på prisstigningen, kompenserer 

taberne, hvilket i praksis stort set vil være umuligt, da den direkte aftager ikke vil kompensere den indirekte 

aftager. 

Hvis scenariet er som ovenfor, og der er fuldkommen konkurrence på alle andre markeder end for de to 

nævnte markeder, der analyseres, giver Harris & Sullivan Vinton & Winston ret i, at overprisen kan medføre 

en stigning i det samlede velfærd, da overprisen kan korrigere ”fejlen” på markedet, der er lovreguleret. De 

ser det dog som en stor fejl at se på, om overvæltning burde tillades, ud fra et eksempel, hvor der kun ses 

på to markeder. Man kan ikke se på en regel, der skal omfatte mange forskellige situationer ved kun at 
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analysere én markedssituation.254 Derudover kritiserer de også Vinton & Winston for, at de behandler 

velfærdseffekten som hovedformålet med konkurrencelovgivningen, hvilket ikke altid er tilfældet, og de 

mener, at second-best255 problemerne ikke kan løses ved kun at se på to nærliggende markeder uden 

fuldkommen konkurrence. Second-best problemerne er en af de vigtigste grunde til, at politik, herunder 

udformning af regler, ikke udelukkende kan baseres på økonomiske resultater.256 Harris & Sullivan 

argumenterer for, at hvis man skulle have maksimering af det samlede velfærd som hovedformålet i 

konkurrencereglerne, så skulle man for hver konkurrenceovertrædelsessag se på, om den medførte en 

stigning eller en mindskelse af velfærdet, hvilket næppe ville ske i praksis.257 Hertil kommer endvidere, at 

det ikke kan accepteres, at lovovertræderen undgår straf, blot fordi der foreligger et lovreguleret marked, 

der korrigerer det velfærdstab, som lovovertræderen påfører. Selv om den samlede velfærd under visse 

antagelser stiger, når der findes flere imperfektioner på markedet, så medfører situationen også, at der 

sker en indkomstforskydning fra den indirekte aftager til lovovertræderen. Selv om der forekommer en 

tilvækst i det samlede velfærd, tilgår denne tilvækst hovedsagligt lovovertræderen, hvilket ikke kan 

accepteres.258 

Da Vinton & Winston bygger deres argumentation på, at den samlede velfærdseffekt er hovedformålet 

med konkurrencelovgivningen, og den indirekte aftager derfor ikke nødvendigvis skal have søgsmålsret, kan 

deres argumentation ikke tages til følge, da der ud fra et EU-retligt perspektiv skal sikres fuld erstatning til 

alle skadelidte. Desuden kan udformning af regler ikke udelukkende bygge på den samlede velfærdseffekt, 

da andre interesserer ikke kan ignoreres, blot fordi den samlede velfærd forbedres. 

Markup og cost-plus i forhold til marginalomkostningsprisfastsættelse 
At virksomheder, der agerer på et marked, hvor der er fuldkommen konkurrence, sætter deres pris lig 

marginalomkostningerne er ikke altid tilfældet. En begrænsning ved denne prisfastsættelsesmetode er, at 

den antager, at virksomhederne profitmaksimerer.259 Virksomheder vil ikke altid kunne teste, om deres 

handlinger, eksempelvis ved produktdesign, er profitmaksimerende, og de vil derfor ikke i praksis 

nødvendigvis kunne profitmaksimere. Da der oftest i store og mellemstore virksomheder er separation 

mellem ejerskab og ledelse, kan ledelsen således vælge at handle ud fra egen interesse frem for ejernes 

interesse, der højst sandsynligt er profitmaksimering. Hvis ledelsen eksempelvis ønsker højere status, som 
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kan opnås ved at sælge større mængder af en vare, kan den sætte prisen under profitmaksimeringsprisen 

for at opnå mersalg.260 En anden begrænsning ved marginalomkostningsprisfastsættelse er, at 

virksomheden skal have tilstrækkelig meget information for præcist at kunne finde frem til sine 

marginalomkostninger og samtidig skal den kende efterspørgselselasticiteterne for sine produkter, hvilket 

kan være problematisk, da disse kan ændre sig. Rent strategisk kan det også være, at virksomhederne på 

kort sigt ikke ønsker at prisfastsætte ud fra profitmaksimeringsniveauet. Dette kunne være tilfældet, hvis 

virksomheden skal etablere et brand eller øge sin markedsandel på et givent marked.261 Kritikere mener 

dog, at virksomheder altid vil profitmaksimere, hvis der er fuldkommen konkurrence, og at spørgsmålet om 

ikke at profitmaksimere derfor kun er relevant på oligopolmarkeder.262 Dette skyldes, at selv om 

virksomheder ikke selv er klar over, at de profitmaksimerer, vil dette under fuldkommen konkurrence altid 

være tilfældet, da virksomheder her kun kan tage markedsprisen, hvis de vil overleve på markedet. 

Manglerne ved marginalomkostningsprisfastsættelse gør, at mange virksomheder ikke prisfastsætter på 

denne måde. Ifølge litteraturen263 prisfastsætter virksomheder oftest ved at benytte en variation mellem 

markup og cost-plus prisfastsættelse, hvor grossister ofte bruger markup og producenter ofte benytter 

cost-plus.264 Ved anvendelse af markup prisfastsættes der ud fra varens samlede omkostninger, der er 

varens indkøbspris, samt de omkostninger, der kan henføres direkte til varen, med tillæg af en standard 

markup, der dækker de indirekte omkostninger265, samt en rimelig profit.266 Ved anvendelse af cost-plus 

prisfastsættes der ud fra de direkte omkostninger267, der er forbundet med at producere en vare. Hertil 

beregnes en del af alle de indirekte omkostninger, som virksomheden har, og som fordeles ud fra et fast 

beløb per enhed eller en procentdel per enhed på hver vare.268 

Ved en vurdering af, hvor meget af overprisen den direkte aftager overvælter ved de forskellige 

prisfastsættelsesmetoder, antages det, at mængden den direkte aftager køber fra lovovertræderen ikke 
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ændres som følge af prisstigningen.269 Dette vil dog sjældent være tilfældet, da en prisstigning ofte vil 

resultere i en mindre købsmængde. 

Markup 

Hvis overprisen fra lovovertræderen relaterer sig til en stigning i den direkte aftagers indirekte 

omkostninger, og den direkte aftager benytter markup prisfastsættelse, vil intet af overprisen på kort sigt 

blive overvæltet på den indirekte aftager. Kun hvis den direkte aftager på langt sigt bliver nødt til at 

modificere markupen grundet prisstigningen i hans indirekte omkostninger, vil han overvælte overprisen.270 

Påvirker lovovertræderens overpris derimod den direkte aftagers direkte omkostninger, og anvendes 

markup prisfastsættelse, vil den direkte aftager overvælte hele overprisen plus markupen. Dette skyldes, at 

den direkte aftager beregner sine direkte omkostninger, der er steget efter overprisen er pålagt, og hæver 

dermed sin enhedspris. Derefter beregner han en ny pris ved at lægge markupen til den nye enhedspris. 

Overvæltningsraten bliver dermed mere end 100 %.271 

Cost-plus 

Hvis en cost-plus prisfastsættelse benyttes, og overprisen relaterer sig til de indirekte omkostninger, vil 

overprisen blive overvæltet, så snart den direkte aftager beregner sine indirekte omkostninger og fordeler 

disse.272 

Hvis overprisen berører de direkte omkostninger, er der to muligheder. Hvis de indirekte omkostninger 

bliver fastsat ud fra et fast beløb per enhed, vil overvæltningsraten for de direkte omkostninger være 100 

%.273 Den direkte aftager beregner her sine direkte omkostninger og lægger et fast beløb, svarende til en 

del af hans indirekte omkostninger, oveni. Når hans direkte omkostninger er steget, vil hans pris ligeledes 

stige, og hele overprisen vil dermed blive overvæltet, men han vil ikke selv få ekstra profit ud af det.274 Hvis 

den direkte aftager derimod beregner de indirekte omkostninger som en procentsats af de direkte 

omkostninger, vil han overvælte hele overprisen plus procentsatsen af de indirekte omkostninger, da disse 

bliver beregnet ud fra den nye pris, der er tillagt overprisen, og han vil dermed få ekstra profit ud af det.275 
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Diskussion af prisfastsættelse 

Af ovenstående fremgår, at ved markup og cost-plus prisfastsættelse vil den direkte aftager som minimum 

overvælte overprisen med 100 %. Ud fra dette vil overvæltningsargumentet skulle accepteres, således at 

den, der faktisk lider et tab, bliver kompenseret herfor. På kort sigt kan den direkte aftager dog vælge at 

absorbere en del af overprisen selv for ikke at miste kunder. Derudover kan den direkte aftager, hvis han 

har produkter på flere forskellige markeder, og oplever forskellig konkurrence på hvert marked, vælge at 

lægge en større del af sine indirekte omkostninger til prisen på det produkt, hvor der er mindst 

konkurrence.276 Denne fordeling af omkostningerne ud på virksomhedens øvrige produkter vil dog ikke 

kunne lade sig gøre, hvis der er perfekt fuldkommen konkurrence på et marked, da virksomheden her kun 

vil kunne tage markedsprisen. At den direkte aftager, ved markup og cost-plus, altid overvælter minimum 

100 % af overprisen vil derfor ikke altid være tilfældet i praksis. 

Eftersom mange virksomheder i praksis anvender markup og cost-plus prisfastsættelse frem for 

marginalomkostningsprisfastsættelse, vil overvæltningsraten som udgangspunkt være større end antaget 

under marginalomkostningsprisfastsættelsesmetoden. Der vil således som udgangspunkt blive overvæltet 

100 %, men i de fleste situationer vil der blive overvæltet mere. Dette betyder, at det er vigtigt, hvis den 

faktiske skadelidte skal have dækket sit tab, at den indirekte aftager skal have søgsmålsret, da det er 

denne, der bære hele overprisen. Ud fra dette burde reglerne om overvæltning udformes således, at 

overvæltningsargumentet accepteres og den indirekte aftager tildeles søgsmålsret. 

Søgsmålsincitamenter 
I modsætning til Harris & Sullivan mener forfatterne Landes & Posner277, at det vil være en ulempe for 

konkurrencelovgivningen, hvis overvæltningsargumentet tillades, da det vil svække den direkte aftagers 

incitamenter til at lægge sag an, og dermed svække den private håndhævelse. 

Traditionelt set har privat håndhævelse af konkurrencelovgivningen to formål. Den skal kompensere ofre 

for konkurrenceovertrædelser og den skal have en afskrækkende effekt på potentielle lovovertrædere. Det 

kan diskuteres, hvilken effekt, der skal vægtes højest, hvis der skal vælges en. Alt afhængig af, hvilken effekt 

man mener, der er vigtigst at styrke, vil det påvirke udfaldet af, hvorvidt den indirekte aftager skal have 

søgsmålsret eller ej, og dermed hvorvidt overvæltningsargumentet skal acceptere eller afvises. Der 

argumenteres i den amerikanske litteratur for, at hvis de to formål er i konflikt med hinanden, skal den 
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afskrækkende effekt være af foretrække.278 Dette står i kontrast til Hvidbogens formål samt EU-retspraksis, 

hvor alle skadelidte skal have mulighed for erstatning og den indirekte aftager dermed har søgsmålsret.279 

Landes & Posner argumenterer for, at hvis den indirekte aftager var afskåret fra at lægge sag an, og 

overvæltningsargumentet dermed ikke var accepteret, ville dette medføre lavere priser for den indirekte 

aftager, da den direkte aftager i sin prisfastsættelse vil tage højde for muligheden for at opnå fuld 

erstatning fra lovovertræderen.280 Hvis overvæltningsargumentet derimod var accepteret, og den indirekte 

aftager havde søgsmålsret, ville den direkte aftagers forventede værdi af hans retlige krav fra 

lovovertræderen være mindre, hvilket ville medføre, at både den forventede pris, han skal betale for sin 

vare, samt hans marginalomkostninger for de varer, han sælger, ville være højere, end hvis 

overvæltningsargumentet ikke var accepteret, hvilket vil medføre en prisstigning for indirekte aftager. 

Omvendt ville den indirekte aftager være villig til at betale en højere pris, da han nu har et potentielt 

erstatningskrav mod lovovertræderen.281 Hvis overvæltningsargumentet ikke accepteres, ville det kun være 

den direkte aftager, der havde muligheden for at lægge sag an, og dermed muligheden for at få erstatning. 

Da det i dette tilfælde kun er den direkte aftager, der her har mulighed for at søge om erstatning, vil dette 

udmønte sig i lavere priser fra den direkte aftagers side, fordi hans potentielle erstatningskrav fra 

lovovertræderen er større. Hvis den indirekte aftager derimod også havde mulighed for at søge om 

erstatning, ville den direkte aftager have kompensation for, at værdien af hans eventuelle erstatningskrav 

var blevet mindre. Denne kompensation ville kunne opnås ved at kræve en højere pris for varen.282 Det kan 

dog være, at ikke alle købere tager værdien af et eventuelt erstatningskrav med i deres 

prisfastsættelsesovervejelser, hvilke svækker argumentet for ikke at acceptere overvæltningsargumentet. I 

praksis vil den direkte aftager dog højst sandsynligt ikke tage højde for et eventuelt erstatningskrav i sin 

prisfastsættelse, hvilket medfører, at prisen for varen ikke vil ændres afhængigt af, om den indirekte 

aftager har søgsmålsret eller ej. 

Om prisen bliver påvirket af værdien af et eventuelt erstatningskrav, er der delte meninger om. Der 

argumenteres for, at da den direkte aftagers pris afgøres af marginalomkostningerne, og da hverken 

størrelsen af et forventet erstatningskrav eller selve erstatningsstørrelsen har nogen indvirkning på 

marginalomkostningerne, vil prisen ikke variere ud fra, om den indirekte aftager har søgsmålsret eller ej.283 

Der argumenteres for, at den direkte aftagers forventede erstatning fra lovovertræderen påvirker 
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marginalomkostningerne, og derved medfører en lavere pris for den indirekte aftager, da 

erstatningsstørrelsen udregnes ud fra overprisen og mængden købt til overprisen. Dette svarer til en 

reduktion i varens pris for den direkte aftager, som derved har lavere marginalomkostninger, der resulterer 

i en lavere pris overfor den indirekte aftager.284 Den direkte aftager ved måske sjældent, at der er sket en 

lovovertrædelse, og at han har et erstatningskrav, når han prisfastsætter. Dermed kan han ikke lade sin pris 

afhænge af værdien af et eventuelt erstatningskrav, da han ikke er klar over, at muligheden er der. Og hvis 

han finder ud af at, han har et erstatningskrav, vil han så ikke lægge sag an i stedet for at hæve prisen?285 

Hvis den direkte aftager er bevidst om sit erstatningskrav, vil han anlægge sag, hvis han kan opnå en 

økonomisk gevinst herved. Derfor kan overvæltningsargumentet ikke udelukkende afvises på baggrund af 

den direkte aftagers forventede erstatningsstørrelse. 

Et andet argument for at afvise overvæltningsargumentet er, at hvis det var muligt for den indirekte aftager 

at søge om erstatning, ville dette sjældent ske, da den indirekte aftagers tab kan være meget lille og svært 

at bevise, hvis distributionskæden er lang, og omkostningerne ved at anlægge en sag er forholdsvis store.286 

Dette ville betyde, at selv om den indirekte aftager havde mulighed for at lægge sag an, er der ikke meget, 

der tyder på, at den indirekte aftager ville gøre det. Dette taler for, at man, for at få den mest effektive 

håndhævelse af konkurrencereglerne, skulle give den fulde erstatningsmulighed til den, der har de største 

incitamenter til at lægge sag an, hvilket vil være den direkte aftager.287 Dette vil dog bevirke, at den 

indirekte aftager ikke ville blive kompenseret for sit tab, hvilket er et problem ud fra EU-retten, der lægger 

stor vægt på, at alle skal kunne opnå erstatning for et tab som følge af overtrædelse af 

konkurrencereglerne. 

Hvis det antages, at det er den afskrækkende effekt, der vægter højest i forhold til fuld kompensation, vil 

en afvisning af overvæltningsargumentet stemmer overens med formålet om høj afskrækkelse. Selv om 

den direkte aftager kunne have større incitament til at anlægge sag, og derved sørge for en effektiv 

håndhævelse af konkurrencereglerne, skal det ses i forhold til, at den indirekte aftager bliver afskåret fra at 

få dækket sit tab. Selv om det antages, at dette tab er relativt lille i forhold til den direkte aftagers tab, kan 

der foreligge situationer, hvor den indirekte aftager lider et større tab, og derved vil have incitament til at 

lægge sag an. En afvisning af overvæltningsargumentet vil derved bevirke et stort tab for den indirekte 

aftager. Den indirekte aftagers incitament til at anlægge sag afhænger således af, hvor stort dennes tab er, 

og hvis dette er stort, kan overvæltningsargumentet ikke afvises på baggrund af, at indirekte aftager ikke 
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har incitament til at søge om erstatning. Desuden vægter formålet om fuld kompensation til alle skadelidte 

højt i EU, hvilket endnu engang gør det problematisk at afvise overvæltningsargumentet i EU. Dette skal 

endvidere ses i lyset af, at EU-retten ønsker at undgå ugrundet berigelse, som den direkte aftager vil opnå, 

hvis overvæltningsargumentet afvises. Hvis EU fortsætter med at vægte kompensation til alle skadelidte 

højere end den afskrækkende effekt, kan overvæltningsargumentet ikke afvises på baggrund af 

ovenstående argument. 

Der argumenteres endvidere i litteraturen for, at det vigtigste forhold i forbindelse med den afskrækkende 

effekt af privat håndhævelse er, at der gives passende incitamenter til at lægge sag an. Dette mål kan siges 

at være lettere at opnå, hvis overvæltningsargumentet ikke tillades, end hvis den indirekte aftager også 

havde mulighed for at lægge sag an.288 At det er tilfældet skyldes, at den direkte aftager er en mere effektiv 

håndhæver af konkurrencelovgivningen end den indirekte aftager, da den direkte aftager er tættere på 

lovovertræderen og derved har lettere ved at bevise, at der er lidt et tab. Derfor skal den direkte aftager 

gives det maksimale incitament til at lægge sag an for at opnå optimal håndhævelse.  

Derudover kan problemerne omkring fordelingen af erstatningen mellem den direkte og den indirekte 

aftager være så omkostningskrævende, at det ville mindske incitamenterne til at lægge sag an for både den 

direkte og den indirekte aftager. Hvis der gives søgsmålsret til både den indirekte og den direkte aftager, 

kan erstatningskravene hver for sig være forholdsvis små, hvilket i sig selv vil mindske incitamentet for at 

lægge sag an.289 Dette skyldes, at erstatningen til den direkte aftager skal korrigeres for den del, der er 

blevet overvæltet på den indirekte aftager, og hvis den direkte aftager har overvæltet hele overprisen 

videre, så vil den direkte aftager ikke have incitament til at anlægge sag, da der ikke vil være nogen gevinst 

heri. Dette skal også ses i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at anlægge sag for både den 

direkte og den indirekte aftager. Hvis disse omkostninger overstiger den eventuelle udbetalte erstatning, vil 

der således ikke være incitament til at anlægge sag for nogen af parterne. 

Man kan diskutere, om den direkte aftager er en mere effektiv håndhæver af konkurrencelovgivningen, 

fordi han er tættere på lovovertræderen. Da han handler direkte med lovovertræderen, er han i en bedre 

position til at opdage lovovertrædelsen end den indirekte aftager er. Den indirekte aftager er måske ikke 

klar over, at en prisstigning skyldes en lovovertrædelse, og han kan have svært ved at finde ud af, hvem der 

længere oppe i distributionskæden er årsag til prisstigningen.290 Da den direkte aftagers 

informationsomkostninger er lavere, end den indirekte aftagers, kan man argumentere for, at den direkte 
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aftager også på denne baggrund har det stærkeste incitament til at lægge sag an mod lovovertræderen. Ud 

fra en incitamentsbetragtning skulle overvæltningsargumentet dermed ikke accepteres, da det ville svække 

incitamentet for den direkte aftager. Dette argument kan der være hold i, hvis det antages, at det er 

aftageren selv, der foretager undersøgelser af, hvorvidt der er sket en lovovertrædelse, men det vil ikke 

være tilfældet i praksis.291 I praksis vil det være konkurrencemyndighederne, der foretager undersøgelser 

af, om der er sket en konkurrenceovertrædelse, og dette argument vil derfor ikke være et af de stærkeste 

argumenter mod, at overvæltningsargumentet ikke skulle accepteres. Den direkte aftager kan dog være 

bedre til at opdage, at der er blevet taget en overpris, men det kan diskuteres, om den direkte aftager er så 

meget bedre til det end den indirekte aftager, samt om det kun skal være denne, der skal have mulighed 

for at søge om erstatning fra lovovertræderen.292 Overvæltningsargumentet kan således ikke afvises ud fra, 

at den direkte aftager kan have lettere ved at opdage lovovertrædelsen. 

Det diskuteres også i litteraturen, om den direkte aftager ville have mindre incitament til at lægge sag an 

end den indirekte aftager, hvis den direkte aftager stadig handlede med lovovertræderen. Den direkte 

aftager har muligvis ikke incitament til at ødelægge samarbejdet med lovovertræderen ved at lægge sag an, 

hvilket vil svække incitamentet til at gøre dette.293 Hertil kommer dog, at det skal være en særdeles god og 

dermed udbytterig relation den direkte aftager har til lovovertræderen, hvis det skulle kunne betale sig for 

ham ikke at lægge sag an, da der jo er tale om en erstatningssag, og dermed også opnåelse af en 

kompensation, hvis der er lidt et tab.294 Hvis en lovovertræder ønsker at betale den direkte aftager for at 

undlade at lægge sag an, vil den pris han skulle betale være lig med den gevinst, som den direkte aftager 

kunne få ud af en erstatningssag og måske mere til. Det vil sige, at prisen for at afholde den direkte aftager 

fra at anlægge sag ville være større, hvis overvæltningsargumentet ikke var accepteret end hvis det var. 

Dette skyldes, at den direkte aftagers forventede erstatningskrav er større, hvis den indirekte aftager ikke 

har søgsmålsret, og overvæltningsargumentet dermed ikke accepteres, end hvis den indirekte aftager også 

havde mulighed for at søge om erstatning. Hvis overvæltningsargumentet derimod accepteres, ville det 

medføre, at prisen på den direkte aftagers afståelse fra at søge om erstatning ville være mindre, og den 

afskrækkende effekt af privat håndhævelse af konkurrencereglerne ville blive mindre, hvilket ville svække 

konkurrencereglernes effektivitet.295 

                                                           
291

 Hovenkamp (1990) s. 1728 
292

 Hovenkamp (1990) s. 1729 
293

 Schaefer (1974) s. 913-914 
294

 Landes & Posner (1979) s. 613 
295

 Landes & Posner (1979) s. 614 



 
69 

Antagelsen om, at virksomheder er tilbageholdende med at lægge sag an mod hinanden er dog meget svag, 

da virksomheder i praksis ikke er tøvende med at anlægge en sag, hvis de mener, at de kan vinde på det 

rent økonomisk.296 Hvis virksomhederne kan tjene på at lægge sag an, vil de altid gøre det. Om en 

virksomhed anlægger sag, afhænger derfor af, hvor stor sandsynligheden er for at vinde, hvor meget der 

kan vindes og hvor mange omkostninger de selv skal bruge på det.297 Dette kan dog diskuteres, da der kan 

være tilfælde, hvor den direkte aftager er meget afhængig af producenten, og derfor ikke vil have så stort 

incitament til at lægge sag an.298 Dette kunne for eksempelvis være, hvis lovovertræderen sælger et unikt 

produkt til den direkte aftager, der derved har svært ved at substituere væk herfra, og derfor er bundet af 

lovovertræderen. 

Argumentet om ikke at tillade den indirekte aftager søgsmålsret kan veje tungt, men der skal tages højde 

for, at det her er den afskrækkende effekt, der lægges mest vægt på. Ud fra Hvidbogens formål om fuld 

kompensation til alle skadelidte ville man i EU ikke kunne have en regel, der overkompenserer nogle og 

forbyder erstatning til andre. 

Estimering af overvæltning i praksis 
Som det fremgår af ovenstående vil der i langt de fleste tilfælde ske overvæltning. Det er derfor nødvendigt 

at kunne identificere overvæltning i praksis, hvis overvæltningsargumentet skal have nogen betydning for 

erstatning som følge af overtrædelse af konkurrencereglerne. 

Identifikation af distributionskæden 

Før det er relevant at diskutere overvæltningsraten, er det nødvendigt at identificere distributionskæden. 

Dette er relativt nemt, hvis den består af producent-distributør-forhandler-forbruger. Hvis der yderligere 

skal medtages eksempelvis råmaterialeleverandør og delkomponentleverandør, bliver identifikationen 

mere kompleks. Det er ikke nok at identificere lovovertræderen og den direkte aftager. Det er også 

nødvendigt at identificere den indirekte aftager (her menes den endelige forbruger af varen), hvilket kan 

medføre problemer, hvis distributionskæden er meget kompleks og består af mange led. Hvis ikke det er 

muligt at identificere distributionskæden, vil det være svært at bevise, at der er sket overvæltning, men 

omvendt, hvis man kan identificere distributionskæden, vil man ofte også kunne identificere overvæltning 

forholdsvis nemt, hvilket gennemgås nedenfor.299 Desuden vil der ikke være mulighed for, at den endelige 

forbruger kan søge om erstatning, hvis denne ikke kan identificeres, og reglerne mister således deres 
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afskrækkende effekt.300 Generelt vil det være lettere at identificere den endelige forbruger, hvis der er tale 

om relativt få og store transaktioner mellem den direkte aftager og den endelige forbruger, samt hvis der 

er tale om længerevarende forretningsforhold mellem disse.301 

Antagelsen bag den praktiske estimering af overvæltning er dog, at der er fuldkommen konkurrence på den 

direkte aftagers niveau. Det vil sige, at der ikke kan udøves markedsmagt på den direkte aftagers niveau, 

men blot på lovovertræderens niveau.302 

Overvæltningsraten vil derimod ikke være nær så svært at måle, uanset hvor lang distributionskæden er. 

Hvis efterspørgselselasticiteten for slutproduktet er uelastisk er der stor sandsynlighed for, at 

efterspørgselselasticiteten på de tidligere niveauer i distributionskæden også er uelastisk303.304 Da der 

overvæltes fuldt ud, når efterspørgselselasticiteten er uelastisk, må det formodes, at der i dette tilfælde 

sker fuld overvæltning ned gennem alle led i distributionskæden. Dog skal der i en 

konkurrenceretsovertrædelsessag foretages en selvstændig økonomisk analyse af, hvorvidt der reelt er sket 

overvæltning, da det ikke må formodes, at overvæltning altid foreligger.305 

Når overvæltningsraten skal estimeres i praksis, skal der, hvis distributionskæden kan identificeres, tages 

højde for fem faktorer: tidsmæssige relationer, prisfaktorer, de påvirkede omkostninger, udbud og 

efterspørgsel.306 Disse gennemgås nedenfor i prioriteret rækkefølge. 

Tidsmæssige relationer 

Ved tidsmæssige relationer skal der ses på, hvor ofte priserne ændrer sig, samt varigheden af overprisen. Jo 

oftere priserne ændrer sig under en bestemt prisfastsættelse, der er anvendt i en industri, jo før vil en 

overpris bliver overvæltet videre.  Jo færre prisændringer der er, des større vil sandsynligheden være for, at 

overprisen vil blive absorberet i en periode, før den overvæltes. Derudover vil der være større 

sandsynlighed for, at overprisen bliver overvæltet, jo længere tid lovovertræderen kan tage en overpris. På 

kort sigt vil nogle virksomheder måske absorbere en del eller hele overprisen, men på langt sigt vil 

overprisen blive reflekteret i prisen.307 
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De tidsmæssige aspekter er forholdsvis lette at måle i praksis. Myndighederne kan få beviser på, hvor 

længe en konkurrenceovertrædelse har stået på, og ud fra virksomhedens interne regnskaber fremgår det, 

hvilken prisfastsættelsesmetode, der benyttes, og hvornår der er blevet foretaget priskorrektioner. Disse 

faktorer vil endvidere blive fremlagt under en retssag. 

Prisfaktorer 

Ved prisfaktorerne skal der blandt andet tages højde for, hvor konsekvent virksomhedens 

prisfastsættelsespraksis er. Jo mere konsekvent en standard prisfastsættelsespolitik, der bliver benyttet, er, 

des lettere er det at estimere overvæltningsraten. En prisfastsættelsesmetode kunne eksempelvis være at 

benytte markup, hvor det antages, at der sker fuld overvæltning med tillæg af markupen.308 

Disse faktorer kan også findes ud fra virksomhedernes interne regnskaber og er således mulige at 

undersøge i praksis. Desuden fremgår det af empiriske undersøgelser, at markup anvendes af grossister, 

mens cost-plus anvendes af producenter.309 Hvis det således ikke er muligt at fastslå, hvilken 

prisfastsættelsesmetode, der faktisk anvendes, kan disse antagelser anvendes. 

De påvirkede omkostninger 

Jo mere overprisen påvirker de direkte omkostninger, jo før vil der ske overvæltning, og jo højere vil 

overvæltningsraten være. Ofte vil overvæltningen vise sig med det samme, hvis overprisen kan henføres til 

de direkte omkostninger. Hvis overprisen derimod rammer de indirekte omkostninger, vil det være mere 

kompliceret at bevise overvæltning, da de indirekte omkostninger fordeles mellem alle varerne og ofte 

mellem forskellige varegrupper. Jo oftere priserne ændres, jo tidligere vil der ske overvæltning og jo højere 

vil overvæltningsraten være.310 

Det er ikke svært at fastslå, om overprisen relaterer sig til de direkte eller de indirekte omkostninger. Hvis 

overprisen rammer de direkte omkostninger, vil det let kunne bevises, at der er sket overvæltning, da 

overprisen følger varen. Hvis overprisen derimod rammer de indirekte omkostninger, kan det være svært i 

praksis at bevise, hvorledes disse omkostninger er fordelt mellem varerne og de forskellige varegrupper. På 

langt sigt vil de indirekte omkostninger dog også blive overvæltet, når der foretages fordeling af de 

indirekte omkostninger. 

Udbudsfaktorer 

Under udbudsfaktorer skal der, for at estimere overvæltningsraten, ses på den direkte aftagers 

udbudselasticitet, markedet for den direkte aftagers udbudselasticitet og markedet for den direkte aftagers 
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produktionsteknologi. Hvis den direkte aftagers udbudskurve er meget elastisk, vil overvæltningsraten 

være meget høj. For den direkte aftagers marked gælder, at jo mere elastisk dets udbudskurve er, jo højere 

vil overvæltningsraten være. Derudover, jo højere markedets ensartethed af produktionsteknik mellem 

virksomhederne er, jo større vil sandsynligheden være for, at overprisen bliver overvæltet. Dette skyldes at 

markedet derved tangerer mere fuldkommen konkurrence end monopol, hvilket medfører, at alle 

virksomhederne påvirkes ens og vil overvælte hele overprisen, hvilket forekommer under fuldkommen 

konkurrence.311 

Som før nævnt diskuteres det, om elasticiteter kan måles eller ej. Som udgangspunkt må det fastslås, at 

elasticiteter kan måles, hvilket er nok til at bevise, om den direkte aftager har været i stand til at hæve sin 

pris, og om der derved er sket overvæltning. Dog kan det relativt let undersøges, hvorledes 

produktionsteknologien fordeles på markedet. Hvis der ikke er taget patent på en given teknologi, deles 

denne teknologi som udgangspunkt af hele markedet. 

Desuden må det antages, at hvis de tre første faktorer, som nævnes ovenfor, understøtter, at der er sket 

overvæltning, er en præcis undersøgelse af elasticiteterne ikke nær så nødvendig, da meget taler for, at der 

er sket overvæltning af overprisen. 

Efterspørgselsfaktorer 

Ved efterspørgselsfaktorer skal der kun ses på den direkte aftagers efterspørgsel og den direkte aftagers 

markedsefterspørgsel. Jo mindre elastisk den direkte aftagers efterspørgselskurve er, jo højere vil 

overvæltningsraten være. Jo stærkere konkurrence, der er for den direkte aftager, jo mere elastisk vil 

efterspørgsel være. Derudover skal det undersøges, om alle i markedet rammes af overprisen. Hvis dette 

ikke er tilfældet, er den direkte aftager tvunget til selv at absorbere overprisen, hvis han vil blive på 

markedet. Jo mindre elastisk efterspørgselskurven er for den direkte aftagers marked, des højere vil 

overvæltningsraten være.312 

Det må antages, at elasticiteterne kan fastsættes i praksis, og at man dermed kan måle, om der er mulighed 

for, at der kan ske overvæltning eller ej. Desuden bliver det mindre relevant at se på elasticiteterne, jo flere 

af ovenstående faktorer, der peger mod overvæltning. Dette skyldes, at der foreligger en stærk formodning 
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for, at der er sket overvæltning. Der skal dog altid foretages en økonomisk analyse i en sag om 

overvæltning jf. retspraksis.313 

Diskussion af estimering af overvæltning i praksis 

At estimere ovenstående faktorer er ikke umuligt, og i de fleste situationer vil de relevante informationer, 

der er behov for, ikke være komplekse eller svært tilgængelige. Dette taler for, at overvæltningsraten kan 

estimeres og at overvæltningsargumentet ikke kan nægtes kun med den begrundelse, at 

overvæltningsraten er for svær eller umulig at fastslå. Det er således ikke umuligt at fastlægge 

overvæltningsraten, og Hvidbogens forslag, der accepterer overvæltningsargumentet og tildeler den 

indirekte aftager søgsmålsret, kan således anvendes i praksis, hvis de ovenstående faktorer kan 

identificeres. 

Delkonklusion 
Ud fra ovenstående fremgår det, at indenfor den økonomiske teori foreligger der forskellige holdninger til, 

hvorvidt overvæltningsargumentet skal accepteres eller afvises. Der argumenteres både for og imod at 

acceptere overvæltningsargumentet, men forskellen ligger i, at der er forskellige antagelser og formål i 

begrundelserne. Hvis den afskrækkende effekt skal veje tungest, skal overvæltningsargumentet afvises, da 

dette forstærker konkurrencereglernes effektivitet ved at give fuld kompensation til den direkte aftager, og 

dermed give de stærkeste incitamenter til at lægge sag an til den part, der er tættest på lovovertræderen. 

Hvis derimod fuld kompensation til alle skadelidte vejer tungest, skal overvæltningsargumentet accepteres, 

da både den direkte og den indirekte aftager har mulighed for at få erstattet deres tab. Denne mulighed 

kan dog have den ulempe, at den indirekte aftager ikke søger om erstatning, og at lovovertræderen derved 

bliver ugrundet beriget. Dette svækker konkurrencereglernes afskrækkende effekt. 

Det er i praksis ikke umuligt at estimere overvæltningsraten, og en afvisning af overvæltningsargumentet 

ud fra denne grund kan derfor ikke accepteres. Selv om det kan være svært at estimere 

overvæltningsraten, er det stadig ikke en acceptabel grund til at afvise overvæltningsargumentet. 

Ud fra den økonomiske teori fremgår det, at overvæltning vil ske i de fleste tilfælde, samt at 

overvæltningsraten for det meste vil være omkring 100 %. Hvis fuld kompensation til alle skadelidte vejer 

tungest, som tilfældet er i EU, vil det således ikke være acceptabelt at afvise overvæltningsargumentet. 

Dette begrundes i, at den økonomiske teori argumenterer for, at det er den indirekte aftager, der i de fleste 

tilfælde betaler for lovovertrædelsen, og at denne derfor burde have mulighed for at opnå erstatning. Ud 
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fra den økonomiske teori burde overvæltningsargumentet således accepteres og den indirekte aftager 

burde have søgsmålsret, så erstatningen ender hos den part, der faktisk har lidt et tab. 
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Kapitel 7: Overvæltningsargumentet i amerikansk konkurrenceret 

I modsætning til EU’s retspraksis omkring overvæltning indenfor konkurrenceretten er USA’s retspraksis på 

området langt mere udviklet. Allerede i 1968 forbød The U.S. Supreme Court brugen af 

overvæltningsargumentet og afskar dermed den indirekte aftager fra at søge om erstatning som følge af 

overtrædelser af konkurrencereglerne. USA har således vurderet overvæltningsargumentet indenfor 

konkurrenceområdet i mange år, og det er derfor relevant at undersøge amerikansk retspraksis på 

området, når det skal vurderes, hvordan reglerne for overvæltning indenfor konkurrenceretten skal 

udformes i EU. 

Konkurrencelovgivning i USA på federal law plan 
The Clayton Antitrust Act fra 1914314 regulerer sammen med Sherman Antitrust Act fra 1890315 

konkurrencereglerne i USA. Sherman Act var den første lov i USA, der forbød konkurrencebegrænsende 

adfærd.316 Denne lov forbyder konkurrencebegrænsende aftaler i sec. 1, og monopoler i sec. 2, og tildeler 

kompetence til domstolene i USA til at håndhæve disse regler, samt tildeler tredobbelt erstatning til de 

skadelidte i sec. 7. Clayton Act supplerer Sherman Act ved blandt andet at specificere, hvilken adfærd, der 

er forbudt.317 Reglerne i Clayton Act ligner på mange punkter de europæiske, idet de blandt andet 

indeholder forbud mod diskrimination på pris, service og faciliteter,318 diskrimination på rabatter,319 og 

forbud mod salg og rabatter, der er betinget af forbud mod handel med en konkurrent.320 Reglerne adskiller 

sig væsentligt fra de europæiske ved, at hvis en aftager lider tab som følge af en overtrædelse af 

forbuddene, har han ret til en erstatning, der svarer til det tredobbelte af hans tab.321 Det vil sige at der 

arbejdes med punitive damages322 i USA, hvilket i sig selv har en stor afskrækkende effekt. Dette står i 

kontrast til de europæiske erstatningsregler, hvor man ikke kan opnå højere erstatning end det faktiske 

lidte tab.323 

Den direkte aftager har siden 1906 haft mulighed for at opnå erstatning for den overpris, han har betalt 

som følge af en overtrædelse af konkurrencereglerne.324 I lang tid var det accepteret, at hvis en skadelidte 
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blev ramt af en overtrædelse af konkurrencereglerne, og den skadelidte var villig og i stand til at bevise sit 

tab, tillod domstolene, at der blev anlagt sag.325 Efterfølgende har det dog været diskuteret, om den 

indirekte aftager skulle have mulighed for at opnå erstatning, og overvæltning er blevet behandlet i en del 

amerikansk retspraksis326. De følgende domme er de mest banebrydende i USA indenfor overvæltning. 

Afvisning af overvæltningsargumentet som forsvar 
I dommen Hanover Shoe, 392 U.S. 481 (1968)327 (Hanover Shoe-dommen), blev United Shoe Machinery 

Corp., der producerede og distribuerede skomaskiner, af Hanover Shoe, der var skoproducent og aftager af 

Uniteds produkter, anklaget for at misbruge sin dominerende stilling. Der blev anlagt sag efter Sherman Act 

sec. 2, hvor Hanover Shoe krævede erstatning som følge af, at United havde nægtet at sælge sine 

skomaskiner og kun havde leaset disse ud til overpris. I 1965 gav District Court328 Hanover Shoe medhold. I 

sin appelsag gjorde United Shoe Machinery Corp. gældende, at den ikke misbrugte sin dominerende stilling, 

samt at Hanover Shoe ikke havde lidt et tab, da leasing overprisen var blevet overvæltet til Hanover Shoes 

forbrugere.329 

Under det første punkt i sagen fastslog The U.S. Supreme Court330, at United Shoe Machinery Corps 

handlinger, som bestod i at nægte at sælge sine maskiner og kun lease dem ud til overpris, var misbrug af 

dominerende stilling.331 

Herefter behandlede The U.S. Supreme Court spørgsmålet om, hvorvidt denne overpris for leasing af 

maskinerne var blevet overvæltet på Hanover Shoes forbrugere, og om Hanover Shoe derved ikke havde 

lidt et tab, der skulle erstattes. The U.S. Supreme Court afviste påstanden om overvæltningsargumentet 

med henvisning til, at Hanovers tab lå i betalingen af overprisen, og at United Shoe Machinery Corp. ikke 

skulle slippe for at betale erstatning, fordi denne overpris måske var blevet overvæltet. The U.S. Supreme 

Court fastslog, at den direkte aftager er den eneste, der kan håndhæve konkurrencereglerne, da han er den 

eneste, der er i direkte relation til lovovertræderen.332 

Derudover fastslog The U.S. Supreme Court, at i situationer, hvor den direkte aftager lider et tab, kan han 

opnå erstatning herfor. Dette ændres ikke ved, at den direkte aftager prøver at mindske sit tab ved at 
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ændre på sin udbudsmængde eller mindske andre udgifter. Og det mindskes ifølge The U.S. Supreme Court 

heller ikke af, at den direkte aftager hæver prisen på sine varer. Så længe lovovertræderen tager ulovligt 

høje priser, og den direkte aftagers profit derved er mindre end hvis dette ikke var tilfældet, foreligger der 

ret til erstatning.333 

United Shoe Machinery Corp. argumenterede for, at overvæltningsargumentet skulle accepteres i de 

tilfælde, hvor den direkte aftager selv tager for høje priser, da den direkte aftager således ikke lider noget 

tab. Dette kunne eksempelvis være tilfældet i situationen, hvor overprisen tillægges alle den direkte 

aftagers konkurrenter, og hvor efterspørgslen efter den direkte aftagers produkt er så uelastisk, at denn 

direkte aftager og dens konkurrenter alle kan hæve deres priser uden at lide en nedgang i deres salg.334 

The U.S. Supreme Court var dog ikke imponeret af dette argument, da den mente, at der var flere faktorer 

der spillede ind, når en virksomhed skulle prisfastsætte, og at det var svært at bevise, at en eventuel 

prisstigning svarer til prisstigningen i købsprisen, samt at en sådan analyse ville være en uoverkommelig 

opgave. Yderligere mente The U.S. Supreme Court, at hvis overvæltningsargumentet skulle accepteres, ville 

den direkte aftagers købere også kunne påberåbe sig, at de havde fået overvæltet overprisen ned på deres 

niveau. Dette ville fortsætte hele vejen ned igennem distributionskæden, og i sidste ende ville den endelige 

forbruger sidde med tabet. På dette tidspunkt ville tabet dog være så lille for den enkelte forbruger, da det 

samlede tab var fordelt på så mange, at den endelige forbruger ikke ville have interesse i at anlægge en 

erstatningssag, og herved ville lovovertræderen slippe for at betale for sit brud på konkurrencereglerne.335 

The U.S. Supreme Court konkluderede, at Hanover Shoe havde ret til erstatning, og at United Shoe 

Machinery Corp. ikke kunne påberåbe sig overvæltningsargumentet. Dog anerkendte The U.S. Supreme 

Court, at der kunne foreligge situationer, hvor den direkte og indirekte aftager eksempelvis havde en cost-

plus kontrakt336, hvilket ville gøre det lettere at bevise, om den direkte aftager havde eller ikke havde lidt et 

tab. Under en cost-plus kontrakt ville der derved ikke være så stærke overvejelser mod en accept af 

overvæltningsargumentet.337 

Overvæltningsargumentet blev således ikke accepteret i denne sag, og lovovertræderen skulle derved 

betale fuld erstatning til den direkte aftager, selvom denne eventuelt havde overvæltet sit tab på den 

indirekte aftager. Afvisningen af overvæltningsargumentet blev blandt andet begrundet med, at det kunne 
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være praktisk umuligt at udregne det faktiske tab, hvis man skulle tage højde for, at der var sket 

overvæltning. Dette argumenteres der dog i mod, ovenfor i kapitel 6. Når overvæltningsargumentet, som 

her, ikke accepteres, kan den direkte aftager opnå en ugrundet berigelse, hvis han får erstatning for et tab, 

han har overvæltet videre. Derudover kan han samtidig blive yderligere beriget, da han kan få tredobbelt 

erstatning. Dette står i stærk kontrast til EU’s retspraksis på området, hvor ugrundet berigelse søges 

undgået. 

Afvisning af overvæltningsargumentet som angreb 
I dommen Illinois Brick, 431 U.S. 720 (1977)338 (Illinois brick-dommen) havde staten Illinois og 700 

statsenheder, herefter kaldet de indirekte aftagere, sagsøgt en gruppe betonbyggeblokproducenter, 

herefter kaldet lovovertræderen, der havde indgået aftaler om prisfastsættelse. Sagen blev anlagt i 

henhold til Sherman Act sec. 1 og Clayton Act § 4. De indirekte aftagere i sagen var aftagere af 

betonblokkene, og var to led nede i distributionskæden. Disse indirekte aftagere havde anlagt sag med 

påstand om, at lovovertræderen havde indgået en aftale om fastsættelse af priser, og at de indirekte 

aftagere havde betalt mere end $ 3 mio. for meget af denne grund. Den eneste måde, hvorpå de indirekte 

aftagere kunne havde lidt dette tab, var ved, at overprisen var blevet overvæltet på dem.339 

Først blev det undersøgt, hvorvidt en offensiv brug af overvæltningsargumentet var i overensstemmelse 

med Hanover Shoe-dommen340. Dette mente The U.S. Supreme Court ikke var tilfældet og begrundede det 

med, at uanset hvad der blev bestemt i forhold til overvæltningsargumentet, så skulle det kunne anvendes 

lige af den indirekte aftager og lovovertræderen. For det andet nægtede The U.S. Supreme Court at opgive 

antagelsen om, at det kun var den direkte aftager, der var skadelidte, hvilket var fastslået i Hanover Shoe-

dommen. The U.S. Supreme Court mente, at en sådan ændring ville mindske effektiviteten i 

konkurrencereglerne.341 

Parterne i sagen var enige om, at overvæltningsargumentet skulle anvendes lige, hvilket ville sige, at en 

indirekte aftager ikke skulle have lov til at påberåbe sig overvæltningsargumentet for at opnå erstatning fra 

lovovertræderen, hvis lovovertræderen ikke måtte anvende overvæltningsargumentet overfor sine direkte 

aftagere. The U.S. Supreme Court begrundede det med, at hvis man tillod en offensiv, men ikke defensiv 

brug af overvæltningsargumentet, så ville man risikere flere erstatningsansvarssager for samme 

erstatningsansvar for lovovertræderen, hvilket kunne resultere i flere overlappende erstatninger. For det 

andet var en af årsagerne til resultatet i Hanover Shoe-dommen, at The U.S. Supreme Court mente, at 
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overvæltningsargumentet ville kræve komplicerede analyser, hvilket ville mindske effektiviteten af 

konkurrencereglerne. Denne reduktion ville kun blive mindre af, at argumentet kun kunne anvendes af den 

ene part. The U.S. Supreme Court så på Hanover Shoe-dommen som en måde at effektivisere 

konkurrencereglerne på ved at sikre en fuld erstatning for den opnåede overpris. Herudfra fastslog The U.S. 

Supreme Court, at man ikke burde acceptere en offensiv brug af overvæltningsargumentet, hvis det ikke 

også kunne bruges defensivt.342 

The U.S. Supreme Court gentog, i Illinois Brick-dommen, den eneste undtagelse til forbuddet mod 

påberåbelse af overvæltningsargumentet, hvilket også blev fastslået i Hanover Shoe-dommen. Denne 

undtagelse var, når der i forvejen forelå en cost-plus kontrakt mellem den direkte og den indirekte 

aftager.343 

The U.S. Supreme Court stod nu overfor to alternativer. Enten at underkende Hanover Shoe-dommen, eller 

at afskære de indirekte aftagere fra at opnå erstatning ud fra overvæltningsargumentet. The U.S. Supreme 

Court valgte at afvise overvæltningsargumentet.344 

Ud over den store bevisbyrde og komplicerede teori udtalte The U.S. Supreme Court, at et andet problem 

ved at acceptere overvæltningsargumentet var muligheden for at kunne opspore overvæltningseffekten 

ned gennem distributionskæden. Sådan en bevisbyrde ville kun mindske effektiviteten af 

konkurrencereglerne.345 

Under en del simplificerede antagelser fastslog The U.S. Supreme Court, at den økonomiske teori kunne 

forklare, hvorledes overprisen blev fordelt mellem lovovertræderen og skadelidte. Hvis lovovertræderens 

marked er under fuldkommen konkurrence, hvis overprisen er fordelt lige mellem skadelidte og dens 

konkurrenter, og hvis lovovertræderen maksimerer sin profit, så er forholdet mellem den del af overprisen, 

der henholdsvis bærers af lovovertræderen og skadelidte, lig med forholdet mellem elasticiteten af udbud 

og efterspørgsel på lovovertræderens marked.346 Dette er dog ikke markedstilstande, der ofte foreligger, og 

The U.S. Supreme Court argument finder således sjældent anvendelse. Selv hvis antagelserne accepteres, 

mente The U.S. Supreme Court stadig, at det var et stort problem at fastlægge elasticiteterne. Som det også 

fremgår af kapitel 6, vil disse antagelser i praksis ikke kunne godtages, da lovovertræderen ofte sælger på 

markeder, hvor der ikke foreligger fuldkommen konkurrence, og da det sjældent er alle konkurrenterne på 
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direkte aftagers marked, der udsættes for en prisstigning, samt at lovovertræderen ikke altid prisfastsætter 

ud fra profitmaksimeringsteorien. 

The U.S. Supreme Court konkluderede, at hvis den indirekte aftager fik lov til at søge om erstatning, ville 

det mindske effektiviteten af konkurrencereglerne, da færre ville lægge sag an grundet omkostningerne og 

den lille erstatning, der er mulig at opnå. Dog kan der forekomme situationer, hvor den direkte aftager ikke 

anlægger sag mod lovovertræderen af frygt for at ødelægge deres indbyrdes forhold, men dette 

forekommer ifølge The U.S. Supreme Court sjældent, og er ikke incitament nok til at ændre på princippet i 

Hanover Shoe-dommen. Derfor mente The U.S. Supreme Court i Illinois Brick-dommen, at man skulle holde 

fast ved, at det kun var den direkte aftager, som var skadelidte, og som derved kunne opnå fuld erstatning 

for overprisen, da denne havde de største incitamenter til at anlægge sag, og at reglerne derved fik den 

største afskrækkende virkning.347 

Af dette fremgår det, at overvæltningsargumentet heller ikke i denne dom blev accepteret. Begrundelsen 

var dog her, at når ikke overvæltningsargumentet kunne bruges defensivt, hvilket blev fastslået i Hanover 

Shoe-dommen348, så kunne det heller ikke bruges offensivt. Alternativt skulle Hanover Shoe-dommen 

underkendes, men dette blev dog ikke gjort, da det ville mindske konkurrencereglernes afskrækkende 

virkning. Det blev også i denne dom nævnt, at det i praksis kunne være svært at udregne, om og eventuelt 

hvor meget af overprisen der var blevet overvæltet. Hvor kompliceret denne økonomiske analyse reelt er, 

er der delte meninger om, men der argumenteres i den økonomiske litteratur for, at det ikke er umuligt. 

Denne dom er ligeledes en modsætning til europæisk retspraksis, hvor det er blevet fastslået, at den 

indirekte aftager også har ret til at søge om erstatning. Denne modsætning kan skyldes, at der både i 

Hanover Shoe-dommen og Illinois Brick-dommen er blevet lagt vægt på konkurrencereglernes 

afskrækkende virkning. I EU’s retspraksis på området er det derimod ønsket om fuld kompensation til alle 

skadelidte, der er i fokus.349 

Overvæltningsargumentet accepters i state law 
Sagsøgerne i sagen California v. ARC America Corp., 490 U.S. 93 (1989) 350(ARC America-dommen) var 

staterne Alabama, Arizona, Californien og Minnesota, herefter kaldet de indirekte aftagere, som lagde sag 

an i henhold til Sherman Act sec. 1 og Clayton Act § 4. Disse krævede tredobbelt erstatning for en national 

ulovlig aftale om prisfastsættelse på cement, som sagsøgte ARC American Corp., herefter kaldet 

lovovertræderen, havde indgået. Sagsøgerne var indirekte aftagere, og var således ifølge Illinois Brick-
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dommen ikke berettiget til erstatning.351 De indirekte aftagere påstod, at deres statslige 

konkurrenceregler352, hvor man som indirekte aftager godt kunne opnå erstatning, var blevet overtrådt.353 

Mellem 1979 og 1981 blev der indgået et forlig, hvilket resulterede i en forligsfond på $ 32 mio., som skulle 

fordeles efter accept fra the District Court. The District Court nægtede at tildele de indirekte skadelidte en 

del af erstatningen.354 The Court of Appeals identificerede tre mål med konkurrencereglerne, der var blevet 

fastslået i Hanover Shoe-dommen og Illinois Brick-dommen: undgå unødvendige komplicerede retssager, 

give incitament til de direkte aftagere til at anlægge sag, samt at undgå multiple erstatningssager. På denne 

baggrund dømte the Court of Appels, at de indirekte aftagere i sagen ikke faldt under undtagelserne i 

Illinois Brick-dommen, og derfor ikke kunne opnå erstatning.355 De indirekte aftagere appellerede dette til 

The U.S. Supreme Court.356 

The U.S. Supreme Court lagde i dommen ud med at slå fast, at forligsfonden skulle dække krav på både 

federale og state law plan, men at der under federal law ikke var hjemmel til, at de indirekte skadelidte 

kunne opnå erstatning for deres tab. Spørgsmålet var, om denne begrænsning også var gældende under 

overtrædelse af state law, når state law ellers gav de indirekte skadelidte hjemmel til erstatning.357 

The U.S. Supreme Court mente, at the Appeal Court havde misforstået Hanover Shoes- og Illinois Brick-

dommene.358 I disse domme var der ikke tale om forrang, men om fortolkning. Det var således forkert at se 

dommene som en definition af, hvad federal law giver state law hjemmel til i forhold til de statslige 

konkurrenceregler. Det blev i dommene slået fast, at de indirekte aftagere ikke kunne opnå erstatning 

under federal law, men der var intet i dommene der påstod, at dette ikke var en mulighed under state 

law.359 

Som nævnt skulle forligspuljen dække kravene i både state og federal law. Dette betød, at de beløb, der 

blev tildelt federal law, kun ville blive tildelt de direkte aftagere, mens de beløb, der blev tildelt state law 

også kunne tildeles de indirekte aftagere, hvis de fulgte af state law.360 The U.S. Supreme Court mente, at 
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hvis Illinois Brick-dommen blev fortolket korrekt, så var det en dom, der fortolkede federal law’s syn på 

konkurrenceret, og ikke en dom, der definerede forholdet mellem federal og state law.361 

Denne dom har medført, at anvendelse af overvæltningsargumentet i USA er tilladt i 23 stater samt i 

District of Columbia. Herudover tillader 6 andre stater, at den indirekte aftager kan søge om erstatning for 

sit tab, der er opstået som en følge af overtrædelse af konkurrencereglerne.362 Det at 30 stater i et vist 

omfang har accepteret erstatning til den indirekte aftager, og at visse stater har accepteret 

overvæltningsargumentet, viser, at overvæltningsargumentet er mere udbredt i USA end først antaget, 

samt at de fejl og mangler, som The U.S. Supreme Court har påpeget i Hanover Shoe- og Illinois Brick-

dommene, ikke er så uoverkommelige og besværlige som antaget. Hvis denne udvikling fortsætter, kan det 

på sigt medføre, at overvæltningsargumentet accepteres af state law i alle stater, og at The U.S. Supreme 

Court vil blive nødt til at genoverveje sine tidligere domme363 og acceptere overvæltningsargumentet på 

federal law plan. Hvis overvæltningsargumentet accepteres på federal law plan, vil de amerikanske regler 

nærme sig de europæiske, hvilket virker logisk, idet de amerikanske og europæiske konkurrenceregelsæt 

minder om hinanden på mange områder. 

Gældende ret i USA om overvæltning 
Når en virksomhed overtræder konkurrencereglerne i USA, skal virksomheden i henhold til Clayton Act’s § 

15 samt Sherman Act sec. 7 svare tredobbelt erstatning til skadelidte. Mens den direkte aftager har kunnet 

opnå denne erstatning siden 1906, har man ved flere lejligheder diskuteret, om den indirekte aftagere 

ligeledes skulle have mulighed for erstatning, hvis en del af tabet var blevet overvæltet videre ned til dem. 

Ud fra Hanover Shoe-dommen364 blev gældende ret fastsat til, at overvæltningsargumentet som forsvar 

ikke kunne accepteres, medmindre der forelå en cost-plus-kontrakt mellem den direkte og den indirekte 

aftager, der tydeligt ville afspejle overvæltningen. Det blev endvidere konkluderet, at erstatningen skulle 

udmåles ud fra selve overprisen, og at tab af markedsandele med videre ikke skulle medtages. Det gælder 

således, at den direkte aftager kan opnå tredobbelt erstatning for den overpris, som lovovertræderen har 

opkrævet. Som følge af, at overvæltningsargumentet som forsvar ikke accepteres i USA, accepteres 

argumentet heller ikke som angreb. Dette blev fastsat i Illinois Brick-dommen365. Disse regler gælder dog 

                                                           
361

 California V. ARC America Corp., 490 U.S. 93 (1989) s. 105 ff. 
362

 Kosicki & Cahill. 2006, s. 601-602 
363

 Hanover Shoe, 392 U.S. 481 (1968), Illinois Brick Co. V. Illinois, 431 U.S. 720 (1977), no. 76-404 
364

 Hanover Shoe Inc. V United Shoe Machinery Corporation, 392 U.S. 481 (1968), no. 335 
365

 Brick Co. V. Illinois, 431 U.S. 720 (1977), no. 76-404 



 
83 

kun i federal law, da overvæltningsargumentet kan accepteres under state law, hvis dette er lovfæstet her, 

som fastsat i ARC America-dommen366. 

 

 

Figur 1: Overvæltning i USA 

Figuren viser, hvorledes overvæltning fungerer i USA ud fra gældende ret. Lovovertræderen kan ikke anvende 

overvæltningsargumentet som forsvar overfor den direkte aftager, og den indirekte aftager kan ikke anvende 

overvæltningsargumentet som angreb overfor lovovertræderen. Den direkte aftager kan opnå tredobbelt erstatning 

for overprisen, og den indirekte aftager kan søge om erstatning, hvis state law giver hjemmel hertil, dog fratrukket 

den erstatning, som den direkte aftager har opnået. 
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EU kontra USA 
Gældende ret for overvæltningsargumentet i EU og USA adskiller sig på flere punkter fra hinanden. Selv om 

det er anerkendt, at brud på konkurrencereglerne i både EU og USA medfører en overpris, og at denne 

overpris kan blive overvæltet på den indirekte aftager, er det som udgangspunkt kun i EU, at 

overvæltningsargumentet accepteres. I EU kan overvæltningsargumentet anvendes både som angreb og 

forsvar. At overvæltningsargumentet benyttes som forsvar fremgår tydeligt af tidligere gennemgået 

retspraksis367, hvor den direkte aftager bliver afskåret fra at opnå erstatning for den del af hans tab, som er 

blevet overvæltet til dennes aftager. Overvæltningsargumentet som angreb er ligeledes anerkendt i EU, 

hvilket fremgår af Courage-dommen368, der tildeler alle, der har lidt et tab, erstatning. Dette gælder således 

både den direkte og den indirekte aftager. Selv om erstatning som udgangspunkt reguleres national, 

fremgår det dog af Courage-dommen, at det ligeledes fremgår af Fællesskabsretten, at der er krav på 

erstatning, da dette er med til at opretholde konkurrencereglernes effektivitet. I USA er 

overvæltningsargumentet både som angrebet og forsvar ikke accepteret i federal law, men kan accepteres, 

hvis det er vedtaget i state law. Her skal erstatningen til den indirekte aftager dog fratrækkes den allerede 

udbetale erstatning til den direkte aftager. Man kan således argumentere for, at USA’s state law regler på 

mange punkter ligner EU’s regler, da overvæltningsargumentet accepteres, og erstatningen skal korrigeres 

for den erstatning, der allerede er betalt til den direkte aftager. 

Afvisningen af overvæltningsargumentet i USA hænger ikke sammen med den økonomiske teori, der på 

flere punkter fastslår, at der altid vil ske overvæltning. Ved at afvise overvæltningsargumentet vil den 

direkte aftager opnå tredobbelt erstatning for et tab, som er blevet overvæltet videre. Desuden vil den 

indirekte aftager være afskåret fra at opnå erstatning, hvilket er problematisk, da det er denne, der i sidste 

ende bærer tabet. Ud fra den økonomiske teori burde overvæltningsargumentet accepteres i USA, da det 

fastslås at der næsten altid vil ske overvæltning. 

En af de store forskelle mellem EU og USA er størrelsen på den erstatning, der udbetales for overtrædelse 

af konkurrencereglerne. I EU accepteres et forbud mod ugrundet berigelse. Erstatningen udgør således 

overprisen fratrukket den overvæltede del, dog med tillæg af renter og eventuelle tab, som den direkte 

aftager har lidt, hvilket eksempelvis kan være tab af markedsandele, jf. Manfredi-dommen369. I USA findes 

ikke et forbud mod ugrundet berigelse. Dette betyder, at erstatningen er det tredobbelte af overprisen, dog 

uden mulighed for erstatning for yderligere tab og renter. Der er således stor forskel på 
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erstatningsudmålingen i USA og EU. Derudover lægger USA stor vægt på den afskrækkende effekt, som 

man søger at opnå gennem høje erstatninger, mens EU ønsker at dække de tab, som overtrædelsen har 

medført, samt beskytte forbrugerne. Dette er den største forskel mellem EU og USA. Ud fra retspraksis i 

henholdsvis USA og EU kommer dette til udtryk i argumenterne hos domstolene, der ud fra de forskellige 

formål konkluderer, at overvæltningsargumentet skal afvises i USA og accepteres i EU. 

En anden forskel er tilgangen til bevisbyrden. I EU er det den, der påberåber sig overvæltningsargumentet, 

der skal bevise, at der er sket overvæltning. Bevisreglerne skal findes i national ret, men disse regler må dog 

ikke være praktisk umulige eller uforholdsmæssige vanskelige at håndhæve. I USA er der som 

udgangspunkt ikke adgang til overvæltningsargumentet, og dette er netop begrundet i bevisproblemerne 

og omkostningerne ved at skulle bevise, at der er sket overvæltning, hvilket The U.S. Supreme Court mente, 

ville mindske reglernes effektivitet. Det kan på denne baggrund diskuteres, om overvæltningsargumentet 

burde afvises af denne grund, når EU-Domstolen ikke betragter dette som et større problem. Flere 

forfattere argumenterer for, at selv om det ikke er let at finde information om, hvorvidt overvæltning har 

fundet sted, så er det ikke umuligt. Information om et givent produkt, herunder efterspørgselselasticiteten, 

kan findes i økonomiske analyser af markeder, som blandt andet konkurrencestyrelser anvender for at 

definerer markeder.370 I EU kræves en økonomisk analyse af markedet for at fastslå, om der er sket 

overvæltning, hvilket kan medføre længere og mere omkostningskrævende behandlingstid end i USA, men 

det er ikke umuligt at bevise, at der er sket overvæltning. Dette burde ikke gøre reglerne mindre 

afskrækkende, når det er lovovertræderen, der skal bevise dette. 

Den eneste undtagelse fra afvisning af overvæltningsargumentet i USA er, når der foreligger en cost-plus 

kontrakt mellem den direkte aftager og den indirekte aftager. Ifølge The U.S. Supreme Court er grunden 

hertil, at det tydeligt fremgår af kontrakten, at overprisen er blevet overvæltet, og at den direkte aftager 

derfor ikke har lidt et tab, og derved ikke har krav på erstatning. Begrundelsen for, at 

overvæltningsargumentet i dette tilfældes kan anvendes, er at det klart fremgår, at der er tale om 

overvæltning. Kontrakten i sig selv er derfor et bevis for, at der er sket overvæltning, og der bliver ikke 

krævet yderligere bevis herfor. Det kan være svært at forstå, hvorfor kun denne kontraktform er underlagt 

undtagelsen, når økonomisk teori peger på, at der sker overvæltning i en lang række andre tilfælde. Det 

virker som om The U.S. Supreme Court ikke har villet acceptere overvæltningsargumentet af andre grunde, 

for eksempel fordi en accept ville medføre en stor arbejdsbyrde for den. Selv om The U.S. Supreme Court 

kan have anvendt bevisproblemerne som en grund for at afvise overvæltningsargumentet over for 

offentligheden, har den været nødt til at fritage cost-plus kontrakter, da overvæltning tydeligt fremgik 

                                                           
370

 Dubow (2010) s. 240 



 
86 

heraf. Dette bevirker, at det er endnu sværere at følge The U.S. Supreme Court’s begrundelse om, at 

overvæltningsargumentet skal afvises ud fra bevisbyrdeproblemer. 

En anden begrundelse for afvisningen af overvæltningsargumentet i USA var frygten for talrige sagsanlæg 

for det samme tab. Det er forståeligt, at lovovertræderen ikke skal betale erstatning for det samme tab til 

flere forskellige skadelidte, men dette problem har USA selv løst i deres state law, hvor erstatningen, der 

udbetales til den indirekte aftager, skal korrigeres for den erstatning, som den direkte aftager har opnået. 

Set ud fra et EU-retligt perspektiv kan det fastslås, at problemet med, at samme erstatning betales til flere 

forskellige skadelidte, kan løses med mindre restriktive indgreb end total afvisning af 

overvæltningsargumentet, og at USA’s forbud herimod derfor ikke overholder proportionalitetsprincippet, 

som kendes fra EU. Mindre restriktive indgreb kunne for eksempel være at korrigere den udbetalte 

erstatning til den direkte aftager for den erstatning, der er blevet udbetalt til den indirekte aftager. Da det 

ikke er umuligt at fastslå, hvor meget den indirekte aftager har lidt af tab, kan overvæltningsargumentet 

ikke afvises på denne baggrund. Ud fra dette argument virker det ligeledes uforståeligt, at 

overvæltningsargumentet bliver afvist i USA. 

Som tredje argument for at afvise overvæltningsargumentet anfægtede The U.S. Supreme Court, at den 

indirekte aftager havde mindre incitament til at anlægge sag mod lovovertræderen end den direkte aftager, 

og at konkurrencereglerne derfor ville miste en del af deres effektivitet og afskrækkende effekt, hvis det var 

muligt for den indirekte aftager at kunne søge om erstatning. Dette argument kan på sin vis accepteres, da 

den indirekte aftagers tab ofte er relativt lille, og derfor ikke giver incitament til at anlægge sag. Her opstår 

problemet i EU-retten, hvor lovovertræderen har mulighed for at tjene på sine lovovertrædelser, hvis 

lovovertræderen overfor den direkte aftager anvender overvæltningsargumentet som forsvar, og den 

indirekte aftager ikke søger om erstatning hos lovovertræderen. Derved bliver erstatningen til den direkte 

aftager nedskrevet med den del, som burde tilfalde den indirekte aftager, men hvis denne ikke ansøger om 

erstatningen, tilfalder den nedskrevne erstatning lovovertræderen og derved bliver lovovertræderen 

ugrundet beriget. Set ud fra dette synspunkt bør overvæltningsargumentet afvises, da det mindsker 

reglernes effektivitet og afskrækkende effekt, hvis lovovertræderen faktisk kan tjene på sin 

lovovertrædelse. Hvis man ikke kan komme udenom, at en part opnår ugrundet berigelse, så må det dog 

være at foretrække, at den direkte aftager tjener på lovovertrædelsen frem for, at det er lovovertræderen, 

der gør.371 
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Hertil kan det overvejes, om EU’s regler er afskrækkende nok, når erstatningen som udgangspunkt svarer til 

den ekstra profit, som lovovertræderen får for sit brud på konkurrencereglerne. Dette skal ses i lyset af, at 

ikke alle lovovertrædelser bliver opdaget, og at reglerne derved kan miste meget af deres afskrækkende 

effekt, når lovovertræderen ved, at han ikke bliver opdaget hver gang, og hvis han bliver opdaget, er det 

kun den ekstra profit han har tjent, der skal betales tilbage. På dette punkt har USA’s regler større 

afskrækkende effekt end EU’s, da lovovertræderen skal betale en større erstatning end hvad der er 

indtjent. Dette kan dog også have den negative virkning, at når lovovertræderen ikke er i stand til at betale 

de store erstatninger, de er idømt at skulle betale, bliver deres adfærd ikke reguleret, da de på forhånd er 

klar over, at de aldrig kommer til at betale den fulde erstatning. Dog skal det nævnes, at lovovertræderen 

bliver pålagt en bøde for at bryde konkurrencereglerne både i EU og i USA, og at reglerne derved har en 

afskrækkende effekt. 

Man kan sige, at USA’s forbud mod udbetaling af samme erstatning til flere forskellige skadelidte svarer til 

EU’s forbud mod ugrundet berigelse, da de begge tager afsæt i, at erstatning for samme skade ikke kan 

opnås flere gange. Forskellen er dog, at den direkte aftager i USA opnår hele erstatningen uanset hvad, og 

den indirekte aftager kan opnå eventuelt resterende erstatning, hvis der er hjemmel til dette i state law. EU 

dækker derimod hele den indirekte aftagers tab, og tilkender den direkte aftager den resterende 

erstatning. I begge situationer burde lovovertræderen betale den samme erstatning, hvis man ser bort fra, 

at der er tredobbelt erstatning i USA, men dette er kun tilfældet, hvis den indirekte aftager i EU-retten 

søger om erstatning for sit tab. Hvis dette ikke sker, vil lovovertræderen kunne opnå en gevinst for sit brud 

på loven, og erstatningsreglerne vil dermed ikke have den afskrækkende effekt, som ønskes opnået. Ud fra 

dette kan man argumentere for, at de amerikanske regler er mere effektive og virker mest afskrækkende, 

da lovovertræderen altid skal erstatte den fulde overpris. Dog kan skadelidte i EU, i modsætning til i USA, 

også opnå erstatning for renter og tab som følge af tabte markedsandele. Dette kan dog ikke måle sig med, 

at man i USA opnår tredobbelt erstatning for overprisen, hvorimod EU forbyder ugrundet berigelse, og 

derved kun dækker tabet som følge af overprisen tillagt renter. 

Selv om USA’s regler bygger på ældre domme, finder deres principper stadig anvendelse. Dog kan der være 

uklarhed om, hvad der gælder i henholdsvis state law og federal law. Fælles for EU og USA er dog, at de 

søger regler, der har en afskrækkende virkning, og at lovovertræderen ikke må vinde på sin ulovlige adfærd. 

Da EU’s og USA’s konkurrenceregler ligner hinanden på mange punkter, kan det ikke overraske, at også 

formålene med deres håndhævelse ligner hinanden. Dog skal det haves in mente, at USA’s regler fra 

starten har vedrørt overvæltning inden for konkurrenceretten, hvorimod EU-retten fastslog princippet 

indenfor skatteretten, og har efterfølgende benyttet overvæltningsargumentet i konkurrenceretten.  Dette 
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kan være en af årsagerne til, at der i EU ikke arbejdes med punitive damages, som tilfældet er i USA, da 

dette ville have ramt staterne, der havde opkrævet ulovlige skatter og afgifter, hvilket kunne have skabt 

problemer for staternes økonomi på sigt. 

En af ulemperne ved USA’s regler er dog, at de generelt afviser overvæltningsargumentet på federal plan, 

uden at foretage økonomiske undersøgelser af markedet, som tilfældet er i EU. Dette samt det faktum, at 

overvæltningsargumentet kun accepteres ved cost-plus kontrakter, medfører tilsammen, at de fleste 

direkte aftagere opnår en ugrundet berigelse i USA, samt at de indirekte aftagere lider et tab. Dog er der 

mulighed for, at disse kan søge om erstatning under state law, men kun i det omfang, at erstatningen ikke 

allerede er tildelt den direkte aftager. I USA er det således altid den indirekte aftager, der betaler for 

lovovertrædelsen, mens det er den direkte aftager, der bliver ugrundet beriget. Selve lovovertræderen har 

dog stærke incitamenter til at undgå denne situation, da denne kan komme til at betale tredobbelt 

erstatning, men problemet er stadig, at det er den indirekte aftager, der i sidste ende lider et tab, hvis der 

sker et brud på konkurrencereglerne. Ud fra denne betragtning er en accept af overvæltningsargumentet 

bedre, da den indirekte aftager her kan opnå fuld erstatning, og den direkte aftager får dækket sit tab af 

markedsandele, og derved ikke reelt burde lide et tab, da overprisen er blevet overvæltet på den indirekte 

aftager.  

Problemet i EU kan være, at reglernes afskrækkende effekt ikke er stor nok til at afholde virksomheder fra 

at overtræde konkurrencereglerne. Reglerne har i hvert fald ikke den samme præventive effekt som i USA. 

Spørgsmålet er således, hvilken løsning, der er den bedste.  1) Skal reglerne have stor afskrækkende effekt, 

men ikke dække den indirekte aftagers tab, eller 2) skal reglerne være mindre præventive, og måske 

medføre flere lovovertrædelser, men derimod dække den indirekte aftagers tab fuldt ud samt dække de 

direkte aftagere? Er der således flest fordele forbundet med den første eller den sidste løsning? Dette er 

svært at svare på, da det afhænger af, om EU-reglerne har en effekt, der er afskrækkende nok til at afholde 

virksomheder fra at bryde konkurrencereglerne. I så fald vil det være mere hensigtsmæssigt at forebygge, 

som tilfældet er i USA, frem for at erstatte, som tilfældet er i EU. Hvis EU-reglerne derimod er 

afskrækkende nok, er der ingen grund til at kræve tredobbelt erstatning og lade den indirekte betale for 

overtrædelserne. Alt i alt har EU’s og USA’s regler hver især deres fordele og ulemper. 
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Kapitel 8: Forslag til reglernes udformning 

Af ovenstående analyse fremgår det, at der er fordele og ulemper forbundet med at acceptere 

overvæltningsargumentet og tildele søgsmålsret til den indirekte aftager. Nedenfor vil der blive 

gennemgået tre forslag til, hvorledes reglerne omkring overvæltning kan udformes, og hvorledes den 

indirekte aftager stilles i disse situationer. 

Forslagene vil blive diskuteret ud fra 7 overordnede kriterier. Først bliver det analyseret, hvorledes 

forslagene overholder EU-rettens formål omkring forbrugerbeskyttelse og fuld kompensation til alle 

skadelidte. Herefter ses der på, om forslagene tildeler den indirekte aftager søgsmålsret, og hvilke fordele 

og ulemper der er forbundet hermed. Dette bliver efterfulgt af forslagenes indvirkning på 

konkurrencereglernes effektivitet, samt på, hvorledes en eventuel ugrundet berigelse bliver fordelt. 

Derefter vil de økonomiske betragtninger, der er analyseret i de økonomiske afsnit, blive belyst ud fra 

forslagene. Til sidst vil problemerne med at udmåle erstatning samt bevisbyrdeproblemerne blive belyst. 

Afsnittet vil afsluttes med, hvordan reglerne ud fra et EU-retligt perspektiv og med baggrund i den 

økonomiske teori burde udformes. 

Forslag 1: Inspiration fra Hvidbogen 
Overvæltningsargumentet accepteres både som forsvar og angreb, og den indirekte aftager kan søge om 

erstatning hos lovovertræderen. 

For illustration af forslag se s. 40 

EU’s formål 

Da både den direkte aftager og den indirekte aftager med udgangspunkt i dette forslag har mulighed for at 

søge om erstatning hos lovovertræderen, opfylder forslaget hovedformålet med Hvidbogen om, at alle 

skadelidte skal sikres mulighed for fuld erstatning i forbindelse med en konkurrenceovertrædelse.372 Da fuld 

kompensation til alle skadelidte er Hvidbogens hovedformål, betyder det, at den indirekte aftagers 

mulighed for at søge om erstatning indebærer flere tungtvejende fordele end eventuelle ulemper. Hvis 

Hvidbogens hovedformål skal overholdes, vil det derfor være utænkeligt ikke at give den indirekte aftager 

søgsmålsret. 

At tildele den indirekte aftager ret til at kunne søge om erstatning i en konkurrenceovertrædelsessag er 

endvidere i overensstemmelse med Lissabontraktatens art. 169 EUF omkring forbrugerbeskyttelse. Denne 

fastslår, at ”For at fremme forbrugernes interesser og sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau bidrager 
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Unionen til at beskytte forbrugerens sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser…”373. Hvis den indirekte 

aftager ikke havde mulighed for at søge om erstatning, selv om han havde lidt et tab, ville dette ikke 

overholde EU-rettens formål i forbindelse med forbrugerbeskyttelse, da den indirekte aftager dermed er 

afskåret fra at opnå erstatning for sit tab. Hvis den indirekte aftager derimod ikke er forbruger, skal dette 

argument ikke veje så tungt, da denne ikke er en svag part i samme forstand som en forbruger er. 

Den indirekte aftagers søgsmålsret 

Under dette forslag har den indirekte aftager søgsmålsret i en konkurrenceovertrædelsessag. Dette 

stemmer overens med, at skadelidtes ret til erstatning er garanteret i Fællesskabsretten, hvilket er fastslået 

i retspraksis.374  Hvis man dermed afskar den indirekte aftager fra at kunne søge om erstatning, ville dette 

være i strid med EU-retspraksis. Da der endnu ikke i nogle EU-konkurrencesager er anlagt en erstatningssag 

af en indirekte aftager,375 er problemerne med at udmåle den indirekte aftagers erstatningsstørrelse endnu 

ikke blevet fremlagt for EU-Domstolen. Det er derfor svært at fastslå, hvor let eller svært det er for den 

indirekte aftager at opnå erstatning, samt om de indirekte aftagere overhovedet vil anlægger sag, men ud 

fra dette forslag har de muligheden for det. 

Konkurrencereglernes effektivitet 

At overvæltningsargumentet accepteres medfører, at de indirekte aftagere har søgsmålsret, men dette 

betyder ikke nødvendigvis, at de også lægger sag an. Hvis de indirekte aftagere aldrig lægger sag an, kan 

det diskuteres, hvor effektivt det er, at de har muligheden for det. Som nævnt har de indirekte aftagere 

endnu ikke anlagt nogen konkurrenceovertrædelsessager, hvilket kan skyldes, at den indirekte aftager 

sjældent er klar over, at han har et erstatningskrav overfor for lovovertræder, for eksempel fordi den 

indirekte aftager kan være langt nede i distributionskæden. Derudover kan den indirekte aftagers 

incitament til at lægge sag an være meget lille, da det kan være meget omkostningsfuldt at føre en sag, 

blandt andet fordi det kan være svært for ham at bevise, at der er sket overvæltning. Da den indirekte 

aftagers omkostningerne ved sagsanlæg kan overstige den mulige erstatning, kan det betyde, at han 

sjældent vil anlægge en sag. Dette bevirker, at konkurrencereglernes effektivitet svækkes, da den indirekte 

aftagers incitamenter til at lægge sag an er svage, og at reglerne derved mister noget af deres 

afskrækkende effekt. 

Dette forslag svækker endvidere den direkte aftagers incitament til at lægge sag an, da hans mulige 

erstatning er mindre end hvis overvæltningsargumentet ikke var accepteret. Hvis overvæltningsargumentet 
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ikke var accepteret, kunne den direkte aftager få hele overprisen erstattet, selv om han havde overvæltet 

en del eller hele overprisen videre. Da der ud fra en økonomisk betragtning næsten altid vil ske 

overvæltning, vil den direkte aftager ”tjene” på at lægge sag an, hvis overvæltningsargumentet ikke var 

accepteret. Ved at den direkte aftager kunne ”tjene” på at anlægge sag mod lovovertræderen, og derved 

blive ugrundet beriget, ville det betyde, at han havde stærke incitamenter til at lægge sag an. Dette ville 

medføre, at lovovertræderens incitamenter til at bryde loven ville blive mindre, da han kunne ende med at 

skulle betale fuld erstatning til den direkte aftager. 

 Hvis den indirekte aftager ikke lægger sag an, kan lovovertræderen opnå ugrundet berigelse under dette 

forslag. En mulig ugrundet berigelse for lovovertræderen vil skabe et stærkt incitament for ham til ikke at 

overholde konkurrencereglerne, hvilket mindsker reglernes effektivitet. Dette betyder, at forslagets 

afskrækkende effekt mindskes, da lovovertræderne kan undgå erstatning, hvis han beviser, at der er sket 

fuld overvæltning fra den direkte aftagers side samtidig med, at ingen indirekte aftagere lægger sag an. Da 

der ud fra en økonomisk betragtninger argumenteres for, at der næsten altid vil ske overvæltning, og at 

dette er muligt at bevise samtidig med, at den indirekte aftager har lille incitament til at lægge sag an, vil 

dette forslag betyde, at lovovertræderen i de fleste tilfælde ikke ville skulle betale erstatning til de 

skadelidte. Dette forslag vil således ikke være at foretrække, hvis konkurrencereglerne skal have en stærk 

afskrækkende effekt, samtidig med at lovovertræderen ikke skal blive ugrundet beriget. 

Ugrundet berigelse 

Hvis overvæltningsargumentet som her accepteres, kan lovovertræderen påberåbe sig argumentet, og 

dermed undgå at skulle betale mere i erstatning til den direkte aftager end det tab, han rent faktisk har lidt. 

Dette er i overensstemmelse EU-retten, der accepterer forbud mod ugrundet berigelse. 

På den anden side vil den indirekte aftager sjældent lægge sag an, og lovovertræderen vil dermed blive 

ugrundet beriget med den erstatning, som burde tilfalde den indirekte aftager. Hvis det kun er den direkte 

aftager, der lægger sag an, vil lovovertræderen under dette forslag stå med en ugrundet berigelse. Hvis 

overvæltningsargumentet derimod ikke var accepteret, ville det være den direkte aftager, der blev 

overkompenseret og dermed ugrundet beriget. 

Hvis ugrundet berigelse ikke kan undgås, vil det alt andet lige være at foretrække, at det er den skadelidte, 

der bliver ugrundet beriget frem for lovovertræderen. Det vil mindske konkurrencereglernes effektivitet, 

hvis lovovertræderen kunne tjene på at overtræde loven. 
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Økonomiske betragtninger 

Ud fra den økonomiske teori fremgår det, at der på kort sigt ikke vil blive overvæltet i alle tilfælde, da den 

direkte aftager ikke kan nå at ændre på sine priser.376 Dette betyder, at den indirekte aftager på kort sigt 

sjældent lider et tab, og der vil således være stærkere fordele forbundet med at afvise 

overvæltningsargumentet, og dermed også søgsmålsret til den indirekte aftager. På langt sigt vil 

overvæltning dog altid ske, hvis der foreligger fuldkommen konkurrence på den direkte aftagers marked, og 

den indirekte aftager betaler her en del eller hele overprisen.377 Derfor er det vigtigt at tildele den indirekte 

aftager søgsmålsret på langt sigt, hvis Hvidbogens formål skal overholdes, da det er den indirekte aftager, 

der er den skadelidte. Hvis der derimod er monopol på den direkte aftagers marked, vil en mindre del af 

overprisen blive overvæltet, men den indirekte aftager vil stadig lide et tab, som bør kunne søges erstattet. 

Ifølge økonomien vil der ske overvæltning, når udbudskurven er perfekt elastisk og når 

efterspørgselskurven er perfekt uelastisk, hvilket der argumenteres for er de situationer, der i praksis oftest 

forekommer på et marked.378 Da der i de fleste tilfælde vil ske overvæltning, bør overvæltningsargumentet 

accepteres, således at den rette skadelidte kan opnå erstatning for sit tab. 

Da det ud fra en økonomisk betragtning ses, at der næsten altid vil ske fuld eller delvis overvæltning af 

overprisen, vil dette forslag bidrage til, at erstatningen vil blive tilkendt den korrekte skadelidte, hvis den 

indirekte aftager vælger at lægge sag an. Havde økonomien derimod gjort gældende, at overvæltning 

sjældent ville ske, kunne en udelukkelse af overvæltningsargumentet, og dermed også udelukkelse for den 

indirekte aftager til at søge om erstatning, være en bedre løsning til at sikre konkurrencereglernes 

effektivitet. 

Erstatningsudmåling 

Når overvæltningsargumentet accepteres vanskeliggøres erstatningsudmålingen, da der skal redegøres for, 

om, og i så fald, hvor meget af overprisen den direkte aftager har overvæltet videre ned på næste led.  Jo 

flere led der er i en distributionskæde, des vanskeligere er erstatningsudmålingen. Dog argumenteres der i 

økonomien for, at overvæltningsraten kan afgøres ud fra udbuds- og efterspørgselselasticiteterne, som ikke 

er umulige at bestemme.379 Det er derfor muligt at bestemme erstatningsstørrelserne, selv om 

overvæltningsargumentet accepteres. 
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Bevisbyrden 

Som nævnt har den indirekte aftager ikke et stærkt incitament til at lægge sag an når 

overvæltningsargumentet accepteres. En løsning på incitamentsproblemet kunne være en lempelse af 

bevisbyrdereglerne, som også nævnes i Hvidbogen.380 Det vil sige, at de indirekte aftagere må tage 

udgangspunkt i en formodning om, at der er sket overvæltning ned på deres niveau. Dette strider dog imod 

EU-retspraksis381, der forbyder formodningsregler om, at der er sket overvæltning, og som kræver en 

økonomiske analyse. Men da økonomien fastslår, at der næsten altid vil ske overvæltning, kan man 

argumentere for, at denne formodning skal kunne lægges til grund af den indirekte aftager i en 

erstatningssag. Som retspraksis også fastslår, vil det imidlertid være nødvendigt med en selvstændig 

økonomisk analyse i alle erstatningssager, men den indirekte aftagers beviskrav skal her være lempelige 

grundet de økonomiske betragtninger omkring overvæltning. 

Forslag 2: Inspiration fra USA 
Overvæltningsargumentet som forsvar og angreb afvises. Der ydes fuld erstatning til direkte aftager, og 

indirekte aftager har ikke søgsmålsret. 

For illustration af forslag se s. 81 

EU’s formål 

Den største ulempe ved dette forslag er, at den indirekte aftager ikke kan opnå erstatning for det tab, som 

der ifølge den økonomiske teori er blevet overvæltet på ham. Det er den indirekte aftager, der betaler for 

lovovertrædelsen, hvilket ud fra EU’s forbrugerbeskyttelsesregel i art. 169 EUF ikke er ønskeligt. Desuden er 

dette forslag i strid med både EU-retspraksis382 og Hvidbogens formål383 om, at alle skal opnå erstatning for 

deres tab, hvilket kan være svært at ignorere. 

Det kan endvidere diskuteres, hvorvidt det bør være lovovertræderen eller den direkte aftager, der opnår 

ugrundet berigelse, samt om det bør være den indirekte aftager eller lovovertræderen, der i sidste ende 

skal betale for lovovertrædelsen. Ud fra EU’s forbrugerbeskyttelse er det formålet, at forbrugerne skal 

beskyttes, og det bør derfor være lovovertræderen, der betaler for lovovertrædelsen, og dermed ikke 

opnår ugrundet berigelse. Dette bliver delvist opnået ved dette forslag, da det er den direkte aftager, der 

opnår ugrundet berigelse, men dette er på bekostning af den indirekte aftager. 
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Den indirekte aftagers søgsmålsret 

I dette forslag har den indirekte aftager ikke søgsmålsret. Det kan diskuteres, om den indirekte aftager, hvis 

han havde mulighed for at anlægge sag, overhovedet ville have incitamenter til at gøre det. Hvis denne har 

et meget lille incitament til at anlægge en erstatningssag, er det vigtigt, at den direkte aftager opnår fuld 

erstatning, således at lovovertræderen ikke vinder på sin lovovertrædelse ved at påberåbe sig 

overvæltningsargumentet. Den indirekte aftager har et mindre incitament til at anlægge sag end den 

direkte, da den indirekte aftagers tab er forholdsvis lille i forhold til omkostningerne ved at anlægge sag. 

Derudover foreligger der bevisbyrdeproblemer for den indirekte aftager ved at skulle bevise, at han har lidt 

et tab, og at der er årsagssammenhæng. 

Konkurrencereglernes effektivitet 

Fordelen ved at vælge et forslag, som afviser overvæltningsargumentet er, at det har en stor afskrækkende 

og præventiv effekt på lovovertræderen, som derved har mindre incitament til at bryde 

konkurrencereglerne. Dette skyldes, at selvom man ikke vælger at tilbyde tredobbelt erstatning, som 

tilfældet er i USA, så skal lovovertræderen i alle tilfælde yde fuld erstatning til den direkte aftager. Dette 

giver samtidig et stort incitament til den direkte aftager om at anlægge sag, da denne vil opnå fuld 

erstatning, og til tider ugrundet berigelse. Den direkte aftager har således en god mulighed for at opnå 

erstatning fra lovovertræderen, da den direkte aftager vil kunne opnå erstatning, når han kan påvise et tab 

og en årsagssammenhæng, og da han ikke kan blive mødt med et overvæltningsargument. 

Et problem med forslaget er, at det kan føre til aftaler mellem lovovertræderen og den direkte aftager. Da 

lovovertræderen ikke er interesseret i, at der bliver anlagt erstatningssag, kan denne prøve at indgå en 

aftale med den direkte aftager for at forhindre dette. Ved at dele den opnåede overprofit med den direkte 

aftager kan lovovertræderen undgå erstatningssøgsmål, hvis den delte profit overstiger, hvad den direkte 

aftager kunne opnå ved en erstatningssag. Disse aftaler kan kun lade sig gøre under dette forslag, da 

lovovertræderen kun skal kompensere den direkte aftager, og den indirekte aftager ikke kan søge om 

erstatning. Hvis lovovertræderne deler sin overprofit med den direkte aftager, kan den 

konkurrencebegrænsende adfærd fortsætte, og både lovovertræderen og den direkte aftager kan dermed 

vinde på lovovertrædelsen. Den direkte aftager vinder ved at modtage en del af overprofitten samtidig 

med, at denne overvælter sit tab på den indirekte aftager, der ikke har mulighed for at anlægge sag.384 Der 

er dog en del betingelser, der skal være opfyldt, før dette kan være muligt for lovovertræderen. For det 

første skal den delte overprofit overstige, hvad den direkte aftager ville opnå ved en erstatningssag mod 

lovovertræderen. For det andet skal der ikke være mulighed for, at den direkte aftager kan opnå både en 
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del af overprofitten samt erstatning, da den direkte aftager derved alligevel vil have incitament til at 

anlægge sag. For det tredje skal den delte overprofit være større end den profit, der kan opnås under 

fuldkommen konkurrence, da der ellers ikke vil være en økonomisk gevinst for den direkte aftager ved at 

indgå en aftale. For det fjerde må aftalen ikke efterlade beviser, da denne aftale vil gøre den direkte aftager 

medsammensvoren med det resultat, at den indirekte aftager højst sandsynligt ville kunne anlægge sag om 

erstatning, hvis der foreligger beviser for aftalen.385 Det kan være svært at forestille sig sådan en situation, 

men dette kan for eksempel forekomme, hvis lovovertræderen sælger en mængde varer til den direkte 

aftager til meget favorable priser.386 

Generelt antages det, at jo mere konkurrence, der er på et marked, jo mere spillerum er der for aftaler 

mellem lovovertræderen og den direkte aftager. Dette skyldes, at jo større konkurrencen er på den direkte 

aftagers marked, jo tættere kommer dennes salgspriser på marginalomkostningerne og jo mindre bliver 

dennes profit. Det betyder, at en større del af overprisen, som lovovertræderen opkræver, bliver 

overvæltet på de indirekte aftagere for at de direkte aftagere kan lide så lille et tab som muligt. Som følge 

heraf har de direkte aftagere et meget lille incitament til at søge om erstatning hos lovovertræderen. Dette 

giver de direkte aftagere incitamenter til at indgå aftaler med lovovertræderen for at opnå en større profit 

end ellers.387 Om disse aftaler er et reelt problem, er uklart, men de er langt fra ønskelige og bør undgås. 

Ugrundet berigelse 

En vigtigt fordel ved dette forslag ligger i, at hvis en part opnår ugrundet berigelse, er det den direkte 

aftager, der opnår denne fordel, og ikke lovovertræderen. Dette er et resultat af, at lovovertræderen i alle 

tilfælde, hvis den direkte aftager lægger sag an og vinder, skal betale fuld erstatning til den direkte aftager, 

og derved ikke får nedskrevet den udbetalte erstatning. Den direkte aftager opnår således en ugrundet 

berigelse, hvis denne har overvæltet en del af sit tab på den indirekte aftager, og stadig opnår fuld 

erstatning for den af lovovertræderen opkrævede overpris. Det vil være at foretrække, at det er den 

direkte aftager, der opnår ugrundet berigelse, frem for, at det er lovovertræderen, der tjener på at bryde 

konkurrencereglerne, og det sørger dette forslag for. 

Økonomiske betragtninger 

Hvis man antog, at der altid skete konkurrenceovertrædelser på kort sigt, ville dette forslag være at 

foretrække, da der ikke ville ske overvæltning, og den indirekte aftager dermed ikke ville lide et tab.388 Den 

direkte aftager ville blive fuldt erstattet for sit tab samtidig med, at reglerne ville bibeholde deres 
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afskrækkende effekt overfor lovovertræderen. Da der derimod oftest vil ske overtrædelser på langt sigt, og 

økonomien fastslår, at der her sker overvæltning,389 vil dette forslag medvirke til, at den der har lidt et tab, 

det vil sige den indirekte aftager, ikke vil få dette tab erstattet. På langt sigt vil den direkte aftager således 

ende med at opnå en ugrundet berigelse, da denne har overvæltet en del eller hele overprisen, og stadig 

opnår fuld erstatning. At den indirekte aftager lider et tab, som han ikke kan få erstattet, er ikke en ønskelig 

situation, da den indirekte aftager ofte er forbruger og den svage part i distributionskæden. 

Desuden viser den økonomiske teori, at ud fra elasticiteterne vil der i praksis næsten altid ske 

overvæltning,390 og dette forslag vil således afskære den faktiske skadelidte fra at opnå erstatning for sit 

tab. 

Hvis den direkte aftager ikke overvælter en del af sit tab på den indirekte aftager, vil dette forslag være at 

foretrække frem for de andre forslag, da forslaget sikrer fuld erstatning til den direkte aftager, samt har 

stor afskrækkende effekt. 

Erstatningsudmåling 

Under dette forslag vil der ikke foreligge de store problemer med erstatningsudmålingen, da den direkte 

aftager kan opnå fuld erstatning for hele overprisen, uanset om en del af denne er blevet overvæltet eller 

ej. Erstatningsudmålingsproblemerne der findes, når overvæltningsargumentet accepteres, vil således ikke 

forekomme under dette forslag, da den direkte aftagers erstatning ikke skal korrigeres for 

overvæltningsraten, og derved er lig overprisen. Endvidere undgås problemet, da den indirekte aftager ikke 

kan søge om erstatning. Dette vil medføre en forstærkelse af konkurrencereglernes effektivitet. 

Bevisbyrde 

En anden fordel ved dette forslag ligger i, at bevisbyrdeproblemet omkring overvæltning undgås. 

Lovovertræderen slipper således for at skulle bevise, at der eventuelt er sket overvæltning, og hvor meget 

der er blevet overvæltet. Dette medfører endvidere, at erstatningsudmålingen ikke skal korrigeres for en 

eventuel overvæltning. Derudover skal der kun anlægges én erstatningssag i modsætning til flere sager, 

som skal anlægges, hvis overvæltningsargumentet accepteres. Omkostningerne mindskes her, da der ikke 

skal bevises overvæltning, og da det kun er den direkte aftager, der kan anlægge sag mod lovovertræderen. 
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Forslag 3 
Overvæltningsargumentet som forsvar afvises, men accepteres som angreb. Der tildeles fuld erstatning391 til 

den direkte aftager, og den indirekte aftager kan anvende overvæltningsargumentet til at søge om 

erstatning hos den direkte aftager. Bevisbyrden for den indirekte aftager skal være lempelig i forbindelse 

med bevis af overvæltning. 

 

 

EU’s formål 

Under dette forslag kan både den indirekte og den direkte aftager søge om erstatning, hvilket medfører, at 

alle skadelidte kan opnå erstatning for deres tab, hvilket er i overensstemmelse med Hvidbogens 

hovedformål392. Ved at tildele den indirekte aftager erstatningsmulighed bidrager forslaget til 

opretholdelsen af Fællesskabsrettens retspraksis393 om, at alle, der har lidt et tab som følge af en 

konkurrenceovertrædelse, har krav på erstatning. 

Et problem med forslaget er dog, at det er i strid med EU’s retspraksis, og dermed gældende ret, der 

accepterer overvæltningsargumentet både som et forsvar og et angreb. EU-Domstolen er dog ikke bundet 

af sine tidligere afgørelser, men Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt Kommissionen kan ikke indføre 

regler, der ændrer på tidligere retspraksis.394 Dette kan være et problem, hvis forslaget skal implementeres, 
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og forslaget bør derfor ses som en teoretisk mulighed, der kan løse nogle af de problemer, som de to andre 

forslag hver i sær indeholder. 

Et af argumenterne for at acceptere dette forslag er forbrugerbeskyttelse, da forbrugeren vil have større 

incitament til at anlægge sag og lettere ved at opnå erstatning, jo tættere han er på den, han skal søge 

erstatning hos. Desuden opnår den direkte aftager fuld erstatning fra lovovertræderen, og lider derved ikke 

noget tab ved at skulle udbetale erstatning til den indirekte aftager. 

Indirekte aftagers søgsmålsret 

En af ulemperne ved forslaget er, at det kan være svært for den indirekte at vide, at han har en 

erstatningssag mod den direkte aftager, da han måske ikke har kendskab til, at der er sket en overtrædelse 

af konkurrencereglerne længere oppe i distributionskæden, da der kan være mange led i denne, og den 

indirekte aftager derfor kan være langt væk fra lovovertræderen. Dette er dog et generelt problem for den 

indirekte aftager, så længe han bliver tildelt søgsmålsret, men denne ulempe vil dog ikke være grund nok til 

at nægte den indirekte aftager søgsmålsret. 

Et større problem med forslaget er, at den indirekte aftager skal søge om erstatning hos den direkte 

aftager, der i realiteten ikke er skadevolder. Dette kan medføre problemer, så længe erstatningsretten 

reguleres på nationalt plan, da eksempelvis Danmark inden for erstatningsretten kræver, at der skal 

foreligge en culpøs handling, før der kan kræves erstatning.395 Det kan således diskuteres, om den direkte 

aftager har handlet culpøst eller ej ved at overvælte en del af overprisen videre på det næste led, eller om 

dette blot er almindelig profitmaksimering. Hvis den direkte aftager bevidst overvælter overprisen på den 

indirekte aftager, kan man argumentere for, at dette i sig selv er en culpøs handling, da den direkte aftager 

bevist pålægger den indirekte aftager et tab, som han ikke selv vil bære. På den anden side er det ikke 

ulovligt i sig selv at overvælte en overpris. Derudover er den direkte aftager ikke altid klar over, at det er en 

overpris, der skyldes en lovovertrædelse, der overvæltes. 

Konkurrencereglernes effektivitet 

En af fordelene ved dette forslag er, at det har en stor afskrækkende effekt, da lovovertræderen i alle 

tilfælde skal betale fuld erstatning til den direkte aftager, hvis denne anlægger en erstatningssag og beviser, 

at der er betalt en overpris. Dette bevirker, at lovovertræderen har et større incitament til at overholde 

konkurrencereglerne, og det vil resultere i færre erstatningssager. Når lovovertræderens incitamenter til at 

overholde konkurrencereglerne forstærkes, bliver konkurrencereglerne mere effektive, da de får en større 

præventiv effekt. 
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Samtidig har den direkte aftager et stærkt incitament til at anlægge sag, da denne kan opnå fuld erstatning 

for sit tab, og i visse tilfælde kan opnå en ugrundet berigelse, hvis denne har overvæltet en del af sit tab 

videre på den indirekte aftager, som vælger ikke at lægge sag an. 

Den indirekte aftager har ligeledes et stærkt incitament til at anlægge sag an mod den direkte aftager. 

Dette afspejles i, at den indirekte aftager skal anlægge sag hos den direkte aftager, og derved sparer en del 

omkostninger ved ikke at skulle finde frem til lovovertræderen. Derudover er det lettere for den indirekte 

aftager at føre bevis for, at der er sket overvæltning ned på hans niveau, når han skal føre bevis mod den 

direkte aftager frem for mod lovovertræderen. Dette skyldes, at den indirekte aftager er tættere på den 

direkte aftager, og derved har lettere ved at påvise overvæltning, da hans information om den direkte 

aftager er større end hans information om lovovertræderen.396 

Ugrundet berigelse 

Ved dette forslag er det den direkte aftager, der opnår ugrundet berigelse, frem for lovovertræderen, 

hvilket må være at foretrække. Ifølge Hvidbogen397 bør ugrundet berigelse undgås, men hvis dette ikke er 

muligt, er det at foretrække, at den ugrundede berigelse enten ender hos den direkte eller den indirekte 

aftager frem for lovovertræderen, der ikke bør kunne tjene på sin lovovertrædelse. 

Den direkte aftager kan dog under dette forslag risikere at skulle betale erstatning til den indirekte aftager 

uden selv at have opnået erstatning fra lovovertræderen først. Problemet vil forstærkes, jo flere led der er i 

distributionskæden. På den anden side vil den indirekte aftager højst sandsynligt sjældent vide, at han har 

et erstatningskrav mod den direkte aftager, hvis denne ikke har opnået erstatning først. Den direkte 

aftager, der betaler erstatning til den indirekte aftager, kan, hvis han ikke allerede har søgt om erstatning, 

få den udbetalte erstatning til den indirekte aftager erstattet af leddet over ham i distributionskæden, samt 

eventuelt den del af overprisen, som han ikke har overvæltet videre, så det fulde tab bliver dækket. Hvis 

der er flere led i distributionskæden, er det kun den første direkte aftager, der kan opnå ugrundet 

berigelse, da de efterfølgende led kun vil få dækket deres faktiske tab. Dog bliver den første direkte aftager 

kun ugrundet beriget, hvis de efterfølgende aftagere ikke anlægger en erstatningssag mod ham. 

Det kan diskuteres, om det er optimalt, at lovovertræderen ved dette forslag kun bliver mødt med ét 

erstatningskrav, mens de efterfølgende led kan risikere at skulle indgå i to erstatningssager. Dette skyldes, 

at en aftager i en lang distributionskæde kan blive mødt med et erstatningskrav fra sin aftager, samtidig 

med, at han selv skal lægge erstatningssag an mod aftageren over ham i distributionskæden. Derved får de 

direkte aftagere større sagsomkostninger, som burde være betalt af lovovertræderen. 
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Det kan diskuteres, om overvæltning kan accepteres som angreb, når det ikke accepteres som forsvar. I 

Illinois Brick-dommen398 fastslog The U.S. Supreme Court, at princippet skulle kunne anvendes lige af både 

lovovertræderen og skadelidte, og afviste således anvendelse af dem begge. Der blev endvidere 

argumenteret for, at samme tab ville blive erstattet flere gange, hvis man accepterede overvæltning som et 

angreb. Dette argument kan dog ikke anvendes her, da overvæltningsargumentet her anvendes mod den 

direkte aftager og ikke mod lovovertræderen. Man kan derved slippe for flere erstatningssager 

omhandlende det samme krav, da der kun bliver anlagt sag ud fra overvæltningsargumentet som angreb 

mod den direkte aftager, der befinder sig over den indirekte aftager. Grunden til, at 

overvæltningsargumentet som forsvar skal afvises, og som angreb skal accepteres, skal ses ud fra hvem, der 

kan opnå ugrundet berigelse, hvis dette finder sted, og ud fra forbrugerbeskyttelsesreglerne. Det er således 

vigtigt at sikre forbrugerne fuld erstatning for deres tab, og hvis nogen skal kunne opnå ugrundet berigelse, 

er det den direkte aftager og aldrig lovovertræderen, som det vil være tilfældet, når overvæltning anvendes 

som forsvar. 

Økonomiske betragtninger 

Som nævnt under forslag 1 vil der sjældent ske overvæltning på kort sigt, men derimod næsten altid på 

langt sigt. Dette bevirker, at dette forslag tildeler den faktiske skadelidte søgsmålsret og derved mulighed 

for at få erstattet det lidte tab. Da der oftest er tale om langt sigt, når man ser på 

konkurrenceovertrædelser, vil dette medføre, at der er sket overvæltning, og at det er den indirekte 

aftager, der har lidt et tab. Da der ud fra elasticiteterne næsten altid vil ske overvæltning i praksis, bør den 

indirekte aftager således have søgsmålsret. 

Da økonomien fastslår, at der i langt de fleste tilfælde vil ske overvæltning, sikrer dette forslag, at de 

faktiske skadelidte får erstattet deres tab samtidig med, at reglerne bibeholder deres afskrækkende effekt, 

da lovovertræderen i alle tilfælde skal betale fuld erstatning til den direkte aftager. Den direkte aftager har 

derfor et stærkt incitament til at lægge sag an mod lovovertræderen, hvilket sikrer reglernes effektivitet. 

Desuden har den indirekte aftager et større incitament til at anlægge sag under dette forslag end under 

forslag 1, hvor overvæltningsargumentet accepteres som både angreb og forsvar. Dette skyldes at den 

indirekte aftager her skal anlægge sag mod den direkte aftager frem for mod lovovertræderen, da det højst 

sandsynligt er lettere at finde frem til den direkte aftager end til lovovertræderen. 

Erstatningsudmåling 

Ved at acceptere overvæltningsargumentet som både forsvar og angreb vanskeliggøres 

erstatningsudmålingen mellem lovovertræderen og den direkte aftager, og den direkte aftagers 
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kompensation mindskes, hvilket giver den direkte aftager et mindre incitament til at anlægge sag, og 

derved mindskes konkurrencereglernes effektivitet. Ved dette forslag elimineres 

erstatningsudmålingsproblemet mellem lovovertræder og den direkte aftager, da den direkte aftager opnår 

erstatning for hele overprisen, selv om en del af denne kan være overvæltet på den indirekte aftager. Den 

indirekte aftager anvender herefter overvæltningsargumentet som angreb, for at få dækket dette tab hos 

den direkte aftager, hvor han skal bevise, at han har lidt et tab, og at der derved er sket overvæltning ned 

på hans niveau. Erstatningsudmålingen bliver dermed lettere ved, at det er den indirekte aftager selv, der 

skal bevise tabet, frem for at det er lovovertræderen, der skal bevise, at der er sket overvæltning, og hvor 

meget der er blevet overvæltet. 

Bevisbyrde 

Under dette forslag foreslås det, at den indirekte aftager skal have en lempelig bevisbyrde, når 

overvæltning skal bevises, hvilket giver endnu et incitament til at føre sag mod den direkte aftager. Det vil 

sige, at der ikke stilles store krav til, hvornår det er bevist, at der er sket overvæltning ned på den indirekte 

aftagers niveau. Grunden til den lempelige bevisbyrde skal ses i lyset af, at den økonomiske teori 

argumenterer for, at der vil ske fuld eller delvis overvæltning i de fleste situationer, hvilket er et argument 

for at lempe bevisbyrden for den indirekte aftager. Da retspraksis399 ikke acceptere formodningsregler om, 

at der er sket overvæltning, og kræver økonomiske markedsanalyser, må løsningen være at tildele den 

indirekte aftager en lempelig bevisbyrde for at give denne de rette incitamenter til at anlægge 

erstatningssager. Der skal dog stadig foretages en økonomisk analyse af den konkrete situation for at 

undersøge, om der er sket overvæltning på markedet. Da den indirekte aftagers tab ofte er relativt lille, vil 

han ikke have incitament til at anlægge sag, hvis hans omkostninger ved sagsanlægget overstiger hans 

forventede erstatningsudbetaling. Derfor er det vigtigt at mindske disse omkostninger ved at lempe hans 

bevisbyrde, samt ved, at han skal sagsøge sin nærmeste aftager frem for lovovertræderen. Derved gives 

den indirekte aftager et stærkere incitament til at søge om erstatning. 

Fordele og ulemper ved forslagene 
Fordelene ved forslag 1, hvor overvæltningsargumentet accepteres både som forsvar og angreb og hvor 

den indirekte aftager har søgsmålsret, er, at dette forslag sørger for, at alle skadelidte opnår erstatning for 

deres tab, hvilket er i overensstemmelse med Hvidbogens formål, samt EU-retspraksis400, der tildeler alle 

skadelidte erstatning ved overtrædelse af konkurrencereglerne. Ulempen er dog, at det kan være svært at 

udmåle erstatningsstørrelsen, samt at den direkte aftager har et mindre incitament til at lægge sag an, da 
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hans erstatning skal korrigeres for den overvæltede del af tabet. Dette bevirker at konkurrencereglernes 

effektivitet svækkes, og deres afskrækkende effekt mindskes. Desuden har forslaget den ulempe, at 

lovovertræderen kan opnå ugrundet berigelse, hvis den indirekte aftager ikke anlægger sag, hvilket den 

indirekte aftager ikke har store incitamenter til, da tabet kan være forholdsvis lille samt at det kan være 

svært og omkostningsfuldt at finde frem til lovovertræderen. 

Den afskrækkende effekt opnås derimod gennem forslag 2, hvor overvæltningsargumentet ikke accepteres 

og hvor den indirekte aftager ikke har søgsmålsret, og den direkte aftager har således stort incitament til at 

lægge sag an mod lovovertræderen. Her undgås det endvidere, at lovovertræderen opnår ugrundet 

berigelse, da denne ender hos den direkte aftager, hvilket må være at foretrække. På den anden side har 

den indirekte aftager ikke søgsmålsret, og da den økonomiske teori viser, at der i de fleste tilfælde vil ske 

overvæltning, vil den faktiske skadelidte ikke kunne opnå erstatning for sit tab, hvilket er den største 

ulempe ved dette forslag. 

Forslag 3, der accepterer overvæltningsargumentet som angreb men ikke som forsvar, forsøger at løse 

problemerne i forslag 1 og 2, ved at tildele søgsmålsret til den indirekte aftager samt fuld erstatning til den 

direkte aftager. Derved opretholdes reglernes afskrækkende effekt og alle skadelidte har mulighed for at 

opnå erstatning for deres tab. Ulempen er dog, at der under dette forslag kan være problemer med at 

implementere det i praksis, da det strider imod gældende ret, der accepterer overvæltningsargumentet 

både som angreb og forsvar. Dette forslag ville således være at foretrække, hvis det kunne implementeres i 

praksis, da det indeholder både den afskrækkende effekt og sikrer erstatning til alle skadelidte. 

Hvis der skal vælges mellem forslag 1 og 2, der henholdsvis accepterer og afviser overvæltningsargumentet, 

er det afgørende at lægge vægt på, om det er den afskrækkende effekt eller erstatning til alle skadelidte, 

der vægter højest. Dette kan være svært at afgøre, men forslag 1 må være at foretrække her, da det er i 

overensstemmelse med både Hvidbogens formål, den gældende ret og økonomien, der fastslår, at der i de 

fleste tilfælde vil ske overvæltning. 

Delkonklusion 
Der er fordele og ulemper ved de tre ovenstående forslag, men hvis der skal vælges ét, er forslag 3, der 

accepterer overvæltningsargumentet som angreb men afviser det som forsvar, samt giver den indirekte 

aftager søgsmålsret, at foretrække, da dette både sikrer en afskrækkende effekt, samt erstatning til alle 

skadelidte. Problemet er dog, at dette forslag kan være svært at implementere, da det strider imod den 

gældende ret. Hvis der således ses bort fra dette forslag, er forslag 1, der accepterer 

overvæltningsargumentet både som forsvar og angreb, samt giver den indirekte aftager søgsmålsret, at 
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foretrække, da det er i overensstemmelse med Hvidbogens formål samt gældende ret, og da det sikrer 

erstatning til den indirekte aftager. 

Ud fra et EU-retligt perspektiv, med baggrund i økonomisk teori, og hvis der ses bort fra 

implementeringsproblemerne, bør reglerne om overvæltning udformes således, at 

overvæltningsargumentet accepteres som angreb, men ikke som forsvar, og den indirekte tildeles 

søgsmålsret overfor den direkte aftager med en lempelig bevisbyrde. Dette begrundes i, at reglerne derved 

ville have en stor afskrækkende effekt over for lovovertræderen, fordi den direkte aftager opnår erstatning 

for hele overprisen, samtidig med, at alle skadelidte har mulighed for at opnå erstatning. 
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Kapitel 9: Konklusion 

I EU-retten kan både medlemsstaterne og private ifaldet et erstatningsansvar for overtrædelse af 

Lissabontraktaten, og man kan derfor søge om erstatning for tab som følge af en konkurrenceovertrædelse. 

Erstatningsansvaret reguleres national, men det følger af EU-retspraksis, at for at konkurrencereglerne kan 

have en effektiv virkning, skal der kunne opnås erstatning for en overtrædelse heraf. Erstatning kan søges 

af alle skadelidte, såvel den direkte som den indirekte aftager, og disse har ligeledes ret til renter og 

yderligere tab som følge af overtrædelsen. Hvis der dermed er sket overvæltning af en overpris ned til den 

indirekte aftager, kan både den direkte og den indirekte aftager søge om erstatning fra lovovertræderen. 

Ud fra Kommissionens Hvidbog er der lagt vægt på, at alle skadelidte skal kunne opnå fuld erstatning, 

samtidig med at der ikke må foreligge ugrundet berigelse. Hvidbogens forslag accepterer 

overvæltningsargumentet både som forsvar og angreb, hvilket stemmer overens med retspraksis, der 

accepterer overvæltningsargumentet som forsvar og angreb. Heraf følger således, at den indirekte aftager 

har søgsmålsret. EU-retten accepterer endvidere nationale regler, der forbyder ugrundet berigelse. Det er 

dog et krav, at for at overvæltningsargumentet kan finde anvendelse, skal der foretages en økonomisk 

analyse af om overvæltning har fundet sted. Der må dermed ikke udformes formodningsregler der antager 

at der er sket overvæltning. Under Hvidbogens forslag kan lovovertræderen dog ende med at blive 

ugrundet beriget, hvis denne anvender overvæltningsargumentet som forsvar, samtidig med at den 

indirekte aftager ikke vælger at lægge sag an. 

I økonomien fastslås det, at der næsten altid vil ske overvæltning, og dette peger på, at 

overvæltningsargumentet skal accepteres, hvis EU vil sikre fuld kompensation til alle skadelidte. Dermed 

skal den indirekte aftager ikke afskæres fra at have søgsmålsret ud fra en økonomisk betragtning, da denne 

i det fleste tilfælde vil være den faktiske skadelidte. I praksis er det muligt at estimere overvæltningsraten, 

og dette vil således ikke være en grund til at afvise overvæltningsargumentet. Den indirekte aftager kan 

have mindre incitament til at anlægge sag mod lovovertræderen end den direkte aftager, men ud fra et EU-

retligt perspektiv kan overvæltningsargumentet, på denne baggrund, ikke afvises som et angreb, da fuld 

kompensation til alle skadelidte vægter højere end reglernes afskrækkende effekt. 

I USA accepteres overvæltningsargumentet på federal law plan, hverken som angreb eller forsvar, hvilket er 

begrundet i problemerne med at estimere overvæltningsraten, og fordi USA vægter den afskrækkende 

effekt højere end fuld kompensation til alle skadelidte. Dog er overvæltningsargumentet accepteret på 

state law plan. 
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Ud fra et EU-retligt perspektiv og den økonomiske analyse, bør reglerne omkring overvæltning indenfor 

konkurrenceretten i EU dermed udformes således, at overvæltningsargumentet som forsvar afvises, men 

accepteres som angreb. Der gives fuld erstatning til den direkte aftager, og den indirekte aftager kan 

anvende overvæltningsargumentet til at søge om erstatning hos den direkte aftager. Bevisbyrden for den 

indirekte aftager skal være lempelig i forbindelse med bevis af overvæltning. Reglerne sikrer herved fuld 

erstatning til alle skadelidte, samtidig med at konkurrencereglernes afskrækkende effekt opretholdes. 
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