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Abstract 
The purpose of this master thesis is to examine and elucidate the legal and economic consequences regarding 
joint bidding and bidding consortia in the Danish public procurement market. 
This master thesis is based on a case from the Danish Competition Authorities and the Maritime and Commer-
cial High Court, Vejmarkeringssagen, concerning re-marking of the state roads in three Danish districts. Fol-
lowing the controversial decision of the Danish Maritime and Commercial High Court on August 27th 2018, 
in Vejmarkeringssagen, there is high degree of uncertainty regarding the competition law assessment of con-
sortia in Danish law and to what extent consortia result in a restriction of competition. 
 
In the legal part of this thesis an analysis of the current state of law concerning the legality of bidding consortia 
in relation to the national competition law is conducted. It will be found that consortia classified as horizontal 
collaborations are found to be potential threats to the effectiveness of competition. An analysis of the scope of 
section 6 (1) of the Danish Competition Act shows that consortia should not be classified as restrictions “by 
object”. Case law from the Court of Justice of the European Union establishes that a narrow interpretation of 
“by object” must be imposed. The thesis will analyze under what circumstances firms are considered to be 
competitors in regard to the Danish Competition Act. This assessment is crucial to figure out whether or not 
an agreement between the firms can constitute a limitation of the competition. The current state of law on this 
subject is not clear as there are conflicting views between the Danish Competition Authorities and the Danish 
Maritime and Commercial High Court. The thesis concludes that a division of a procurement contract into 
subcontracts might be fruitless if competition is considered to concern the full contract. Regardless, an assess-
ment of the consortia’s member’s capacities is a necessity in order to determine their status. 
 
The economic part of this thesis provides an analysis of the circumstances in which consortia restrict the ef-
fective competition in the market. There are two main effects from joint bidding 1) the competition effect and 
2) the information pooling effect. These effects work in opposite directions and consortia are generally viewed 
to contain both. It is therefore concluded that it is incorrect to assume that the forming of a consortium will 
affect the competition negatively in all circumstances. Additional effects regarding uncertainty, such as the 
winner’s curse, will furthermore have an impact on the tenderer’s bidding strategies. In the assessment of 
consortia and their effects, the efficiency gains must be included. One of the positive effects concerning con-
sortia and joint bidding is the possible aggregation of resources. It will be found that it is appropriate to classify 
these gains as synergies and thus allow the existence of a consortium if these gains outweigh the losses fol-
lowing fewer competitors. 
 
The final part of this thesis contains an interdisciplinary analysis concerning a recommendation for the applied 
legal policy of the Danish Supreme Court in their decision in Vejmarkeringssagen. The recommendation will 
be influenced by both legal and economic aspects. It will be discussed whether a ruling of either a “by object” 
or “by effect” by the Supreme Court will lead to efficiency. Furthermore, it will be examined to what extent 
the ruling will impose consequences for firms considering entering into consortia in the future. The thesis will 
conclude that the efficient result will be achieved when consortia agreements are assessed based on their effect 
because of their ambiguousness.  
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Kapitel 1: Specialeafhandlingens rammer 

1.1. Indledning 
Et af de centrale emner inden for det udbudsretlige område omhandler i øjeblikket tilbudsgivernes indgåelse 
af konsortier, når de byder på offentlige udbudte opgaver. Konsortier er i udbudsretlige henseende en 
nødvendighed for at visse tilbudsgivere, særligt små- og mellemstore virksomheder, kan deltage i 
konkurrencen, og i lang tid har retsstillingen vedrørende konsortiers lovlighed og forenelighed med 
konkurrenceretten stået klar. Dog er den konkurrenceretlig vurdering af konsortier ikke længere sikker. Sø- og 
Handelsrettens den 27. august 2018 dom i den meget omtalte sag, Vejmarkeringssagen og omstødte de tidligere 
afgørelser i sagen fra Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet. 
 
Sø- og Handelsrettens afgørelse har medvirket til, at der opstået et retligt tomrum på området for 
konsortiedannelser, når disse skal afgive tilbud på offentlige opgaver. Retsstillingen på området er nu præget 
af stor usikkerhed, da der ikke er faste retningslinjer for, hvornår tilbudsgivere lovligt kan slå sig sammen med 
henblik på at afgive fælles bud på offentlige opgaver. 
Usikkerheden er af stor praktisk betydning for både tilbudsgivere og ordregivere og branchedirektør for DI, 
Henriette Søltoft, har udtalt at: “Det sætter virksomhederne i en uholdbar situation, hvor de kan vælge mellem 
at undlade at byde på opgaver eller indgå i måske ulovlige konsortier, hvor de i sidste ende kan risikere 
fængselsstraf.”1 
 
Konsekvensen af at der eksisterer et retligt tomrum på området har Højesteret endvidere belyst i tilladelsen til 
anken i Vejmarkeringssagen: 
 
“(...) sagen rejser et principielt spørgsmål om forståelsen af konkurrencelovens § 6 og TEUF artikel 101, og 

sagens udfald må antages at kunne få væsentlig samfundsmæssig betydning.”2, 3 
 
Et af de store samfundsmæssige konsekvenser uklarheden medvirker til, er at potentielle tilbudsgivere vil 
afholde sig fra at indgå i disse sammenslutninger. Herigennem er der en øget risiko for, at de offentlige 
ordregivere får færre bud på deres opgaver, hvilket kan påvirke både prisen og kvaliteten i en negativ retning. 
Der er således en berettiget grund til en frygt for, at konkurrencen om de offentlige udbud svækkes som følge 
af denne retlige usikkerhed. Baggrunden for de modsatrettede opfattelser af konsortiers hensigtsmæssighed er, 
at disse har modstridende og ikke altid let gennemskuelige virkninger. Konsortier kan opfattes som værende 
konkurrencebegrænsende, da disse medvirker til at fjerne en aktør fra konkurrencen. Dog kan en sådan 
sammenslutning af aktører medføre positive effekter ved at skabe effektivitetsgevinster, der kan overføres til 
ordregiveren gennem lavere priser. 
 
Anken til Højesteret vidner om, at Vejmarkeringssagen er yderst principiel. Dermed får Højesterets afgørelse 
i sagen en afgørende betydning for, hvornår tilbudsgivere i fremtiden kan indgå i lovlige konsortier til fordel 
for konkurrencen og ordregiverne.  

                                                   
1 https://www.denoffentlige.dk/di-direktoer-efterlyser-nye-regler-konsortier-udbud-kan-indeholde-ulovlige-
opfordringer 
2 Udskrift af Højesterets Anke- og Kæremålsudvalgs Retsbog. Retsmøde den 13. december 2018 i sag 191/2018 
Konkurrencerådet mod Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S 
3 Egen fremhævning 
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1.2. Formål og problemstilling 
Efter Sø- og Handelsrettens kontroversielle afgørelse den 27. august 2018, i Dansk Vejmarkerings Konsortium 
(herefter “Vejmarkeringssagen”)4 hersker der usikkerhed vedrørende den konkurrenceretlige vurdering af 
konsortier i dansk ret. Specialeafhandlingens formål er, at undersøge og belyse de juridiske og økonomiske 
konsekvenser konsortiesamarbejde medfører på det danske marked for udbud af offentlige kontrakter. 
Konsortier kan medføre modsatrettede effekter på konkurrencen, da der fjernes en aktør og konkurrencen 
derfor mindskes, mens konsortiets deltagere får mulighed for at skabe gevinster som følge af deres samarbejde. 
På baggrund af dette findes det relevant at undersøge emnet. 
 
Nedenstående juridiske, økonomiske og integrerede problemformuleringer vil alle besvares ved inddragelse af 
Vejmarkeringssagen. 

1.2.1. Juridisk problemformulering 
Hvilke konkurrenceretlige problematikker eksisterer der ved konsortiedannelser i henhold til dansk ret? 

1.2.2. Økonomisk problemformulering 
Under hvilke omstændigheder begrænser konsortiedannelse den effektive konkurrence på markedet? 

1.2.3. Integreret problemformulering 
Hvordan bør konsortieaftaler fremadrettet vurderes konkurrenceretligt, således at der opnås et efficient 
resultat? 

1.3. Synsvinkel 
Specialeafhandlingen anlægger det relevante marked som synsvinkel. Det relevante marked udledes i denne 
afhandlings kapitel 3. Dette valg af synsvinkel medvirker til at tydeliggøre de overordnede konsekvenser på 
markedet, når der eksisterer konsortiedannelser. I denne forbindelse vil afhandlingens analyser inddrage både 
konsekvenserne for ordregiver og tilbudsgiverne. Dette medvirker til at skabe et helhedsbillede af de samlede 
konsekvenser konsortiedannelser medfører, hvorefter det i højere grad er muligt at angive en fyldestgørende 
og korrekt henvisning til de danske domstole, om hvorledes sager omhandlende konsortier i fremtiden bør 
bedømmes. 

1.4. Afgrænsning 

1.4.1. Juridisk afgrænsning 
Denne specialeafhandling vil ikke foretage en dybdegående analyse af udbudsreglerne. Afhandlingen vil ikke 
indeholde en redegørelse af udbudsrettens historik. På baggrund af EU-udbudsretten er nogle grundlæggende 
udbudsretlige principper udviklet, således at medlemsstaterne ikke favoriserer egne nationale virksomheder, 
men at virksomheder på tværs af medlemsstaterne kan indgå i konkurrencen om offentlige kontrakter. Der vil 
ikke foretages en gennemgang af de grundlæggende principper, navnlig i) ligebehandlingsprincippet, ii) 
                                                   
4 U.2019.102 S. Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S mod Konkurrencerådet 
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gennemsigtighedsprincippet og iii) proportionalitetsprincippet. Disse principper skal overholdes i alle faser af 
en udbudsproces. Dog behandler denne afhandling ikke udbudsretlige problematikker, da udbudsreglerne blot 
anvendes til at skitsere adgangen til indgåelse af konsortier i udbudsretlig henseende. 
 
Ydermere vil afhandlingen ikke behandle vertikale aftaler, der karakteriseres som værende aftaler mellem 
aktører på forskellige trin i omsætningskæden, da der oftest ikke findes at eksistere konkurrenceretlige 
problematikker i disse konstellationer. Disse aktører vil sjældent være at opfatte som konkurrenter og aftaler 
mellem dem vil derfor som udgangspunkt ikke udgøre en konkurrencebegrænsning i strid med 
konkurrencelovgivningen. 
 
Specialeafhandlingen vil ikke behandle KRL § 11 samt TEUF art. 102, vedrørende misbrug af dominerende 
stilling, da Vejmarkeringssagen ikke tager udgangspunkt i, at tilbudsgiverne LKF og Eurostar gennem deres 
konsortiesamarbejde havde misbrugt deres dominerende position på markedet. Det kunne være muligt, at LKF 
og Eurostar opnår en dominerende stilling på markedet som følge af deres konsortieaftale. Dette må formodes 
at være tilfældet, da de er de to største virksomheder på markedet. På længere sigt vil der således kunne være 
en risiko for, at de, som følge af deres samarbejde, kan udnytte denne dominerende position til at fordreje 
konkurrencen på markedet. 

1.4.2. Økonomisk afgrænsning 
Som beskrevet ovenover vil denne afhandling ikke beskæftige sig med vertikale samarbejdsaftaler. Dette 
gælder ligeledes for afhandlingens økonomiske analyse, hvorfor der ses bort fra konsekvenserne af disse 
former for aftaler. Denne afhandling behandler og anvender ikke de matematiske ligninger samt notationer fra 
auktionsteorien. En gennemgang af disse vurderes ikke at kunne bidrage til den økonomiske analyse, hvorfor 
der udelukkende anvendes de generelle betragtninger, der følger af auktionsteorien. 
 
Endvidere vil der ikke foretages en indgående analyse af transaktionsomkostningerne forbundet med 
Vejmarkeringssagen. Dog inddrages der generelle transaktionsomkostningsperspektiver, hvor det findes 
relevant. Herunder medtages aktørernes budomkostninger ikke som en relevant faktor for størrelsen af 
tilbudsgivernes bud. 

1.4.3. Integreret afgrænsning 
Afhandlingen vil ikke foretage en de lege ferenda analyse. De lege ferenda er et udtryk for en overvejelse af, 
hvordan retsstillingen på et retsområde bør være og dermed forslag til lovgiver om, hvorvidt en lov eller regel 
bør ændres, eller hvordan en lov bør udformes.5 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven6 bliver 
anvendt af tilbudsgivere, der danner sig overblik over reglerne på området. Det er af stor betydning for disse, 
at vejledningen korrekt afspejler gældende ret, og at det let kan afkodes for tilbudsgiverne, hvornår et 
konsortiesamarbejde vil være lovligt eller ej. Den seneste revidering af vejledningen blev foretaget i oktober 
2018 efter Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen. Dog blev der ikke med revideringen opnået 
en klarhed, hvorfor det vil være nærliggende at foretage en yderligere revidering umiddelbart efter Højesterets 
afgørelse, således at vejledningen klart giver udtryk for retsstillingen. Det findes ikke at være hensigtsmæssigt 

                                                   
5 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 30 og Ross, 2013, s. 416-420 
6 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning “Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” 
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at udarbejde en de lege ferenda anbefaling og dermed et forslag til en sådan ændring, før Højesteret har afsagt 
dom i sagen, og forhåbentligt skabt klarhed på området. 

1.5. Metode 

1.5.1. Juridisk metode 
I dette afsnit beskrives den i afhandlingen anvendte retsteori samt den retsdogmatiske metode og 
retskildelæren, der anvendes til at belyse den juridiske problemformulering. Herunder beskrives hvilke 
nationale og EU-retlige retskilder, der inddrages i den juridiske analyse. 

1.5.1.1. Retsteori 
I denne specialeafhandling søges det juridiske spørgsmål løst ved anvendelse af retsteorien den europæiske 
realistiske retspositivisme. Denne nye retsteori er udviklet af Christina Tvarnø og Ruth Nielsen som en syntese 
af retspositivismen (Kelsen og Tuori) og Alf Ross’ realistiske retsteori.7 
 
I denne teori anlægges “one big system”-modellen, hvorefter national dansk ret samt national ret i de øvrige 
EU-medlemsstater betragtes som værende delsystemer af EU-retten.8 Dette indebærer, at den europæiske 
realistiske retspositivisme anskuer retten ud fra en monistisk synsvinkel, hvor det integrerede retssystem både 
består af danske, EU-retlige og folkeretlige retskilder.9 Dette understøttes af principperne om EU-rettens 
direkte virkning10 og forrang11 samt pligten til EU-konform fortolkning ved alle EU’s medlemsstaters nationale 
domstole.12 EU-rettens direkte virkning medfører, at traktatbestemmelser er umiddelbart direkte anvendelige, 
såfremt disse er præcise og ubetingede.13 Det påhviler de nationale retsanvendere, navnlig dommere og 
administrative myndigheder, at skabe normharmoni ved national fortolkning af en traktatbestemmelse.14 De 
nationale myndigheder skal derfor sikre, at der sker en overholdelse af traktatens bestemmelser. Ligeledes er 
medlemsstaternes nationale domstole underlagt en forpligtelse til at stille EU-Domstolen præjudicielle 
spørgsmål ved fortolkningstvivl vedrørende anvendelse af EU-retten.15 Især EU-rettens forrang fremhæves 
som et hovedelement i europæisk realistisk retspositivisme.16 Da denne afhandling beskæftiger sig med 
retsområder, der i høj grad er influeret af EU-retten og EU-Domstolens afgørelser, findes den europæiske 
realistiske retspositivisme at være den bedst anvendelige retsteori på grund af dens høje værditillægning af 
EU-retten. Nedenfor gennemgås de to vigtige principper om EU-rettens forrang og pligten til EU-konform 
fortolkning, og deres betydning i samspillet med national ret. 

                                                   
7 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 467 
8 Ibid., s. 471 
9 Ibid., s. 477 
10 Sag 26/62 N.V. Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & Loos mod Den Nederlandske 
Finansforvaltning 
11 Sag 6/64 Flaminio Costa mod ENEL (herefter “Costa mod ENEL”) 
12 Sag 14/83 Sabine von Colson og Elisabeth Kamann mod Land Nordrhein-Westfalen (herefter “von Colson”) 
13 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 113 
14 Ibid., s. 113 
15 Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (herefter “TEUF”) art. 267 
16 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 484 
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1.5.1.1.1. EU-rettens forrang 

Såfremt en national retsregel strider mod en EU-regel, påhviler det de nationale retsanvendere at tilsidesætte 
den nationale regel.17 Med andre ord har EU-retten forrang for national ret, såfremt en national retsregel ikke 
er forenelig med EU-retten. Dette princip er ikke udtrykkeligt fastslået i selve Traktaten, men fremgår af 
erklæring nr. 17 til Lissabon-Traktaten, der henviser til EU-Domstolens praksis. EU-Domstolen tog for første 
gang stilling til, hvordan en EU-retligt modstridende national retsregel skal anskues i sag 6/64, Costa mod 
ENEL. EU-Domstolen bemærkede følgende: 
 

“(...) at den af traktaten affødte ret, der hidrører fra en autonom rets- kilde, på grund af sin selvstændige 
natur retsligt må gå forud for en hvilken som helst national bestemmelse, idet den ellers ville miste sin 
fællesskabskarakter, og idet selve retsgrundlaget for Fællesskabet ellers ville blive bragt i fare; (...)”18 

 
Ovenstående citat leder frem til konklusionen, hvor EU-Domstolen konkluderede, at: “Da en senere ensidig 
retsakt ikke kan gå forud for fællesskabsretten, (...)”.19 Dette understreger EU-rettens betydning og karakter. 
Med forrangsprincippet sikres en effektiv virkning og ensartet anvendelse af EU-retten. 

1.5.1.1.2. EU-konform fortolkning 

Det påhviler dommere og de administrative myndigheder at foretage EU-konform fortolkning. Særligt to 
traktatbestemmelser, navnlig Traktaten om Den Europæiske Union (herefter “TEU”) art. 4, stk. 3 og TEUF 
art. 288, understreger pligten til EU-konform fortolkning. Det fremgår af TEU art. 4, stk. 3, at i medfør af 
princippet om loyalt samarbejde skal der eksistere en gensidig respekt mellem Unionen og medlemsstaterne, 
hvorefter disse bistår hinanden ved gennemførelsen af de opgaver, der følger af traktaterne. Der eksisterer 
dermed en forpligtelse til EU-konform fortolkning for medlemsstaterne i alle deres roller som stat, navnlig 
både i administrative myndigheder og domstole.20 EU-Domstolen har i sin praksis henvist til disse 
traktatbestemmelser i forbindelse med EU-konform fortolkning. 
 
I sag C-14/83, von Colson, fastslog EU-Domstolen, at medlemsstaterne er forpligtede til at fortolke en national 
bestemmelse i overensstemmelse med et direktivs ordlyd og formål.21 EU-Domstolen har i sag C-271/97, 
Deutsche Post, udvidet retsanvendelsesområdet for EU-konform fortolkning til også at omfatte 
traktatbestemmelser. EU-Domstolen konstaterede, at “(...) de nationale domstole er forpligtet til, i videst muligt 
omfang, at fortolke nationale retsforskrifter i lyset af ordlyden af og formålet med de relevante 
fællesskabsbestemmelser, særligt traktatens artikel 119, (...)”.22 Ovenstående EU-Domstols praksis belyser de 
nationale myndigheders pligt til at sikre overensstemmelse, når en retsregel fortolkes. 

1.5.1.2. Retsdogmatisk metode 
Under retsteorien europæisk realistisk retspositivisme er den primære retsvidenskabelige metode 
retsdogmatikken, hvorfor den retsdogmatiske metode ligeledes vil anvendes i dette speciale.23 Anvendelsen af 
retsdogmatikken i analyser indebærer en systematisering, beskrivelse samt fortolkning og analyse af de 

                                                   
17 Se fodnote 11 
18 Sag 6/64, Costa mod ENEL, s. 536 
19 Ibid., s. 540 
20 Tvarnø & Nielsen, s. 206 
21 Sag C-14/83, von Colson, pr. 26 
22 De forenede sager C-270/97 og C-271/97, Deutsche Post AG mod Elisabeth Sievers og Brunhilde Schrage, pr. 64 
23 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 487 
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relevante retskilder for at udlede gældende ret (de lege lata).24 Retsdogmatikken er således læren om normer, 
hvorved retskilderne defineret i retskildelæren nedenfor anvendes til at finde frem til gældende ret på det 
pågældende område.25 På baggrund af den valgte retsteori vil retsdogmatikken i denne afhandling både 
behandle national ret, EU-ret og folkeret som et integreret enhedssystem.26 
På baggrund af dette defineres gældende ret i europæisk realistisk retspositivisme som regler, der anvendes i 
juridisk praksis, da anvenderne ved brug af den retsdogmatiske analyse finder, at reglerne tilhører 
retssystemet.27 Det er en forudsætning, at der er en rimelig grad af konsensus mellem domstole, lovgivere og 
juridiske forskere, for at en regel kan anses som værende gældende ret under europæisk realistisk 
retspositivisme.28 

1.5.1.3. Retskildelære 
Retskildelæren er læren i normer og omhandler retskildernes (normernes) indhold, prioritering, forpligtende 
virkning og politiske legitimation.29 Inden for retskildelæren findes ingen rangorden mellem retskilderne, 
hvorfor ingen af retskilderne som udgangspunkt tillægges større værdi end andre. På trods af dette eksisterer 
der gennem fortolkningsprincippet lex superior et rangordenshierarki30, hvorefter en trinhøjere norm går forud 
for en trinlavere norm.31 Heraf følger ligeledes EU-rettens forrang for national ret. 
Den retsdogmatiske analyse klarlægger den metodiske rækkefølge, hvorefter de relevante retskilder 
undersøges og inddrages i udledelsen af gældende ret på området for konsortiedannelse. Således må regulering 
anvendes først og herefter praksis, sædvaner, fortolkningsprincipper, retsprincipper samt forholdets natur i det 
omfang, det er relevant. 

1.5.1.3.1. Regulering 

Som belyst ovenfor vil behandlingen af problemstillingen ske på baggrund af national lovgivning, der tilhører 
retskilden regulering.32 På trods af dette er det fortsat relevant at belyse den EU-retlige regulering og 
principperne herfor, idet europæisk realistisk retsteori anvendes. Desuden er den nationale lovgivning udviklet 
på baggrund af EU-retten, særligt traktatbestemmelserne, og de nationale myndigheder har en pligt til at sikre 
en konform fortolkning af reglerne.33 
 
Afhandlingen foretager en dybdegående analyse af Konkurrenceloven (herefter “KRL”)34, særligt lovens § 6, 
stk. 1 og 2, med henblik på at fastlægge, hvorvidt konsortier indgået på det danske udbudsmarked kan anses 
for at være konkurrencebegrænsende. KRL karakteriseres som værende en lovbekendtgørelse, som indeholder 
gennemførte lovændringer i form af en redaktionel sammenskrivning af den oprindelige lov og ændringer ved 
ressortministeriets foranstaltninger.35 Lovbekendtgørelser er dermed lovredigeringer foretaget af 

                                                   
24 Ibid., s. 29 
25 Ibid., s. 29 
26 Afhandlingens afsnit 1.5.1.1. Retsteori 
27 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 478 
28 Ibid., s. 478 
29 Ibid., s. 29 
30 Ibid., s. 33 samt Evald & Schaumburg-Müller, 2004, s. 277 
31 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 235 
32 Ibid., s. 48 
33 Sag 14/83 von Colson, pr. 26 
34 LBK 2018-03-01 nr. 155 Konkurrenceloven. Konkurrenceloven stammer fra Lov 1997-06-10 nr. 384 (hovedlov) 
35 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 73 
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ressortministeriet.36 En lovbekendtgørelse må derfor ikke forveksles med en lov eller bekendtgørelse, da disse 
er vedtaget af enten en lovgiver eller en administrativ myndighed inden for dennes kompetence.37 
 
De nationale konkurrenceregler skal ses i lyset af EU-konkurrencereglerne, da de danske 
konkurrencemyndigheder og domstole er forpligtet til at anvende TEUF art. 101, når KRL § 6 bringes i 
anvendelse. Den danske Konkurrencelov finder anvendelse, hvis samhandlen mellem medlemsstater ikke 
påvirkes af en given aftale eller adfærd.38 Den eneste forskel i anvendelsen af KRL § 6 og TEUF art. 101 er 
således eksistensen af samhandelspåvirkning. I Vejmarkeringssagen fandt Rådet, at der var 
samhandelspåvirkning. Det følger af Rådets forordning nr. 1/200339, art. 3, stk. 1, at når en national myndighed 
anvender national konkurrenceret på et forhold omfattet af EF-Traktatens art. 81, stk. 1 (nu TEUF art. 101, 
stk. 1), skal EF-Traktatens art. 81, stk. 1 (nu TEUF art. 101, stk. 1) ligeledes anvendes. Således anvendes der 
i denne afhandling primær EU-retlig regulering i form af Lissabon-Traktaten, der trådte i kraft i 2009. Af 
primærretten vil særligt TEUF anvendes. 
KRL § 6, stk. 1 og 2 er formuleret parallelt med TEUF art. 101, stk. 1, hvorfor der i afhandlingen udelukkende 
henvises til KRL § 6, stk. 1 og 2. 
 
Udbudsloven40 anvendes kun sporadisk i afhandlingen til at klargøre rammerne for indgåelse af konsortier, 
herunder med særligt fokus på § 139, stk. 2. Ydermere vil der kort redegøres for § 49, ifølge hvilken et udbud 
kan opdeles i delkontrakter. Bemærkningerne til lovforslaget til Udbudsloven41 inddrages kort som 
fortolkningsbidrag for at fastlægge formålet med de udbudsretlige regler. 
 
Ydermere findes soft-law, som anses for ikke-bindende sekundærregulering i henhold til TEUF art. 288. 
Specialeafhandlingen vil anvende udvalgte meddelelser fra Kommissionen på konkurrenceområdet. Disse er 
ikke bindende for hverken Kommissionen, EU-Domstolen, medlemsstaterne eller øvrige aktører, men 
indeholder stadig en betydelig fortolkningsmæssig værdi.42 
 
Der inddrages desuden vejledninger på konkurrenceområdet udgivet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. 
Disse har karakter af ikke-bindende regulering, men anvendes i et vidt omfang af virksomheder som rettesnor 
til deres adfærd.43 Af særlig betydning er Vejledning om konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven, 
der blev revideret i oktober 2018 efter Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen. Således søges 
disse vejledninger at reflektere gældende ret på ethvert givent tidspunkt. 

1.5.1.3.2. Praksis 

1.5.1.3.2.1. Dansk praksis 

For at besvare den juridiske problemformulering er det relevant at inddrage og behandle praksis fra de danske 
domstole og administrative myndigheder, såsom Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Specialeafhandlingen 

                                                   
36 Ibid., s. 73 
37 Ibid., s. 73 
38 Smh. KRL § 6, stk. 1 og TEUF art. 101, stk. 1 
39 Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 
og 82 (herefter “Rfo nr. 1/2003”) 
40 Lov 2015-12-15 nr. 1564 Udbudsloven 
41 Forslag til Udbudsloven, FT 2015-16, tillæg A, L 19 
42 Neergaard & Nielsen, 2010, s. 152. 
43 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 79 
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tager sit udgangspunkt i Vejmarkeringssagen, der først blev anlagt hos konkurrencemyndigheden, 
Konkurrencerådet, som har kompetencen til at træffe afgørelse i disse typer af sager, jf. KRL 24, stk. 1.44 
Rådets afgørelser defineres som værende administrative afgørelser.45 Ud over Vejmarkeringssagen vil der i 
afhandlingen anvendes yderligere afgørelser fra Rådet til at belyse retsstillingen på området. Af særlig relevans 
er Catering-sagen og sagen om ortopædiske sko. De administrative afgørelser fra Rådet kan tillægges en vis 
retskildeværdi, da disse er af principiel eller særlig stor betydning.46 
 
I henhold til KRL § 19, stk. 1 kan afgørelser truffet af Rådet påklages til Ankenævnet, der er højeste 
administrative instans inden for konkurrenceretsområdet. Konsortiedeltagerne, Eurostar og LKF, klagede over 
Rådets afgørelse, hvorfor Konkurrenceankenævnet behandlede sagen. Ankenævnet har kompetence til at 
behandle klager over afgørelser truffet af Rådet.47 Kendelser afsagt af Ankenævnet må anses for at have en 
større retskildeværdi end Rådets afgørelser. 
 
Vejmarkeringssagen blev af Eurostar og LKF anket til de danske domstole, navnlig Sø- og Handelsretten.48 
Afgørelser fra judicielle organer, såsom domstolene, indeholder en præjudikatvirkning49 og kan danne 
præcedens for fremtidige sager med samme eller tilsvarende spørgsmål.50 Sø- og Handelsretten karakteriseres 
som værende en specialdomstol med erhvervsrelaterede sager.51 En afgørelses retskildeværdi kan have en 
betydning for øvrige tvisters udfald. Såfremt en sag omhandler et generelt spørgsmål, og ikke kun behandler 
de involverede parters indbyrdes forhold, vil denne have en præjudikatsværdi.52 

1.5.1.3.2.2. EU-retlig praksis 

I specialeafhandlingens juridiske kapitel vil EU-Domstolens praksis løbende inddrages, således at disse 
anvendes til fortolkningen og udledningen af gældende ret. EU-Domstolens praksis karakteriseres som 
værende en selvstændig EU-retlig retskilde, der medfører korrekt og ensartet fortolkning af EU-retten i alle 
medlemsstaterne, jf. sag C-283/81, CILFIT.53 EU-Domstolens praksis er endvidere bindende for alle 
medlemsstater, hvorfor de nationale administrative myndigheder og domstole er “(...) forpligtet til at lægge en 
eventuel afgørelse fra Domstolen til grund (...)”54 
 
Afhandlingen indeholder en righoldig EU-retlig praksis omhandlende konkurrencelovgivningen. Særligt bliver 
visse konkrete EU-retlige afgørelser løbende inddraget, idet disse bidrager til at klarlægge de 
konkurrenceretlige regler. Herunder bliver sagerne C-67/13 P, Groupement des cartes bancaires mod 
Kommissionen (herefter “Cartes Bancaires”), C-226/11, Expedia Inc. mod Autorité de la concurrence m.fl. 
(herefter “Expedia”), og C-209/07, Kommissionen mod Beef Industry Development Society Ltd og Barry 

                                                   
44 Konkurrencerådet er udpeget som national konkurrencemyndighed i Danmark i medfør af art. 35, stk. 1 i Rfo 1/2003, 
og har direkte kompetence til at anvende TEUF art. 101, jf. Rfo 1/2003 art. 5 
45 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 163 
46 BEK nr. 980 af 27/08/2015 om forretningsorden for Konkurrencerådet § 3, stk. 1, nr. 4 
47 BEK nr. 175 af 22/02/2013 om Konkurrenceankenævnet § 1, stk. 1 
48 Anke af Ankenævnets kendelser kan ske til Sø- og Handelsretten efter Retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 5. 
49 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 141 
50 Ibid., s. 146 
51 Bang-Pedersen, 2017, s. 156 
52 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 142 
53 Sag C-283/81, Srl CILFIT og Lanificio di Gavardo SpA mod Ministero della Sanità, pr. 7 
54 Sag C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft mbH m.fl. (I) mod Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, 
pr. 50 
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Brothers (Carrigmore) Meats Ltd. (herefter “BIDS”), anvendt til at tydeliggøre sondringen mellem til formål- 
og til følge-overtrædelser og betydningen heraf. 
 
Afhandlingen inddrager desuden afgørelser fra EU-Retten. Retten er en selvstændig EU-retlig domstol, der har 
kompetence til at behandle visse sager i første instans.55 En række af Rettens afgørelser kan appelleres til EU-
Domstolen. Særligt anvendes sag T-472/13, H. Lundbeck A/S og Lundbeck Ltd mod Kommissionen (herefter 
“Lundbeck”). Afgørelser fra Retten må tillægges en vis retskildeværdi i anvendelsen af den juridiske metode. 

1.5.1.3.2.3. Fremmed ret 

I afhandlingen vil der i et vist omfang inddrages retspraksis fra andre lande og domstole. Retspraksis fra 
svenske domstole i Cement-sagen56 inddrages til at udlede hvilke hensyn, der bør tillægges i en 
konkurrenceretlig kapacitetsvurdering, ligesom afhandlingen yderligere vil inddrage en afgørelse fra den 
litauiske konkurrencemyndighed.57 Ydermere inddrages to norske sager samt EFTA-Domstolens besvarelse af 
præjudicielle spørgsmål i den ene sag.58 Sagerne anvendes til at fastlægge kapacitetsbegrebet og -vurderingen. 
Generelt kan det være vanskeligt at tillægge fremmed ret en betydning, og det anses typisk for ikke at kunne 
tillægges en retskildeværdi i dansk ret.59 I retsteorien europæiske realistiske retspositivisme anskues EU’s 
medlemsstater, herunder Sverige og Litauen, som værende en del af det samme system.60 Norge er et EØS-
land og er derfor underlagt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen).61 EØS 
art. 53, stk. 1 har samme indhold som TEUF art. 101, stk. 1. Fremmed ret kan tillægges større værdi, når der 
foretages fortolkning af en lov, der har baggrund i international ret.62 Dermed vil fremmed ret anvendes som 
fortolkningsbidrag til yderligere at belyse problemstillingen. 

1.5.1.3.3. Fortolkning 

Ved enhver juridisk analyse er det relevant at sondre mellem de forskellige fortolkningsmetoder, der varierer, 
afhængigt af om man befinder sig i EU-retten eller i national ret.63 
 
I denne afhandling anvendes først en objektiv ordlydsfortolkning. Der vil foretages en objektiv 
ordlydsfortolkning af KRL § 6, stk. 1 og 2 for at afdække den naturlige eller sædvanlige sprogforståelse af 
lovteksten. Ved denne fortolkningsmetode ses der udelukkende på lovteksten uden inddragelse af 
forarbejderne.64 Der, hvor TEUF inddrages i analysen, vil der foretages en objektiv formålsfortolkning af 
traktatens bestemmelser. Denne fortolkningsmetode indebærer en afdækning af den pågældende bestemmelses 
betydning under inddragelse af formålsangivelserne, der som oftest er at finde i præamblerne eller i de 

                                                   
55 TEUF art. 256 
56 Stockholms Tingsrätts dom i Cementa och Aalborg Portland og Marknadsdomstolens dom i samme sag 
57 Litauens konkurrencemyndigheds afgørelse af 21. december 2017 i sag mod UAB Irdaiva og AB Panevezio statybos 
trestas 
58 E-03/16 Ski Taxi SA, Follo Taxi SA samt Ski Follo Taxidrift A/S v Staten v/Konkurransetilsynet (herefter “Ski 
Taxi”) 
59 Blume, 2016, s. 281 
60 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 470 
61 EF-Tidende nr. L 001 af 03/01/1994 s. 0003 - 0036 
62 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 260 
63 Ibid., s. 203 
64 Ibid., s. 69 og 220 
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indledende bestemmelser i en EU-retsakt.65 EU-Domstolen anvender objektiv formålsfortolkning i dens 
afgørelser.66 
 
Ydermere anvendes fortolkningsmetoden subjektiv fortolkning ved fortolkning af KRL § 6, stk. 1 og 2. 
Subjektiv fortolkning sker under inddragelse af lovforarbejderne og lovbemærkningerne til KRL, idet der ved 
denne fortolkningslære inddrages lovgivers vilje med loven.67 
 
Der vil ved afdækningen af KRL § 6, stk. 1’s anvendelsesområde foretages en indskrænkende fortolkning. 
Indskrænkende fortolkning indebærer, at forhold, der ville falde under reglens almindelige sproglige 
betydning, holdes uden for anvendelsesområdet.68 

1.5.1.3.4. Juridisk litteratur 

I afhandlingen anvendes i vidt omfang juridisk litteratur. Det er omdiskuteret, hvorvidt juridisk litteratur kan 
kvalificeres som værende en retskildetype med en retskildemæssig værdi.69 Juridisk litteratur kan være præget 
af en forfatters opfattelse af, hvad gældende ret er.70 Specialeafhandlingen anlægger europæisk realistisk 
retspositivisme som retsteori, hvorved opfattelsen af juridisk litteratur er at denne er en del af praksis i 
retssystemet, grundet “the one big system”.71 Det følger af den kritiske retspositivisme, at retssystemet omfatter 
forskellige praksisser, herunder juridisk forskning.72 Juridisk litteratur kan bidrage med teoretiske værktøjer til 
brug for den retsdogmatiske analyse.73 Da der eksisterer usikkerhed om den konkurrenceretlige vurdering af 
konsortier, kan juridisk forskning bidrage til den juridiske argumentation, hvorfor denne tillægges en vis 
retskildemæssig værdi. Dette understøtter retsteoriens, europæisk realistisk retspositivisme, opfattelse af 
juridisk forskning. 

1.5.2. Økonomisk metode 
Specialeafhandlingen anvender den deduktive metode, hvorved der tages udgangspunkt i bestemte 
eksisterende økonomiske teorier, der anvendes til at analysere den pågældende situation.74 I denne 
specialeafhandling tages der udgangspunkt i en case, navnlig Vejmarkeringssagen. 
 
Afhandlingen vil foretage en økonomisk analyse af, i hvilken grad konsortiedannelse begrænser den effektive 
konkurrence på markedet. Til besvarelsen af det økonomiske spørgsmål vil der i denne afhandling anvendes 
auktionsteori. Auktionsteori bygger på spilteori, der er en videreudvikling af neoklassisk teori.75 
Auktionsteorien adapteres i denne afhandling til at analysere udbudssituationer.76 Dermed analyseres 
tilbudsgiverens strategier, samt hvilken betydning disse har for ordregivers profit. Anvendelsen af 
auktionsteori er hensigtsmæssig til at undersøge konkurrencesituationer, hvor der foreligger asymmetrisk 
                                                   
65 Ibid., s. 253 
66 Tvarnø & Nielsen, s. 253 samt Neergaard & Nielsen, 2010, s. 114 
67 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 69 
68 Ibid., s. 228 
69 Blume, 2016, s. 188 
70 Ibid., s. 188-189 
71 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 165 
72 Ibid., s. 165 
73 Ibid., s. 165 
74 Andersen, 2013, s. 31 
75 Knudsen, 1997, s. 83 
76 Klemperer, 1999, s. 228 
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information.77 Analyseenheden inden for spilteorien tager sit udgangspunkt i den enkelte beslutningsenhed, 
som i dette tilfælde er virksomheden.78 Analyseniveauet i spilteorien er branchen.79 I nærværende afhandling 
anses branchen som det relevante marked. Den nærmere definition af hvad det relevante marked er, udledes i 
afhandlingens kapitel 3, Markedsafgrænsning. 
 
Denne specialeafhandling tager udgangspunkt i førstepris udbud, hvorved den vindende tilbudsgiver er den, 
der har budt den laveste pris og vinder det, den har budt.80 Denne auktionsmodel er mest passende på en 
udbudssituation efter de danske udbudsregler. Spilteoriens primære domæne er det strategiske 
rationalitetsbegreb.81 Spilteorien arbejder med grundlæggende adfærdsteoretiske antagelser, hvorved der ses 
på de beslutnings- eller interaktionssituationer, som de økonomiske aktører er placeret i.82 En grundlæggende 
forudsætning under anvendelsen af denne teori er at der foreligger interdependens mellem spillerne. Dermed 
afhænger placeringen af tilbudsgivernes budgivningsstrategi af hvordan de øvrige tilbudsgivere vælger at 
byde.83 Tilbudsgivernes strategiske rationalitet medfører, at de vælger strategier, der udløser et højere payoff 
frem for strategier, der giver et lavere payoff, og spillerne er dermed profitmaksimerende.84 Denne afhandlings 
økonomiske analyse vil antage risikoneutralitet for alle involverede aktører, hvorefter disse vil søge at 
maksimere deres profit.85 
 
I forlængelse af den spilteoretiske analyse tilbudsgivernes budstrategier vil afhandlingen foretage en analyse 
af konsortiers mulige effektivitetsgevinster og synergieffekter. Herigennem undersøges hvilke 
produktionsøkonomiske effekter der følger af konsortiedeltagernes samarbejde. 

1.5.3. Integreret metode 
Afhandlingens kapitel 6 kombinerer juraen og økonomien for at fastlægge, hvordan konsortieaftaler 
fremadrettet bør vurderes konkurrenceretligt, således at der opnås et efficient resultat. Den integrerede analyse 
tilsigter at foretage en retspolitisk anvisning under inddragelse af retsøkonomiske perspektiver for at 
fremkomme med den mest hensigtsmæssige retsstilling på området for konsortiedannelser i dansk ret. 
 
Alf Ross fremførte, at en retspolitisk analyse indeholder en formulering af konklusioner i form af anvisninger 
til lovgiver eller dommer.86 I denne afhandling foretages der en de sententia ferenda anbefaling. De sententia 
ferenda er en analyse, som har til formål at angive over for retsanvenderen, dommeren og domstolene, hvordan 
anvendelsen af love og regler bør være i forhold til afgørelser af konkrete sager.87 Udarbejdelsen af en de 
sententia ferenda anbefaling skyldes, at Vejmarkeringssagen rejser tvivl om fortolkningen af KRL § 6, stk. 1, 
og kan danne præcedens for fremtidige afgørelser omhandlende den konkurrenceretlige vurdering af et 
konsortium. Retsanvendere kan dermed medvirke til at skabe en klarhed over fortolkningen af KRL § 6, stk. 
1. Ydermere eksisterer der et hierarki inden for domstolene, hvorefter afgørelser afsagt af Højesteret tillægges 
                                                   
77 Knudsen, 1997, s. 83 
78 Ibid., s. 66 
79 Ibid., s. 66 
80 Klemperer, 1999, s. 229 
81 Knudsen, 1997, s. 89 
82 Ibid., s. 90 
83 Ibid., s. 88 
84 Ibid., s. 89-90 
85 Krishna, 2010, s. 37 
86 Ross, 2013, s. 426 
87 Ross, 2013, s. 421 ff. samt Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 30 
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højest præjudikatsværdi.88 Højesterets afgørelse i Vejmarkeringssagen kan således have stor betydning for, 
hvordan konkurrencemyndigheder samt domstole vurderer konsortier konkurrenceretligt i fremtiden. Således 
findes i det denne afhandling mest presserende at foretage en de sententia ferenda anbefaling således at 
Højesteret klarlægger retsstillingen på den mest optimale måde. 
 
For at besvare det integrerede spørgsmål inddrages endvidere Generaladvokat N. Wahls udtalelser og forslag 
til afgørelse i Cartes Bancaires. Retskildeværdien af udtalelser fra generaladvokaterne er tvivlsom, og anses 
generelt ikke for at være bindende overfor Domstolen eller for sagens parter.89 I de tilfælde hvor der hersker 
tvivl om retsstillingen på et givent område, er generaladvokaternes udtalelser et nyttigt redskab til at danne sig 
et indtryk af problemstillingerne.90 Da EU-Domstolens domme afgives uden dissens, kan generaladvokaternes 
udtalelser anvendes til at udlede eventuelle modstridende synspunkter.91 
 
Retsøkonomien supplerer med en teoretisk analyse og vurdering af reglernes forventede implikationer for de 
aktører, som reglerne er rettet mod.92 Økonomisk teori udtaler sig ikke om, hvorvidt en given situation er 
retfærdig eller ej.93 Ydermere kan det ikke på baggrund af økonomisk teori vurderes, hvorvidt en konkret 
fordeling af ressourcerne er socialt ønskværdig. Derved bliver det nødvendigt at anvende et økonomisk 
efficienskriterium i sammenhæng med retspolitikken for at udlede, hvorvidt en retspolitisk anvisning skaber 
efficiens. De økonomiske perspektiver inddrages derfor for at undersøge konsekvenserne af den 
konkurrenceretlige vurdering Højesteret vil anlægge i Vejmarkeringssagen. Der vil foretages en retspolitisk 
anvisning til Højesteret, angående hvad dens afgørelse bør være i sagen, under hensyntagen til sagens mulige 
præjudikatsværdi og derved de økonomiske konsekvenser, dette måtte medføre. 
 
Indenfor økonomisk teori anvendes oftest Pareto- eller Kaldor-Hicks-efficiens. Pareto-efficiens henviser til 
den situation, hvor det ikke er muligt at foretage en reallokering af markedets ressourcer, der stiller en aktør 
bedre uden at stille mindst én anden aktør værre.94 Anvendelsen af Pareto-kriteriet er ikke hensigtsmæssigt i 
konkurrenceretlige vurderinger. Det gælder generelt at Pareto-kriteriet er vanskeligt at anvende på virkelige 
situationer, da en ændring i lovgivningen eller fortolkningen af denne ofte vil føre til negative konsekvenser 
for mindst én aktør. Anvendelsen af Pareto-kriteriet kan derfor føre til, at visse forbedringer ikke foretages, på 
trods af at handlingen ville føre til et større samfundsmæssigt overskud. Kaldor-Hicks-efficiens refererer til 
der, hvor samfundsvelfærden maksimeres.95 Dette kriterie tager dog ikke hensyn til, hvorvidt fordelingen er 
retfærdig, hvorfor analysen ligeledes vil inddrage et socialt perspektiv. 

1.6. Struktur 
Afhandlingen er delt op i syv kapitler. Afhandlingens kapitel 1 fastlægger de overordnede rammer for specialet, 
herunder hvad den juridiske, økonomiske og integrerede del af specialet vil behandle og teorierne og 
metoderne herfor. Endvidere indeholder kapitel 1 en negativ afgrænsning af, hvad specialet ikke vil behandle. 
 
                                                   
88 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 142 
89 Tvarnø & Nielsen, 2017, s. 158 samt Blume, 2016, s. 280 
90 Ibid., s. 158  
91 Ibid., s. 158  
92 Ibid., s. 465 
93 Posner, 1992,  s. 14 
94 Ibid., s. 13 
95 Ibid., s. 13-14 
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Kapitel 2 indeholder en beskrivelse Vejmarkeringssagen, herunder en redegørelse for sagen faktum. Ydermere 
indeholder kapitlet en gennemgang Konkurrencerådets, Konkurrenceankenævnets og Sø- og Handelsrettens 
afgørelser i sagen. 
 
Kapitel 3 beskriver det relevante marked, herunder det relevante produktmarked og geografiske marked, samt 
markedskoncentrationen. Kapitlet indeholder dermed en markedsafgrænsning af Vejmarkeringssagen med 
inddragelse af både juridisk og økonomisk teori. 
 
Kapitel 4 behandler de juridiske aspekter af konsortiesamarbejde og de konkurrenceretlige overvejelser der 
eksisterer i henhold til dansk ret. Der vil først beskrives retsgrundlaget for adgangen til indgåelse af konsortier 
efter Udbudsloven. Herefter foretages en indledende beskrivelse af de overordnede formål med 
konkurrencereglerne, samt en udledning af indholdet af KRL § 6, stk. 1 og 2, TEUF art. 101, stk. 1, samt 
mulighederne for fritagelse. Dernæst behandles, hvornår LKF og Eurostar kan anses for at være konkurrenter, 
herunder hvilke elementer, der bør indgå i denne vurdering. Afsluttende foretages en analyse af, hvornår aftaler 
har til formål at begrænse konkurrencen, samt en vurdering af konsortieaftalen mellem parterne. 
 
Kapitel 5 indeholder en økonomisk analyse af konsortiedannelsers påvirkning på den effektive konkurrence. I 
dette kapitel foretages en auktionsteoretisk behandling af hvornår konsortier kan begrænse den effektive 
konkurrence, samt hvilken påvirkning dette vil have på tilbudsgivernes prisfastsættelse. Ydermere analyseres 
de mulige gevinster der kan opstå som følge af et konsortiesamarbejde. 
 
Kapitel 6 kombinerer de to videnskabelige discipliner jura og økonomi, således at der opnås en integreret 
analyse af, hvordan konsortieaftaler fremadrettet bør vurderes konkurrenceretligt, således at der opnås et 
efficient resultat. I kapitel 6 foretages en retspolitisk analyse, navnlig en de sententia ferenda analyse af 
Vejmarkeringssagen, hvor der gives en anbefaling til Højesteret om, hvordan Vejmarkeringssagen bør 
vurderes. Anbefalingen udarbejdes på baggrund af en efficiensanalyse ud fra retsøkonomiske betragtninger. 
 
Specialeafhandlingens afsluttende del, kapitel 7, indeholder en sammenfattende konklusion af 
specialeafhandlingens forskellige analyser. 
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Kapitel 2: Vejmarkeringssagen 
Dette kapitel indeholder en redegørelse for sagen vedrørende Dansk Vejmarkerings Konsortiums gang og 
behandling hos de nationale konkurrencemyndigheder samt Sø- og Handelsretten. Kapitlet tjener det formål at 
skabe overblik for den resterende del af denne afhandling, hvis tre analyser alle vil tage deres udgangspunkt i 
denne sag. Kort behandles sagens faktum og herefter beskrives henholdsvis Konkurrencerådets96, 
Konkurrenceankenævnets97 og Sø- og Handelsrettens98 afgørelser i sagen. 

2.1. Sagens faktum 
Vejdirektoratet udbød i 2014 kørebaneafmærkningen i tre distrikter i Danmark.99 De tre distrikter var 
Syddanmark, Sjælland og Hovedstaden.100 Udbuddet af kørebaneafmærkningen omfattede årene 2014-2017101 
og vedrørte genmarkering af dele af det statslige vejnet i tre distrikter.102 Det statslige vejnet udgør omkring 5 
% af det samlede offentlige vejnet, og næsten halvdelen af al trafik i Danmark foregår på det statslige vejnet.103 
 
Sagens spørgsmål var, om aktørerne, Eurostar Danmark A/S (herefter “Eurostar”) og LKF Vejmarkering A/S 
(herefter “LKF”), der havde afgivet tilbud som et konsortium, overtrådte forbuddet mod at indgå 
konkurrencebegrænsende aftaler efter konkurrencelovgivningen, særligt KRL § 6, stk. 1 og TEUF art. 101, 
stk. 1. LKF og Eurostar var henholdsvis den største og andenstørste aktør på markedet.104 Det bemærkes, at 
LKF ikke længere er aktiv i udlægningen af vejmarkering, idet selskabet i 2016 frasolgte 
entreprenørvirksomheden indenfor vejmarkering og efterfølgende har skiftet navn til GVCO A/S.105 I denne 
afhandling vil der henvises til LKF, da det er denne virksomhedskonstruktion, der eksisterede på tidspunktet 
for det omtalte udbud, og derfor den der er relevant i vurderingen af konsortiets lovlighed. 
 
Tildelingskriteriet for udbuddet var valgt til laveste pris.106 Tre aktører valgte at byde på udbuddet, navnlig i) 
Lemminkäinen A/S, ii) Guide-Lines og iii) Dansk Vejmarkerings Konsortium (herefter “DVK”), bestående af 
LKF og Eurostar.107 Konsortiet var det eneste af de tre aktører, som valgte at byde på alle tre distrikter, 
Syddanmark, Sjælland og særligt distrikt Hovedstaden.108 DVK vandt udbuddet blandt andet fordi, at 
konsortiet var den eneste aktør, som tilbud Vejdirektoratet en rabat, såfremt DVK blev vinder af mere end et 

                                                   
96 Konkurrencerådets afgørelse BET-14/04158 Dansk Vejmarkerings Konsortium (herefter “Rådets afgørelse i 
Vejmarkeringssagen”) 
97 Konkurrenceankenævnets kendelse KL-2-2015 og KL-3-2015 Eurostar Danmark A/S og LKF Vejmarkering A/S 
mod Konkurrencerådet (herefter “Ankenævnets afgørelse i Vejmarkeringssagen) 
98 U.2019.102 S. Eurostar Danmark A/S og GVCO A/S mod Konkurrencerådet 
99 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 28 
100 Ibid., pkt. 28 
101 Ibid., pkt. 118 
102 Ibid., pkt. 128 
103 Ibid., pkt. 50 
104 Ibid., pkt. 40 og 46 
105 Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen, s. 3 
106 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 6 
107 Ibid., pkt. 30 
108 Ibid., pkt. 31 
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distrikt i udbuddet.109 DVK tilbød en rabat på 5 %, hvis konsortiet vandt to distrikter og det samlede bud 
indeholdt en rabat på 20 %, hvis konsortiet fik tildelt alle tre distrikter.110 

2.2. Konkurrencerådets afgørelse af den 24. juni 2015 
Guide-Lines klagede den 24. marts 2014 til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter “Styrelsen”) over 
det etablerede konsortium, DVK.111 
 
I afgørelsen fastslog Rådet først retsstillingen for konsortiesamarbejder, hvorefter et konsortium er ulovligt, 
hvis konsortiedeltagerne individuelt har den fornødne kapacitet til at byde på opgaven.112 Rådet fandt, at de to 
virksomheder, LKF og Eurostar, havde indgået et ulovligt konsortium i strid med konkurrencereglerne, idet 
disse virksomheder objektivt set havde mulighed for at byde på opgaven hver for sig.113 LKF og Eurostar havde 
dermed indgået en konsortieaftale, som havde til formål at begrænse konkurrencen på markedet.114 
Konsekvensen af konsortiesamarbejdet var, at LKF og Eurostar reducerede antallet af mulige bud.115 Resultatet 
blev derfor at de to virksomheder havde indgået en konkurrencebegrænsende aftale efter KRL § 6, stk. 1, jf. 
stk. 2, nr. 1, og 3, samt TEUF art. 101, stk. 1, litra a og c, ved at fastsætte priser og opdeling af markedet ved 
udarbejdelsen og afgivelse af et fælles bud på udbuddet.116 Samarbejdet kunne ligeledes ikke fritages efter 
KRL § 8, stk. 1, idet betingelserne for fritagelse i medfør af en gruppefritagelse, ikke var opfyldt.117 

2.3. Konkurrenceankenævnets kendelse af den 11. april 2016 
Sagen blev senere indbragt for Konkurrenceankenævnet (herefter “Ankenævnet”), hvor Ankenævnet 
stadfæstede Rådets afgørelse på samme grundlag.118 Ankenævnet begrundede stadfæstelsen med, at konsortiet 
var af konkurrencebegrænsende karakter, idet virksomhederne i konsortiet hver især kunne deltage og byde på 
delaftalerne.119 Efter Ankenævnets opfattelse var LKF og Eurostar aktuelle konkurrenter.120 Ankenævnet 
konkluderede dermed at DVK havde indgået en konkurrencebegrænsende aftale efter KRL § 6, stk. 1.121 
 
Ankenævnets afgørelse blev herefter indbragt for Sø- og Handelsretten. 

                                                   
109 Ibid., pkt. 31 
110 Ibid., pkt. 30, tabel 1 vedrørende licitationsresultatet fra udbuddet 
111 Ibid., pkt. 26 
112 Ibid., afsnit 4.3.2.2. 
113 Ibid., pkt. 633-634 
114 Ibid., pkt. 789 
115 Ibid., pkt. 779 
116 Ibid., pkt. 854 
117 Ibid., pkt. 853 
118 Ankenævnets kendelse i Vejmarkeringssagen, s. 2 
119 Ibid., s. 17 
120 Ibid., s. 17 
121 Ibid., s. 18 
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2.4. Sø- og Handelsrettens dom af den 27. august 2018 
I Sø- og Handelsrettens afgørelse blev det indledende bemærket, at det afgørende for, om en konsortieaftale 
medfører en overtrædelse af KRL § 6 og TEUF art. 101, er om virksomhederne er ude af stand til hver for sig 
at afgive et samlet bud.122 
 
Sø- og Handelsretten udtalte, at konkurrencemyndighederne har til opgave at godtgøre, at sagsøgerens, 
Eurostar og LKF, egne kapacitetsberegninger ikke er korrekte.123 Endvidere bemærkede Sø-og Handelsretten 
at virksomhedernes kapacitetsberegninger, og dermed om virksomhederne havde mulighed for at løfte 
opgaven hver for sig, ikke må bygge på hypotetiske antagelser.124 
 
Sø- og Handelsretten fremhævede endvidere, at en tilbudsgiver ikke er afskåret fra at indgå i et konsortium 
med henblik på at give et samlet bud på en offentlig opgave, uagtet at denne havde kapacitet til at byde på 
delopgaver.125 I denne afgørelse tager Sø- og Handelsretten altså afstand fra tidligere fastslået praksis og 
anlægger et markant anderledes syn på, hvornår virksomheder kan tillades at indgå i konsortier. Sø- og 
Handelsretten fremførte som begrundelse herfor, at afskæringen fra at indgå i et konsortium i den ovenover 
nævnte situation, ikke nødvendigvis ville medvirke til at skærpe konkurrencen om opgaven.126 Ydermere 
påpegede Sø- og Handelsretten i deres begrundelse, at det afgørende spørgsmål i vurderingen af DVK’s 
lovlighed i henhold til KRL § 6 og TEUF art. 101, er, hvorvidt konsortiedeltagerne er i stand til hver for sig at 
byde på den samlede opgave.127 Sø- og Handelsretten vurderede, at udbudsmodellen skulle skabe incitamenter 
for tilbudsgiverne til at byde på samtlige distrikter, herunder særlig på baggrund af rabatstrukturen. Sø- og 
Handelsretten konkluderede, at konkurrencemyndighederne ikke havde foretaget den nødvendige bedømmelse 
af sagen.128 Af disse grunde ophævede Sø- og Handelsretten Rådets afgørelse 24. juni 2015 som blev stadfæstet 
ved Ankenævnets afgørelse den 11. april 2016.129 
 
Styrelsen ankede Sø- og Handelsrettens afgørelse til Højesteret, hvis dom i sagen afventes.  

                                                   
122 Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen, s. 357 
123 Ibid., s. 357 
124 Ibid., s. 357 
125 Ibid., s. 357 
126 Ibid., s. 357 
127 Ibid., s. 357 
128 Ibid., s. 358 
129 Ibid., s. 358 
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Kapitel 3: Markedsafgrænsning 
I dette kapitel vil der foretages en afgrænsning af det relevante marked, både ud fra økonomiske og juridiske 
perspektiver. I forhold til den juridiske problemstilling, der behandles i denne specialeafhandling, er det 
nødvendigt at foretage en markedsafgrænsning af det relevante marked for at kunne foretage en 
konkurrenceretlig vurdering af, hvorvidt parterne i Vejmarkeringssagen, LKF og Eurostar, er konkurrenter. 
Ligeledes må det relevante marked afgrænses for at kunne foretage en økonomisk vurdering af, hvorvidt den 
effektive på dette marked hæmmes. 
 
I Danmark er der primært syv markedsaktører inden for vejmarkering.130 Blandt de syv markedsaktører er fire 
af disse landsdækkende, navnlig Eurostar, LKF, Guide-Lines og Lemminkäinen. Udover disse større 
markedsaktører, eksisterer der tre øvrige aktører inden for vejmarkering i Danmark, Dan-markering ApS, EJ 
Vejstriber A/S og Østrup Striben, som alle er mindre aktører og ikke landsdækkende inden for vejmarkering. 
I Vejmarkeringssagen afgrænses markedet på baggrund af Vejdirektoratets efterspørgsel i udbuddet. I afsnit 
3.1. Det relevante produktmarked og geografiske marked vil der først foretages en gennemgang af, hvordan 
henholdsvis produktmarkedet og det geografiske marked i Vejmarkeringssagen er karakteriseret. Dernæst vil 
afsnit 3.2. Markedskoncentration indeholde en nærmere økonomiske undersøgelse af det pågældende marked. 

3.1. Det relevante produktmarked og geografiske marked 
Det følger af KRL § 5a, stk. 1, at der ved afgrænsning af det relevante marked skal tages hensyn til 
efterspørgsels- og udbudssituationen og den potentielle konkurrence, der er på markedet. Det er dermed 
fastslået i KRL § 5a, stk. 1, 1. pkt., at undersøgelsen af efterspørgsels- og udbudssituationen og den potentielle 
konkurrence indeholder en undersøgelse af det relevante produktmarked og geografiske marked. Det følger af 
bemærkningerne til KRL131 at analysen af det relevante produktmarked såvel som det relevante geografiske 
marked foretages efter Kommissionens meddelelse om markedsafgrænsning.132 Formålet med dette er, vurdere 
hvilke aktører på markedet der er konkurrenter, og hvorvidt disse er i stand til at begrænse virksomhedernes 
adfærd på markedet, og hermed skabe konkurrencebegrænsende effekter.133 
 
Ved afgrænsningen af det relevante produktmarked må der vurderes, hvilke produkter eller tjenesteydelser der 
af forbrugerne vil anses for værende indbyrdes substituerbare.134 Der skal således tages højde for produkternes 
egenskaber samt pris- og kvalitetsniveau, og hvorvidt disse kan anvendes til samme formål.135 I 
Vejmarkeringssagen fandt Styrelsen, at udlægning af symboler på veje som vejmarkering er en unik ydelse, 
der ikke kan substitueres med beslægtede områder, som opsætning af vejskilte eller kantmarkeringspæle.136 På 
baggrund af dette kan virksomheder, der opererer inden for henholdsvis vejmarkering og opsætning af 
vejskilte, ikke anses for at være konkurrenter. Styrelsen behandlede yderligere hvorvidt det var nødvendigt at 
foretage en segmentering af vejmarkeringsydelsen.137 Vejmarkering kan både udføres med termoplast, som er 

                                                   
130 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 56 
131 FT 1999-2000, tillæg B 
132 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets 
konkurrenceret (herefter “Kmedd om markedsafgrænsning”), pkt. 13 
133 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 298 
134 Ibid., pkt. 7 
135 Ibid., pkt. 7 og 36 
136 Ibid., pkt. 306 
137 Ibid., pkt. 309-310 
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den mest anvendte i Danmark, samt maling og tape.138 Både LKF og Eurostar beskæftiger sig udlægning af 
termoplast.139 Styrelsen vurderede dog, at det i denne sag ikke var relevant at tage stilling til en segmentering 
af markedet, da prisaftaler er af så alvorlig karakter, at en konklusion om hvorvidt KRL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, 
nr. 1 og 3 og TEUF art. 101, stk. 1, litra a og c er overtrådt, ikke vil være anderledes såfremt markedet blev 
segmenteret.140 
 
Markedsafgrænsningen udgør et centralt element i den samlede vurdering af konkurrenternes 
konkurrencemæssige position, når der indgås konsortieaftaler. Det relevante geografiske marked er det område 
for produkter eller tjenesteydelser, hvor der eksisterer tilstrækkelige ensartede konkurrencevilkår, og som 
tydeligt kan afgrænses fra beslægtede områder, på baggrund af forskellen i konkurrencevilkår.141 I denne 
vurdering må der både inddrages efterspørgsels- og udbudssubstitionsbetragtninger.142 
I Vejmarkeringssagen udbød Vejdirektoratet tre distrikter i Danmark, omfattende Syddanmark, Sjælland og 
Hovedstaden. I Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen fastslog de det relevante marked i sagen til at være 
vejmarkering i Danmark eller geografisk bredere, dog ikke bredere end EØS.143 

3.2. Markedskoncentration 
I vurdering af de økonomiske konsekvenser en konsortiedannelse har for det relevante marked, må det 
undersøges, hvor stor grad af markedskoncentration der eksisterer.144 Dette er ligeledes særligt relevant i 
forhold til Vejmarkeringssagen, da det følger at en øget koncentration kan have store konsekvenser for såvel 
priser som den totale velfærd. Det må bemærkes at der i det offentliggjorte materiale fra den pågældende sag 
ikke er oplyst konkrete tal for virksomhedernes størrelse og omsætning. Såfremt disse tal var offentliggjorte, 
kunne markedskoncentrationen beregnes. 
 
EU-Kommissionen anvender ofte Herfindahl-Hirschman-indekset (HHI) i vurderingen af fusioners påvirkning 
på et marked.145 Konsortier adskiller sig fra fusioner ved at være af midlertidig karakter, men indebærer dog 
en sammenslutning af virksomheder på samme led i omsætningskæden, som kan medvirke til at fordreje 
konkurrencen på markedet. 
 
HHI-indekset er givet ved: 
 

𝐻 ≡ ∑ 𝑠%&'
%()

146 
 
Det følger af Kommissionens meddelelse for vurdering af horisontale fusioner, at såfremt det relevante marked 
har et HHI på under 1000 efter fusionen, er det usandsynligt at der foreligger konkurrencebegrænsninger.147 

                                                   
138 Ibid., pkt. 64 
139 Ibid., pkt. 40 og 47 
140 Ibid., pkt. 310 
141 Kmedd om markedsafgrænsning, pkt. 8 
142 Ibid., pkt. 8 og 28-31 
143 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 345 
144 Cabral, 2017, s. 251 
145 Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner 
og virksomhedsovertagelser (herefter “Kmedd om vurdering af horisontale fusioner”), pkt. 16  
146 Cabral, 2017, s. 252 
147 Kmedd om vurdering af horisontale fusioner, pkt. 19 
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Ved et HHI på mellem 1000 og 2000 og et delta under 250 eller HHI over 2000 og delta under 150 er det også 
usandsynligt at der foreligger konkurrencebegrænsning som følge af det horisontale samarbejde.148 Delta 
angiver ændringen i HHI.149 
 
Det følger af Vejmarkeringssagen, at der ud af de syv markedsaktører var fire store aktører, som alle var 
landsdækkende, og havde tilsammen havde en omsætning på cirka 70-90 % i Danmark.150 Det pågældende 
marked inden for vejmarkering karakteriseres som værende præget af få men store udbydere, også kaldet 
oligopolister, der er indbyrdes afhængige af hinanden i deres strategier. 
 

151 
 
Kommissionen har i Kmedd om vurdering af horisontale fusioner bemærket, at såfremt der er tale om store 
virksomheder, vil disses markedsandel indgå med forholdsmæssigt større vægt i HHI-indekset.152 Dette er 
særligt interessant, da de deltagende virksomheder i Vejmarkeringssagen, LKF og Eurostar, er de største 
virksomheder inden for vejmarkering, og sammenholdt med det faktum at den samlede omsætning for alle fire 
markedsaktører var på cirka 70-90 %, må det konstateres, at LKF’s og Eurostars omsætning må udgør en 
forholdsmæssig stor andel af de 70-90 %. 
 
 

  

                                                   
148 Ibid., pkt. 20 
149 Ibid., pkt. 16 
150 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 412 
151 Baseret på Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 412 
152 Kmedd om vurdering af horisontale fusioner, pkt. 16 
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Kapitel 4: Juridisk analyse 
Specialeafhandlingens kapitel 4 indeholder en juridisk analyse af problemstillingen, hvorefter der foretages en 
behandling og analyse af, hvilke konkurrenceretlige udfordringer, der eksisterer ved konsortiesamarbejde i 
henhold til dansk ret. Endvidere vil dette kapitel belyse, hvornår man kan indgå i konsortium ved udbud i 
henhold til udbuds- og konkurrencereglerne. Den juridiske analyse vil tage udgangspunkt i sagen 
Vejmarkeringssagen, som vil anvendes til at præcisere problematikken. 
 
Dette kapitel vil først indeholde en kort beskrivelse af muligheden for tilbudsgivere til at indgå i 
konsortiesamarbejder efter Udbudsloven, samt en definition af konsortier. Herefter foretages der en 
gennemgang af de relevante konkurrenceregler, navnlig KRL § 6, stk. 1 og TEUF art. 101, stk. 1, herunder 
hvilke betingelser disse bestemmelser indeholder. Yderligere beskrives muligheden for individuel fritagelse 
efter KRL § 8 og TEUF art. 101, stk. 3. Dernæst foretages en analyse af, hvilke elementer der indgår i en 
vurdering af, hvorvidt konsortiedeltagere er aktuelle eller potentielle konkurrenter. Afsluttende behandles 
DVK’s mulige konkurrencebegrænsende karakter. 

4.1. Konsortiedannelse 
Udbudsretten og lovgivningen herfor skaber rammerne for, at de økonomiske aktører på markedet kan 
interagere og fastlægger samtidigt også procedurerne for offentlige indkøb, således at der på baggrund af en 
effektiv konkurrence opnås den bedst mulige udnyttelse af de offentlige midler, hvilket fremgår af UL § 1. Det 
følger af bemærkningerne til UL, at effektiv konkurrence indebærer de lavest mulige udbudsomkostninger for 
ordregiverne og tilbudsgiverne.153 UL giver mulighed for, at sammenslutninger af økonomiske aktører kan 
deltage i konkurrencen om offentlige kontrakter, navnlig i form af et konsortium. Det følger af UL § 139, stk. 
2, 1. pkt., at sammenslutninger af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, kan deltage i 
udbudsprocedurer. Et konsortium defineres navnlig som en sammenslutning af økonomiske aktører. 
Sammenslutninger af økonomiske aktører er desuden nævnt i UL’s definition af begrebet “økonomisk aktør”, 
jf. UL § 24, nr. 38. Det fremgår af denne bestemmelse, at der ved en økonomisk aktør forstås, enhver fysisk 
eller juridisk person, offentlig enhed eller sammenslutning af sådanne personer og enheder, herunder en 
midlertidig sammenslutning af virksomheder, som tilbyder udførelse af arbejder eller bygge- og 
anlægsarbejder eller levering af varer eller tjenesteydelser på markedet.154 En økonomisk aktør i udbudsretlig 
forstand kan således bestå af mange forskellige konstruktioner. Et konsortium er et aftalebaseret samarbejde 
mellem forskellige økonomiske aktører.155 Samarbejdet sker med henblik på at afgive et tilbud på en offentlig 
kontrakt. Et konsortium indeholder en konsortieaftale, som har til formål at regulere retsstillingen og det 
indbyrdes forhold mellem de forskellige økonomiske aktører.156 Ofte er et af kerneelementerne i et konsortium, 
at samarbejdet indgås i offentlighed over for ordregiver. 
 
Denne afhandling fokuserer på konsortiesamarbejder, der kan karakteriseres som værende horisontale 
samarbejder.  Horisontalt samarbejde er defineret i EU-Kommissionens retningslinjer for anvendelse af TEUF 
art. 101 på horisontale samarbejdsaftaler. Det fremgår af pkt. 1 at: “En samarbejdsaftale har en horisontal 
natur, hvis den indgås mellem faktiske eller potentielle konkurrenter.” Denne meddelelse indeholder generelle 
                                                   
153 Forslag til Udbudsloven, FT 2015-16, tillæg A, L 19, s. 40 
154 UL § 24, nr. 38 
155 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning “Udbud med deltagelse af konsortier - vejledning til ordregiver”, s. 
6 
156 Ibid., s. 7 
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betragtninger om vurdering af horisontale aftaler.157 Horisontale aftaler kan eksempelvis omfatte aftaler, som 
er indgået mellem to producenter af samme produkt/ydelse eller aftaler indgået mellem to distributører af 
samme produkt.158 
 
Ordregiver kan ikke kræve, at sammenslutningen har en bestemt retlig form, jf. UL § 139, stk. 2, 2. pkt., jf. 
dog UL § 139, stk. 5. Der gælder dog en undtagelse til dette, navnlig fordi ordregiver efter en tildeling af en 
kontrakt, og såfremt det er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende opfyldelse af kontrakten, kan fravige fra 
udgangspunktet i UL § 139, stk. 2, 2. pkt., jf. UL § 139, stk. 5. 
 
Udbudslovens bestemmelser tager ikke stilling til, i hvilken udstrækning disse sammenslutninger vil have en 
påvirkning på konkurrencen. Således er det nødvendigt at supplere udbudslovgivningen med øvrige regelsæt, 
der sikrer opretholdelsen af den effektive konkurrence, når tilbudsgivere indgår i konsortier. 
Konkurrencelovgivningen fokuserer netop på dette aspekt. 

4.2. Indledning til konkurrencereglerne 
Nærværende afsnit vil klarlægge konkurrencereglernes baggrund, formål og betydning, hvor der særligt 
fokuseres på KRL § 6, stk. 1. Afsnittet indeholder ydermere en gennemgang af forbuddet mod 
konkurrencebegrænsende aftaler, hvorefter de konkurrenceretlige udfordringer ved konsortiedannelse 
identificeres. 

4.2.1. Konkurrencereglernes baggrund og formål 
Et af formålene med EU er at opretholde og sikre et samhandelssamarbejde mellem medlemsstaterne.159 Det 
fremgår af TEU art. 3, stk. 3, at: 
 

“Unionen (...) arbejder for en bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst 
og prisstabilitet, en social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld 

beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten.”160 
 
Ovennævnte formål fremgår endvidere af Protokol nr. 27 om det indre marked og konkurrence, hvori det 
påpeges, at det indre marked omfatter et system, der sikrer, at konkurrencen ikke forvrides.161 De EU-retlige 
formål skal gennemføres ved hjælp af en række politikker, som er traktatfæstede i en række bestemmelser, 
hvorefter samhandlen mellem medlemsstaterne og det indre marked sikres.162 Nogle af de mest centrale 
traktatfæstede bestemmelser er dels bestemmelserne om de frie bevægeligheder, dels bestemmelserne om 
konkurrence. De konkurrenceretlige bestemmelser har det altovervejende formål at opbygge en beskyttelse af 
aktørerne på markedet, hvorefter hindringerne på markedet fjernes.163 

                                                   
157 Retningslinjer for anvendelsen af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på horisontale 
samarbejdsaftaler (herefter “Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale aftaler”), pkt. 1 
158 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning “Udbud med deltagelse af konsortier - vejledning til ordregiver”, s. 
149 
159 TEU art. 3, stk. 1-3 samt Jessen et al., 2016, s. 21 
160 Egne fremhævninger 
161 Protokol nr. 27 om det indre marked og konkurrence 
162 TEU art. 3, stk. 6 samt Protokol nr. 27 om det indre marked og konkurrence 
163 EF-Traktaten af 1958, præamblen sammenholdt med TEUF art. 26 og 101-109 
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Af KRL § 1 fremgår at “Loven har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse 
gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere.” Ved virksom konkurrence forstås, et 
marked hvor der eksisterer fri adgang til markedet, samt muligheden for at udtræde af markedet.164 Det følger 
af lovbemærkningerne til KRL fra 1997, at konkurrencereglerne er udarbejdet ud fra en målsætning om, at 
KRL skal sikre en fri og effektiv konkurrence.165 I forlængelse af dette fremgår det af bemærkningerne, at 
konkurrencereglerne har til formål at ramme konkurrencebegrænsningerne der forekommer, som kan hæmme 
effektiviteten på markedet.166 De nationale konkurrenceregler bærer præg af et ønske om at fremme 
konkurrencen mellem virksomhederne på markedet og samtidigt sikre, at nye virksomheder kan deltage på 
markedet. Ydermere fremgår det af lovbemærkningerne til KRL fra 1997, at: 
 

“Hensigten med lovforslaget er endvidere at skabe optimale muligheder for et godt samspil mellem de 
danske og de EU-retlige konkurrenceregler samt at sikre, at de konkurrenceretlige vilkår her i landet ikke 

adskiller sig markant fra det, der gælder efter EU-reglerne.”167 
 
På baggrund af ovenstående må det konstateres, at de EU-retlige formål og de nationale formål er 
sammenfaldende, idet begge tilsigter at sikre en effektiv og fri konkurrence mellem aktørerne på markedet. 

4.2.2. Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler 
Formålet med nærværende afsnit er at bidrage med en analyse af KRL § 6, stk. 1 samt dennes samspil med 
TEUF art. 101, stk. 1. Konkurrencelovens kapitel 2 omhandler forbud mod visse konkurrencebegrænsende 
aftaler.168 Det følger af KRL § 6, stk. 1, at: “Det er forbudt for virksomheder mv. at indgå aftaler, der direkte 
eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.” 
 
KRL § 6, stk. 1 er formuleret parallelt med TEUF art. 101, stk. 1, hvilket betyder at horisontale aftaler efter 
dansk ret skal underlægges en vurdering, der svarer til den, som anvendes i EU-retten.169 Det følger ydermere 
af bemærkningerne til den danske hovedlov fra 1997, at “(...) Europa-Kommissionens og EF-Domstolens 
praksis vil derfor være vejledende ved fortolkningen af denne bestemmelse.”170 
 
Ordlyden af TEUF art. 101, stk. 1 er følgende: 
 

“Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle 
former for samordnet praksis, der kan påvirke handelen mellem medlemsstater, og som har til formål eller 
til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for det indre marked, er uforenelige med det 

indre marked og er forbudt (...)”171 
 

                                                   
164 FT 1996/97, tillæg A, s. 3652 
165 Ibid., s. 3648 
166 Ibid., s. 3648 
167 Ibid., s. 3648 
168 KRL kap. 2, §§ 6-10 
169 Rfo nr. 1/2003, art. 3, stk. 1 
170 FT 1996/97, tillæg A, s. 3649 
171 Egne fremhævninger 
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Af KRL § 6, stk. 1 og TEUF art. 101, stk. 1 udledes følgende kumulative betingelser, som afgør, hvorvidt en 
aftale kan kvalificeres som værende konkurrencebegrænsende: i) der skal være tale om virksomheder eller en 
sammenslutning af virksomheder, ii) der har indgået en aftale, iii) hvor aftalen enten har til formål eller til 
følge at begrænse konkurrencen, og iv) konkurrencebegrænsningerne er mærkbare. 
 
Det kan udledes af ovenstående at anvendelsesområdet for KRL § 6, stk. 1 samt TEUF art. 101, stk. 1 i det 
store og hele er sammenfaldende. Dog indeholder TEUF art. 101, stk. 1 et krav om påvirkning af samhandlen. 
Såfremt en aftale ikke kan påvirke samhandlen, vil TEUF art. 101 således ikke finde anvendelse. Dette 
behandles nærmere i afsnit 4.2.2.2. Kravet om påvirkning af samhandlen. 
 
KRL § 6, stk. 2 indeholder en ikke-udtømmende opregning af eksempler på konkurrencebegrænsende aftaler. 
Konkurrencebegrænsende aftaler kan blandt andet omfatte 1) at fastsætte købs- eller salgspriser eller andre 
forretningsbetingelser, 2) at begrænse eller kontrollere produktion, afsætning, teknisk udvikling eller 
investeringer, 3) at opdele markeder eller forsyningskilder, mv.172 
 
I de følgende afsnit foretages en kort gennemgang af de kumulative betingelser, der alle skal være opfyldt, for 
at et forhold udgør en konkurrencebegrænsning i henhold til konkurrencelovgivningen. Gennemgangen af 
betingelserne foretages med inddragelse af Vejmarkeringssagen. 

4.2.2.1. Kravet om virksomheder eller en sammenslutning af virksomheder 
KRL § 6, stk. 1 er direkte rettet mod virksomheder, der indgår i aftaler, som kan kvalificeres som værende 
konkurrencebegrænsende. Begrebet virksomheder i KRL § 6, stk. 1’s forstand er ikke eksplicit defineret i 
bestemmelsens ordlyd, men er i stedet fastlagt gennem en omfattende retspraksis.173 En virksomhed i 
konkurrencerettens forstand forstås i udgangspunkt som værende en enhed, der udøver økonomisk aktivitet 
ved at udbyde varer eller tjenesteydelser på markedet, jf. sag C-118/85, Kommissionen mod Italien.174 
Endvidere blev virksomhedsbegrebet udvidet, hvor EU-Domstolen i sag C-41/90, Höfner og Elser, bemærkede 
“at inden for konkurrenceretten omfatter begrebet virksomhed enhver enhed, som udøver økonomisk 
virksomhed, uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde, og at arbejdsanvisning, er en 
økonomisk virksomhed.”175 I den efterfølgende sag C-49/07, MOTOE, præciserede EU-Domstolen dog, at en 
enhed ligeledes kan falde ind under virksomhedsbegrebet i konkurrencelovgivningen, uagtet at denne ikke 
udøver økonomisk virksomhed. EU-Domstolen udtalte: 
 

”(…) den omstændighed, at udbuddet af varer og tjenesteydelser foretages uden gevinst for øje, ikke er til 
hinder for, at den enhed, der foretager disse transaktioner på markedet, skal betragtes som en virksomhed, 

når dette udbud konkurrerer med udbuddet fra andre erhvervsdrivende, der arbejder med gevinst for 
øje”.176, 177 

 

                                                   
172 KRL § 6, stk. 2, nr. 1-3 
173 Se nedenfor i sag C-118/85, Kommissionen mod Italien, sag C-41/90, Klaus Höfner og Fritz Elser mod Macrotron 
GmbH (Herefter “Höfner og Elser”) samt sag C-49/07 Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID mod Elliniko 
Dimosio (herefter “MOTOE”) 
174 Sag C-118/85, Kommissionen mod Italien, pr. 7 
175 Sag C-41/90, Höfner og Elser, pr. 21 
176 Sag C-49/07 MOTOE, pr. 27 
177 Egne fremhævninger 
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På baggrund af ovenstående sager kan det udledes at det EU-retlige virksomhedsbegreb omfatter enhver enhed 
der deltager i udbud, uagtet opnåelse af økonomisk gevinst. Det følger endvidere af KRL § 2, stk. 1, at KRL 
finder anvendelse på enhver form for erhvervsvirksomhed. Af de specielle bemærkninger til § 2 i forarbejderne 
til hovedloven fremgår det, at erhvervsvirksomhed skal forstås bredt og både omfatter offentlig og privat 
økonomisk aktivitet på et marked for varer eller ydelser.178 Opnåelsen af en økonomisk gevinst er dog ikke en 
forudsætning for at falde under begrebet.179 Således findes det EU-konkurrenceretlige virksomhedsbegreb og 
det nationale erhvervsvirksomhedsbegreb for at være sammenfaldende. Konsortiedannelser, der foretages med 
henblik på at afgive fælles bud på en offentlig opgave, vil som hovedregel ske mellem økonomiske aktører, 
der kan klassificeres som virksomheder efter ovenstående definition. Uagtet om konsortiedeltagerne indgår i 
samarbejdet med økonomisk vinding for øje eller ej, vil disse være virksomheder, når de deltager i udbud, og 
derfor være omfattet af KRL § 6, stk. 1. LKF og Eurostar er begge virksomheder, der beskæftiger sig med 
vejmarkering i Danmark. Det kan derfor konstateres at LKF og Eurostar begge er omfattet af KRL’s og TEUF’s 
virksomhedsbegreb og dermed virksomheder i konkurrenceretlig forstand. 

4.2.2.2. Kravet om påvirkning af samhandlen 
Som nævnt i denne afhandlings afsnit 4.2. Indledning til konkurrencereglerne har konkurrencereglerne det 
altoverskyggende formål at sikre, at det indre marked realiseres. Målsætningen afspejles i TEUF art. 101, idet 
bestemmelsen kræver, at samhandlen mellem medlemsstaterne skal påvirkes, såfremt TEUF art. 101, stk. 1 
bringes i anvendelse. Det følger af Kommissionens retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af handelen 
i traktatens artikel 81 og 82180, at TEUF art. 101 kun finder anvendelse, såfremt der eksisterer en indflydelse 
på samhandlen mellem medlemsstater.181 Ydermere indeholder Kommissionens meddelelse tre elementer, som 
alle bør indgå ved en vurdering af påvirkning af samhandlen.182 Først og fremmest skal handlen mellem 
medlemsstater påvirkes.183 Dette kræver dog ikke at der i det pågældende tilfælde foreligger 
grænseoverskridende aktivitet. Det vil således være muligt for et rent nationalt anliggende at påvirke 
samhandlen.184 
 
Dernæst er det et krav, at aftalen kan påvirke handlen.185 EU-Domstolen har i sag 56/65, Société Technique 
Minière186 udtalt, at det er tilstrækkeligt, at aftalen påvirker handlen: “(...) hvis det på grund af samtlige 
objektive, retlige eller faktiske forhold kan forudses med tilstrækkelig sandsynlighed, at aftalen direkte eller 
indirekte, faktisk eller muligvis kan øve indflydelse på varehandelen mellem medlems-landene (...).”187 
 
Slutteligt eksisterer der et krav om, at påvirkningen af handlen er mærkbar.188 I afsnit 4.2.2.5. Krav om 
mærkbar konkurrencebegrænsning belyses, hvad der forstås ved mærkbar konkurrencebegrænsning. I 
                                                   
178 FT 1996/97, tillæg A, s. 3653 
179 Ibid., s. 3653 
180 Kommissionnes retningslinjer vedrørende begrebet påvirkning af handelen i traktatens artikel 81 og 82 (herefter 
“Kmedd vedr. samhandelspåvirkning”) 
181 Ibid., pkt. 33 
182 Ibid., pkt. 18 
183 Ibid., pkt. 18, litra a. Påvirkningen kan forekomme i flere forskellige former, herunder påvirkning af handel med 
varer, tjenesteydelser, adgang til at etablere sig, mv., jf. pkt. 19  
184 Ibid., pkt. 22 
185 Ibid., pkt. 18, litra b 
186 Sag 56/65, Société Technique Minière (L.T.M.) mod Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.) (herefter “Société 
Technique Minière”) 
187 Ibid., s. 216 
188 Kmedd vedr. samhandelspåvirkning, pkt. 18, litra c 
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Vejmarkeringssagen blev det vurderet af Styrelsen, at LKF og Eurostar indgik i to koncerner med udenlandske 
moderselskaber.189 Endvidere blev det vurderet, at de koncerner, som LKF og Eurostar var en del af, havde en 
samlet omsætning på over EUR 40 mio. Det følger af Kmedd vedr. samhandelspåvirkning, at TEUF art. 101 
ikke finder anvendelse, såfremt parterne ikke har en samlet markedsandel på over 5 %, og hvor de ikke samlet 
har en årlig omsætning for de produkter, der omfattes af aftalen på over EUR 40 mio.190 Styrelsen 
konkluderede, at formålet med konsortieaftalen var at “holde udenlandske aktører ude, og at Udbuddet dækker 
en stor del af Danmark, er det styrelsens vurdering, at Aftalen har en mærkbar påvirkning af samhandelen 
mellem medlemsstater.”191 På baggrund af ovennævnte kriterier kan det konstateres, at DVK opfylder 
betingelserne for, hvornår en aftale og adfærd kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. 

4.2.2.3. Kravet om en aftale 
Kravet om aftaler defineres ved hjælp af det konkurrenceretlige aftalebegreb, som skal fortolkes bredt.192 
Ydermere skal dette begreb fortolkes i overensstemmelse med EU-konkurrenceretten og omfatter horisontale 
såvel som vertikale aftaler.193 Ifølge EU-konkurrenceretten foreligger der en aftale, der er omfattet af TEUF 
art. 101, stk. 1, når parterne når til almindelig enighed om en plan, der begrænser eller kan begrænse deres 
kommercielle handlefrihed. Parternes enighed om en plan udtrykker endvidere en fælles vilje om at optræde 
på markedet på en særlig måde. I sag T-7/89, Hercules Chemicals mod Kommissionen har Retten udtalt 
følgende: 
 

“Det bemærkes, at det fremgår af Domstolens praksis, at det, for at der er tale om en aftale i henhold til 
EØF-Traktatens artikel 85, stk. 1 (nu TEUF art. 101, stk. 1)194, er tilstrækkeligt, at de pågældende 

virksomheder har givet udtryk for en fælles vilje til at optræde på markedet på en bestemt måde (...).”195 
 
Retten har ligeledes fulgt dette i øvrige afgørelser, herunder i T-9/99, HFB m.fl., mod Kommissionen 
(Rørkartellet).196 Rettens afgørelser i sagerne om Rørkartellet blev opretholdt af EU-Domstolen.197 På 
baggrund af dette, må det konstateres, at såfremt virksomhederne har givet udtryk for en fælles vilje til at 
optræde på markedet på en særlig måde, må denne fælles vilje være omfattet af det konkurrenceretlige 
aftalebegreb. Endvidere er det underordnet, hvordan virksomhederne betegner selve aftalen.198 Der stilles 
heller ikke krav om, at aftalen skal være juridisk bindende eller skriftlig.199 Ved konsortiedannelser afgiver to 
eller flere virksomheder et fælles bud, hvori priser og opgavefordeling bliver specificeret ved de deltagende 
parters overensstemmelse. En konsortieaftale karakteriseres som en aftale i konkurrenceretlig forstand og 

                                                   
189 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 355-357 
190 Kmedd vedr. samhandelspåvirkning, pkt. 52 
191 Rådets afgørelse i Vejmakeringssagen, pkt. 362 
192 FT 1996/97, tillæg A, s. 3657 
193 Ibid., s. 3657-3658 
194 Egen tilføjelse 
195 Sag T-7/89, SA Hercules Chemicals NV mod Kommissionen, pr. 256 
196 Sag T-9/99, HFB Holding für Fernwärmetechnik Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG m.fl., mod 
Kommissionen, pr. 198 
197 De forenede sager C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P og C-213/02 P, Dansk Rørindustri m.fl. mod 
Kommissionen 
198 FT 1996/97, tillæg A, s. 3658 
199 Ibid., s. 3657 
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regulerer dermed samarbejdet mellem tilbudsgiverne.200 LKF og Eurostar udtrykker derfor en fælles vilje til at 
agere på markedet i et fællesskab ved at indgå i et konsortium. 

4.2.2.4. Kravet om til formål eller til følge 
Det følger af KRL § 6, stk. 1, at forbuddet omfatter de aftaler, som direkte eller indirekte har til formål eller 
til følge at begrænse konkurrencen. En aftale vil anses for at have til formål at begrænse konkurrencen, såfremt 
der er: 
 
“(...) fornøden sikkerhed for, at tiltaget efter sin karakter i den givne markedsmæssige sammenhæng objektivt 

bedømt rummer et sådant potentiale af konkurrenceskadelige virkninger, at det ikke er fornødent at påvise 
faktisk indtrådte skadevirkninger.”201 

 
EU-Domstolen har i sag C-67/13 P, Cartes Bancaires fremhævet, at visse former for aftaler og samordninger 
mellem virksomheder kan anses for tilstrækkeligt skadelig for konkurrencen, uden en nærmere undersøgelse 
af deres reelle virkninger.202 Endvidere uddybede EU-Domstolen i samme sag, at disse former for 
samordninger vil efter deres art betragtes som skadelige for konkurrencevilkårene.203 I sag C-209/07, BIDS, 
bemærkede EU-Domstolen, at: 
 

“Sondringen mellem »overtrædelser med konkurrencebegrænsende formål« og »overtrædelser med 
konkurrencebegrænsende virkning« skyldes den omstændighed, at visse former for hemmelige aftaler mellem 

virksomheder i sagens natur kan betragtes som skadelige for de normale konkurrencevilkår.”204 
 
I denne sag påpegede EU-Domstolen dermed, hvorfor sondringen mellem “til formål” og “til følge” er relevant. 
Aftaler, der har til formål at begrænse konkurrencen, skal derfor ikke vurderes for deres mulige 
konkurrencebegrænsende virkninger. EU-Domstolen har i sag C-226/11, Expedia, udtalt at: “(...) en aftale, der 
kan påvirke handelen mellem medlemsstater, og som har et konkurrencebegrænsende formål, efter sin art og 
uanset aftalens faktiske følger udgør en mærkbar begrænsning af konkurrencen.”205 
 
Såfremt det ikke er muligt at kvalificere en aftale som en klar overtrædelse af konkurrencelovgivningen på 
baggrund af dets formål, må der i stedet tages stilling til, hvorvidt en aftale har til følge at begrænse 
konkurrencen.206 Her vil vurderingen angå, hvordan konkurrencen på markedet ville se ud, hvis den 
pågældende aftale ikke eksisterede, eller såfremt vilkårene i aftalen, der begrænser konkurrencen, ikke 
fandtes.207 Ved en til følge-vurdering foretages en undersøgelse af aftalens virkning208 og der må inddrages de 
samme elementer som under til formål-vurderingen.209 EU-Domstolen har i Cartes Bancaires udtalt: 
 

                                                   
200 Ibid., s. 3657-3658 
201 Ankenævnets kendelse, den 21/10 2014 i sag nr. KL-2-2014, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark mod 
Konkurrencerådet, s. 12 
202 Sag C-67/13 P, Cartes Bancaires, pr. 49 
203 Ibid., pr. 50 
204 Sag C-209/07, BIDS, pr. 17 
205 Sag C-226/11, Expedia, pr. 37 
206 Sag 56/65, Société Technique Minière, s. 216 
207 Ibid., s. 216 
208 Ibid., s. 216 
209 Afhandlingens afsnit 4.3.2. DVK’s mulige konkurrencebegrænsende karakter 
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“For at vurdere, om en samordning mellem virksomheder efter sin art er skadelig for de normale 
konkurrencevilkår, skal der (...) tages hensyn til ethvert relevant forhold, navnlig henset til arten af de 

pågældende tjenesteydelser, og hvorledes de pågældende markeder er opbygget og reelt fungerer, 
vedrørende den retlige eller økonomiske kontekst, som nævnte samordning indgår i (...)”210 

 
Som det fremgår af Cartes Bancaires, skal alle relevante forhold og omstændigheder inddrages, når der 
foretages en undersøgelse af aftalens virkninger på markedet. Vurderingen skal tage hensyn til både faktiske 
og potentielle virkninger.211 Det må godtgøres med rimelig sandsynlighed, at den pågældende aftale har 
konkurrencebegrænsende virkninger.212 I Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale aftaler 
fremhæves det, at konkurrencebegrænsende virkninger omfatter: 
 
“(..) en mærkbar negativ virkning på mindst et af konkurrenceparametrene på markedet, såsom pris, 
produktion, produktkvalitet, produktsortiment eller innovation. Aftaler kan have sådanne virkninger, når de 
mærkbart mindsker konkurrencen mellem aftaleparterne eller mellem en af aftaleparterne og tredjemand.”213 
 
Det er nødvendigt at foretage en indgående analyse af kravet om til-formål eller til-følge med hensyn til 
Vejmarkeringssagen, da dette krav udgør en væsentlig del i vurderingen af, hvorvidt konsortieaftalen er at 
opfatte som værende konkurrencebegrænsende. En nærmere analyse af til formål- og til følge-overtrædelser 
foretages i afhandlingens afsnit 4.3.2. DVK’s mulige konkurrencebegrænsende karakter, samt afsnit 6.1. Bør 
konsortieaftaler underlægges en til formål- eller til følge-vurdering? 

4.2.2.5. Kravet om mærkbar konkurrencebegrænsning 
Den sidste kumulative betingelse, der afgør, hvorvidt en aftale anses for konkurrencebegrænsende, er, at denne 
skal være egnet til at påvirke konkurrencen. Der er med andre ord tale om at konkurrencebegrænsningen skal 
være mærkbar. Det følger af KRL § 7, stk. 1, at KRL § 6, stk. 1 ikke gælder for aftaler mellem virksomheder, 
såfremt en af bagatelgrænserne i bestemmelsens stk. 1 er opfyldt. Af KRL § 7, stk. 1, nr. 1 følger, at aftaler 
mellem aktuelle eller potentielle konkurrenter er undtaget fra forbuddet om konkurrencebegrænsende aftaler, 
såfremt deres samlede markedsandel er under 10 % på alle relevante markeder berørt af virksomhedernes 
aftale. KRL § 7, stk. 1, nr. 2 indeholder derimod en bagatelgrænse, som gælder for aftaler mellem ikke-
konkurrenter, hvorefter deres enkelte markedsandele ikke må overstige 15 % på noget relevant marked berørt 
af aftalen. 
 
Kravet om mærkbar konkurrencebegrænsning blev for første gang fastslået i sag 5/69, Franz Völk mod Ets. J. 
Vervaecke SPRL. I nærværende sag afviste EU-Domstolen, at en leverandøraftale om eneforhandling kan føre 
til skadelige konkurrencevirkninger på markedet grundet “(...) de interesserede parters svage stilling på 
markedet”.214 
 

                                                   
210 Sag C-67/13 P, Cartes Bancaires, pr. 78 
211 Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale aftaler, pkt. 26 
212 Sag T-111/08 Mastercard, Inc. m.fl. mod Kommissionen, pr. 166 samt Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på 
horisontale aftaler, pkt. 26 
213 Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale aftaler, pkt. 27 
214 Sag 5/69, Franz Völk mod Ets. J. Vervaecke SPR, pr. 7 
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Det fremgår af Ankenævnets kendelse i De Samvirkende Købmænd mod Konkurrencerådet, at en aftale vil 
stride mod KRL § 6, stk. 1, såfremt aftalen faktisk påvirker konkurrencen mærkbart. Endvidere bemærkede 
Ankenævnet, at: “Det skal altså kunne lægges til grund, at 
aftalen vil have en sådan indvirkning på markedsforholdene, at konkurrencen påvirkes i et sådant omfang, at 
der kan forventes eller konstateres negative virkninger på markedet.”215 
 
Dog følger det af KRL § 7, stk. 3, at disse bagatelgrænser ikke finder anvendelse på aftaler mellem 
virksomheder, der har til formål at begrænse konkurrencen. Disse aftaler vil derfor fortsat være omfattet af 
forbuddet i KRL § 6, stk. 1 og dermed være ulovlige. Til følge-aftaler, der ikke overstiger procentsatserne i 
KRL § 7, stk. 1, vil således ikke være ulovlige. Disse bagatelgrænser angiver derfor, hvornår 
konkurrencebegrænsende aftaler forvrider den effektive konkurrence som følge af de deltagende 
virksomheders omsætning og markedsandel. Bagatelgrænserne følger direkte af Kommissionens 
bagatelmeddelelse.216 Uagtet om LKF og Eurostar vurderes at være konkurrenter eller ej, må der foreligge en 
formodning for at deres samlede markedsandele overstiger 15 % i kraft af deres størrelse217 og at KRL § 7 
dermed ikke finder anvendelse på DVK’s konsortieaftale. 

4.2.3. Fritagelsesmuligheder 
Der eksisterer to fritagelsesmuligheder, hvorefter en konkurrencebegrænsende aftale efter KRL § 6, stk. 1, kan 
fritages eller lovliggøres. En konkurrencebegrænsende aftale kan enten være accessorisk/objektiv nødvendig 
eller fritages efter de almindelige fritagelsesregler i KRL § 8, stk. 1 på grund af de konkurrencefremmende 
effekter som denne besidder. 

4.2.3.1. Accessorisk eller objektiv nødvendig 
En konkurrencebegrænsende aftale kan være accessorisk eller objektiv nødvendig.218 Såfremt en 
konkurrencebegrænsende aftale er accessorisk eller objektiv nødvendig, vil konkurrencebegrænsningen 
fritages af forbuddet i KRL § 6, stk. 1 samt TEUF art. 101, stk. 1, idet aftalen anses for værende nødvendig for 
gennemførelsen af en transaktion.219 
 
Styrelsens vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven220 fremhæver, at kriteriet 
accessorisk/objektiv nødvendig endvidere er blevet belyst i en afgørelse fra den litauiske 
konkurrencemyndighed.221 Sagen omhandlede to litauiske byggevirksomheder, som inden for en periode på to 
år havde indgivet fælles bud på 24 forskellige udbud af opgaver, der vedrørte renovering af skoler og 
børnehaver i Vilnius, Litauen. På baggrund af byggevirksomhedernes erfaring og evner kom 
konkurrencemyndigheden i Litauen frem til, at virksomhederne kunne byde på opgaverne alene og fastslog 
dermed, at byggevirksomhedernes fælles bud ikke var objektivt nødvendigt. 

                                                   
215 Ankenævnets kendelse af 3. november 2008 i sag nr. 2008-0016416, De Samvirkende Købmænd, s. 75 
216 Kommissionens meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning af 
konkurrencen i henhold til artikel 101, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(bagatelmeddelelsen) 
217 Afhandlingens kapitel 3, Markedsafgrænsning 
218 Sag C-382/12 P, Mastercard Inc. m.fl. mod Kommissionen, pr. 89 
219 Ibid., pr. 89 
220 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning “Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven” 
221 Afgørelse fra den litauiske konkurrencemyndighed af 21. december 2017 i sag mod UAB Irdaiva og AB Panevezio 
statybos trestas 
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Efter EU-Domstolens praksis anses en konkurrencebegrænsning for at være objektiv nødvendig, såfremt 
hovedtransaktionen ikke er mulig at gennemføre uden konkurrencebegrænsningens tilstedeværelse, og at 
denne er proportional.222 Kommissionen påpeger i Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale 
aftaler, at der ikke vil foreligge et konkurrencemæssigt problem, hvis samarbejdsaftalen er nødvendig for at 
skabe rammerne for, at en part kan komme ind i det pågældende marked.223 Ydermere fremgår følgende i 
Kommissionens meddelelse, pkt. 237: 
 

“Et konkret eksempel herpå er konsortieaftaler, der giver de pågældende virksomheder mulighed for at 
deltage i projekter, som de ikke ville have kunnet gennemføre enkeltvis. Da parterne i konsortieaftaler derfor 

ikke er potentielle konkurrenter i forbindelse med gennemførelsen af projektet, foreligger der ingen 
begrænsning af konkurrencen som omhandlet i artikel 101, stk. 1.” 

 
Der eksisterer dermed en fritagelsesmulighed for konkurrencebegrænsende aftaler, såfremt den pågældende 
aftale kan kvalificeres som værende objektiv nødvendig. Hvornår en konkurrencebegrænsende aftale kan 
fritages for forbuddet i KRL § 6, stk. 1 og 2 samt TEUF art. 101, stk. 1, afhænger af en konkret vurdering af 
aftalens indhold og omstændighederne i øvrigt. 

4.2.3.2. Individuel fritagelse i medfør af KRL § 8, stk. 1 
I nærværende afhandlings afsnit 4.2.2. Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler blev det gennemgået, 
hvornår en aftale i konkurrenceretlige henseende kan karakteriseres som værende en overtrædelse af 
konkurrencelovgivningen og dermed begrænse konkurrencen. Efter KRL § 8, stk. 1, der omhandler individuel 
fritagelse, kan en konkurrencebegrænsende aftale fritages for forbuddet i KRL § 6, stk. 1, såfremt betingelserne 
herfor er opfyldt.224 Med andre ord vil en aftale, som i udgangspunktet anses for værende 
konkurrencebegrænsende, fritages ud fra en samlet betragtning af, hvilke positive og negative virkninger 
aftalen medfører, jf. KRL § 8, stk. 1, nr. 1-4. KRL § 8, stk. 1 er formuleret parallelt med TEUF art. 101, stk. 
3. 
 
KRL § 8, stk. 1, nr. 1-4, oplister betingelserne for, hvornår konkurrencebegrænsende aftaler kan fritages fra 
forbuddet og omfatter dermed de materielle betingelser knyttet til fritagelsen. KRL § 8, stk. 1, hjemler både 
positive og negative elementer, der indgår i vurderingen af en konkurrencebegrænsende aftale. I henhold til 
KRL § 8, stk. 1, nr. 1-2 skal den konkurrencebegrænsende aftale: 
 

1) bidrage til at styrke effektiviteten enten i produktionen eller distributionen af varer eller tjenesteydelser 
eller fremme den tekniske eller økonomiske udvikling, samt 
 

2) sikre forbrugerne en rimelig andel af fordelene herved 
 
Endvidere følger det af KRL § 8, stk. 1, nr. 3-4, at den konkurrencebegrænsende aftale ikke må: 

 
3) pålægge virksomhederne begrænsninger, som er unødvendige for at nå disse mål, og 

                                                   
222 Sag C-382/12 P, MasterCard Inc. m.fl. mod Kommissionen, pr. 89. Se også i kontekst af et konsortium sag E-3/16 
Ski Taxi, pr. 99 
223 Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale aftaler, pkt. 237 
224 Afhandlingens afsnit 4.2.2. Forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler 
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4) give virksomhederne mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende 
varer eller tjenesteydelser 

 
Ovennævnte betingelser er kumulative, hvorfor alle betingelser skal være opfyldt. Betingelserne fører til at en 
aftales konkurrencefremmende effekter opvejer de konkurrencehæmmende effekter og medfører, at aftalen 
fritages for forbuddet og dermed lovliggøres. 
 
Styrkelsen i effektivitet kan bl.a. forekomme ved omkostningsbesparelser, hvorefter en virksomhed skal kunne 
dokumentere i) effektivitetsgevinsternes art, ii) forbindelsen mellem aftalen og effektivitetsgevinsterne, iii) 
effektivitetsgevinsternes omfang, herunder størrelse, og iv) hvorledes og hvornår gevinsterne opnås.225 I 
relation til den anden betingelse kan en fordel, der tilfalder forbrugerne, bestå i lavere priser, forbedret kvalitet, 
flere valgmuligheder, nye produkter mv.226 Forbrugerbegrebet skal forstås bredt og omfatter dermed også 
mellemled i distributionen.227 I udbudssammenhænge vil ordregiver være omfattet af forbrugerbegrebet. 
 
Den tredje betingelse angår en proportionalitetsvurdering, hvorefter de konkurrencebegrænsninger, aftalen 
medfører, skal være nødvendige for at opnå effektivitetsgevinsterne.228 Således må det ikke være muligt at 
opnå samme resultat gennem mindre indgribende foranstaltninger. 
 
Af Rådets afgørelse Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering A/S og Th. Schulz A/S fra 26. november 
2003, vurderede Styrelsen, at der var tale om et horisontalt markedsføringssamarbejde, som faldt ind under 
forbuddet i KRL § 6, hvorfor samarbejdsaftalen var konkurrencebegrænsende.229 Sagen omhandlede 
cateringgrossisterne Ove Juel Catering A/S og Th. Schulz A/S, som indgik en samarbejdsaftale om at afgive 
et fælles bud på engroslevering af cateringvarer til landsdækkende kunder. De to cateringgrossister havde 
forretningssted på hver sin side af Storebælt.230 Styrelsen fandt ikke, at virksomhederne hver især var afholdt 
fra at afgive selvstændige tilbud udelukkende på baggrund af investeringsomkostninger.231 
 
Det fremgår ydermere: 
 
“Derimod vil aftalen falde uden for § 6, stk. 1, hvis den objektivt set er nødvendig for at give en virksomhed 
mulighed for at komme ind på et marked, som den på grund af omkostninger eller lignende ellers ville være 
afskåret fra, fx hvis der alene er tale om, at virksomhederne via aftalen får mulighed for at afgive tilbud på 

en opgave, som de ikke ville kunne løfte hver for sig.”232 
 
Samarbejdsaftalen blev fritaget efter KRL § 8, stk. 1, da markedet var meget koncentreret, og kun få aktører 
var i stand til at levere landsdækkende.233 Aftalen sikrede en øget valgmulighed for kunderne, hvor Rådet 

                                                   
225 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af traktatens art. 81, stk. 3 (herefter “Kmedd om anvendelsen af art. 
101, stk. 3”), pkt. 51-58 
226 FT 1996/97, tillæg A, s. 3663 
227 Ibid., s. 3663 
228 Ibid., s. 3663 
229 Rådets afgørelse i Samarbejdsaftale mellem Ove Juel Catering A/S og Th. Schulz A/S (herefter “Cateringsagen”) fra 
26. november 200, pkt. 91 
230 Ibid., pkt. 17 
231 Ibid., pkt. 85 
232 Rådets afgørelse i Cateringsagen, pkt. 75 
233 Ibid., pkt. 109 
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bemærkede at: “(...) samarbejdet alt andet lige betyder, at der findes en ekstra tilbudsgiver til disse kunders 
leverancer, hvilket øger konkurrencen og dermed styrker effektiviteten i distributionen af cateringvarer.”234 
Konkurrencebegrænsningen bestod i sagen i, at parterne udvekslede priser og andre konkurrencefølsomme 
oplysninger. Rådet fandt at denne konkurrencebegrænsning var nødvendig for at opnå de effektivitetsgevinster, 
samarbejdet medførte. 
 
Den fjerde betingelse har til hensigt at sikre et konkurrenceminimum, og der må i denne vurdering tages hensyn 
til aktørernes markedsandele.235 I forlængelse heraf skal der tages hensyn til hvilken grad af konkurrence, der 
bestod forud for den pågældende aftale, samt hvor meget konkurrencen er blevet svækket som konsekvens af 
aftalen.236 
 
Det må ydermere inddrages, at bevisbyrden ved anvendelsen af KRL § 8, stk. 1 påhviler 
konkurrencemyndighederne.237 Således er det ikke konsortieparterne, der skal bevise at deres aftale ikke var 
konkurrencebegrænsende, men myndighederne der skal bevise, at aftalen var tilstrækkelig skadelig til at være 
en til formål-overtrædelse. 
 
I Vejmarkeringssagen kom både Rådet og Ankenævnet frem til at, aftalen ikke opfylder betingelserne for en 
individuel fritagelse efter KRL § 8, stk. 1.238 Sø- og Handelsretten behandlede ikke fritagelsesvurderingen, da 
den ikke fandt det godtgjort at DVK var konkurrencebegrænsende efter KRL § 6, stk. 1.239 Dette forhold 
behandles nærmere i afhandlingens afsnit 6.1.1. Samfundsøkonomisk efficiens og individuel fritagelse. 

4.3. Hvornår fører konsortier til konkurrencebegrænsninger? 
Nedenfor foretages en vurdering af, hvornår indgåelse af konsortier strider mod forbuddet om 
konkurrencebegrænsende aftaler i KRL § 6, stk. 1. Vurderingen af konsortiers lovlighed kan ikke udelukkende 
ske ved en analyse af de enkelte konsortiedeltagere, men skal ligeledes foretages med inddragelse af de 
pågældende markedsforhold.240 Vurderingen heraf vil fokusere på Vejmarkeringssagen, herunder særligt 
retsstillingen på området efter Sø- og Handelsrettens kontroversielle afgørelse i sagen. 
 
I en norsk sag omhandlende to udbud af patientkørsel stillede den norske Høyesterett præjudicielle spørgsmål 
til EFTA-Domstolen med henblik på at afklare, hvorvidt et konsortium havde et konkurrencebegrænsende 
formål.241, 242 EFTA-Domstolen lagde i deres vurdering af, hvorvidt en aftale har et konkurrencebegrænsende 
formål, vægt på, om deltagerne i konsortiet var aktuelle eller potentielle konkurrenter.243 Spørgsmålet om 
konsortiedeltagerne er konkurrenter står derfor helt centralt i den konkurrenceretlige vurdering af konsortier. 
Endvidere uddybede EFTA-Domstolen, at: 

                                                   
234 Ibid., pkt. 10 
235 FT 1996/97, tillæg A, s. 3663 
236 Ibid., s. 3663 
237 FT 1996/97, tillæg A, s. 3662 samt Levinsen, 2018, s. 484 
238 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 852 samt Ankenævnets kendelse i samme sag, s. 18 
239 Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen, s. 358 
240 Sag T-472/13, Lundbeck, pr. 100 
241 Norge er et EØS-land og er derfor underlagt Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-
aftalen). EØS art. 53 har samme indhold som TEUF art. 101 
242 Sag E-3/16, Ski Taxi 
243 Ibid., pkt. 94 
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“In order to determine whether an agreement between undertakings or a decision by an association of un-

dertakings reveals a sufficient degree of harm to competition, regard must be had to the content of its provi-
sions, its objectives and the economic and legal context of which it forms part. When determining that con-
text, it is also necessary to take into consideration the nature of the services1 affected, as well as the real 

conditions of the functioning and structure of the market or markets in question.”244 
 
På baggrund af ovenstående må det konstateres, at der ved en vurdering af, hvornår en aftale mellem 
tilbudsgivere er konkurrenceforvridende, tages højde for en række faktorer, såsom tilbudsgivernes 
konkurrencemæssige position, og hvilket marked, disse opererer i. 
 
For at fastlægge hvornår konsortier kan anses for værende konkurrencebegrænsende, vil der i de følgende 
afsnit gennemgås, hvornår disse opfattes som aktuelle eller potentielle konkurrenter. Der vil først foretages en 
gennemgang af, hvad der forstås ved begrebet “konkurrenter”, samt hvilke parametre, der bør inddrages i en 
sådan vurdering.245 Et yderligere aspekt, der er nødvendig at belyse, er problematikken vedrørende 
delkontrakter eller samlet opgave.246 Endvidere anses aktørernes kapacitet som et væsentligt 
vurderingsparameter. I afsnit 4.3.1.2. Kapacitet, vil aktørerne i Vejmarkeringssagen undersøges med henblik 
på at fastlægge, hvorvidt disse er konkurrenter eller ej. 

4.3.1. Aktuelle eller potentielle konkurrenter 
En af udfordringerne ved en konkurrenceretlig vurdering af konsortier er som nævnt at fastslå, hvorvidt de 
deltagende virksomheder er at anse som værende konkurrenter. Såfremt virksomhederne ikke er konkurrenter 
i konkurrencelovgivningens forstand, vil en aftale mellem dem falde uden for anvendelsesområdet af KRL § 
6, stk. 1 og 2. Vurderingen af, hvorvidt to eller flere virksomheder er konkurrenter, skal ske på et objektivt 
grundlag.247 
 
Det fremgår af forarbejderne til KRL fra 1997, at en aftale mellem virksomheder på samme omsætningsled 
ikke anses for at være konkurrencebegrænsende, såfremt ingen af virksomhederne selvstændigt kunne klare 
opgaven ud fra tekniske, økonomiske eller andre krav.248 Dette understøttes ligeledes af Kmedd om 
anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale aftaler, der har til formål at klarlægge rammerne for, hvordan 
aftaler skal vurderes efter TEUF art. 101.249 I denne foretager Kommissionen en vurdering af de mest 
almindelige former for horisontale samarbejder. Denne anvendes derfor til at klarlægge begrebet 
“konkurrenter” i relation til konsortiedannelse ved vurdering af om der sker overtrædelse af KRL § 6, stk. 1. 
 
Det følger af Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale aftaler, at begrebet “konkurrenter” både 
dækker over aktuelle og potentielle konkurrenter.250 Samarbejder mellem virksomheder, der hører under dette 
begreb, vil således falde under forbuddet i KRL § 6, stk. 1. Aktuelle konkurrenter defineres i Kommissionens 

                                                   
244 Ibid., pkt. 56 
245 Afhandlingens afsnit 4.3.1. Aktuelle eller potentielle konkurrenter 
246 Afhandlingens afsnit 4.3.1.1. Delkontrakter eller samlet opgave 
247 Levinsen, 2018, s. 345 
248 FT 1996/97, tillæg A, s. 3659 
249 Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale aftaler, pkt. 1 
250 Ibid., pkt. 10 
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meddelelse som virksomheder, der opererer på det samme relevante marked.251 Det relevante marked i 
Vejmarkeringssagen er udledt i denne afhandlings kapitel 3 Markedsafgrænsning herunder i henhold til KRL 
§ 5a, stk. 1. Det følger af denne bestemmelse, at den potentielle konkurrence skal undersøges når der er tvivl 
om, hvorvidt deres stilling medfører en overtrædelse af KRL. Virksomheder er potentielle konkurrenter, 
såfremt det er sandsynligt, at virksomheden inden for en kort periode kan foretage de nødvendige investeringer 
og kapacitetsudvidelser til at indtræde på det relevante marked.252 I denne situation opererer de to virksomheder 
ikke aktuelt på det relevante marked, men den ene virksomhed vil relativt let kunne indtræde i konkurrencen 
på det pågældende marked, og virksomhederne vil derfor være at opfatte som potentielle konkurrenter.253 I 
denne vurdering vil det dog ikke være tilstrækkeligt med en udelukkende teoretisk mulighed, for at 
virksomheden vil kunne indtræde på det relevante marked, men der kræves en vurdering baseret på realistiske 
forhold, for at virksomhederne vil være at karakterisere som potentielle konkurrenter. 
 
I sag T-472/13, Lundbeck, fremførte Retten, at der ved en vurdering af, om en virksomhed udgør en potentiel 
konkurrence på det pågældende marked, skal foretages en kontrol af, hvorvidt der ville være en reel mulighed 
for at den pågældende virksomhed kunne indtræde markedet og dermed indgå i en konkurrence med de øvrige 
virksomheder, som allerede er etableret på markedet.254 Retten påpegede, at en virksomhed ikke vil anses for 
værende en potentiel konkurrent, såfremt der ikke eksisterer “(...) en holdbar økonomisk strategi (...)”.255 Med 
andre ord, skal vurderingen baseres på en relevant markedsstrukturanalyse og ikke blot en formodning om, at 
den pågældende virksomhed udgør en potentiel konkurrent.256 Der er flere forskellige forhold, der må indgå i 
denne vurdering, som alle er baseret på om virksomheden vil være i stand til at indtræde på markedet, og det 
er derfor uden relevans, hvorvidt virksomheden ønsker eller har til hensyn at indtræde på det relevante marked. 
 
Således kan det konstateres at LKF og Eurostar vil leve op til konkurrentbegrebet, såfremt de aktuelt eller 
potentiel kan anses for at opererer på det samme marked. I vurderingen af om konsortiedeltagere er aktuelle 
eller potentielle konkurrenter, er det altafgørende at foretage en fastlæggelse af hvad der konkurreres om, samt 
hvorvidt de aktuelt eller potentielt har kapacitet til at løfte opgaven. Dette undersøges nedenfor. 

4.3.1.1. Delkontrakter eller samlet opgave 
I udbudssituationer er det ikke kun nødvendigt at foretage en markedsafgrænsning af produktmarkedet samt 
det geografisk marked, men ligeledes hvordan udbuddet er tilrettelagt. I denne afhandlings kapitel 3 er der 
foretaget en markedsafgrænsning for såvel det relevante produktmarked, samt det geografiske marked i 
Vejmarkeringssagen. 
 
I en udbudssituation vil virksomhederne som regel konkurrere om den pågældende kontrakt, der udbydes, og 
spørgsmålet om, hvorvidt konsortiedeltagerne er konkurrenter, vil afgøres ud fra deres kapaciteter, men også 
ordregiverens tilrettelæggelse af udbuddet herunder fastsættelse af egnethedskrav og opdeling af kontrakten.257 
Det følger af bemærkningerne til KRL § 6, at virksomheder, der opererer på samme niveau i omsætningskæden 
og i samme branche, ikke er konkurrenter, såfremt ingen af dem selv ville kunne klare den udbudte opgave.258 
                                                   
251 Ibid., pkt. 10 
252 Ibid., pkt. 10 
253 Ibid., pkt. 10, med note 3 
254 Sag T-472/13, Lundbeck, pr. 100 
255 Ibid., pr. 100 
256 Ibid., pr. 100 
257 Levinsen, 2018, s. 345 
258 FT 1996/97, tillæg A, s. 3659 
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Det er således lovligt for virksomheder at afgive fælles bud, og dermed indgå i konsortiedannelser, såfremt de 
i udbuddet anførte krav til f.eks. know-how, kapacitet eller økonomisk formåen umuliggør selvstændige bud.259 
Efter UL § 49, stk. 2 eksisterer der i dansk ret det såkaldte “opdel-eller-forklar”-princip. Det følger af denne 
bestemmelse at ordregiver i alle udbud skal tage stilling til, hvorvidt opgaven skal deles op i delkontrakter i 
henhold til UL § 49, stk. 1, og såfremt opgaven holdes samlet, skal dette begrundes i udbudsmaterialet. Det er 
desuden muligt for ordregiver at vælge, at tilbudsgiverne udelukkende må afgive tilbud på én eller flere 
delkontrakter, jf. UL § 49, stk. 3. I Vejmarkeringssagen kunne tilbudsgiverne både afgive tilbud på 
delkontrakterne enkeltvis eller samlet.260 Både Rådet og Ankenævnet konkluderede i sagen, at konkurrencen 
udspillede sig om delkontrakterne, og at LKF og Eurostar faldt under det konkurrenceretlige konkurrentbegreb, 
da de selvstændigt kunne afgive tilbud på mindst én delkontrakt. Rådet udtalte: 
 

“Det afgørende for den konkurrenceretlige vurdering af Konsortiet er således, om parterne hver især kan 
udføre vejmarkeringsopgaverne i de enkelte distrikter og ikke, om parterne kan udføre den samlede opgave i 

Udbuddet, dvs. alle tre distrikter samlet.”261 
 
Ankenævnet fremhævede, at den strategiske prissætning og bud på flere delkontrakter var en del af de 
konkurrenceretlige parametre, og at der stadig var mulighed for udelukkende at byde på en enkelt 
delkontrakt.262 Sø- og Handelsretten traf en markant anderledes afgørelse. Sø- og Handelsretten udtalte: 
 

“Den omstændighed, at et firma, som ønsker at byde på den i sagen omhandlede vejmarkering, ikke har 
kapacitet til selv at byde på den samlede opgave, men nok på enkeltdistrikter, kan efter rettens opfattelse ikke 

afskære et sådant firma fra at indgå i et konsortium med henblik på at give et samlet bud på alle distrikter, 
idet en sådan begrænsning ikke nødvendigvis ville skærpe konkurrencen.”263 

 
Det følger af udbudspraksis, at såfremt en udbudt opgave er opdelt i delkontrakter, konkurrerer tilbudsgiverne 
om hver enkelt delkontrakt.264 Kan virksomhederne således byde på én eller flere delkontrakter, vil disse være 
at opfatte som konkurrenter, uagtet at de ikke er i stand til at byde på alle delkontrakterne i det pågældende 
udbud. I en sag, der omhandlede snerydning og glatførebekæmpelse i Skive fra 2014265, vurderede Styrelsen, 
at de to indkomne tilbud havde karakter af ulovlig tilbudskoordinering, jf. KRL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1. Den 
pågældende kontrakt var delt i 11 delkontrakter, men der var ingen af de indeholdte specifikationer, der kunne 
medvirke til, at de involverede vognmænd ikke var at anse som aktuelle eller potentielle konkurrenter på 
delaftalerne. Vognmændene, der deltog i konsortiet, havde hver især kapacitet til at indgå i konkurrencen om 
delopgaverne.266 Denne sag understreger den fastslåede retsstilling på området for konkurrent-vurderingen ved 
en ordregivers opdeling af en kontrakt i delkontrakter. Således bliver aktører, der deltager i et udbud, vurderet 
som værende konkurrenter, såfremt disse individuelt kunne indgå i en konkurrence om enkelte delkontrakter. 
 

                                                   
259 Ibid., s. 3659 
260 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 119 
261 Ibid., pkt. 421 
262 Ankenævnets kendelse i Vejmarkeringssagen, s. 17 
263 Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen, s. 357 
264 Rådets afgørelse i Skive og Omegns Vognmandsforenings tilbudskoordinering (herefter “Skive og Omregn”) 
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265 Rådets afgørelse i Skive og Omegn 
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I El-Proffen-sagen267 omfattede et udbud af elektrikerarbejder på skoler 4-6 rammeaftaler. Den norske 
konkurrencemyndighed anlagde en objektiv ordlydsfortolkning af udbudsmaterialet og konkluderede på denne 
baggrund, at konkurrencen i den pågældende sag var om de enkelte rammeaftaler og således ikke det samlede 
udbud. Denne afgørelse blev senere stadfæstet af Konkurranseklagenemnda, der desuden anførte, at opdeling 
af opgaven i delkontrakter var sket for at åbne konkurrencen op, med henblik på at skabe øget konkurrence om 
de enkelte delaftaler.268 
 
En af problematikkerne for tilbudsgivere vedrørende indgåelse af konsortier, der eksisterede før Sø- og 
Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen, var bl.a., at konsortier blev anset som værende ulovlige 
sammenslutninger, såfremt konsortiedeltagerne individuelt kunne afgive tilbud på delkontrakter.269 Sø- og 
Handelsretten afveg dermed fra den tidligere fastslåede retspraksis på området. Sø- og Handelsretten lagde i 
deres afgørelse vægt på hensigten samt effekten af Vejdirektoratets valg af udbudsform.270 Vejdirektoratet 
havde baseret deres tilrettelæggelse af udbudsprocessen på en rapport, der blev udarbejdet af konsulentfirmaet 
McKinsey&Company i 2010, der anbefalede at samle de offentlige indkøb på færre leverandører.271 På 
baggrund af rapportens anbefalinger valgte Vejdirektoratet at tillade muligheden for at afgive tilbud med 
samlerabat.272 Konsortiet bestående af LKF og Eurostar afgav et tilbud, der indeholdt en rabat på 5 %, såfremt 
konsortiet blev tildelt to distrikter, og en rabat på 20 % såfremt alle tre udbudte distrikter blev tildelt 
konsortiet.273 Sø- og Handelsretten konkluderede på baggrund af samlerabatten, at Vejdirektoratets valgte 
udbudsform opfordrede tilbudsgiverne til at afgive samlede bud i stedet for delbud.274 Sø- og Handelsretten 
slog således fast, at konsortiedeltagerne kun er at opfatte som værende konkurrenter, såfremt de ville have 
været i stand til at afgive selvstændige bud på hele opgaven.275 
 
Efter Sø- og Handelsrettens afgørelse virker det altså til, at det ikke fremover kan tages for givet, at der i alle 
opgaver, der er delt op i delkontrakter, foreligger konkurrencen om delkontrakterne. Således vil der derfor 
skulle foretages en yderligere vurdering af valget af udbudsmodel, samt design af udbudsproceduren, for at 
kortlægge hvorvidt den offentlige ordregiver har haft til hensigt at tilskynde samlede bud i stedet for bud på 
enkelte delkontrakter. Denne retsstilling kan medføre en formodning om, at opdel-eller-forklar princippet 
sættes ud af kraft. Ved en vurdering af om konkurrencen reelt udspiller sig om den samlede opgave og ikke 
om de enkelte delkontrakter, i de tilfælde hvor et udbud er delt op, kan det diskuteres, om opdelingen af 
kontrakten i henhold til UL § 49, stk. 2 bliver overflødiggjort. Hvis det således kun er muligt at vinde udbuddet 
ved at afgive et samlet bud, er mindre tilbudsgiveres stilling ikke forbedret i forhold til, hvis kontrakten blev 
udbudt som én. De fremadrettede konsekvenser heraf kan være, at konkurrencen om delkontrakterne 
elimineres, og på sigt medvirke til, at opdelingen i delkontrakter ikke længere vil have en effekt. Anvendelsen 
af rabatstrukturer, der ansporer til samlede bud, kan således medføre at SMV’er ikke vil have en mulighed for 
at deltage i udbudskonkurrencer selvstændigt, da de ikke i samme omfang har mulighed for at afgive lave 
priser på delkontrakterne, der udkonkurrerer den rabat, store virksomheder er i stand til at give. I 
Vejmarkeringssagen vurderede Sø- og Handelsretten, at den præcise rabatstruktur tilskyndende afgivelsen af 
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samlede bud, og at det var realistisk, at disse måtte komme.276 Det er således ikke muligt at overføre denne 
konklusion i sin helhed på andre opdelte udbud. Det kan ikke konkluderes, at virksomheder aldrig vil være at 
opfatte som konkurrenter, såfremt de ikke er i stand til selvstændigt at afgive samlede bud på den udbudte 
opgave. Denne vurdering vil fortsat variere fra situation til situation. Således eksisterer der nu i højere grad 
usikkerhed om, under hvilke omstændigheder konsortiesamarbejder vil anses for ulovlige. Usikkerheden 
bidrager til en øget uigennemskuelighed af retsstillingen på området for konsortiedannelser. 

4.3.1.2. Kapacitet 
Uagtet om konkurrencen anses for at udspille sig om delkontrakterne eller den samlede opgaven, skal 
der i vurderingen af, om virksomheder kan anses for værende konkurrenter efter KRL § 6, stk. 1, inddrages en 
opgørelse af virksomhedernes kapacitet. Såfremt LKF og Eurostar ikke selvstændigt havde kapacitet til at 
deltage i konkurrencen om udbuddet, ville disse ikke være konkurrenter, da deres samarbejde ville være 
objektivt nødvendigt. I forhold til tidligere praksis har kapacitetsvurderingen skulle foretages ud fra, hvorvidt 
virksomhederne havde kapacitet til at byde på en delopgave, hvilket ligeledes er samme grundlag, Rådet 
baserede deres afgørelse på.277 
 
Rådet foretog en analyse af, hvorvidt LKF og Eurostar havde kapacitet til at løfte de enkelte delopgaver, men 
undersøgte også, hvorvidt parterne hver især var i stand til at udføre hele opgaven.278 I deres undersøgelse 
inddragede Rådet parternes i) adgang til tilstrækkeligt udstyr (maskiner) og arbejdskraft, ii) økonomiske 
ressourcer til at gennemføre de investeringer, der er nødvendige for opgaven, og iii) den nødvendige knowhow 
til at klare opgaven.279 
 
I Vejmarkeringssagen var Rådets og Ankenævnets opfattelse, at de involverede tilbudsgivere, Eurostar og 
LKF, enkeltvis havde mulighed for at byde på mindst én af delkontrakterne på tidspunktet for 
tilbudsafgivelsen. På baggrund af Styrelsens vurdering af aktørernes kapacitet afgjorde Rådet, at Eurostar og 
LKF var aktuelle konkurrenter, da de begge var i stand til at løfte de enkelte delkontrakter, hvorfor et 
konsortiesamarbejde mellem dem fandtes at udgøre en ulovlig overtrædelse af KRL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 
og 3, TEUF art. 101, stk. 1, litra a og c. I forlængelse af dette foretog Styrelsen herefter undersøgelser om de 
eventuelle meromkostninger ved udvidelse af parternes kapaciteter, således at disse selvstændigt kunne afgive 
samlede bud på opgaven. 

4.3.1.2.1. Kapacitet afsat til andre opgaver 

I Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen udtalte Styrelsen, at der hersker usikkerhed om, hvorvidt nye kunder 
og opgaver har en betydning for opgørelsen af virksomhedernes kapacitet.280 Det følger også af Styrelsens 
vejledning at kapacitet, der er afsat til eksisterende opgaver, ikke skal medtages i vurderingen af 
virksomhedernes kapacitet.281 Denne vurdering skal således udelukkende foretages på baggrund af 
virksomhedernes reelle kapacitet. 
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Styrelsen udtalte i Vejmarkeringssagen, at der skal være en berettiget forventning om, at en fremtidig aftale 
vil indgås, for at kapaciteten afsat til denne opgave ikke medgår i beregningerne til et nyt udbud.282 Dette kan 
f.eks. være en forventning om en aftale med en tilbagevendende kernekunde, hvor det anses for at være 
realistisk, at der skal udføres arbejde for denne kunde, hvorefter denne kapacitet vil være afsat til denne opgave. 
På baggrund af dette vurderede Styrelsen, at der i kapacitetsvurderingen skulle ses bort fra den kapacitet, 
Eurostar og LKF måtte bruge til aftaler, der allerede var indgået på tidspunktet for udbuddet af 
vejmarkeringsopgaven.283 I Ankenævnets afgørelse påpegede Eurostar, at Rådet havde anvendt et forkert 
beregningsgrundlag, idet dele af Eurostars kapacitet var bundet af eksisterende opgaver i virksomheden.284 I 
forlængelse af dette uddybede Eurostar at: 
 

“Eurostar havde ikke den fornødne kapacitet til at byde på alle 3 distrikter samtidig, idet der i 
kapacitetsberegningen skal indregnes forventede opgaver fra kernekunder.285 Det ville være uansvarligt 

set fra et kommercielt og økonomisk perspektiv, hvis Eurostar ikke tog højde for forventede opgaver fra 
kernekunder medtaget på baggrund af resultater fra tidligere år.”286 

 
I en sag fra 1995 traf den svenske konkurrencemyndighed en afgørelse om et konsortium, der havde budt på 
et udbud om levering af cement til opførelsen af Øresundsbroen.287 Den svenske virksomhed Cementa og den 
danske virksomhed Aalborg Portland indgik i konsortiet, der blev vurderet som værende 
konkurrencebegrænsende. Det svenske Konkurrensverk var af den opfattelse, at virksomhederne hver især 
havde kapacitet til at byde på opgaven alene.288 Denne afgørelse blev dog annulleret af Tingsrätten289, og denne 
dom blev opretholdt af Marknadsdomstolen.290 Da opgaven krævede store mængder cement, ville de to 
virksomheder af forretningsmæssige årsager ikke være i stand til at udføre opgaven alene, da dette ville have 
en for skadelig effekt på deres nationale markedspositioner. Det blev således konkluderet, at virksomhederne 
ikke var konkurrenter i det pågældende udbud, især på baggrund af deres kapacitet, herunder hensyntagen til 
virksomhedernes eksisterende kundegrundlag. 
 
I Christopher Thomas’ artikel Two Bids or not to Bid291 udtalte han, at vurderingen af virksomhedernes 
kapacitet skal foretages på objektivt grundlag og kan involvere at reallokere ressourcer afsat til eksisterende 
projekter til det nye bud: 
 
“(...) the test is whether an independent bid is objectively possible, and demonstrating this does not require 
proof that it is easy, or even achievable without substantial sacrifices (such as giving up other projects to 

which relevant capacity is currently dedicated).”292 
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Yderligere fortsætter Thomas med, at det principielt burde være tilstrækkeligt, at virksomheder generelt 
beskæftiger sig med typen af den udbudte kontrakt, til at virksomheden anses for objektivt at være i stand til 
at kunne byde på opgaven. Denne vil dermed falde under Kommissionens “safe harbour”, der følger af de 
generelle retningslinjer for horisontale samarbejder.293 I ovenstående sag anlægger de svenske myndigheder 
således ikke Thomas’ syn på kapacitetsvurderingen og slår således fast, at en kapacitetsvurdering skal ske på 
baggrund af og under hensyntagen til konsortiedeltagernes allerede indgåede aftaler. Thomas’ opfattelse er 
således, at såfremt at kapacitet er afsat til fremtidige aftaler, der endnu ikke er indgået og muligvis ikke endnu 
kendt, vil denne kapacitet derfor være ledig kapacitet. Dette synspunkt er altså en vidtrækkende fortolkning af, 
hvorledes kapacitetsberegningen skal foretages, og anvendelsen af denne vil føre til, at det stort ikke vil være 
muligt at indgå i lovlige konsortier på samme niveau i omsætningsleddet.294 Thomas’ vurdering synes dog 
heller ikke at være realistisk på lang sigt. Hvis aktører, der overvejer at indgå i et konsortium, skal opgive 
eksisterende opgaver eller allerede sikre, fremtidige opgaver, når de foretager deres kapacitetsvurdering, 
eksisterer der en risiko for, at det ikke vil være rentabelt at operere på markedet. Thomas’ vurdering findes 
derfor ikke at være hensigtsmæssigt at anlægge i vurderingen af konsortier, da det ifølge denne udelukkende 
vil være lovligt at etablere vertikale konsortier. 
 
Det følger af ovenstående at det svenske konkurrensverks udtalelser bør følges af en dansk domstol. Dermed 
må det konkluderes at Styrelsen ikke har foretaget den korrekte beregning, da der skulle have været taget 
hensyn til afsat kapacitet til andre opgaver. 
 
Sø- og Handelsretten fulgte ligeledes den svenske afgørelse og udtalte: 
 

“(...) det må være tilladeligt for de bydende firmaer (...) at hensætte kapacitet til kunder, som 
erfaringsmæssigt henvender sig og som det forretningsmæssigt ville være uansvarligt ikke at kunne betjene 

og dermed afskære sig fra højere dækningsbidrag fra andre opgaver.”295 
 

Det kan derfor konstateres, at der i en kapacitetsvurdering i vid udstrækning skal tages hensyn til de 
eksisterende samt potentielle fremtidige opgaver, virksomhederne måtte have. Kapacitet afsat til andre opgaver 
må siges for værende en central del af en virksomheds kapacitetsvurdering, og kan medføre store økonomiske 
konsekvenser, såfremt der bliver foretaget en vurdering på et forkert grundlag. 

4.3.1.2.2. Geografisk dækning og omkostninger til udvidelse af kapacitet 

Tilbudsgivernes mulighed for at sikre geografisk dækning kan inddrages ved en vurdering af disses kapacitet, 
idet dette kan tydeliggøre, hvorvidt disse er i stand til at løfte opgaven selvstændigt. LKF og Eurostar 
argumenterede begge for, at ingen af dem havde kapacitet til selvstændigt at byde på vejmarkeringsopgaverne, 
selvom virksomhederne havde annonceret sig som værende landsdækkende og servicerede kunder i hele 
landet.296 
 
Betydningen af geografisk dækning fremgår af Rådets afgørelse i sagerne om ortopædiske sko.297 Sagerne 
omhandlede flere ortopædiske håndskomagere, der valgte at indgå i konsortieaftaler, hvorefter der blev afgivet 
                                                   
293 Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale aftaler, pkt. 237 
294 Graells, 2015 
295 Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen, s. 358 
296 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 209 
297 Rådets afgørelser i Påbud til leverandører af ortopædiske sko fra 1999 samt Konkurrencebegrænsninger på markedet 
for ortopædiske sko fra 2000 
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bud på en række kommunale udbud i fællesskab. Parterne havde fremført, at samarbejdet imellem dem ikke 
kunne anses for værende konkurrencebegrænsende, da virksomhederne havde til formål og hensigt at sikre en 
bedre geografisk dækning for forbrugerne. Rådet konkluderede, at argumentet om at sikre bedre geografisk 
dækning ikke var tilstrækkeligt til at fritage parterne fra konkurrentbegrebet. Ydermere konkluderede Rådet, 
at samarbejdet var en overtrædelse af KRL § 6, stk. 1 og henviste til bemærkningerne til KRL § 6, stk. 1, hvori 
det følger, at virksomheder i samme omsætningsled, der afgiver et fælles bud, er ikke 
konkurrencebegrænsende, såfremt ingen af virksomhederne er i stand til at klare opgaven selvstændigt. 
 
På baggrund af ovenstående sag kan det således konkluderes, at et samarbejde ikke automatisk er objektivt 
nødvendigt, såfremt parterne indgik i samarbejdet med hensigten om at skabe en bedre geografisk dækning. 
LKF og Eurostar indgik i DVK for at afgive tilbud på det landsdækkende udbud af Vejdirektoratet. For at 
aftalen kan vurderes som værende lovlig, kræves det dog også, at aftalen er objektiv nødvendig, hvorfor en 
bedre geografisk dækning ikke alene kan lovliggøre parternes konsortium. 
 
På trods af at Rådet var af den opfattelse, at konkurrencen angik delkontrakterne, inddragede Styrelsen også 
hvorvidt parterne ville være at opfatte som aktuelle eller potentielle konkurrenter i henhold til hele opgaven. I 
en sådan vurdering skal det som nævnt inddrages, hvorvidt det realistisk er muligt, at en part kan udvide sin 
kapacitet, således at den indtræder på markedet, som den anden virksomhed opererer på. Rådet fremhævede 
også i deres afgørelse, at LKF og Eurostar vil være potentielle konkurrenter, såfremt det er sandsynligt, at de 
ville udvide deres kapacitet med hensyn til både maskiner og kvalificeret arbejdskraft, forudsat de ikke var 
indgået i konsortiet.298 Dette element er således afgørende i den konkurrenceretlige vurdering af konsortiet. 
 
I Catering-sagen299 fandt Styrelsen ikke, at store investeringsomkostninger o.lign. medvirkede til, at et 
samarbejde mellem to cateringgrossister var objektivt nødvendigt. Grossisterne, Ove Juel Catering og Th. 
Schulz, var geografisk placeret på hver sin side af Storebælt. Parterne fremførte, at ingen af dem havde et 
tilstrækkeligt distributionsnet samt lagre til at servicere kunder i hele landet.300 Derfor var de ikke 
landsdækkende, hvorfor de ikke selvstændigt kunne byde på landsdækkende opgaver. Ydermere fremførte 
parterne, at omkostningerne forbundet med at udvide deres forretninger ville være så omfattende at det ikke 
ville være rentabelt og dermed skade virksomhederne.301 I sagen fremførte parterne, at samarbejdet udgjorde 
en objektiv nødvendighed for, at de kunne indtræde på markedet om at afgive tilbud til landsdækkende 
kunder.302 
 
Dette er det samme argument, som blev fremført af LKF og Eurostar i Vejmarkeringssagen. I Rådets afgørelse 
i Vejmarkeringssagen konstaterede Styrelsen, at LKF’s og Eurostars deltagelse i et konsortium ikke var 
nødvendigt.303 Tillige bemærkede Styrelsen, at begge virksomheder havde mulighed for og adgang til at skaffe 
yderligere kapacitet.304 
 
Sø- og Handelsretten udtalte i relation hertil: 
 
                                                   
298 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 638 
299 Rådets afgørelse i Cateringsagen 
300 Ibid., pkt. 76 
301 Ibid., pkt. 77 
302 Ibid., pkt. 76 
303 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 704 
304 Ibid., pkt. 704 
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”Antagelsen om, at hvert af de sagsøgende firmaer kunne have løftet opgaven alene bygger på hypotetiske 
antagelser om muligheden for at antage yderligere mandskab og tilkøbe yderligere maskiner, og der er 

ingen dokumentation for, at dette kunne lade sig gøre eller var forretningsmæssigt ansvarligt.”305 
 
Sø- og Handelsretten foretog ikke en konkret vurdering af virksomhedernes mulighed for at skaffe yderligere 
kapacitet, idet det efter Sø- og Handelsrettens opfattelse ikke var nødvendigt. Det følger af Sø- og 
Handelsrettens begrundelse for afgørelsen, at konkurrencemyndighederne havde til opgave at efterprøve 
virksomhedernes kapacitetsberegninger, men ikke havde løftet denne bevisbyrde, idet vurderingerne byggede 
på hypotetiske antagelser.306 På baggrund af den manglende dokumentation lagde Sø- og Handelsretten ikke 
kapacitetsberegningerne til grund for deres afgørelse. Det er dog vigtigt at bemærke, at diskussionen omkring 
kapacitet er yderst nødvendig i vurderingen af, hvorvidt konsortiedeltagere er konkurrenter efter 
konkurrencereglerne. For tilbudsgivere er det således altafgørende, at der eksisterer klarhed om, hvilke 
parametre disse vil blive vurderet på. Efter Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen hersker der 
således stor usikkerhed om det retlige tomrum, der er opstået på området, som kan medføre, at tilbudsgivere 
helt vil afholde sig fra at indgå i konsortier. Dette vil især have konsekvenser for små- og mellemstore 
virksomheder, der kan risikere at blive udelukket fra konkurrencen om offentlige kontrakter. Konsekvenserne 
for ordregivere kan således være, at konkurrencen om opgaverne forværres, da der modtages færre bud. Dette 
vil med stor sandsynlighed føre til højere priser og lavere kvalitet. 

4.3.2. DVK’s mulige konkurrencebegrænsende karakter 
I afsnit 4.2.2.4. Kravet om til formål eller til følge er det belyst, hvad der forstås ved kravet om til formål eller 
til følge at begrænse konkurrencen. Her er det beskrevet, at en konkurrenceretlig vurdering af konsortier starter 
i en til formål-vurdering. Såfremt en konsortieaftale findes at have et konkurrencebegrænsende formål, 
foretages der ikke en vurdering af aftalens konkurrencebegrænsende effekter.307 
 
Efter Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen var der tvivl om, hvorvidt konsortieaftalen havde 
til formål at begrænse konkurrencen på markedet. LKF og Eurostar fremførte, at Rådet og Ankenævnet havde 
anvendt en forkert juridisk test til at vurderer lovligheden af konsortiet, og at der ikke er støtte i teori eller 
praksis til at konsortier skal underlægges en formålsvurdering.308 Eurostar havde i deres argumenter for, 
hvorfor konsortieaftalen ikke havde til formål at begrænse konkurrencen, anført, at Styrelsen havde anvendt 
en udvidende fortolkning af begrebet “konkurrencebegrænsende formål”.309 EU-Domstolen har i Cartes 
Bancaires påpeget, at der ved en til formål-vurdering tillægges en indskrænkende fortolkning.310 Det følger, at 
når der skal foretages en indskrænkende fortolkning af begrebet “konkurrencebegrænsende formål”, medfører 
det, at kun de værste former for aftaler bør falde under dette begreb.311 En indskrænkende fortolkning 
indebærer dermed, at ikke alle aftaler kan kvalificeres som værende aftaler, der har til formål at begrænse 
konkurrencen. 
 

                                                   
305 Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen, s. 357 
306 Ibid., s. 357 
307 Sag C-209/07, BIDS, pr. 17 
308 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 263 samt Sø- og Handelsrettens afgørelse i samme sag, s. 239 
309 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 743 
310 Sag C-67/13 P, Cartes Bancaires, pr. 58 
311 Ibid., pr. 58 
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Det følger yderligere af Cartes Bancaires, at det er nødvendigt ved vurderingen af om, hvorvidt en 
samarbejdsaftale har til formål at begrænse konkurrencen at inddrage følgende i) aftalens indhold, ii) de 
målsætninger, der søges gennemført med aftalen, og iii) den økonomiske og retlige sammenhæng, hvori aftalen 
indgår.312 Disse elementer gennemgås nedenfor med henblik på at udlede om DVK’s konsortieaftale har til 
formål at begrænse konkurrencen. 

4.3.2.1. Ad i) aftalens indhold 
Først og fremmest er det nødvendigt at undersøge aftalens indhold for at fastlægge, hvorvidt konsortieaftalen 
mellem LKF og Eurostar havde til formål at begrænse konkurrencen. 
Ifølge konsortiedeltagerne, Eurostar og LKF, havde konsortieaftalen en konkurrencefremmende karakter, idet 
aftalen gjorde det muligt for konsortiet at byde den laveste pris for udbuddet i konkurrence med andre aktuelle 
eller potentielle tilbudsgivere.313 
 
En af problemstillingerne, der opstår ved vurderingen af konsortiers (u)forenelighed med konkurrenceretten, 
er, at dette er et samarbejde i udbudsretlig henseende, hvorved aktører på markedet fastsætter priser i 
fællesskab. I Vejmarkeringssagen påpegede Rådet indledningsvist, at såfremt to konkurrenter indgår en aftale 
om at dele markedet mellem sig og/eller at priskoordinere deres produkter, herunder ydelser, er formålet med 
aftalen at begrænse, hindre eller fordreje konkurrencen, som ellers ville have været mellem parterne uden sådan 
en aftale.314 Denne type af konsortieaftale vil sætte de normale markedsvilkår ud af kraft.315 Som tidligere 
nævnt er det efter KRL § 6, stk. 2, nr. 1, ulovligt for virksomheder at fastsætte priser i fællesskab. Ved en 
konsortiedannelse sammenslutter to eller flere tilbudsgivere sig med henblik på at afgive ét fælles tilbud på et 
udbud af en offentlig opgave. Dette vil derfor effektivt medføre at konsortiedeltagerne indgår en prisaftale, 
hvilket kan klassificeres som værende en hardcore konkurrencebegrænsning. Hardcore 
konkurrencebegrænsninger omfatter, foruden prisaftaler, markedsdelingsaftaler. Det følger, at disse aftaler af 
deres natur har til formål at begrænse konkurrencen.316 
 
Styrelsen påpegede i Vejmarkeringssagen, at konsortieaftaler ikke bør vurderes anderledes end andre former 
for aftaler.317 En aftales betegnelse, f.eks. konsortieaftale, medfører ikke, at der skal undlades at foretages en 
konkurrenceretlig vurdering.318 Det er derfor relevant at undersøge den konkrete aftale og dens indhold for at 
konstatere, om den pågældende aftale er i strid med konkurrencelovgivningen. 
 
Af DVK’s konsortieaftales pkt. 1 følger: 
 

”Formålet med indgåelsen af denne aftale om konsortiedannelse (”Konsortieaftalen”) mellem aftalens 
parter (”Konsortiedeltagerne”) er at udarbejde og afgive et tilbud vedrørende: 

Vejdirektoratets udbud af genmarkering 2014-2017.”319 
 

                                                   
312 Ibid., pr. 53 
313 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 736 
314 Ibid., pkt. 738 
315 Ibid., pkt. 740 
316 E-03/16, Ski Taxi, pr. 92-93 
317 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 746 
318 FT 1996/97, tillæg A, s. 3657-3658 
319 Gengivet i Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 718 
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Af formålsbeskrivelsen i konsortieaftalen fremgår, at LKF og Eurostar havde til formål at udarbejde et fælles 
bud på udbuddet. Rådet var af den opfattelse, at konsortieaftalen mellem LKF og Eurostar var en aftale om 
fastsættelse af priser og opdeling af markedet.320 Begrundelsen herfor var, at aftalen indeholdte en specifik 
aftale om fastsættelse af en fælles pris for hvert af de tre delbud, samt en fordeling af distrikterne mellem 
dem.321 Rådet påpegede, at den pågældende konsortieaftale indebar et direkte indgreb i væsentlige 
konkurrenceparametre på markedet, hvorefter den risiko, som var forbundet med en normal og fair 
konkurrence om et udbud med et indbyrdes praktisk samarbejde, udviskes.322 Dette anses som værende i strid 
med grundtanken bag KRL § 6 og TEUF art. 101, “(...) hvorefter enhver erhvervsdrivende uafhængigt skal 
tage stilling til den politik, han vil føre på markedet.”323 LKF og Eurostar bestred, at konsortieaftalen havde 
skadelige virkninger for konkurrencen og dermed havde til formål at begrænse den effektive konkurrence.324 
Rådet vurderede, at konsortieaftalen og DVK kunne have medført, at det blev sværere for andre tilbudsgivere 
at agerer på markedet, idet Eurostar og LKF ikke uafhængigt fastsatte budene.325 
 
Såfremt der foreligger en aftale, som har til formål at begrænse konkurrencen, vil aftalen i sig selv være egnet 
til at påvirke konkurrencen mærkbart.326 I sag C-226/11, Expedia, konstaterede EU-Domstolen, at: “Det må 
således fastslås, at en aftale, (...), og som har et konkurrencebegrænsende formål, efter sin art og uanset 
aftalens faktiske følger udgør en mærkbar begrænsning af konkurrencen.”327 Konsortieaftalen i 
Vejmarkeringssagen var efter Rådets vurdering tilstrækkelig skadelig for konkurrencen, hvorfor aftalen havde 
til formål at begrænse konkurrencen på markedet efter KRL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1 og 3, og TEUF art. 101, 
stk. 1, litra a og c.328 
 
Ankenævnet havde i deres vurdering af konsortieaftalens indhold i Vejmarkeringssagen lagt til grund, at 
aftalen havde til formål at begrænse konkurrencen og udtalte: 
 

“Da konsortieaftalen – uanset at den ikke kan betegnes som en klassisk kartelaftale om priskoordinering 
eller markedsopdeling – ifølge sin natur var egnet til at skade konkurrencen, havde den i lovens forstand til 

formål at begrænse konkurrencen.”329 
 
Ankenævnet vurderede, at konsortieaftalen indeholdt konkurrenceskadelige virkninger. Det er tvivlsomt, om 
konsortieaftalen mellem LKF og Eurostar qua dens indhold er konkurrencebegrænsende. Forhold der taler for 
at aftalens indhold ikke er at anse som konkurrencebegrænsende, er dens formål, idet aftalen sikrer 
Vejdirektoratet den bedste pris. Dog indeholder aftalen en geografisk markedsopdeling, hvilket kan tale for, at 
aftalens indhold er konkurrencebegrænsende i henhold til KRL § 6, stk. 1, jf. 2, nr. 3. 

                                                   
320 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 764 
321 Ibid., pkt. 764 
322 Ibid., pkt. 760 
323 Sag C-209/07, BIDS, pr. 34 
324 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 745 
325 Ankenævnets kendelse i Vejmarkeringssagen, s. 14 
326 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 798 
327 Sag C-226/11, Expedia, pr. 37 
328 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 799 
329 Ankenævnets kendelse i Vejmarkeringssagen, s. 18 



47 af 93 

4.3.2.2. Ad ii) målsætninger, der søges gennemført med konsortieaftalen 
Det andet kriterium, der indgår ved vurderingen af hvorvidt en samarbejdsaftale mellem flere aktører har til 
formål at begrænse konkurrencen, angår de målsætninger, som søges gennemført ved den pågældende aftale.330 
Der hersker tvivl om, hvorvidt parternes subjektive hensigter bør tillægges en betydning ved en vurdering af 
ovennævnte kriterier. EU-Domstolen har i sag C-209/07, BIDS, bemærket, at parternes subjektive hensigter 
ikke findes for værende relevante, når det vurderes, hvorvidt en aftale er konkurrencebegrænsende.331 Dog 
følger det af Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale aftaler, at parternes subjektive hensigter 
kan inddrages som et element ved vurderingen, men ikke er afgørende ved anvendelsen af bestemmelsen.332 
Der skal således foretages en objektiv vurdering af konsortieaftalen, og vurderingen er uafhængig af, om 
parterne har haft til hensigt at begrænse konkurrencen eller ej.333 
 
LKF og Eurostar fremhævede, at formålet med aftalen var at indgå i konkurrencen om udbuddet og dermed 
byde på den samlede opgave.334 Argumentet herfor var, at LKF og Eurostar havde bedre chancer for at vinde 
udbuddet, såfremt de indgik i et konsortium. Styrelsen påpegede, at der ikke er opstillet et krav eller udtrykt et 
ønske om, at Vejdirektoratet kun vil have én aktør, som kan dække hele udbuddet.335 I udbuddet var der netop 
en mulighed for at afgive et delbud på et af de respektive distrikter. Det følger af udbudsmaterialet, at: 
 

“Tildelingskriteriet er laveste pris. 
Ved laveste pris forstås den kombination af alle tilbud, der samlet giver den laveste pris for Vejdirektoratet. 
Det forhold, at en tilbudsgiver isoleret set har afgivet den laveste pris på én given entreprise, er derfor ikke 
ensbetydende med, at tilbudsgiveren vil blive tildelt den pågældende entreprise.”336 
 
Ved vurderingen af konsortieaftalens målsætninger kan omstændighederne vedrørende konsortieaftalen 
inddrages, idet disse kan belyse, hvilke målsætninger der søges gennemført. Eurostar gjorde gældende, at 
konsortieaftalen var indgået i fuld offentlighed, idet DVK valgte at afgive et fælles bud på distrikterne.337 Det 
faktum, at konsortieaftalen var indgået i fuld offentlighed, tydeliggør dermed, at samarbejdet var kendt for 
ordregiver, Vejdirektoratet. Det er særligt de aftaler, som faciliterer hemmelig adfærd, der som udgangspunkt 
vil falde ind under den indskrænkende fortolkning af til formål-overtrædelser.338 I Cartes Bancaires udtalte 
EU-Domstolen: 
 
“Det står således fast, at visse former for hemmelig adfærd såsom adfærd, der resulterer i kartellers 
horisontale prisfastsættelser, kan anses for at kunne have så negative virkninger for navnlig prisen, 
kvantiteten eller kvaliteten af varer eller tjenesteydelser, at det med henblik på anvendelsen af artikel 

81, stk. 1, EF (nu TEUF art. 101, stk. 1) er ufornødent at godtgøre, at de har konkrete virkninger på 
markedet.”339 

                                                   
330 Sag C-67/13 P, Cartes Bancaires, pr. 53 
331 Sag C-209/07, BIDS, pr. 31 
332 Sag C-67/13 P, Cartes Bancaires, pr. 54, samt Kmedd om anvendelsen af TEUF art. 101 på horisontale aftaler, pkt. 
25 
333 Levinsen, 2018, s. 345 samt Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 767 
334 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 127-128 samt 155 
335 Ibid., pkt. 430 
336 Ibid., pkt. 773 
337 Ibid., pkt. 267 
338 Sag C-67/13 P, Cartes Bancaires, pr. 58 
339 Ibid., pr. 51 
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En hemmeligholdt aftale mellem tilbudsgivere vil som udgangspunkt indikere, at der er tale om en 
konkurrencebegrænsende aftale, der vil være i strid med konkurrencelovgivningen, særligt KRL § 6, stk. 1.340 
Såfremt en aftale er hemmeligholdt af tilbudsgiverne, vil aftalen på mange måder minde om en klassisk 
kartelaftale. Da konsortiesamarbejder ikke indeholder et hemmeligt aspekt, vil disse derfor som udgangspunkt 
ikke skulle vurderes efter en til formål-vurdering. 
 
EFTA-Domstolen har i Ski Taxi ikke selvstændigt behandlet spørgsmålet om offentlighed, men lod det være 
op til de norske myndigheder selv at vurdere, hvorvidt offentlighed medførte, at aftalen ikke udgjorde en til 
formål-overtrædelse.341 Men EFTA-Domstolen påpegede dog, at offentlighed kan pege i retning af at parterne 
ikke havde til hensigt at overtræde konkurrencereglerne.342 Som nævnt er parternes subjektive hensigt ikke 
afgørende, når der foretages en vurdering af en til formål-overtrædelse.343 Den norske Høyesterett 
konkluderede, at det faktum, at et konsortium blev indgået i offentlighed for ordregiver, ikke medførte, at en 
aftale objektivt set kunne have et konkurrencebegrænsende formål.344 
 
Som påpeget af EFTA-Domstolen kan offentlighed indikere, at et samarbejde mellem aktører ikke har til 
formål at begrænse konkurrencen. LKF’s og Eurostars konsortieaftale blev indgået i fuld offentlighed for 
Vejdirektoratet, og der var således intet forsøg på hemmeligholdelse af parterne adfærd. Som beskrevet 
ovenfor medfører den indskrænkende fortolkning af konkurrencebegrænsende formål at kun aftaler, der anses 
for at være væsentligt eller åbenlyst konkurrencebegrænsende, falder under denne betegnelse. Da 
målsætningerne med aftalen var at afgive et samlet tilbud med den laveste pris, findes dette ikke at have 
konkurrenceskadelige karakter, hvorfor DVK ikke ud fra dets målsætninger kan anses for at have et 
konkurrencebegrænsende formål. 

4.3.2.3. Ad iii) den økonomiske og retlige sammenhæng, hvori konsortieaftalen indgår 
Det tredje kriterium, der indgår ved en vurdering af en aftales karakter, er den økonomiske og retlige 
sammenhæng, hvori aftalen indgår.345 EU-Domstolen har i sag C-226/11, Expedia, fastslået, at bedømmelsen 
af, om der foreligger en begrænsning, skal ske under hensyntagen til de faktiske rammer, hvori aftalen indgår. 
EU-Domstolen konstaterede endvidere, at: “De produkter eller tjenesteydelser, der er tale om, samt hvorledes 
de pågældende markeder er opbygget og reelt fungerer, skal også tages i betragtning (...)”346 
 
Styrelsen bemærkede, at markedet for vejmarkering ikke er præget af særlige eller væsentlige forhold, 
herunder særlige kapacitetsbegrænsninger.347 Med hensyn til kriteriet omhandlende den retlige sammenhæng, 
hvori aftalen indgår, har EU-Domstolen i Cartes Bancaires udtalt: 
 
“Ifølge Domstolens praksis er det for at vurdere, om en aftale mellem virksomheder eller en vedtagelse inden 

for en sammenslutning af virksomheder er tilstrækkelig skadelig til at kunne anses for at udgøre en 

                                                   
340 Se yderligere sag C-209/07, BIDS, pr. 17 samt sag E-3/16, Ski Taxi, pr. 103 
341 Sag E-3/16, Ski Taxi, pr. 107 
342 Ibid. pr. 106 
343 Sag C-67/13 P, Cartes Bancaires, pr. 54 
344 Sag HR-2017-1229-A, Ski Taxi SA, Follo Taxi SA og Ski Follo Taxidrift AS mod Staten, pkt. 49 
345 Sag C-67/13 P, Cartes Bancaires, pr. 53 
346 Sag C-226/11, Expedia, pr. 21 
347 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 784 
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restriktion med et »konkurrencebegrænsende formål« (...), nødvendigt at forholde sig (...) til den økonomiske 
og retlige sammenhæng, hvori den indgår.”348 

 
Eurostar anførte, at Rådet havde undladt at inddrage samtlige kriterier ved vurderingen af de økonomiske og 
retlige sammenhæng, herunder den særlige rabatstruktur, omstændighederne omkring de foregående udbud, 
samt at parterne ikke forud for udbuddet kunne vide, hvor mange der ville afgive bud og hvordan.349 Det følger 
af EU-Domstolens udtalelser i Toshiba, at vurderingen af den økonomiske og retlige sammenhæng, aftalen 
indgår i, skal begrænses til hvad der er strengt nødvendigt for at fastslå, at der er tale om en aftale med et 
konkurrencebegrænsende formål.350 I forhold til den økonomiske sammenhæng fandt Styrelsen ikke at der 
forelå kapacitetsbegrænsninger, der medførte, at samarbejdet mellem LKF og Eurostar var objektivt 
nødvendigt.351 
 
Eurostar påpegede derudover, at forholdet omkring at Eurostar søgte juridisk rådgivning ligeledes skulle indgå 
ved vurderingen af den økonomiske og retlige sammenhæng.352 Rådet bemærkede, at en juridisk rådgivning 
og vurdering af et konsortiesamarbejde, som Eurostar havde indhentet, ikke kan undskylde en virksomheds 
tilsidesættelse af KRL § 6, stk. 1 og 2.353 Dette har EU-Domstolen ligeledes taget stilling til i sag C-681/11, 
Bundeswettbewerbsbehörde og Bundeskartellanwalt mod Schenker & Co. AG, m.fl., hvor Domstolen udtalte: 
 

“(...) at artikel 101 TEUF skal fortolkes således, at en virksomhed, der har overtrådt denne bestemmelse, 
ikke kan undgå at blive pålagt en bøde, når denne overtrædelse skyldes en vildfarelse fra virksomhedens side 

vedrørende lovligheden af dens adfærd på grund af konklusionen i en advokats juridiske rådgivning eller 
konklusionen i en national konkurrencemyndigheds afgørelse.”354 

 
På baggrund af sag C-681/11, Schenker, må det bemærkes, at Eurostars argument om at der var søgt juridisk 
rådgivning vedrørende konsortiedannelse ikke er et argument, der kan lægges til grund ved vurderingen af om 
en konsortieaftale er lovlig eller ej. Som belyst ovenfor blev både Rådets og Ankenævnets vurdering dermed, 
at der var tale om en til formål-overtrædelse af konkurrencelovgivningen. Samme opfattelse havde Sø- og 
Handelsretten ikke, da DVK blev anset som værende et lovligt konsortium, der ikke overtrådte 
konkurrencelovgivningen.355 
 
Det kan dermed konstateres, at parternes argument om, at Rådet ikke havde medtaget alle relevante aspekter, 
kan tilsluttes. Ud fra Toshiba bør ikke-alvorlige konkurrencebegrænsende aftaler underlægges en videre 
undersøgelse med hensyn til den økonomiske og retlige sammenhæng.356 Rådet burde derfor have inddraget 
forhold såsom rabatstrukturen og tidligere budshistorik i deres vurdering, idet disse kan udgøre væsentlige 
faktorer. Det kan dermed konkluderes, at der ikke er blevet foretaget en fyldestgørende vurdering, og det er 
muligt at sagen ville have fået et andet udfald, såfremt alle relevante forhold var medtaget.  

                                                   
348 Sag C-67/13 P, Cartes Bancaires, pr. 53 
349 Ankenævnets kendelse i Vejmarkeringssagen, s. 7 
350 Sag C-373/14 P, Toshiba Corporation mod Kommissionen (herefter “Toshiba”), pr. 29 
351 Rådets afgørelse i Vejmarkeringssagen, pkt. 784 
352 Ibid., pkt. 761 
353 Ibid., pkt. 763 
354 Sag C-681/11, Bundeswettbewerbsbehörde og Bundeskartellanwalt mod Schenker & Co. AG, m.fl. (herefter 
“Schenker”), pr. 43 
355 Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen, s. 358 
356 Sag C-373/14 P, Toshiba, pr. 29 
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4.4. Delkonklusion 
I denne afhandlings juridiske analyse er det blevet undersøgt, om hvilke konkurrenceretlige problematikker, 
der eksisterer angående konsortiedannelse i henhold til dansk ret. Konsortiers lovlighed vurderes efter 
konkurrencereglerne, særligt KRL § 6, stk. 1. Det er blevet konstateret, at konsortiedannelser vedrører 
samarbejde mellem virksomheder, hvorigennem der fastsættes fælles priser. Disse prisaftaler vil kunne udgøre 
hardcore konkurrencebegrænsninger i strid med KRL § 6, stk. 1 og 2, og konsortiesamarbejder vil således uden 
videre medvirke til at forvride konkurrencen på markedet. En vurdering af konsortiers lovlighed i henhold til 
konkurrencelovgivningen handler om hvorvidt konsortiedeltagerne er konkurrenter eller ej. Såfremt dette 
spørgsmål besvares med et ja, undersøges om hvorvidt aftalen mellem dem har til formål eller til følge at 
begrænse konkurrencen på det relevante marked. 
 
Det må konkluderes, at der ikke eksisterer konkurrenceretlige problematikker ved konsortier indgået mellem 
ikke-konkurrenter. Dog kan de konkurrenceretlige problematikker opstå, såfremt de deltagende virksomheder 
er at opfatte som konkurrenter. Nogle af de komponenter, der er væsentlige ved vurderingen af om 
konsortiedeltagerne er konkurrenter, er navnlig problematikken vedrørende delkontrakter og vurderingen af 
de deltagende virksomheders kapacitet. Før Sø- og Handelsrettens afgørelse i Vejmarkeringssagen har 
retsstillingen på området været den, at et konsortium vil være ulovligt, såfremt dets parter kunne byde på 
opgaven selvstændigt. Denne retsstilling er i og for sig opretholdt. Dog er den tidligere opfattelse af, at 
konkurrencen udspillede sig om de enkelte delkontrakter, ændret af Sø- og Handelsretten som følge af 
muligheden for tilbudsgiverne til at give samlerabat. Det kan således ikke længere uden videre antages, at 
tilbudsgivere skal afholde sig fra at indgå i konsortier, såfremt de individuelt vil kunne løfte de enkelte 
delopgaver. Fremadrettet vil der i en vurdering af hvornår konsortiedeltagerne er konkurrenter, skulle tages 
stilling til, om hvorvidt konkurrencen kan anses for at udspille sig om den samlede opgave og ikke om 
delkontrakterne. Dette må foretages ud fra en samlet vurdering. Usikkerheden vedrørende denne vurdering 
medvirker til, at tilbudsgivere i højere grad vil have svært ved at foretage egne kapacitetsvurderinger og udlede 
hvornår det vil være lovligt at indgå i et konsortium. 
 
DVK’s mulige konkurrencebegrænsende karakter er blevet undersøgt og analyseret, og det blev konstateret at 
Rådet ikke har foretaget den korrekte vurdering af DVK’s konsortieaftale. Det kan konkluderes, at en 
konsortieaftale altid skal undersøges for dens indhold, målsætninger og den økonomiske og retlige 
sammenhæng, som den indgår i. Endvidere skal der altid foretages en indskrænkende fortolkning af 
“konkurrencebegrænsende formål”. På denne baggrund findes det, at konsortier i deres natur indeholder 
modstridende effekter, og disse bør derfor vurderes ud fra ovenstående. Det konkluderes, at DVK’s 
konsortieaftale ikke indeholder så skadelige konkurrencebegrænsende elementer, at denne kan karakteriseres 
som værende en til formål-overtrædelse. Sø- og Handelsrettens afgørelse i sagen har ikke bidraget til at 
fastlægge klare rammer for konsortiedannelser på markedet.  
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Kapitel 5: Økonomisk analyse 
I det økonomiske afsnit af afhandlingen vil det undersøges og behandles, hvilke økonomiske konsekvenser 
konsortiedannelser har på markedet, og hvornår disse kan begrænse eller styrke den effektive konkurrence. 
 
Konsortiedannelser har gennem tiden været et omdiskuteret emne. Den tidligere opfattelse af konsortier har 
været, at disse havde konkurrencebegrænsende effekter og dermed burde forbydes.357 Konsortier er en 
sammenslutning af økonomiske aktører, og konstruktionen er udelukkende af midlertidig karakter.358 Således 
adskiller konsortier sig væsentligt for andre former for samarbejder, da deltagerne stadig fungerer som 
selvstændige juridiske og økonomiske enheder hvad angår de aktiviteter, der ikke falder under konsortiets 
formål.359 Der er visse aspekter i konsortiedannelse, der minder om kartelsituationer da konsortier kan 
indebære, at økonomiske aktører går sammen om at fastsætte priser eller opdele markedet, hvilket eliminerer 
den naturlige konkurrence på markedet.360 Sammenslutninger af virksomheder, der allerede selvstændigt kan 
deltage i konkurrencen om en udbudt opgave, kan dog, på trods af de umiddelbare konkurrencebegrænsende 
effekter, være fordelagtige.361 Såfremt de deltagende virksomheder kan skabe tilstrækkelige 
effektivitetsgevinster gennem informationsdeling og sammenlægning af ressourcer med henblik på at opnå 
stordriftsfordele til at opveje de negative effekter af samarbejdet, burde disse således være tilladte.362 På 
baggrund af dette vil denne afhandlings økonomiske analyse foretage en analyse af, hvilke effekter 
konsortiesamarbejder medfører ud fra et auktionsteoretisk perspektiv. Der vil udledes, hvordan tilbudsgiverne 
vil placere deres bud i et udbud af en offentlig opgave ud fra markedets karakteristika. Herefter vil der udledes 
hvordan et konsortiesamarbejde kan medføre gevinster, samt i hvilken grad disse bør medtages i en vurdering 
af konsortiers økonomiske hensigtsmæssighed. 

5.1. Auktionsteori 
Udbudssituationer er at opfatte som værende auktioner, hvor tilbudsgiverne konkurrerer om retten til at sælge 
deres varer eller ydelser til ordregiveren.363 Auktioner defineres som: “(...) exchange mechanisms without a 
tâtonnement or recontracting provision in which the seller is relatively passive and goods are often indivisi-
ble.”364 På almindelige markeder kan virksomheder konkurrere på flere forskellige parametre, såsom mængder, 
priser og lignende. Konkurrencen om offentlige opgaver gennem udbud varierer dog væsentligt fra 
konkurrencen på almindelige markeder. En økonomisk analyse af udbudsforretninger kan derfor bedst 
forklares og retfærdiggøres ved hjælp af auktionsteori. I en udbudssituation vil auktionarius være ordregiver, 
som er køber, hvorimod tilbudsgiverne er sælgere, som har omkostninger forbundet med udførelsen af den 
udbudte opgave.365 
 
Auktioner, og dermed også udbud, er et effektivt redskab at anvende, når en offentlig indkøber ikke er sikker 
på, hvilke omkostninger virksomhederne på markedet har i forbindelse med udførelsen af den pågældende 

                                                   
357 Albano et al., 2008, s. 336 
358 Szydlo, 2018, s. 1 
359 Ibid., s. 1 
360 Albano et al., 2008, s. 336 
361 Ibid., s. 348 
362 Graells, 2015, s. 338, fodnote 346 samt Albano et al., 2006(a), s. 365 
363 Klemperer, 1999, s. 231 og Krishna, 2010, s. 1-2 
364 Schotter, 1976, s. 5 
365 Klemperer, 1999, s. 231 
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opgave.366 Ordregiveren er således ikke bekendt med, hvilken reservationspris de potentielle tilbudsgivere har, 
hvorfor det ikke vil være optimalt for ordregiveren at fastsætte en pris på opgaven. Omvendt har de potentielle 
tilbudsgivere heller ikke fuldstændig information om, hvilken værdi udførelsen af opgaven vil skabe for 
ordregiveren. Et af grundelementerne i udbudssammenhænge er således eksistensen af asymmetrisk 
information mellem aktørerne, der fører til en usikkerhed.367 

5.1.1. Førstepris udbud 
Efter Udbudsloven er det muligt for ordregiver for at vælge, hvilke parametre der ønskes, at tilbudsgiverne 
skal konkurrere på, når de byder på den udbudte opgave.368 Således er det muligt for ordregiver både at 
fastsætte kvalitets- og priskrav. Sjældent ses det derfor, at tilbudsgivere skal konkurrere på mængden i et 
udbud. I et udbud beskrives opgaven forholdsvist præcist af ordregiver i udbudsmaterialet, der offentliggøres 
forud for tilbudsafgivningen. Såfremt ordregiver har brug for et bestemt antal goder, vil dette angives i 
materialet og ikke være en konkurrenceparameter for tilbudsgiverne. 
 
Førstepris udbud er den model, der anvendes i udbud i Danmark efter Udbudsloven og er derfor den korrekte 
model til at analysere og beskrive den danske udbudssituation samt Vejmarkeringssagen. Ved førstepris udbud 
vinder den byder, der byder den laveste pris, forudsat at tildelingskriteriet “laveste pris” er valgt.369 Vinderen 
af udbuddet modtager prisen, som denne har budt, mod at udføre opgaven efter de af ordregiveren opstillede 
kriterier. I Vejmarkeringssagen blev de udbudte entrepriser tildelt efter kriteriet laveste pris, hvorefter den 
tilbudsgiver med den samlet set laveste pris vandt den pågældende opgave, og kvalitet var således ikke en 
konkurrenceparameter.370 Tre markedsaktører bød på vejmarkeringsopgaverne i de tre distrikter, Syddanmark, 
Sjælland og Hovedstaden.371 Ved det pågældende udbud var der mulighed for både at afgive bud på enkelte 
distrikter og afgive et samlet tilbud på flere distrikter med en rabat.372 For at foretage en nærmere analyse af 
prisfastsættelse er det relevant at klarlægge, hvordan tilbudsgivere byder, og hvilken strategi disse vælger at 
følge. 
 
Auktionsteorien beskriver, at det mest efficiente resultat er der, hvor objektet, der sælges i auktionen, bliver 
erhvervet af den køber, der har den højeste værdiansættelse af objektet.373 I denne specialeafhandling vil der 
dog anvendes tilbudsgivernes (forventede) omkostninger forbundet med opgaven og ikke værdiansættelse, da 
dette er mere kompatibelt med udbud.374 Som udgangspunkt er en af fordelene ved at anvende 
udbudskonkurrencer dermed, at dette medføre allokativ efficiens, forstået på den måde at opgaven bliver tildelt 
den tilbudsgiver, der har den laveste omkostning forbundet med udførelsen af opgaven.375 I dette tilfælde vil 
det være muligt at opnå maksimering af den sociale velfærd hvilket betegnes som at der opnås Kaldor-Hicks-
efficiens.376 Allokativ efficiens forstås desuden som at der sker Pareto-optimale allokeringer af ressourcerne, 

                                                   
366 Krishna, 2010, s. 2 samt Baron, 1976, s. 65 
367 Klemperer, 1999, s. 229 
368 Dette sker ved valg af tildelingskriterier, jf. UL § 162 
369 Krishna, 2010, s. 12 tilpasset udbud 
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376 Der foretages en nærmere gennemgang af Kaldor-Hicks-efficiens i afhandlingens afsnit 6.1.1. Samfundsøkonomisk 
effektivitet og individuel fritagelse 
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hvorved én aktør bliver stillet bedre, uden at nogen andre bliver stillet værre.377 Bliver opgaven tildelt en 
virksomhed med højere omkostninger, vil dette ikke være en efficient situation, da der bliver spildt ressourcer, 
der kunne være undgået. Dog eksisterer der i virkelighedens verden usikkerhed om omkostningerne.378 En 
ordregiver er ikke bekendt med alle potentielle tilbudsgiveres omkostninger, og hvor effektive disse vil være 
til at udføre den pågældende opgave såfremt de fik den tildelt. Ordregiveren kan derfor ikke blot uden videre 
tildele opgaven til en effektiv tilbudsgiver, men må udføre en udbudsforretning for at indhente oplysninger og 
afdække hvilken tilbudsgiver, der vil være den mest efficiente til at varetage opgaven. 
 
For tilbudsgiverne foreligger der en afvejning mellem ønsket om at vinde opgaven, men stadig få en profit. 
Tilbudsgiverne antages at være risikoneutrale, hvilket medfører, at hver enkelt tilbudsgiver vil søge at 
maksimere deres eget payoff.379 Den profit, en tilbudsgiver modtager ved at vinde udbuddet, vil være forskellen 
mellem den budte pris og dens omkostninger forbundet med at udføre opgaven: 𝜋	 = 𝑝 − 𝑐.380 Det følger 
således, at ingen rationelt agerende tilbudsgiver vil byde en pris, der ligger under dens omkostninger, da der 
på denne måde opnås en negativ profit. Dog vil risikoen for at tabe udbuddet stige, såfremt der vælges en 
budstrategi, hvorigennem der bydes en højere pris. Der er således mange overvejelser, der må indgå i 
potentielle tilbudsgiveres prissætningsstrategier. Når potentielle tilbudsgivere skal vælge, hvilke tilbud de vil 
afgive, foretager de en strategisk beslutning, hvorved deres prisfastsættelse afhænger af, hvad de med relativ 
overbevisning forudser, at deres konkurrenter vil afgive af tilbud.381 Der eksisterer dermed en indbyrdes 
afhængighed mellem tilbudsgiverne på et udbudsmarked. I denne situation kan der opstå en Bayesianske-Nash-
ligevægt, hvor hver tilbudsgivers budstrategi er en funktion af hans egne omkostninger forbundet med at løfte 
opgaven.382 Givet at alle tilbudsgiverne følger denne strategi, vil ingen af dem kunne opnå et bedre resultat 
ved at følge en anden strategi.383 

                                                   
377 Weishaar, 2013, s. 37 
378 Afhandlingens fodnote 299 
379 Krishna, 2010, s. 37 
380 Ibid., s. 12 
381 For definition af det strategiske rationalitetsbegreb se denne afhandlings afsnit 1.6.4. Økonomisk metode 
382 Klemperer, 1999, s. 229 samt fodnote 16 
383 Klemperer, 1999, fodnote 16 samt McAfee & McMillan, 1987, s. 707 
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384 
 
I figur 2 illustreres den situation, hvor alle virksomhederne på markedet er fuldt oplyste om deres konkurrenters 
omkostninger ved at udføre den udbudte offentlige opgave. Ordregivers efterspørgselskurve er i 
udbudssituationer lodret, da efterspørgslen, som nævnt ovenfor, er fastsat på forhånd og ikke varierer 
afhængigt af markedsprisen, som det ses på almindelige konkurrencemarkeder.385 Det følger af figuren, at det 
mest optimale for tilbudsgiverne er at byde lige akkurat under den virksomhed, der har den næstlaveste 
omkostning, under den forudsætning at man selv har den laveste omkostning.386 Dette er i figuren illustreret 
ved, at det for Virksomhed 1, der har den laveste omkostning, vil være mest optimalt at byde en pris 𝑃) =
𝑀𝐶& − 𝜀, altså marginalt under den næstlaveste omkostning. På den måde skabes der den størst mulige profit 
for den vindende tilbudsgiver. Dog er det således, at der, på grund af usikkerheden omkring omkostninger, 
ikke er kendskab til de øvrige potentielle tilbudsgiveres omkostninger. Der er derfor tale om et lukket udbud, 
hvor tilbudsgiverne simultant afgiver deres tilbud uden kendskab til, hvad konkurrenterne byder. Dermed må 
tilbudsgiverne byde udelukkende på baggrund af de informationer de har tilgængeligt om opgaven, samt ud 
fra deres ufuldstændige overbevisninger om deres konkurrenter.387 
 
På grund af usikkerheden forbundet med omkostningerne kan den modsatte situation opstå, navnlig hvor 
førstepris-udbud ikke fører til en Pareto-efficient tilstand. På grund af den ufuldstændige adgang til 
informationer kan der, i et udbudsformat hvor tilbudsgiverne afgiver lukkede bud, opstå den situation, at en 
svagere tilbudsgiver vinder over en stærkere tilbudsgiver.388 Dette kan skyldes den stærkere tilbudsgivers 
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fejlagtige undersøgelse af markedet og dens konkurrenter, hvorefter der er blevet afgivet et for højt og dermed 
for optimistisk bud. På grund af udbudsreglernes udformning vil det ikke være muligt for den stærkere 
tilbudsgiver at observere det lavere bud og efterfølgende foretage en korrektion af sit eget bud.389 Da ingen af 
tilbudsgiverne kender de øvrige tilbudsgiveres forventede omkostninger forbundet med udførelsen af opgaven, 
er der en risiko for, at den tilbudsgiver, der har den laveste forventede omkostning, byder for højt og taber.390 
Dermed vil opgaven blive tildelt en mindre efficient tilbudsgiver. 
Nedenfor vil det uddybes, hvilken betydning informations- og omkostningsstrukturen har for tilbudsgivernes 
budstrategier når der eksisterer konsortiedannelse på markedet. 

5.1.2. Omkostnings- og informationsstruktur 
Nærværende afsnit analyserer tilbudsgiveres prisfastsættelse i udbudssituation med fokus på 
Vejmarkeringssagen og LKF’s og Eurostars indgåelse af DVK. Formålet med afsnittet er at undersøge og 
fastlægge tilbudsgiveres budstrategier, når disse indgår i udbudsforretninger, således at de mulige 
konsekvenser, der kan forekomme ved konsortiedannelse, identificeres. 

5.1.2.1. Private og common value-modellerne 
I auktionsteori sondres der mellem private og common value-auktioner.391 Det er nødvendigt at fastlægge, 
hvorvidt udbudssituationer, nærmere bestemt Vejmarkeringssagen, er bedst beskrevet ved private eller 
common value-modellen for at kunne udlede de konkurrencemæssige konsekvenser af konsortiedannelser. 
Dette skyldes, at tilbudsgivernes placering af bud afhænger af, hvilke informationer de har til rådighed. 
Herunder er informationerne om omkostningerne forbundet med den udbudte opgave, samt informationer om 
konkurrenterne af stor betydning for, hvordan tilbudsgiverne vælger at prissætte deres tilbud. Det må dog 
bemærkes at private og common value er to ekstremer, og næsten ingen virkelige situationer vil falde helt ind 
under et af begreberne.392 På trods af at modellerne ikke præcist tilsvarer virkeligheden, er de anvendelige til 
at beskrive de generelle effekter af konsortiedannelse. Ofte vil en given situation være præget af både common 
og private komponenter. Nedenfor vil der først gives en kort beskrivelse af private og common value-
modellerne indhold, og herefter vil konsekvenserne af konsortiedannelser, herunder især DVK, udledes. 
 
Auktionsmodeller, og dermed også udbudsmodeller, kan ifølge McAfee og McMillan lettest forklares ved en 
private value-model.393 Kendetegnet for private value-modellen er, at de omkostninger, de potentielle 
tilbudsgivere har forbundet med at løfte den udbudte opgave, er uafhængige.394 Denne informationsstruktur 
kaldes “independent values” og medfører, at den omkostning en tilbudsgiver har ex ante, vil være uafhængig 
og ikke kan påvirkes af de øvrige tilbudsgiveres omkostninger, såfremt disse kommer tilbudsgiver til 
kundskab.395 I en private value-model vil hver enkelt tilbudsgiver således som udgangspunkt ex ante kende 
sine egne private omkostninger, der vil være forbundet med at løfte opgaven.396 I en udbudssituation vil dette 
eksistere, når tilbudsgiverne kender den præcise opbygning og størrelse af ordregiverens efterspørgsel, og det 
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er derfor muligt præcist at vurdere omkostningerne på forhånd.397 Den private komponent angår dermed 
tilbudsgivernes egne endogene aktivitet. En tilbudsgiver der befinder sig i en private value-situation og skal 
foretage en vurdering af hvorledes et bud på udbudt opgave skal placeres, må således estimere sine forventede 
omkostninger ud fra sine tidligere erfaringer, produktionsøkonomiske effektivitet mv.398 Det er dog ikke 
sikkert, at det er muligt for tilbudsgiverne præcist at opgøre dette, hvorfor der kan foreligge usikkerhed om 
disse omkostninger. Således vil der henvises til tilbudsgivernes forventede omkostninger.399 Da to 
tilbudsgivere sjældent er ens, vil tilbudsgiverne i private value-modellen have forskellige omkostninger ved at 
udføre opgaven. 
 
Når en situation er præget af common value, forstås det, at tilbudsgiverne vil have de samme omkostninger 
forbundet med at løfte den udbudte opgave, hvis de vinder den.400 De reelle omkostninger benævnes de fælles 
omkostninger, da de netop er ens for alle tilbudsgiverne ex post. Før tilbudsafgivelsen, ex ante, modtager hver 
enkelt potentiel tilbudsgiver kun ét signal, deres eget, om, hvilke omkostninger der vil være forbundet med at 
løfte opgaven. Dette signal udledes af udbudsmaterialet, der er blevet offentliggjort på forhånd af den offentlige 
ordregiver. Hver enkelt tilbudsgivers signal er således afhængigt af den ukendte, fælles omkostning som 
beskrevet i udbudsmaterialet og er selvstændig fra de andre tilbudsgiveres modtagne signaler.401 Dette signal 
er ikke fuldstændigt, men i stedet forstyrret, og tilbudsgiverne ved derfor ikke præcis ex ante hvilke 
omkostninger, der er forbundet med opgaven.402 Det er således muligt, at nogle tilbudsgivere modtager et 
privat signal, der overstiger de reelle omkostninger forbundet med den udbudte opgave, mens andre 
tilbudsgivere modtager private signaler om, at omkostningerne er mindre end de reelle omkostninger.403 Dette 
skyldes, at der eksisterer asymmetrisk eller ufuldstændig information.404 
 
I en common value-model har tilbudsgiverne derfor ikke mulighed for korrekt at fastsætte omkostningerne 
forud for ordregivers tildeling udelukkende på baggrund af deres eget modtagne signal. Det indebærer desuden, 
at såfremt de øvrige tilbudsgiveres signaler blev kendt, ville tilbudsgiverens forventning til omkostningerne 
ændre sig. Denne informationsstruktur kaldes “interdependent values”, hvorved tilbudsgivernes forventede 
omkostninger er indbyrdes afhængige.405 Begrebet “interdependence” refererer således udelukkende til 
tilbudsgiverne omkostninger forbundet med den udbudte opgave, samt hvordan denne bliver påvirket af de 
øvrige tilbudsgiveres information. Hvordan signaler bliver distribueret til tilbudsgiverne, bliver således ikke 
påvirket af dette begreb.406 
 
Da effekterne af en konsortiedannelse kan variere afhængigt af, hvilken informationsstruktur situationen er 
præget af, er det nødvendigt at udlede, hvilken Vejmarkeringssagen hører under. Som nævnt er de forhold, der 
generelt vil karakterisere en private value situation, særligt relateret til parternes interne efficiens. Forskellen 
i denne bevirker, at tilbudsgiverne har forskellige forventede omkostninger med at udføre den udbudte opgave. 
I Vejmarkeringssagen var virksomhederne forskellige i størrelse og og var desuden geografisk placeret i 
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forskellige landsdele. Herunder var LKF og Eurostar placeret på hver sin side af storebælt. Derved vil deres 
forventede omkostninger være forskellige afhængigt af, hvor i landet en vejmarkeringsopgave skal udføres. 
 
Forhold der taler for at Vejmarkeringssagen er at karakterisere som værende en common value-situation er 
usikkerheden om mængden af arbejde, der skal udføres, såfremt opgaven vindes. Det var ikke muligt for 
tilbudsgiverne ex ante at vide, hvilken eksakt sammensætning Vejdirektoratets efterspørgsel ville have, da 
mængden af vejstriber opgaven ville kræve ikke, var klart specificeret. Ydermere kunne uforudsete 
omstændigheder forsinke eller fordyre udførelsen af opgaven, herunder kunne omkostningerne forbundet med 
at udlægge vejstriber, især påvirkes af vejr- og vindforhold, samt hvorvidt vejene skulle repareres forud for 
udlægning af vejmarkeringen.407 Herudover havde Vejdirektoratet fastlagt i udbudsmaterialet, at der kunne ske 
stigninger i mængden af arbejdet på op til 15 %.408 Dette medførte derfor at ingen af tilbudsgiverne var bekendt 
med opgavens reelle værdi, før de afgav deres tilbud.409 Yderligere kan udførelsen af vejmarkering 
karakteriseres som en forholdsvist homogen ydelse, hvilket kan pege i retning af at tilbudsgiverne i højere grad 
vil have de samme omkostninger ved udførelsen. Nedenstående tabel opsummerer forholdene, der taler for 
henholdsvis private og common value. 
 

 
 
Vejmarkeringssagen omfatter derfor både private- og common-elementer og kan dermed anses som værende 
en blanding af disse to ekstremer. Ovenstående vedrørende konkurrenceeffekten finder derfor også anvendelse 
i denne situation. Men i situationer, der indeholder common-komponenter, er det vanskeligt at komme med en 
entydig konklusion på, hvornår konsortiedannelser vil have en negativ eller positiv effekt. Her må der foretages 
konkrete vurdering af konkurrenceeffekterne og winner’s curse-effekten. Således er der en risiko for, at de 
negative effekter af winner’s curse vil opveje de ellers positive effekter ved, at der er mange konkurrenter på 
markedet.410 
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“In a common values context, (...) reductions in competition might be countered by a reduction in the “win-
ner’s curse” effect.”411 

 
Som udgangspunkt påpeges det, at såfremt en situation er præget af både common- og private-elementer, vil 
et fald i antallet af tilbudsgivere på et udbud medføre, at resultatet bliver mindre efficient. For at komme dette 
nærmere, er det nødvendigt at fastlægge, hvad der menes med winner’s curse, samt hvilke effekter og 
konsekvenser der særligt opstår som følge af konsortiedannelse. 
 
Ydermere må det påpeges, at der indenfor auktionsteorien findes blandingsformer af private og common value. 
Dette kaldes affiliated values.412 Såfremt en situation er præget af affiliated values, er tilbudsgivernes signaler 
korrelerede.413 Signalernes positive tilknytning til hinanden (affiliation) medfører, at såfremt ét signal er højt, 
er der en større sandsynlighed for at de andre signaler ligeledes er høje.414 For tilbudsgiverne i 
Vejmarkeringssagen ville dette kunne medføre, at såfremt f.eks. Guide-Lines modtager et signal, der indikerer 
lave omkostninger forbundet med udførelsen af vejmarkeringsopgaven, vil Guide-Lines antage, at de øvrige 
tilbudsgivere, der opfattes som værende på mindst samme konkurrencedygtige niveau som Guide-Lines selv 
(i dette tilfælde især LKF og Eurostar), også vil have modtaget et signal, der indikerer lave omkostninger.415 
Affiliated values vil medføre, at mindre erfarne tilbudsgivere har en større risiko for at byde for lavt.416 Det 
følger yderligere, at da private value indebærer udelukkende en forskel i tilbudsgivernes forventede 
omkostninger på baggrund af deres produktionstekniske evne, vil der være tale om affiliation, såfremt der 
eksisterer en teknologisk usikkerhed i den pågældende situation.417 Det følger ydermere af Klemperer, at ofte 
betegnes enhver situation, hvor tilbudsgivernes forventede omkostninger til dels afhænger af de andre andre 
tilbudsgiveres signaler som common value.418 På baggrund af ovenstående kan det således ikke entydigt 
udledes hvorvidt Vejmarkeringssagen har karakter af common eller private, men der må være en formodning 
for, at der foreligger en blandingsform, da der eksisterer elementer der peger i retning af begge. 

5.1.3. Effekterne af konsortiedannelse 
Generelt medfører horisontale sammenslutninger af aktører på et marked, med henblik på at afgive fælles bud 
på en offentlig opgave, to modsatrettede effekter.419 Den ene effekt er konkurrenceeffekten, hvorunder antallet 
af afgivne bud reduceres med den konsekvens, at konkurrencen forværres, og at priserne dermed stiger.420 Med 
andre ord fører en reducering i antallet af tilbudsgivere til en mindre aggressiv budstrategi blandt de 
tilbageværende tilbudsgivere. Den anden effekt er information pooling-effekten, hvorved tilbudsgiverne ved 
en sammenlægning af deres informationer gennem konsortiedannelse kan skabe fordele og reducere risikoen 
for at lide under winner’s curse.421 
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OECD har i deres Policy Roundtable fremhævet, at det ikke entydigt kan udtales, hvorvidt en sammenslutning 
af aktører på et budmarked er positiv eller negativ, på grund af de modstridende konsekvenser. Særligt i forhold 
til reduktionen af aktører udtalte OECD med henvisning til fusioner at: 
 
"In a private values context, a merger among bidders in general leads to less aggressive bidding and lower 
demand (absent efficiencies), as one would expect from analogy with ordinary markets. In a common values 

context, these reductions in competition might be countered by a reduction in the winner’s curse effect. 
Whether this effect is sufficient to outweigh the other effects is an empirical matter."422 

 
Som nævnt medfører indgåelsen af et konsortium som udgangspunkt, at der bliver mindst én aktør mindre på 
markedet. Dette forudsætter dog antagelsen om, at konsortiedannelsen sker mellem virksomheder, der allerede 
var konkurrenter om den pågældende opgave, og at konsortiet ikke faciliterer adgang på markedet for nye 
virksomheder, hvorefter en sammenslutning af disse aktører medfører at der sker et fald i antallet af 
tilbudsgivere.423 Ydermere fremhævede OECD at også konsortiedannelser især kan have negative effekter på 
et marked præget af private value, men teoretisk set kan have positive effekter på et common value-marked.424 
 
I Vejmarkeringssagen indgik parterne, LKF og Eurostar, i DVK og gik dermed fra at være to selvstændige 
potentielle tilbudsgivere til at være én enhed, der afgav et fælles bud. En høj markedskoncentration, som skabes 
af fælles budgivning, leder som udgangspunkt til negative konkurrencemæssige effekter, særligt “the 
competition effect.”425 DVK vil, grundet deres samarbejde og deres størrelse, medvirke til en højere 
markedskoncentration, da antallet af deltagende tilbudsgiver går fra at være fire til tre. Dermed blev antallet af 
de potentielle bud, Vejdirektoratet kunne have modtaget, reduceret. Faldet af antal bud på opgaven ved 
konsortiedannelse vil medføre, at de øvrige tilbudsgivere byder mindre aggressivt. Jesse Markham beskrev 
denne situation som følgende: 
 
“(...) where joint bids are simply substituted for independent solo bids, they reduce the total number of bids. 
That is, if all the participating firms bid individually on a given tract in any event, joint bids would simply be 
substituted for a larger number of independent solo bids. If the resulting reduction in total bids is substan-

tial, competition may be adversely affected.”426 
 
Ses der således på konkurrenceeffektens konsekvenser isoleret (i en private value kontekst), vil det i 
Vejmarkeringssagen betyde, at færre tilbudsgivere afgiver bud, som følge af LKF’s og Eurostars konsortium 
og fører til en forværret konkurrence og dermed højere priser for Vejdirektoratet, i tråd med hvad der ses på et 
almindeligt marked. Under private value vil tilbudsgiverne udelukkende fastsætte størrelsen af deres tilbud 
som en funktion af deres egne private omkostninger.427 Således vil konkurrenceeffekten ikke kunne opvejes af 
øvrige effekter som følge af tilbudsgivernes informationer, da disse ikke vil ændre deres estimat af 
omkostningerne forbundet med opgaven, såfremt de får adgang til deres konkurrenters informationer.428 
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I forhold til affiliation er det påpeget af Pinkse og Tan, at konsekvenser af et fald i deltagere ikke nødvendigvis 
fører til negative effekter.429 De fandt, at det vindende bud ikke altid var højere (i udbud lavere), når antallet 
af konkurrenter var højere. Omvendt fandt de ydermere ikke, at det vindende bud altid var lavere (i udbud 
højere), når antallet af konkurrenter var højere.430 Dermed konkluderede de, at flere budgivere i en auktion 
kunne medføre højere priser, men at dette ikke var givet.431 I Vejmarkeringssagen vil dette medføre, at under 
affiliation vil et fald i konkurrenter, som følge af LKF’s og Eurostars sammenslutning, ikke afgjort medføre 
en negativ påvirkning på konkurrencen. 

5.1.3.1. Konkurrencedygtige eller -svage tilbudsgivere 
Situationen beskrevet ovenover, hvorefter konsortiedannelse kan svække konkurrencen som følge af 
konkurrenceeffekten, eksisterer kun, såfremt konsortiedannelsen er sket mellem allerede konkurrencedygtige 
virksomheder.432 I dette tilfælde vil konsortiedeltagerne selvstændigt have tilstrækkelig kapacitet til reelt at 
have en mulighed for at vinde det pågældende udbud. Det følger således, at såfremt en af de 
konkurrencedygtige virksomheder fjernes fra markedet ved at indgå i et konsortium, vil der ske en svækkelse 
af konkurrencen.433 
 
Det er derfor ikke altid, at en horisontal sammenslutning af tilbudsgivere, herunder konsortiedannelser, 
medfører en negativ effekt på konkurrencen. Såfremt et konsortium som tilbudsgiver, selv efter 
sammenslutningen af de de enkelte deltageres kapacitet og viden, stadig ikke er konkurrencedygtig i forhold 
til nogle af de større aktører på markedet, vil sammenslutningen ikke have en effekt på konkurrencen.434 Der 
vil således ikke reelt være sket en ændring i konkurrencen, da konsortiet ikke vil blive opfattet som værende 
en trussel for de øvrige tilbudsgivere. Disse vil derfor følge den samme budstrategi, som hvis konsortiet ikke 
havde deltaget i konkurrencen. Det følger derfor ikke naturligt, at enhver sammenslutning af økonomiske 
aktører på et udbudsmarked medfører en svækkelse af konkurrencen. Der eksisterer dermed en hårfin grænse 
for, hvornår en reduktion i antallet af tilbudsgivere har konkurrencefremmende eller konkurrencehæmmende 
effekter. For at nærme sig et svar, er det nødvendigt at sondre mellem, hvilke virksomheder der deltager i 
udbuddet, og om hvorvidt disse er at anse som værende konkurrencestærke eller konkurrencesvage 
virksomheder. 
 
Krishna og Morgan435 fremførte “the resource restriction view”, hvorunder virksomhederne har en så restriktiv 
adgang til relevante ressourcer, at de ikke selvstændigt er i stand til at deltage i konkurrencen om en udbudt 
opgave.436 Dette vil typisk være SMV’er, der ikke kan leve op til de mindste- og egnethedskrav, ordregiver 
fastsætter i udbudsmaterialet. Fastsættelsen af disse krav er en økonomisk nødvendighed for ordregiver, der 
uden disse ville påtage sig en stor risiko for, at den vindende tilbudsgiver ikke vil kunne løfte opgaven og 
derfor misligholder kontrakten. Kravene fungerer således som en beskyttelse for den offentlige ordregiver, der 
ved en korrekt fastsættelse sikrer sig, at udelukkende kvalificerede og tilstrækkeligt efficiente virksomheder 
deltager i konkurrencen om opgaven. For tilbudsgiverne udgør disse krav dog adgangsbarrierer, der hindrer 
dem i at indtræde på det pågældende marked. Virksomheder, der ikke har en stor nok kapacitet, hvad enten det 
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angår maskinel, kvalificeret arbejdskraft eller know-how, må således se sig udelukket fra konkurrencen om 
ellers attraktive opgaver. Med muligheden for at indgå i konsortier fjernes denne adgangsbarriere, således at 
de virksomheder, der før ikke kunne deltage i konkurrencen, nu vil indgå som konkurrent til de eksisterende 
virksomheder.437 Dog kan konsortiedannelse skabe en kunstig overlevelsesmulighed for disse små 
virksomheder, der ud fra et reguleringssynspunkt ikke er hensigtsmæssig, da inefficiente virksomheder kan 
deltage i konkurrencen.438 
 
Som udgangspunkt kan konsortiedannelser have en positiv effekt på konkurrencen ved at reducere 
adgangsbarriererne for svage eller mindre virksomheder. Da konkurrencen øges, vil dette ligeledes medføre 
en øgning i velfærden.439 Hvis en virksomhed kan deltage i konkurrencen og selvstændigt ville have afgivet 
tilbud, men ikke er i en størrelsesorden, hvor den reelt ville have en mulighed for at vinde, vil fraværet af denne 
ikke medføre nogen effekt på konkurrencen. Således vil den pris, ordregiver skal betale for opgaven, ikke 
ændres. I Vejmakeringssagen var de virksomheder, der indgik i det pågældende konsortium, LKF og Eurostar, 
henholdsvis den største og andenstørste aktør på markedet for vejmarkering.440 Spørgsmålet om, hvorvidt LKF 
og Eurostars konsortium havde en negativ effekt på konkurrencen, afhænger af, hvad tilbudsgiverne menes at 
konkurrere om. Denne sag var særlig, da den udbudte opgave var delt op i tre delkontrakter, og det var muligt 
for tilbudsgiverne både at afgive bud på delkontrakterne og på den samlede opgave.441 Delkontrakterne bestod 
som nævnt af enkelte distrikter og de omkostninger, der er forbundet med at løfte disse, er derfor væsentligt 
mindre end ved at løfte alle tre kontrakter. I Vejmarkeringssagen sås der indkomne bud på distrikt Syddanmark 
og distrikt Sjælland fra konsortiets konkurrenter Guide-Lines og Lemminkäinen, som størrelsesmæssigt var 
mindre.442 Ingen af konkurrenterne bød dog på distrikt Hovedstaden.443 Det fremgår af afgørelsen, at Eurostar 
og LKF selvstændigt ville have været i stand til at byde på ét distrikt.444 Det vides ikke, hvilke tilbud disse 
aktører ville have afgivet, såfremt de skulle have budt på opgaven selvstændigt, men på baggrund af 
ovenstående er det sandsynligt, at disse ville have været konkurrencedygtige på delkontrakterne. Ud fra dette 
vil en fjernelse af en af disse fra markedet som udgangspunkt medføre konkurrenceforvridninger. 
 
Såfremt ovenstående vurdering foretages på baggrund af den samlede opgave, kan resultatet dog være et andet. 
Hvis det antages at Eurostar eller LKF kunne løfte den samlede opgave, vil fjernelsen af en af disse aktører 
have en negativ effekt på konkurrencen, da der fjernes en konkurrencedygtig virksomhed fra markedet. 
Dermed vil de tilbageværende tilbudsgivere følge mindre aggressive budstrategier, da de møder et mindre antal 
af konkurrenter.445 Som nævnt ovenfor fører dette som udgangspunkt til højere priser. 
Det kan dermed konstateres at såfremt to eller flere virksomheder, der ikke reelt selv var i stand til at afgive 
bud på opgaven, går sammen i et konsortium og herefter er konkurrencedygtige, vil der i stedet være sket en 
styrkelse af konkurrencen, eller som minimum vil sammenslutningen ikke have haft en effekt på 
konkurrencen.446 Forudsat at LKF og Eurostar ikke selvstændigt kunne afgive tilbud på den samlede opgave, 
vil der forekomme en konkurrenceforbedring, da Vejdirektoratet er gået fra at have nul samlede bud til at have 
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ét samlet bud. Havde aktørerne skulle byde selvstændigt ville der være en risiko for, at Vejdirektoratet ikke 
ville modtage nogen bud på distrikt Hovedstaden. Konsekvensen af dette ville dermed være, at dette distrikt 
skulle genudbydes. Dette er omkostningstungt for Vejdirektoratet og som udgangspunkt ikke ønskeligt. 
 
Det har ydermere en betydning for virksomhedernes budstrategier, hvorvidt indgåelsen af konsortiet er 
offentligt kendt. Forudsat at konsortiedannelsen er offentlig, vil de øvrige tilbudsgivere således være 
informeret om, at to eller flere virksomheder er indgået i et horisontalt samarbejde med henblik på at afgive et 
tilbud på det pågældende udbud. Hvordan de øvrige tilbudsgivere vælger at reagere på konsortiedannelsen, 
afhænger af, hvorvidt konsortiet opfattes som værende en stærk eller svag konkurrent til opgaven. Det følger 
af spilteorien under usikkerhed at aktørerne foretager deres valg af strategi ud fra, hvilket belief 
(overbevisning) de har om deres konkurrenters type.447 Såfremt de øvrige tilbudsgivere opfatter konsortiet som 
værende en stærk konkurrent, vil de byde mere aggressivt som følge af den øgede konkurrence. Dette vil 
medføre positive effekter for ordregiver, da prisen på opgaven dermed vil presses ned. Såfremt konsortiet i 
stedet opfattes som værende en svag konkurrent, vil konsortiedannelsen ikke have en effekt på prisen, da de 
øvrige tilbudsgivere ikke vil ændre deres budstrategi. De informationer tilbudsgiverne har om deres 
konkurrenter (deres beliefs) er nonverifiable information.448 Denne information kan ikke verificeres af en 
tredjemand og er dermed usikker. I Vejmarkeringssagen angik udbuddet et genudbud. Desuden er markedet 
forholdsvist koncentreret, da der er 7 aktører aktive på markedet for vejmarkering. Dermed må det antages at 
virksomhederne har et kendskab til hinanden. Disse har dermed løbende kunne opdatere deres overbevisninger 
om hinanden, som følge af gentagen interageren i udbudsprocessen. Denne opdatering sker som følge af Bayes’ 
regel, hvorved tilbudsgiverne kan ændre deres overbevisning om deres konkurrenter på baggrund af de nye 
informationer en spiller erhverver.449 Opdateringen sker navnlig når de andre spillere udfører en handling, der 
formidler en information. Således bør aktøreren på markedet for vejmarkering have et indblik i hvilken position 
deres konkurrenter har på markedet, samt hvordan disse vil være i stand til at byde. 
 
Hvis konsortiedannelsen ikke er en offentlig tilgængelig information, vil de øvrige tilbudsgivere således ikke 
være informeret om sammenslutningen og vil derfor fastsætte deres bud ud fra det kendskab, de har til 
markedet og de eksisterende aktører. De konkurrencehæmmende effekter, et konsortium kan have i denne 
situation, er udelukkende de, der følger af konsortiets og dets deltageres handlinger på markedet. I 
udbudskonkurrencer efter den danske Udbudslov er det ikke ex ante muligt for de potentielle tilbudsgivere på 
markedet at opnå information om, hvilke andre aktører, der har til hensigt at byde på opgaven. Ofte vil antallet 
af indkomne bud offentliggøres efter, tildelingen af kontrakten er sket, hvorfor det her vil være muligt for den 
vindende tilbudsgiver at observere, hvor mange andre denne har været i konkurrence med. 
 
For at dette kan holde, må der dog være en forudsætning om, at de øvrige tilbudsgivere på markedet ved, at et 
konsortium deltager i konkurrencen, og at denne bliver opfattet som værende en konkurrent på samme niveau, 
som hvis konsortiedeltagerne havde afgivet selvstændige bud. Det følger, at de øvrige tilbudsgivere ville 
antage en mere aggressiv budstrategi, såfremt de vurderede konsortiet til at være en stærkere konkurrent.450 
Det vides dog ikke hvor stor sandsynlighed der er for at Lemminkäinen og Guide-Lines med relativ 
overbevisning har kunne vide at LKF og Eurostar ville afgive tilbud som konsortium. Det er som udgangspunkt 
ikke muligt for potentielle tilbudsgivere at kende deres konkurrenter til en udbudt opgave før tilbudsafgivelsen. 
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Således vil en mulig konsortiedannelse ikke være en offentlig tilgængelig information, hvorved Guide-Lines 
og Lemminkäinen ikke burde have kendskab til LKF og Eurostars indgåelse af DVK i Vejmarkeringssagen. 
Det vil dermed ikke have været muligt for Guide-Lines og Lemminkäinen at ændre deres budstrategier som 
følge af, at de nu mødte konsortiet som konkurrent i stedet for LKF og Eurostar som selvstændige 
tilbudsgivere. Dog følger det af markedets karakteristika og Bayes’ regel, at aktørerne kan have et kendskab 
til hinandens tidligere adfærd. DVK afgav tilbud på udbuddet af 2012451, og det kan således være sandsynligt 
at disse ville byde sammen igen. Såfremt Lemminkäinen og Guide-Lines kunne forudse at de ville konkurrere 
mod DVK i genudbuddet, og ville de kunne placere deres bud strategisk ud fra dette. Det må antages at DVK 
vil opfattes som værende en stærk konkurrent, såfremt der var kendskab til eksistensen af konsortiet, da det 
udgøres at de to største aktører på markedet. Ud fra dette ville de to konkurrenter afgive mere aggressive bud 
og konkurrenceeffekten ville dermed ikke eksistere. 

5.1.3.2. Usikkerhed ved budgivning 
Konkurrenceeffekten, der beskrives i afsnittet ovenfor, eksisterer både i situationer præget af private og 
common value.452 Såfremt det antages, at LKF og Eurostar var i stand til at byde på opgaven selvstændigt, vil 
deres konsortium derfor som udgangspunkt forværre konkurrencen. Dog er der andre effekter i spil, der kan 
opveje denne negative konkurrenceeffekt. 
 
Når en potentiel tilbudsgiver skal foretage en vurdering af, hvilke omkostninger denne måtte oppebære, 
såfremt kontrakten vindes, må der i vurderingen medtages mindst to dimensioner.453 Den første af disse 
dimensioner omhandler tilbudsgiverens interne effektivitet.454 Her må tilbudsgiveren vurdere, hvor effektiv 
denne er i udførelsen af de enkelte dele af den i udbudsmaterialet specificerede opgave. De potentielle 
tilbudsgiveres interne efficiens udgør en privat del af informationerne, der ikke er kendt af de øvrige 
tilbudsgivere. Kun den enkelte tilbudsgiver kender til sin egen sammensætning af maskineri og ved, hvilke 
omkostninger den selv vil have ved at udføre en given opgave. Resultatet af effektivitetsvurderingen vil 
ydermere ikke påvirkes af tilbudsgiverens kendskab til de øvrige tilbudsgiveres interne effektivitet, da denne 
information udelukkende er virksomhedsspecifik. Når en tilbudsgiver skal udarbejde sit tilbud, vil dens præcise 
bud ikke kun afhænge af dens interne effektivitet samt værdiansættelse af opgaven, men være placeret 
strategisk ud fra forventninger til de øvrige tilbudsgiveres strategier. Den anden dimension vedrører 
ordregivers sammensætning af efterspørgslen, samt i hvilken grad denne er kendt af de potentielle 
tilbudsgivere.455 

5.1.3.2.1. Winner’s curse 

Et centralt element ved at byde i førstepris udbud med common value, er eksistensen af winner’s curse.456  
Hver tilbudsgiver må anerkende, at denne kun kan vinde opgaven, såfremt vedkommende har det laveste 
estimat af omkostningerne.457 Ex post vil den vindende tilbudsgiver være i stand til at observere den reelle 
omkostning forbundet med at løfte opgaven, hvorefter det vurderes, at tilbudsgiveren har været for optimistisk 
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i sin budgivning.458 Da denne tilbudsgiver har vundet og dermed tilbudt den laveste pris, har denne tilbudsgiver 
fået et overoptimistisk signal.459 Hermed vil den vindende tilbudsgiver have lidt et tab i forhold til den profit, 
der var mulig at opnå. Dette kaldes winner’s curse.460 Set fra tilbudsgivernes synspunkt kan winner’s curse 
medføre to former for problemer afhængigt af, hvorvidt tilbudsgiverne er opmærksomme på eksistensen af 
winner’s curse.461 Konsekvenserne af winner’s curse er præciseret i OECD’s Policy Roundtables - Competi-
tion in Markets: 
 

“A naïve bidder, upon winning, learns from that fact that everyone else estimated the value (the cost) to be 
lower (higher), and would thus revise downwards (upwards) his own estimate of the true value (the true 

cost). On average, the naïve winner regrets winning because on average he pays (is payed) more (less) than 
the true value (the true cost).”462, 463 

 
Såfremt tilbudsgiverne ikke kender til eksistensen af winner’s curse, betyder det, at udarbejdelsen af deres 
tilbudsstrategier udelukkende sker på baggrund af deres omkostningsestimater.464 Som følge af dette kan 
tilbudsgiverne ende med at byde for aggressivt og dermed for lavt på opgaven. Dette er et af problemerne, der 
kaldes “overbidding.”465 For ordregiver kan dette naturligvis være en god ting, da denne kun skal betale en lav 
pris for den udførte opgave. Dog vil der være en risiko forbundet med den vindende tilbudsgivers økonomiske 
situation. Såfremt den vindende tilbudsgiver lider et tab på baggrund af winner’s curse, vil der være en vis 
risiko for, at denne må foretage handlinger, som kan reducere omkostningerne. Dette kan skade ordregiver på 
længere sigt, da følgevirkningerne af overbidding kan medvirke til lavere kvalitet i udførelsen af opgaven. 
Ligeledes vil der være en risiko for, at tilbudsgiveren går konkurs, da dennes omkostninger overstiger 
indtægterne. Det er muligvis denne situation, der kunne ses i Vejdirektoratets udbud af vejmarkering i 2012. 
Guide-Lines vandt udbuddet, men misligholdte to af kontrakterne, da de ikke levede op til de aftalte tids- og 
arbejdsplaner.466 Dette kunne være et udtryk for, at Guide-Lines havde modtaget et overoptimistisk signal om, 
hvilke omkostninger der ville være forbundet med opgaven, og ikke formåede at korrigere for dette. 
 
Risikoen som følge af winner’s curse er dog som oftest kendt for tilbudsgiverne, hvorfor disse vil skærme 
deres bud i opadgående retning, hvilket medfører et tab i profit for ordregiver, da den tilbudte pris tilsvarende 
bliver højere. Den rationelle tilbudsgiver, der er i stand til at forudse eksistensen og effekten af winner’s curse, 
vil derfor anlægge en for forsigtig budstrategi og byde en højere pris. Dette kaldes for “underbidding”.467 
Underbidding opstår netop, når tilbudsgiverne forsøger at eliminere et eventuelt tab. 
 
I et førstepris-udbud præget af common value vil et reduceret antal af tilbudsgivere føre til, at der er en mindre 
risiko for, at de resterende tilbudsgivere lider under winner’s curse.468 Dette skyldes, at den vindende 
tilbudsgiver først efter at have vundet opgaven kan observere, at dennes tilbud ligger langt fra de øvrige 
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tilbudsgiveres bud. Det er først på dette tidspunkt, at den reelle værdi af den udbudte opgave bliver kendt for 
tilbudsgiverne. Paul Klemperer fremførte følgende: 
 

“It is well understood that the more competitors a bidder faces, the greater is the winner's curse, (ie the 
worse is the news from winning) and so the more the bidder must adjust his bid to account-for the curse. So 

if a subset of bidders colludes it faces a lesser curse from winning and therefore, it is argued, it may bid 
more aggressively and raise bid-taker surplus.”469 

 
Ovenstående citat belyser, at jo flere konkurrenter, der er på markedet, desto større er winner’s curse. 
Eksistensen af et konsortium vil som udgangspunkt medføre en mindre effekt af winner’s curse, hvorfor dette 
kan medvirke til mere aggressiv budgivning på markedet. Den aggressive budgivning kan komme ordregiver 
til fordel, idet denne vil få lavere priser grundet øget konkurrence. 
 
I OECD’s retningslinjer i Competition in Bidding Markets blev det påpeget, at konsekvenserne af færre 
tilbudsgiver som følge af konsortiedannelse er: 
 

“If the winner’s curse effect is large enough, then the price paid decreases (increases) with more bidders. 
That decrease (increase) could outweigh the effect of increasing competition, of stimulating more aggressive 

bidding to have a chance of winning.“470, 471 
 
For tilbudsgiverne er det desuden nødvendigt at tage højde for chancerne for at vinde, når de fastsætter 
størrelsen af deres tilbud. På baggrund af ovenstående er det ikke muligt entydigt at fastsætte, hvorvidt 
konsortiedannelser, der fører til færre tilbudsgivere på markedet, begrænser den effektive konkurrence.472 
Det kan på baggrund af ovenstående konstateres, at konsekvenserne ved winner’s curse kan føre til, at ingen 
tilbudsgiver byder på opgaven grundet den store usikkerhed om opgavens reelle værdi. Dette er naturligvis 
ikke optimalt, såfremt de virksomheder, der afholder sig fra at byde, ville have budt, hvis de havde adgang til 
alle signalerne. 
 
Winner’s curse effekten minder om den effekt, der opstår i affiliated values-modellen, som kaldes affiliation 
effekten.473 Her indebærer et signal om lave omkostninger for en tilbudsgiver som nævnt, en formodning om 
at de øvrige tilbudsgivere ligeledes har modtaget et signal om lave omkostninger. I denne situation vil en 
tilbudsgiver byde mindre aggressivt på baggrund af en opfattelse af mindre intens konkurrence. Affiliation 
effekten indebærer dermed ikke en ændring i den vindende tilbudsgivers værdiansættelse, som følge af at have 
vundet udbuddet, som det ses med winner’s curse, men i stedet en ændring i opfattelsen af graden af 
konkurrence.474 
 
I Vejmarkeringssagen var der tale om standardiserede ydelser og homogene produkter. LKF og Eurostar var 
begge aktive på markedet for vejmarkering og var i besiddelse af maskineri og personale til at udføre opgaven 
på en ensartet måde.475 Usikkerheden er derfor ikke af en nævneværdig størrelse, idet de var i stand til at 
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afdække denne usikkerhed på baggrund af deres erfaring. Som nævnt i afsnit 5.1.2.1. Private og common 
value-modellerne kunne der dog opstå uforudsete omstændigheder, der ville medføre ændringer i 
tilbudsgivernes omkostninger. Størrelsen af usikkerheden vil i sagen derfor afhænge af, i hvor høj grad LKF, 
Eurostar og deres konkurrenter er i stand til, at foregribe dette og korrekt estimere de forventede omkostninger 
der følger af dette. Det følger generelt, at effekterne af konsortiedannelser således både er 
konkurrencehæmmende og -fremmende. Reduktionen i antallet af tilbudsgivere, i den konkrete sag fra fire til 
tre, kan medføre lavere konkurrence om opgaven, da der mødes færre konkurrenter. På baggrund af den lille 
grad af usikkerhed ville LKF og Eurostar samt de øvrige tilbudsgivere ikke have skærmet deres bud væsentligt 
for at undgå at lide under winner’s curse. 

5.1.3.2.2. Information pooling effekt 

Det følger af ovenstående, at det generelt vil medføre positive effekter for ordregiver, såfremt udbuddet er 
præget af en mindre grad af winner’s curse, da dette medvirker til, at tilbudsgiverne ikke vil skærme deres bud 
opad i lige så høj grad. Det er således ikke ønskeligt for en ordregiver, at de potentielle tilbudsgivere kun 
modtager forstyrrede eller ufuldstændige signaler om den udbudte opgaves værdi, da dette medfører tab for 
ordregiver selv. Hvis ordregiver giver mulighed i udbudsmaterialet for tilbudsgiverne til at afgive tilbud som 
et konsortium, vil det forstyrrede signal til dels kunne afhjælpes. 
 
Et af de centrale spørgsmål, med hensyn til hvornår konsortiedannelser begrænser konkurrencen, er, hvordan 
tilbudsgivernes informationsdeling og -aggregering påvirker placeringen af deres bud. Som nævnt er et vigtigt 
aspekt ved vurderingen af de eventuelle konsekvenser, konsortiedannelser medfører, tilbudsgiverens evne til 
korrekt at foretage en estimering af omfanget af de udbudte opgaver.476 En af effekterne ved at tilbudsgivere 
indgår i et konsortium er netop, at de kan slå deres signaler om opgavens værdi sammen. 
 
Krishna og Morgan har bevist, at konsortiesamarbejder øger konkurrencen, når markedet er præget af common 
value.477 I denne situation afgiver tilbudsgiverne deres tilbud på baggrund af det signal de får ex ante af 
opgavens værdi. Som udgangspunkt modtager hver tilbudsgiver udelukkende ét signal om, hvad opgaven er 
værd. Såfremt to eller flere tilbudsgivere går sammen i et konsortium, kan disse således lægge deres signaler 
sammen og på baggrund af denne nye information træffe et bedre og mere oplyst valg om, hvorledes deres 
tilbud bør tilrettelægges. Dette gælder under forudsætningen af, at tilbudsgiverne byder på baggrund af 
gennemsnittet af de signaler, der er til rådighed.478 I Krishnas og Morgans artikel opstilles en model, hvori 
tilbudsgiverne konkurrerede om ét common value-objekt.479 Tilbudsgiverne blev delt tilfældigt ud i 
budgrupper, hvorefter de skulle afgive deres tilbud på baggrund af medlemmerne af gruppens signaler. Krishna 
og Morgan fandt, at i dette tilfælde ville antallet af tilbudsgivere falde, men strategien for de tilbudsgivere, der 
var blevet placeret i grupper, var at byde mere aggressivt end de tilbudsgivere, der bød alene.480 Frigivelsen af 
informationer ved konsortiedannelser, hvor tilbudsgiver deler informationer om common value, medvirker 
dermed til en såkaldt information pooling-effekt.481 De aktører, der indgår i et konsortium, vil som led i 
deltagelsen udveksle informationer om prisfastsættelsen af projektet, økonomisk og teknisk formåen mv., og 
dermed får konsortiedeltagerne et mere fyldestgørende estimat af den reelle omkostning forbundet med 
opgaven. Dette medfører yderligere, at effekterne af winner’s curse reduceres, da usikkerheden blandt 
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tilbudsgiverne reduceres.482 LKF og Eurostars indgåelse i DVK medvirkede således til, at deres to selvstændigt 
modtagne signaler blev aggregeret, hvilket medførte, at deres samlede vurdering af omkostningerne forbundet 
med udførelsen af vejmarkeringsopgaverne, i højere grad nærmede sig de sande omkostninger. Som nævnt vil 
resultatet af denne informationssammenlægning variere afhængigt af, i hvilken grad der foreligger usikkerhed. 
Således kunne konsortiedannelsen medvirke til at reducere en del af usikkerheden, tilbudsgiverne mødte, 
hvilket ville resultere i en mere konkurrencedygtig situation.483 Frigivelse af information kan betyde, at der 
opstår mere aggressive budgivning.484 OECD fremhæver endvidere: 
 

"If bidders share private information about an object of unknown but common value (i.e., a pure common 
values context), then their estimates are more accurate, the winner’s curse effect is diminished and they will 

bid more aggressively."485 
 
I Krishnas og Morgans model medførte samlingen af informationer, at budgrupperne var i stand til at estimere 
common value mere korrekt, end de selvstændige tilbudsgivere.486 I denne situation sker der ikke en ændring 
af informationsstrukturen, men en koncentration af information hos de konsortiedeltagerne.487 

5.1.3.3 Sammenfatning 
De foregående afsnit havde til formål at skabe klarhed om prisfastsættelse i udbudssituationer samt 
identificering af budstrategier og de effekter, som konsortiedannelser bevirker. Det er blevet belyst, at der som 
udgangspunkt eksisterer to effekter, i) konkurrenceeffekten og ii) information pooling-effekten. Ved 
konkurrenceeffekten vil et reduceret antal af tilbudsgivere isoleret forværre konkurrencen, hvilket leder til 
højere priser som følge af mindre aggressive budstrategier. Dette sker både i private og common value-udbud. 
Ofte vil en given situation indeholde både private og common value-elementer, hvorfor situationen kan 
karakteriseres som værende affiliated values. Information pooling-effekten vedrører tilbudsgivernes 
sammenlægning af informationer. Et konsortiums informationsudveksling kan skabe fordele og dermed 
reducere risikoen for at lide under winner’s curse. DVK’s aggregering af informationer medvirkede til, at 
konsortiet havde et mere retvisende estimat af opgavens omkostninger, og det var dermed muligt at byde mere 
aggressivt. Yderligere medførte et lavere antal af konkurrenter en formindsket risiko for at lide under winner’s 
curse, hvilket generelt medførte mindre skærmning af bud for alle tilbudsgivere. Som nævnt er det ikke mulig 
entydigt at konkludere, hvorvidt de positive effekter af konsortiedannelse opvejer de negative effekter 
udelukkende på baggrund af ovenstående, uagtet den auktionsteoretiske klassifikation af en given situation 
herunder Vejmarkeringssagen. Der er således yderligere elementer, der bør inddrages i vurderingen af 
konsortiers mulige konkurrencebegrænsende effekter. 

5.2. Effektivitetsgevinster 
Et yderligere vigtigt aspekt, der må inddrages i vurderingen af konsortier, angår eventuelle 
produktionsøkonomiske forbedringer og synergieffekter, der kan følge af to aktørers sammenslutning. 
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Konkurrencen kan anses for værende effektiv, såfremt de deltagende virksomheder er konkurrencedygtige 
virksomheder, da disse virksomheder kan sikre, at buddene supplerer hinanden, og at alle vundne geografiske 
områder dækkes og serviceres.488 Horisontalt samarbejde kan styrke virksomhedernes ensidige 
markedsposition og markedsstyrke, og kan ydermere medvirke til økonomiske fordele i form af 
effektivitetsgevinster.489 Disse effektivitetsgevinster kan have en sådan størrelse og omfang, at det kan udligne 
konkurrencebegrænsningerne på markedet. 
 

“Economic theory suggests that cost savings (and other efficiencies) are more likely to dominate the anti-
competitive effects of a merger, the lower is concentration.”490 

 
Et konsortium bør derfor være lovligt, hvis det udvider antallet af tilbudsgivere eller intensiverer konkurrencen 
mellem de eksisterende tilbudsgivere - med andre ord hvis konsortiet medfører en forbedring i tilbudsgivernes 
effektivitet således at det medfører gevinster for ordregiver.491 Dette kan ske i form af lavere tilbudspriser. 
Gevinster af et samarbejde kan ydermere bestå i nye eller forbedrede produkter eller tjenester på markedet. 
Dette opstår særligt, når virksomhederne opererer på samme marked og inden for samme branche, og de hver 
især har særlige kompetencer eller særlig viden. Disse gevinster forekommer derfor gennem kombinationen af 
virksomhedernes forskellige produkter eller unikke produktionsteknikker.492 I Vejmarkeringssagen fremgår 
det dog, at vejmarkering foretages på offentlige veje ved hjælp af termoplast, hvoraf kun én virksomhed selv 
producerer termoplasten.493 Det anses ikke som værende en mulighed for LKF og Eurostar at kunne producere 
nye produkter ved en sammenlægning af deres ressourcer. 
 
Således må der foretages en indgående analyse af effekterne af en konsortiedannelse, særligt når 
markedskoncentrationen er høj som i Vejmarkeringssagen, for at udlede hvorvidt de positive konsekvenser 
opvejer de negative. Såvel LKF som Eurostar henviser til, at de opnår både effektivitetsgevinster og synergier 
ved at indgå i DVK.494 En stor del af litteraturen omhandlende regulering af fusioner anvender begrebet 
synergier til at dække stordriftsfordele, og tilstedeværelsen af disse anvendes ofte som et argument for 
horisontale samarbejder, herunder konsortiesamarbejder. Oftest ses der på ændringen i den totale 
samfundsvelfærd, og det følger af denne teori, at en fusion bør tillades, såfremt de produktionsøkonomiske 
fordele som den fusionerede enhed opnår, overstiger de negative konsekvenser, der følger af fjernelsen af en 
aktør fra markedet.495 Generelt sættes der altså lighedstegn mellem synergieffekter og effektivitetsgevinster, 
da de omkostningsreducerende effekter, der opstår i horisontale fusioner ligeledes ses i konsortiedannelser. 
 
Nedenfor analyseres de vigtigste effektivitetsgevinster, som er mulige for konsortier at opnå, samt hvorvidt 
disse anses for at være opnået mellem deltagerne i DVK. 
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5.2.1. Stordriftsfordele og rationalisering af produktionen 
Stordriftsfordele (economies of scale) refererer blandt andet til besparelser i de gennemsnitlige omkostninger, 
en virksomhed kan opleve i forbindelse med en stigning i den samlede produktion.496 Således vil 
virksomhedens gennemsnitlige omkostninger falde, når mængden, der produceres, øges. Stordriftsfordele i 
horisontale samarbejder kan skyldes en samordning af produktionen, investeringerne, viden og andre 
elementer som kan indgå i driften.497 
 
Det følger således, at varetagelsen af flere distrikter på samme tid kan medføre stordriftsfordele for en 
virksomhed.498 Såfremt en udbudt opgave består af servicering af markedet i et helt land, hvor virksomhederne 
er geografisk spredte, vil varetagelsen af denne opgave være omkostningstung for den vindende virksomhed. 
Således vil det kræve at denne virksomhed opretter kontorer, lagre mv. på øvrige lokationer for at kunne udføre 
opgaven. En virksomhed, der øger sine omkostninger for at øge sine chancer for at vinde en sådan opgave, vil 
derfor ligeledes være nødsaget til at afgive en højere pris for ikke at skabe underskud.499 Dette vil naturligt 
komme ordregiver til skade. Det er netop denne situation, der ses opstået i Vejmarkeringssagen. Vejdirektoratet 
udbød vejmarkeringsopgaver i tre geografisk spredte distrikter i Danmark. Hverken LKF eller Eurostar 
vurderede, at de ville være i stand til selvstændigt at løfte alle opgaverne, herunder på grund af den geografiske 
spredning.500 Alene af den grund vil det som udgangspunkt være hensigtsmæssigt at indgå i et konsortium. 
Ligeledes vil det være muligt for LKF og Eurostar at løse opgaverne i alle tre distrikter billigere, end hvis de 
skulle løse opgaverne selvstændigt, på baggrund af de stordriftsfordele de opnår ved at løfte alle tre distrikter. 
Dette understøttes desuden af muligheden for at give rabat, der af Vejdirektoratet blev anvendt for at anspore 
til afgivelsen af samlede bud. Dog følger det af parternes fordelingsaftale, at LKF og Eurostar som 
udgangspunkt varetager driften af hver deres distrikter uden indblanding af den anden aktør.501 Der sker således 
ikke en sammenlægning af virksomhedernes produktion, hvorfor det ikke er muligt at udnytte stordriftsfordele. 
LKF varetog driften af to af distrikterne, distrikt Hovedstaden og Syddanmark, mens Eurostar varetog driften 
af distrikt Sjælland.502 Det kan således argumenteres for, at LKF kan udnytte stordriftsfordele, da der varetages 
to distrikter. Dog er det usikkert, hvorvidt udnyttelsen af disse stordriftsfordele er konsortiespecifik eller kunne 
være opnået selvstændigt. Det var Styrelsens opfattelse, at parterne ikke sammenlagde deres produktion, da de 
opdelte distrikterne mellem sig.503 
 
Effektivitetsgevinster kan desuden forekomme i form af rationalisering af produktionen hos de deltagende 
tilbudsgivere.504 Rationalisering af produktionen refererer til omkostningsbesparelserne, som en aktør kan 
opleve ved at lade produktionen ske på tværs af flere andre aktører.505 Rationalisering af produktionen kan 
dermed oversættes til en optimal fordeling af produktionsniveauet.506 I en udbudssituation, hvor flere aktører 
vælger at afgive et fælles bud, vil der som konsekvens af samarbejdet ske en omkostningsbesparelse.507 
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Omkostningsbesparelsen og optimeringen af produktionsniveauet anses som værende centrale incitamenter til 
at indgå i et konsortium. 
 
For at LKF og Eurostar skulle opnå rationalisering af produktionen, ville det indebære, at produktionen, i dette 
tilfælde udførelsen af vejmarkering, skulle lægges hos den af aktørerne, der har de laveste marginale 
omkostninger.508 Spørgsmålet er, hvorvidt opdelingen af distrikterne efter fordelingsaftalen kan anses for 
værende en rationalisering af produktionen, idet det må antages, at konsortiedeltagerne udelukkende “vælger” 
de distrikter, som de ved, at de kan udføre vejmarkering på. Ifølge fordelingsaftalen varetog parterne derfor 
hver deres distrikter, og der ville kun blive trukket på den andens ressourcer i tilfældet af, at den første part 
ikke var i stand til at løfte opgaven tilfredsstillende.509 Ankenævnet fremførte, at LKF og Eurostar ikke foretog 
en integration eller udvidelse af deres produktionskapacitet, da de opdelte distrikterne mellem sig.510 
Opdelingen af distrikterne må antages at bero på strategiske og taktiske beslutninger, hvorfor fordelingsaftalen 
kan karakteriseres som værende den optimale fordeling af produktionsniveauet mellem LKF og Eurostar, 
såfremt produktionen blev udført hos den tilbudsgiver, der havde de laveste marginale omkostninger. 

5.2.2. Risikospredning og solidarisk hæftelse 
Et af de centrale argumenter, som konsortiedeltagerne, LKF og Eurostar, fremhævede, var at konsortieaftalen 
indeholdte en risikospredning, som var til gavn for både konsortiedeltagerne samt Vejdirektoratet. Eurostar 
indhentede en rapport fra Copenhagen Economics511 til belysning af, hvad man forventede, at konkurrencen 
udspillede sig om, samt hvorvidt konsortiesamarbejdet medførte effektivitetsfordele, der kunne opveje de 
konkurrencebegrænsende effekter. Ifølge LKF gjorde risikospredningen det muligt for dem at byde den laveste 
pris, hvorfor spredningen af risiciene bør karakteriseres som værende en effektivitetsgevinst.512 
 
Muligheden for, at konsortiedeltagerne kan trække på hinandens ressourcer, kan kvalificeres som værende en 
effektivitetsgevinst. Hvorvidt konsortiedeltagerne vælger at trække på hinanden ressourcer vurderes som 
værende underordnet. Det faktum, at LKF og Eurostar kunne trække på hinandens ressourcer, anskuer von der 
Fehr som værende en samdriftsfordel.513 Samdriftsfordele (economies of scope) henviser til det forhold, at det 
vil være billigere at samle produktionen af forskellige produkter i én virksomhed, end at lade forskellige 
virksomheder producere hvert deres produkt.514 Det bemærkes, at economies of scope udelukkende henviser 
til multiprodukt-situationer. I Vejmarkeringssagen er der tale om relativt homogene produkter, hvor LKF og 
Eurostar hver har maskiner og mandskab til at udføre vejmarkeringsopgaver på en ensartet måde. Således vil 
det efter grundlæggende økonomisk teori være vanskeligt at klassificerer denne situation som at have 
samdriftsfordele. Dog må det anerkendes, at det kan være en fordel for virksomhederne at have hinandens 
ressourcer tilgængelige. Panzar og Willig fremfører, at economies of scope kan indebære udnyttelsen af 
overskudskapacitet samt delte inputs.515 Tilbudsgivernes konkurrenceposition kan derfor styrkes, når disse 
vælger at indgå i et konsortiesamarbejde, hvilket kan komme til udtryk ved, at konsortiedeltagerne udvider 
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deres samlede produktionskapacitet.516 Den udvidet produktionskapacitet kan medføre, at større og mere 
krævende opgaver kan løses og håndteres. Dette har LKF påpeget som en effektivitetsgevinst.517 Det vil således 
være muligt for LKF og Eurostar at opnå fordele eller gevinster som følge af at kunne trække på hinandens 
ressourcer ved driftsforstyrrelser eller i spidsbelastningsperioder. Ved en sammenlægning af parterne i DVK 
har de således mulighed for at trække på hinandens ressourcer (konsortiets interne ressourcer), hvilket 
nedsætter risikoen for omkostningstunge driftsforstyrrelser.518 På denne måde kan udførelsen af 
vejmarkeringsopgaverne i distrikterne blive billigere ved varetagelse af drift i form af en samlet enhed, 
konsortiet, end i det tilfælde at LKF og Eurostar varetog opgaverne alene. 
Vurderingen af de forventede gevinster, der forekommer ved muligheden for udnyttelse af hinandens 
ressourcer, skal foretages på baggrund af sandsynligheden for, at behovet kan opstå, og betydningen eller 
værdien af at få behovet dækket.519 Dette konstaterede Nils-Henrik Mørch von der Fehr. von der Fehr påpegede 
ydermere, at: 
 

“Den forventede gevinsten ved å kunne trekke på hverandres ressurser, gir – i likhet med enhver annen 
produksjonsøkonomisk gevinst – et incitament til å inngi et lavere eller bedre bud, spesielt på den samlede 
oppgave. Incitamentet er sterkere desto større gevinsten er, og desto mer intens konkurransen er; med en 

forventning om et konkurransepreget anbud ville partene ønske å videreføre mest mulig av gevinsten i 
tilbudet, for å styrke sin egen konkurranseposisjon og sjansen for å vinne anbudet.”520 

 
I rapporten fra Copenhagen Economics blev det konstateret, at DVK’s valg af udbudsstrategi var at anse som 
værende pro-kompetitiv og dermed ikke konkurrencebegrænsende. De overordnede konklusioner fra 
Copenhagen Economics var, at konsortieaftalen medførte effektivitetsgevinster, idet aftalen “(...) gav 
konsortieparterne en begrundet forventning om en mere stabil og forudsigelig kapacitetsudnyttelse under 
arbejdet for Vejdirektoratet, fordi konsortiet i vidt omfang ville kunne absorbere de stød, som et projekt af et 
sådant betydeligt omfang ville medføre.”521 
 
Copenhagen Economics ex ante-vurdering af effektivitetsgevinsterne belyste dermed, at der eksisterede en 
effektivitetsgevinst ved konsortiesamarbejdet og aftalen herom, da der var en forventning om lavere 
omkostninger ved et samarbejde, end hvis LKF og Eurostar valgte at deltage i udbuddet selvstændigt. 
Rapporten fremhævede ydermere, at konsortiedeltagerne ville opleve mindre stød og dermed færre 
driftsforstyrrelser i form af nedbrud i maskiner, opsigelser, arbejdsulykker og sygdom.522 Konsortiedeltagerne 
vil - grundet deres samarbejde - være bedre rustet til at absorbere stød sammen end selvstændigt.523 
Copenhagen Economics opgjorde effektivitetsgevinsterne til 6-11 % af kontraktsummen.524 Det følger af 
Copenhagen Economics rapport, at konsortiet fungerede som en slags forsikring, således at udbuddet kunne 
udføres og udfærdiges på bedst mulig måde med den laveste pris.525 Ovenstående blev af Copenhagen 
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Economics vurderet som værende effektivitetsgevinster, der udelukkende kunne forekomme af et 
konsortiesamarbejde. 
 
LKF og Eurostar udarbejdede en kompensationsaftale, der regulerede, hvordan og hvorledes parterne skulle 
forholde sig til eventuelle ændringer, forsinkelser mv.526 Konsortiedeltagerne anførte, at der var nogle tydelige, 
finansielle gevinster, der kunne kvalificeres som værende effektivitetsgevinster.527 Disse gevinster refererede 
til de økonomiske risici knyttet til eventuelle forsinkelser ved levering af opgaver.528 Forsinkelserne kunne 
forekomme grundet vejrforhold eller andre forhold, der vanskeliggjorde udførelsen af arbejdet. En aktør kan 
være nødsaget til at binde kapital til afholdelse af disse omkostninger i tilfælde af forsinkelser. Et konsortium 
reducerede naturligt kapitalkravet, da de økonomiske risici og omkostninger spredes mellem tilbudsgiverne, 
hvilket alt andet lige må anerkendes som værende en effektivitetsgevinst, der skyldtes et samarbejde. 
Kompensationsaftalen indeholdt en bestemmelse vedrørende solidarisk hæftelse.529 Den solidariske hæftelse 
karakteriseres som værende en økonomisk sikkerhed for Vejdirektoratet om, at kontrakten ville blive overholdt 
og anses dermed som værende en effektivitetsgevinst, som Vejdirektoratet kunne opleve. Nils-Henrik Mørch 
von der Fehr fremhævede, at Vejdirektoratet på baggrund af konsortieaftalen vil opnå effektivitetsgevinster, 
da den øgede økonomiske sikkerhed resulterer i, at arbejdet udføres i alle distrikterne. Endvidere ville 
Vejdirektoratet opleve flere gevinster ved at tildele kontrakten til én tilbudsgiver i stedet for to tilbudsgivere.530 
Gevinsterne ved, at kun ét tilbudsgiver, et konsortium, får til opgave at udføre vejmarkering i tre distrikter, ses 
blandt andet at forekomme ved en omkostningsbesparelse i de administrative omkostninger.531 LKF og 
Eurostar havde i konsortieaftalen bestemt, at LKF var den projektansvarlige aktør i konsortiet.532 LKF’s opgave 
omfattede blandt andet løbende opfølgning og dialog med Vejdirektoratet, koordinering af levering, håndtering 
af eventuelle forsinkelser og ændringer, mv.533 Vejdirektoratet havde således én kontraktpart at kommunikere 
med, hvilket kan føre til effektivitetsgevinster. Ydermere var gevinsterne ved at DVK vandt de tre distrikter 
navnlig også at både efterlevelsen og håndhævelsen af kontrakten ville være nemmere og kunne gøres mere 
effektivt.534 

5.3. Synergieffekter 
Det kan diskuteres, om effektivitetsgevinsterne, der er udledt i afsnittet ovenfor bør inddrages, når det vurderes, 
hvorvidt et konsortium er hensigtsmæssigt ud fra et økonomisk perspektiv. 
 
Farrell og Shapiro fremhævede, at man i vurderingen af mulige gevinster ved horisontale samarbejder må 
sondre mellem effektivitetsgevinster og synergier, og de anlægger dermed en mere restriktiv fortolkning af, 
hvordan begrebet synergieffekter bør forstås.535 Ifølge Farrell og Shapiro henviser synergier til de gevinster, 
der er umulige for en virksomhed at opnå unilateralt. For at opnå synergier er det således nødvendigt at foretage 
en integration af virksomhedspecifikke og unikke aktiver gennem samarbejde og koordination mellem 
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virksomhederne. Farrell og Shapiro fastslår desuden, at et horisontalt samarbejde ikke vil medføre 
synergieffekter, såfremt hver virksomheds kerneaktiver før det horisontale samarbejde fortsættes med at blive 
anvendt separat efter sammenslutningen.536 Her fremhæves det, at to virksomheder, der servicerer det samme 
område og de samme kunder, ikke vil opnå synergieffekter blot ved at udvide deres kapacitet i forhold til 
maskineri. Uagtet at disse virksomheder slår sig sammen, da de antager, at de ville være mere efficiente i 
fællesskab, vil skalaeffekter ikke være en synergieffekt, da virksomhederne selvstændigt ville være i stand til 
at opnå den samme effekt gennem intern vækst og udvidelse.537 Ydermere anses rationalisering af produktionen 
ikke for værende en synergieffekt, men i stedet en gevinst, der forekommer i forbindelse med samarbejdet.538 
 
I Vejmarkeringssagen henviste parterne, LKF og Eurostar, til, at de ved at indgå i konsortiesamarbejdet ville 
have adgang til hinandens kapacitet uden ekstraomkostninger, og at dette derfor vil være en ren 
synergieffekt.539 Farrell og Shapiro fastslog, at et horisontalt samarbejde, herunder en konsortiedannelse, ikke 
vil medføre synergieffekter, såfremt hver virksomheds kerneaktiver før det horisontale samarbejde fortsættes 
med at blive anvendt separat efter sammeslutningen.540 LKF’s og Eurostars samarbejde medførte ikke en 
integration af virksomhederne ressourcer, hvorfor samarbejdet udelukkende medførte ændringer i 
forretningsbeslutninger, såsom prisen.541 Herudover medvirkede samarbejdet ikke til en bedre eller mere 
hensigtsmæssig udnyttelse af virksomhedernes ressourcer542 eller en sammenlægning af parternes produktion, 
herunder maskiner og mandskab. Ud fra dette synspunkt vil samarbejdet mellem 
vejmarkeringsvirksomhederne ikke skabe synergieffekter. 
 
Farrell og Shapiro fremhævede desuden, at to virksomheder, der servicerer det samme område og de samme 
kunder, ikke vil opnå synergieffekter blot ved at udvide deres kapacitet i forhold til maskineri. Uagtet at disse 
virksomheder slår sig sammen, da de antager, at de ville være mere efficiente i fællesskab, vil skalaeffekter 
ikke være en synergieffekt, da virksomhederne selvstændigt ville være i stand til at opnå den samme effekt 
gennem intern vækst og udvidelse.543 Ydermere anses rationalisering af produktionen ikke for værende en 
synergieffekt, men i stedet en gevinst, der forekommer i forbindelse med samarbejdet.544 
Farrell og Shapiro fremførte, at det har formodningen mod sig, at et horisontalt samarbejde skaber 
tilstrækkelige stordriftsfordele til at skabe fordele for forbrugerne såfremt der elimineres en væsentlig 
konkurrent fra markedet.545 
 
Det følger af Albano, Spagnolo og Zanza, at den snævre fortolkning af synergieffekter kan være 
hensigtsmæssig at anlægge i en konsortiesammenhæng.546 Som nævnt bliver den tidligere opfattelse af 
synergier, der omfattede effektivitetsgevinster som stordriftsfordele, anvendt i relation til fusioner.547 I denne 
situation sker der en permanent sammenlægning af to eller flere virksomheders ressourcer og produktion, og 

                                                   
536 Ibid., s. 693 
537 Ibid., s. 708 
538 Ibid., s. 694 
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det giver derfor mening at omkostningsbesparende konsekvenser af fusionen opfattes som synergieffekter. 
Ved analysen af konsortiedannelser må det dog holdes for øje, at dette er en midlertidig sammenslutning, 
hvorved virksomhederne, i Vejmarkeringssagen LKF og Eurostar, skal udføre én eller flere opgaver i 
fællesskab. Således sker der ikke en total integration af virksomhedernes produktion, der fortsat holdes 
selvstændige under konsortiets levetid. Det vil derfor være forkert blot at overføre fusionstankegangene på 
konsortiedannelse, da disse adskiller sig væsentligt i deres organisation og form. 
 
Såfremt konsortiedeltagerne ikke opnår synergieffekter ved samarbejdet, kan det, ud fra Farrells og Shapiros 
synspunkt, argumenteres for, at konsortiet ikke burde være tilladt, da virksomhederne selvstændigt ville være 
i stand til at udvide deres egen kapacitet for at opnå det samme resultat.548 Den eneste ændring her vil derfor 
være i konkurrencemæssig adfærd. Da DVK ikke slår deres ressourcer og virksomhed sammen, vil det derfor 
teoretisk være muligt for dem selvstændigt at udvide deres kapacitet for at opnå det samme resultat, som der 
opnås med konsortieaftalen. Dette argument blev fremført af Styrelsen, der på baggrund af deres egne fiktive 
kapacitetsberegninger kom frem til, at konsortieaftalen ikke var objektiv nødvendig.549 Dog er de 
effektivitetsgevinster, der opstår på baggrund LKF’s og Eurostars samarbejde, stadig positive forhold. Det 
findes således at måtte tillægges væsentlig vægt, hvad konsortier i deres grundnatur er samt formålet med dem. 
Konsortier der indgås for en kortere tidsperiode, i Vejmarkeringssagen havde den udbudte kontrakt en løbetid 
på 4 år, må anses for at have betydeligt sværere ved at foretage en integration af deltagernes aktiver og 
forretning, og det vil således ikke være hensigtsmæssigt, hvis de produktionsøkonomiske gevinster disse vil 
opnå vil blive set bort fra i vurderingen af deres økonomiske konsekvenser. Således bør de 
effektivitetsgevinster konsortier opnår i kraft deres eksistens, herunder DVK’s gevinster, medtages i 
betragtningerne som synergieffekter.  
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5.4. Delkonklusion 
Den økonomiske analyse indeholder en analyse af de omstændigheder hvorunder konsortiedannelser 
begrænser den effektive konkurrence på markedet. 
 
Det konkluderes, at udbudssituationer indeholder både private og common elementer, og det kan derfor ikke 
entydigt konstateres, hvilken betydning konsortiedannelser har på den effektive konkurrence. Det er derfor 
mest nærliggende at karakterisere den pågældende situation som affiliated values. Det kan dog konkluderes, 
at konsortiedannelser ud fra et auktionsteoretisk perspektiv medfører fjernelsen af mindst én aktør på markedet, 
hvilket begrænser den effektive konkurrence i de tilfælde, hvor aktørerne er konkurrencedygtige. I de 
situationer hvor dette ikke er tilfældet, vil et mindsket antal af konkurrenter som minimum have en neutral 
påvirkning på den effektive konkurrence. I henhold til konkurrencen om delkontrakterne konkluderes det, at 
både LKF og Eurostar var konkurrencedygtige, og deres samarbejde kan derfor begrænse den effektive 
konkurrence som følge af konkurrenceeffekten. Dog vil affiliation medføre, at det i Vejmarkeringssagen ikke 
kan konkluderes, at der nødvendigvis sker en negativ påvirkning på konkurrencen ved fjernelsen af en aktør. 
 
Det kan yderligere konstateres, at konsortier begrænser konkurrencen, hvor konsortiet ikke ved en 
sammenlægning af parternes informationer opnår et mere retvisende estimat af omkostningerne forbundet med 
opgaven. Ydermere medvirker konsortiedannelser generelt til en mindskelse af winner’s curse, hvilket styrker 
konkurrencen og medvirker til lavere priser for ordregiver. Det konkluderes, at der i Vejmarkeringssagen kun 
eksisterede en lille grad af usikkerhed om opgavens omkostninger, hvorfor winner’s curse er af mindre 
betydning. DVK kunne dermed ikke opnå positive effekter som følge af information pooling-effekten. Således 
vil den eneste konsekvens af LKF’s og Eurostars konsortiedannelse i auktionsteoretisk henseende være 
konkurrenceeffekten, hvorefter prisen stiger som følge af et fald i antallet af konkurrenter. Dog afhænger 
tilbudsgivernes budstrategier af deres belief som deres konkurrenters styrke og position. Det er muligt, at 
DVK’s konkurrenter med rimelig sandsynlighed kunne forudse, at disse ville møde konsortiet i konkurrencen, 
hvorfor disse ville følge en mere aggressiv budstrategi som følge af den højere forventede konkurrence. I dette 
tilfælde ville DVK have en positiv påvirkning på den effektive konkurrence. Under den omstændighed at der 
ikke var kendskab til konsortiet, ville denne begrænse den effektive konkurrence. 
 
Det kan derudover på baggrund af den økonomiske analyse konstateres, at der i vurderingen af 
konsortiedannelser og disses effekter skal inddrages de effektivitetsgevinster, der opstår som følge af en 
sammenslutning. Nogle af de positive effekter ved, at tilbudsgivere slår sig sammen, er at der kan ske en 
sammenlægning af disses ressourcer. Det bliver i højere grad muligt at udnytte stordriftsfordele, foretage 
rationalisering af produktionen samt sprede risikoen mellem aktørerne. Det kan dog konkluderes, at LKF og 
Eurostar ikke slår deres produktion eller ressourcer sammen, og det er derfor ikke muligt for dem at opnå 
stordriftsfordele. DVK’s konsortiesamarbejde indeholder dog rationalisering i form af deres fordelingsaftale. 
Dette kan karakteriseres som synergieffekter, der har en positiv påvirkning på den effektive konkurrence, da 
det gør DVK i stand til at afgive lavere bud.  
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Kapitel 6: Integreret analyse 
Det er i afhandlingens forrige kapitler blevet gennemgået, hvordan DVK kan anskues fra både juridiske og 
økonomiske perspektiver. I kapitel 4 blev det udledt at Rådet og Ankenævnet begge anlagde den vurdering at 
DVK havde et konkurrencebegrænsende formål. Sø- og Handelsretten anlagde en anden vurdering af DVK 
end Rådet og Ankenævnet. På denne baggrund ankede Styrelsen Vejmarkeringssagen til Højesteret.550 Dette 
illustrerer, at sagen er yderst principiel og kan danne præcedens for fremtidige afgørelser omhandlende 
konsortiedannelser og fortolkningen af, hvornår et konsortium er konkurrencebegrænsende i henhold til 
konkurrencelovgivningen. 
 
I kapitel 5 blev det udledt, at det ikke blot kan konkluderes, at et fald i antallet af konkurrenter resulterer i 
negative konsekvenser for konkurrencen. Ydermere blev det konkluderet, at konsortiedannelser kan medføre 
effektivitetsgevinster, der kan - såfremt de har et tilstrækkeligt omfang - opveje de negative 
konkurrenceeffekter. Det er derfor væsentligt og nødvendigt, at Højesteret inddrager disse ved en 
konkurrenceretlig vurdering af konsortiet. Nærværende kapitel indeholder en retspolitisk anbefaling (de 
sententia ferenda) til Højesteret om, hvordan konsortieaftaler fremadrettet bør vurderes konkurrenceretligt, 
således at der opnås et efficient resultat. Dette sker under inddragelse af retsøkonomiske perspektiver, herunder 
efficiensbetragtninger, samt under hensyntagen til de langsigtede konsekvenser af afgørelsen. 

6.1. Bør konsortieaftaler underlægges en til formål- eller følge-vurdering? 
Sø- og Handelsretten kom i modsætning til Rådet og Ankenævnet frem til, at der var tale om et lovligt 
konsortium. Sø- og Handelsretten har i deres afgørelse udtalt, at Ankenævnet foretog en anden form for 
vurdering af konsortieaftalen mellem LKF og Eurostar, end Rådet.551 Herudover konstaterede Sø- og 
Handelsretten, at Ankenævnets kendelse ikke indeholdt en komplet vurdering af konsortieaftalens formål, 
hvorfor Ankenævnets vurderingen af aftalens til formål-overtrædelse var tvivlsom.552 På baggrund af den 
ufuldstændige vurdering konkluderede Sø- og Handelsretten, at der ikke var det tilstrækkelige bevisgrundlag 
for, at konsortieaftalen havde til formål at begrænse konkurrencen i henhold til KRL § 6 og TEUF art. 101. 
Sø- og Handelsrettens afgørelse afføder derfor en øget usikkerhed om retsstillingen på området, særligt når 
KRL § 6, stk. 1 og 2 og TEUF art. 101, stk. 1, bringes i anvendelse. 
 
Som nævnt i denne afhandlings afsnit 4.3.2. DVK’s mulige konkurrencebegrænsende karakter, skal 
konkurrencebegrænsende formål fortolkes indskrænkende.553 Ydermere indeholder konsortieaftaler i deres 
natur elementer, der minder om hardcore konkurrencebegrænsninger, hvorefter der kan foreligge en 
formodning om, at konsortieaftaler som udgangspunkt bør vurderes som havende til formål at begrænse 
konkurrencen. Det følger yderligere af Kommissionens meddelelse (SWD(2014) 198 final)554, at formåls-
overtrædelser omfatter prisfastsættelser, mængderestriktioner og opdeling af markedet.555 Af sagens parter 
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blev det gjort gældende, at konsortieaftalen ikke kunne sidestilles med en aftale om priskoordinering og 
markedsopdeling.556 Formålet med konsortiedannelser er netop, at virksomheder kan afgive tilbud sammen, 
hvilket oftest ikke vil kunne lade sig gøre uden at foretage en fælles prissætning. 
 
Det fremhæves af Generaladvokat N. Wahl i forslag til afgørelse i Cartes Bancaires, at der også må tages højde 
for de positive effekter af et horisontalt samarbejde.557 Der bør foretages en til formål-vurdering: 
 

“(...) når der er tale om adfærd, der indebærer en iboende risiko for en særligt alvorlig skadelig virkning, 
eller adfærd, i forbindelse med hvilken det kan konkluderes, at de skadelige virkninger på konkurrencen er 
større end de konkurrencefremmende virkninger. En anden afgørelse ville svare til at nægte, at nogle af de 

økonomiske aktørers handlinger potentielt kan have positive virkninger på konkurrencen.”558 
 
Generaladvokaten fremhæver dermed at aftaler, der har tvetydige virkninger, ikke bør karakteriseres som 
værende til formål-overtrædelser.559 Da konsortier i deres natur kan have modsatrettede effekter, findes det at 
være uhensigtsmæssigt per definition at kategorisere disse som formåls-overtrædelser. Det følger af 
afhandlingens afsnit 5.1.3.1. Konkurrencedygtige eller -svage tilbudsgivere, at færre konkurrenter ikke per 
definition medfører forværret konkurrence. I Vejmarkeringssagen, hvor der kun foreligger en mindre 
usikkerhed om opgavens værdi, vil winner’s curse kun eksistere i mindre grad.560 Dermed fører et fald i antallet 
af tilbudsgivere ikke til positive effekter i form af mindre skærmning af bud. I andre udbud, hvor varerne eller 
ydelserne kan anses for heterogene, vil der eksistere en højere grad af usikkerhed om omkostningerne 
forbundet med opgaven.561 I sådanne tilfælde vil det, at tilbudsgivere afholder sig fra at indgå konsortier, kunne 
medføre, at de tilbageværende tilbudsgivere konkurrerer mere aggressivt, da risikoen for at lide under winner’s 
curse formindskes.562 Det kan derfor ikke entydigt konkluderes, hvorvidt konkurrencen vil forværres i disse 
situationer, såfremt vurderingen af konsortier fremadrettet beror på en til formål-vurdering. 
 
Såfremt Højesteret anlægger en til formål-vurdering af konsortiet, vil der være en risiko for, at konsortier, der 
ville være i stand til at afgive de bedste tilbud, fremadrettet bliver dømt som værende konkurrencebegrænsende 
efter KRL § 6, stk. 1 og 2. Dermed vil der eksistere en risiko for, at tilbudsgivere helt afholder sig fra at deltage 
i konsortiesamarbejde. Tilbudsgiverne er ikke nødvendigvis i stand til at foretage en indgående analyse af 
deres samarbejde og derved konkludere, hvorvidt et givent samarbejde efter konkurrencemyndighederne vil 
opfattes som konkurrencehæmmende. Med andre ord har tilbudsgiverne ikke en mulighed for at forudsige og 
vurdere, hvornår en aftale er konkurrencebegrænsende efter KRL § 6, stk. 1 og 2, og hvorvidt aftalen kan 
fritages efter KRL § 8, stk. 1. En yderligere konsekvens vil dermed være at konsortier ikke længere kan fritages 
efter KRL § 7, da det følger af denne bestemmelses stk. 3, at bestemmelsen ikke finder anvendelse på aftaler 
mellem virksomheder, der har til formål at begrænse konkurrencen. 
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6.1.1. Samfundsøkonomisk effektivitet og individuel fritagelse 
Et af de elementer, der bør inddrages, er, hvilke konsekvenser en til formål- eller til følge-vurdering af 
konsortier vil have på muligheden for at opnå fritagelse efter KRL § 8, stk. 1. Det skal i denne henseende 
bemærkes, at såfremt Højesteret underlægger DVK en til formål-vurdering, kan det blive sværere at leve op 
til de kumulative betingelser i fritagelsesbestemmelsen i KRL § 8, stk. 1. Dette kan ligeledes have en 
indflydelse på konsortiedannelser fremadrettet på grund af afgørelsens mulige præcedens. Det følger af T-
17/93, Matra Hachette mod Kommissionen, at: 
 

“Retten finder (...), at der i princippet ikke kan findes former for konkurrencebegrænsende praksis, som 
uanset omfanget af deres virkninger for et bestemt marked ikke kan fritages, selv om alle betingelserne i 
traktatens artikel 85, stk. 3 (nu TEUF art. 101, stk. 3), er opfyldt, og den pågældende praksis er behørigt 

anmeldt til Kommissionen.”563 
 
Det følger yderligere af Skive og Omegns Vognmandsforening at: 
 
“Det har dog formodningen imod sig, at aftaler mv., der indebærer alvorlige konkurrencebegrænsninger, og 
hvor selve formålet er at begrænse konkurrencen, kan opfylde samtlige fire betingelser i konkurrencelovens 

§ 8, stk. 1.”564 
 
Ovenstående understøttes endvidere af Kommissionens meddelelse565, hvilket understreger alvoren i til formål-
overtrædelser. Såfremt Højesteret anlægger en til følge-vurdering af konsortieaftalen mellem LKF og Eurostar, 
vil dette medføre, at konsortieaftaler, der i fremtiden skal have deres lovlighed vurderet af en dansk 
konkurrencemyndighed eller domstol, ligeledes skal vurderes ud fra et til følge-synspunkt. En retsstilling, 
hvorefter konsortier skal underlægges en til følge-vurdering af konsortier, vil stille ordregivere bedre end ved 
en til formål-vurdering. I hver enkelt sag vil der således skulle foretages en reel prøvelse af det konkrete 
konsortiums mulige konkurrencebegrænsende effekter. På denne måde anerkendes det, at et konsortium 
mellem konkurrenter kan medføre positive effekter på konkurrencen og på samfundet, og muligheden for 
fritagelse efter KRL § 8, stk. 1 bibeholdes i højere grad på baggrund af en vurdering af konsortiets eventuelle 
effektivitetsgevinster. Såfremt LKF’s og Eurostars konsortium ikke skaber tilstrækkelige effektivitetsgevinster 
til at opveje for de negative konsekvenser, vil konsortiet efter en til følge-vurdering stadig kunne idømmes for 
værende ulovligt. Ydermere bevirker en til følge-vurdering til, at usikkerheden for tilbudsgiverne mindskes, 
da tilbudsgivere fremadrettet vil vide, hvordan konsortier bliver vurderet af en domstol, og derfor kan træffe 
beslutninger på et mere oplyst grundlag. I Vejmarkeringssagen blev LKF’s og Eurostars egne 
kapacitetsberegninger forkastet af Rådet og Ankenævnet, og således vil det ikke være muligt for tilbudsgivere 
fremadrettet at stole på, at deres egne beregninger kan lægges til grund af konkurrencemyndighederne. Det bør 
af Højesteret klarlægges, hvorledes sådanne kapacitetsberegninger skal udføres, herunder i hvilken grad der 
skal fremlægges dokumentation for effektivitetsgevinster. 
 
Effektivitetsgevinster og en rimelig andel til forbrugerne 
Det følger af forarbejderne til Konkurrenceloven fra 1997, at der i effektivitetsvurderingen efter KRL § 8, stk. 
1, nr. 1 skal: 
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“(...) tages hensyn til ikke blot den driftsøkonomiske effektivitet, men tillige til den samfundsøkonomiske 
effektivitet. I overensstemmelse med formålsbestemmelsen i § 1 skal hovedvægten lægges på den 

samfundsøkonomiske effektivitet.”566,567 
 
Det følger af KRL § 1, at konkurrencereglerne har til formål at fremme en effektiv samfundsmæssig 
ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence. Samfundsøkonomisk efficiens fremgår dermed eksplicit 
af loven, hvorfor det er relevant at foretage en undersøgelse og analyse af, hvornår den samfundsøkonomiske 
efficiens er at betragte som værende opfyldt. Ydermere følger det, at der både må tages hensyn til effektivitet 
på kort sigt (statisk) og effektivitet på lang sigt (dynamisk).568 Indenfor økonomisk teori svarer statisk 
effektivitet til allokativ efficiens og Pareto-optimale situationer. Dynamisk effektivitet beskrives som værende 
en tilpasningsevne, hvorefter der på lang sigt kan foretages innovationer og udvikling af nye produkter, der 
sikrer virksomhedernes markedspositioner.569 Konsortiesamarbejder er udelukkende af midlertidig karakter 
og, som tidligere beskrevet, vil et konsortium indgået med henblik på at afgive tilbud på en offentlig opgave 
sjældent involvere større innovative processer. Det er således vanskeligt at konstatere, at konsortier kan bevirke 
til at sikre dynamisk efficiens på et marked. Allokativ efficiens er beskrevet i denne afhandlings afsnit 5.1.1. 
Førstepris udbud. 
 
Højesterets valg af en til følge-vurdering vil kunne stille de tilbudsgivere, der ikke indgår i konsortier, værre, 
da disse nu kan konkurrere med flere konsortier. Såfremt de effektivitetsgevinster, der følger af konsortiet, 
medfører at konsortiet reelt får lavere omkostninger ved at udføre opgaven, end LKF og Eurostar ville have 
selvstændigt, vil det være en Pareto-optimal situation at tildele opgaven til konsortiet. Ved tildeling af opgaven 
til enhver anden tilbudsgiver med højere omkostninger, vil der kunne foretages en forbedring for ordregiver 
ved en tildeling til DVK. Dette vil dog stille den ellers vindende tilbudsgivere dårligere, da denne nu taber 
udbuddet i stedet. Dermed vil dette ligeledes være en Pareto-optimal situation, da der ikke kan foretages en 
Pareto-forbedring. Anvendelsen af Pareto-kriteriet kan derfor føre til en skæv fordeling af ressourcerne, da der 
ikke tages højde for, hvilke aktører der stilles bedre.570 Det følger af KRL § 8, stk. 1, nr. 2, at en 
konkurrencebegrænsende aftale skal medføre en allokering af en rimelig del af fordelene til forbrugerne 
(ordregiver) for at kunne opnå fritagelse. Dermed er anvendelsen af Pareto-kriteriet ikke optimalt i en 
konkurrenceretlig vurdering af konsortier, da der kan eksistere Pareto-optimale situationer, hvor alt 
overskuddet er allokeret til tilbudsgiverne. I stedet kan situationen betragtes ud fra Kaldor-Hicks-efficiens. 
Ved dette forstås den situation, hvor den maksimale velfærd opnås.571 For at en situation er Kaldor-Hicks-
efficient, skal der skabes store nok gevinster på vindernes side til, at det ville være muligt for dem at 
kompensere taberne.572 Dermed skal samfundsøkonomiske tab ved Højesterets afgørelse opvejes af gevinster, 
for at denne kan anses for at være Kaldor-Hicks-optimal. Dog tager dette efficienskriterium ikke hensyn til 
lighed, da der ikke diskrimineres mellem, hvilke aktører der opnår fordele. Ud fra et konkurrenceretligt 
perspektiv er Kaldor-Hicks-kriteriet ikke et ønskværdigt kriterium, da ordregiverne ville kunne tage skade. 
Kaldor-Hicks er generelt anvendelig til at sikre den størst mulige samfundsøkonomiske velfærd. Herefter kan 
der foretages en omfordeling, således at forbrugerne opnår en rimelig andel af velfærden.573 Ud fra dette 

                                                   
566 FT 1996/97, tillæg A, s. 3662 
567 Egen fremhævning 
568 FT 1996/97, tillæg A, s. 3652 
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570 Eide & Stavang, 2008, s. 97 
571 Ibid., s. 110-111 
572 Ibid., s. 110-111 
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perspektiv, hvor der i konkurrencelovgivningen sikres en allokering af fordele til ordregiver, vil den efficiente 
situationen eksistere der, hvor et konsortium, der kan afgive den laveste pris, er lovligt og vinder udbuddet. 
 
Proportionalitet og ingen udelukkelse af konkurrencen 
En af betingelserne for at opnå fritagelse efter KRL § 8, stk. 1 er, at aftalen skal være proportional.574 Det 
følger af forarbejderne til Konkurrenceloven fra 1997, at: “(...) der stilles krav om, at aftaleparterne ikke vil 
kunne nå de samme mål ved hjælp af mindre indgribende foranstaltninger (proportionalitetsprincippet).”575 
Ifølge Kmedd om anvendelsen af art. 101, stk. 3, kan det: 
 

“(...) være nødvendigt at undersøge, om parterne kunne have opnået effektivitetsgevinsterne på egen hånd. 
Hvis de påståede effektivitetsgevinster f.eks. har form af omkostningsbesparelser som følge af 

stordriftsfordele, må de implicerede virksomheder forklare og dokumentere, hvorfor de samme gevinster ikke 
kunne antages at ville blive opnået gennem intern vækst og priskonkurrence.”576 

 
Det afgørende er således, hvorvidt den konkurrencebegrænsende aftale er nødvendig for at opnå 
effektivitetsgevinsterne. Som beskrevet i denne afhandlings økonomiske analyse eksisterer der en opfattelse, 
hvorefter effektivitetsgevinster, der ikke kan klassificeres som synergieffekter, ikke bør kunne retfærdiggøre 
horisontale samarbejder, netop fordi disse gevinster ville kunne opnås af parterne selvstændigt. Farrell og 
Shapiro fremhævede, at en sammenslutning, der sker udelukkende med henblik på at udvide kapacitet i form 
af antal af maskiner, ikke udgør en synergieffekt.577 En af effekterne af LKF’s og Eurostars samarbejde var, at 
de udvidede deres antal af vejmarkeringsmaskiner samt formænd, således at det var muligt at byde på den 
samlede opgave. Således ville det være muligt for parterne at opkøbe flere vejmarkeringsmaskiner for at opnå 
samme resultat, og som udgangspunkt ville en sådan konsortieaftale derfor ikke være proportional efter KRL 
§ 8, stk. 1, nr. 3, da der kunne foretages en mindre indgribende handling, hvorved der ville opnås samme 
resultat. Dog fremhævede Farrell og Shapiro, at såfremt en sådan udvidelse af kapaciteten tager mange år og 
omhandler specialiserede maskiner, antager situationen en synergi-lignende karakter.578 Som udgangspunkt vil 
der dermed ikke ske en efficient udnyttelse af ressourcerne, såfremt et konsortium, hvori parterne selvstændigt 
ville være i stand til at løfte opgaven, tillades. LKF og Eurostar anførte, at Styrelsens vurdering af, at de kunne 
opkøbe maskiner, ikke var økonomisk rentabel, og begrundet i hypotetiske antagelser. Såfremt parterne ikke 
kunne udvide deres kapacitet inden for en kort tidsperiode, vil kapacitetsudvidelsen som følge af samarbejdet 
mellem dem nærme sig en synergieffekt, der medvirker, at det vil være samfundsøkonomisk efficient, at 
konsortiet tillades, i det tilfælde at denne gevinst overstiger de negative påvirkninger på konkurrencen. 
 
KRL § 8, stk. 1, nr. 4 foreskriver, at en aftale ikke må give virksomhederne mulighed for at udelukke 
konkurrencen for en væsentlig del af de pågældende varer eller tjenesteydelser. Her refereres til, hvordan 
konkurrencen vil have set ud uden den konkurrencebegrænsende aftale, og hvordan konkurrencen udspiller 
sig med den pågældende aftale. I Vejmarkeringssagen gik de to største aktører på markedet, LKF og Eurostar, 
sammen i et konsortium. Som gennemgået er det ikke altid givet, at en reduktion i antallet af deltagere medfører 
en negativ påvirkning på konkurrencen.579 Det skal dog bemærkes, at vurderingen ved denne betingelse 
foretages på baggrund af de deltagende virksomheders markedsandel og størrelse. Der er en formodning om, 
                                                   
574 Følger af KRL § 8, stk. 1, nr. 3 
575 FT 1996/97, tillæg A, s. 3663 
576 Kmedd om anvendelsen af art. 101, stk. 3, pkt. 76 
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at et horisontalt samarbejde mellem de to største aktører vil eliminere konkurrencen mellem dem og derved 
medvirker til at udelukke konkurrencen. Da antallet af aktører går fra fire til tre, er der en stor sandsynlighed 
for, at konkurrencen fordrejes. Dog kan det diskuteres, hvorvidt en ikke-fritagelse af konsortiet er 
hensigtsmæssig ud fra et økonomisk perspektiv. Såfremt konsortiet opnår tilstrækkelige effektivitetsgevinster 
til, at den budte pris bliver lavere end de priser, LKF og Eurostar kunne byde selvstændigt, burde konsortiet 
være lovligt. 
 
En til formål-vurdering af sagen findes at være uhensigtsmæssig, da der dermed ikke tages hensyn til, at 
konsortier både indeholder konkurrencefremmende og -hæmmende aspekter. DVK bør af Højesteret vurderes 
efter en til følge-vurdering på grund af konsortiers specielle karakter, således at de efterprøves for deres 
virkninger. Såfremt at Højesteret finder, at DVK er konkurrencebegrænsende i henhold til KRL § 6, stk. 1, og 
2, bør Højesteret inddrage konsortiets effektivitetsgevinster og eventuelle synergieffekter i vurderingen af, om 
den konkurrencebegrænsende aftale kan fritages efter KRL § 8, stk. 1. Således sikres det, at effektive konsortier 
i højere grad lovliggøres, hvilket skaber fordele for ordregivere i form af lavere priser.  
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6.2. Delkonklusion 
I denne afhandlings integrerede analyse er det undersøgt, om hvordan konsortieaftaler fremadrettet bør 
vurderes konkurrenceretligt, således at der opnås et efficient resultat. 
 
Det kan konkluderes, at konsortieaftaler mellem konkurrenter ikke bør underlægges en til formål-vurdering, 
da dette vil medføre, at der ikke tages højde for de positive effekter disse kan afføde. Det konstateres ydermere, 
at det har formodningen mod sig, at aftaler der har til formål at begrænse konkurrencen kan fritages efter KRL 
§ 8, stk. 1. Dermed bør Højesteret ikke anlægge en til formål-vurdering i Vejmarkeringssagen, da dette ikke 
er hensigtsmæssigt på baggrund af konsortiers karakter. Højesteret bør i stedet underlægge DVK en til følge-
vurdering. Det kan konkluderes, at det ikke vil være efficient ud fra Kaldor-Hicks-kriteriet suppleret med et 
forbrugervelfærdssynspunkt, at konsortier der vil skabe tilstrækkelige effektivitetsgevinster til at kunne give 
det laveste bud, falder under forbuddet i KRL § 6, stk. 1, og ikke kan fritages efter KRL § 8, stk. 1 eller efter 
KRL § 7, stk. 1, jf. stk. 3. I dette tilfælde vil der spildes ressourcer, da de offentlige udbudte opgaver ikke 
tildeles den enhed, der har de laveste omkostninger forbundet med opgaven. På baggrund af dette vil der ikke 
eksistere allokativ eller Pareto-efficiens. 
 
Det kan yderligere konkluderes, at tilbudsgivere kan have sværere ved at gennemskue de mulige konsekvenser, 
som deltagelsen i et konsortium medfører, og hvornår et samarbejde mellem tilbudsgiverne af 
konkurrencemyndighederne bliver karakteriseret som konkurrencebegrænsende. Dette kan medvirke til at 
hæmme den effektive konkurrence, da der er en risiko for, at tilbudsgivere vil afholde sig fra at indgå i 
konsortier, der ellers vil være konkurrencefremmende. Dette understøtter ligeledes, at en konkurrenceretlig 
vurdering af konsortier efter en til følge-vurdering vil skabe et efficient resultat. 
 
Således vil det være mest efficient, at Vejmarkeringssagen underlægges en til følge-vurdering ved Højesterets 
afgørelse af aftalens mulige konkurrencebegrænsende karakter efter KRL § 6, stk. 1. Dette vil medføre de 
største samfundsøkonomiske fordele ved fremtidige afgørelser af konsortiers konkurrenceretlige 
klassifikation.  
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Kapitel 7: Konklusion 
Denne specialeafhandling har undersøgt retsstillingen på området for konsortiedannelser indenfor dansk ret, 
herunder de økonomiske konsekvenser forbundet med disse. 
 
I afhandlingens juridiske analyse blev de relevante konkurrenceretlige regler, der regulerer konsortiers 
lovlighed, undersøgt. Heri fandtes det, at konsortieaftaler falder under anvendelsesområdet for KRL § 6, stk. 
1 og TEUF art. 101, stk. 1, hvorfor disse skal underlægges en konkurrenceretlig vurdering af deres indhold, 
målsætninger samt økonomiske og retlige sammenhæng. Dette medfører, at en konsortieaftale er forbudt, 
såfremt den har til formål eller til følge mærkbart at begrænse konkurrencen. Ydermere vil konsortieaftaler 
fritages for forbuddet i KRL § 6, stk. 1, såfremt aftalen opfylder de oplistede kumulative betingelser der 
fremgår af KRL § 8, stk. 1, nr. 1-4. I den juridiske analyse blev det derudover konstateret, at virksomheder der 
indgår i konsortium vil anses som værende konkurrenter, såfremt disse selvstændigt vil være i stand til at løfte 
den udbudte opgave. Konkurrentbegrebet omfatter både virksomheder der er aktuelle konkurrenter, men også 
de tilfælde hvor virksomhederne relativt let vil kunne indtræde på hinandens markeder, for eksempelvis ved 
kapacitetsudvidelser, og dermed er potentielle konkurrenter. I denne konkurrentvurdering er det en 
nødvendighed at fastslå, hvad der udgør genstanden for virksomhedernes konkurrence. I lyset af 
Vejmarkeringssagens gang hos de danske administrative myndigheder samt Sø- og Handelsretten, ses der en 
uoverensstemmelse mellem deres behandlinger af denne vurdering. Rådet og Ankenævnet opretholdte den 
tidligere fastslåede praksis på området, hvorefter kapacitetsberegningerne skulle foretages ud fra 
delkontrakterne, såfremt den udbudte opgave var delt op. Det forhold, at Rådet forkastede LKF’s og Eurostars 
egne kapacitetsberegninger, og konkluderede at de selvstændigt kunne have udvidet deres kapacitet, herunder 
antal af maskiner, medfører at Rådet har foretaget en fejlagtig vurdering. Sø- og Handelsretten fraveg dermed 
fra den tidligere retspraksis og konkluderede, at den af Vejdirektoratet valgte udbudsform med en indlagt 
rabatstruktur ansporede tilbudsgiverne til at afgive samlede bud, hvorfor der forelå konkurrence om den 
samlede opgave. Slutteligt kan det konkluderes, at den konkurrenceretlige vurdering af konsortiesamarbejde 
skal foretages med et øje for at konsortiesamarbejde i dets tvetydighed indeholder en tvetydighed, hvorfor det 
kan være vanskeligt at foretage en til formål-vurdering af disse. Det kan på baggrund af ovenstående 
konstateres, at der hersker tvivl om, hvordan konsortier skal fortolkes og undersøges konkurrenceretligt på 
baggrund af Sø- og Handelsrettens afgørelse. 
 
I den økonomiske analyse blev effekterne af konsortiedannelse undersøgt og analyseret. Her blev det belyst, 
at konkurrencen som udgangspunkt vil forværres som følge af konkurrenceeffekten, idet konsortiedannelser 
resulterer i færre tilbudsgivere på markedet. I denne analyse blev det ydermere påpeget, at en reduktion i 
antallet af deltagende virksomheder ikke altid vil medføre, at den effektive konkurrence begrænses. En 
reduktion i antallet af virksomheder vil kun begrænse den effektive konkurrence, såfremt de konkurrenter der 
fjernes, er konkurrencedygtige og ikke bliver mere effektive i kraft af konsortiedannelsen. Ydermere fandtes 
konkurrenceeffekten kun at eksisterer såfremt der ikke er tale om en situation præget af affiliated values. 
Virksomhederne LKF og Eurostar vurderes som værende konkurrencedygtige, og dermed vil deres samarbejde 
som udgangspunkt begrænse den effektive konkurrence. Dog vil affiliation medføre at konsekvenserne ved 
fjernelsen af en konkurrent ikke er enstemmige. 
Generelt begrænser konsortiesamarbejder den effektive konkurrence, såfremt de deltagende virksomheder ikke 
sammenlægger deres informationer. En sammenlægning af informationer kan i store træk medføre, at 
konsortiedeltagerne opnår et mere komplet overblik over de omkostninger, der er forbundet med den 
pågældende opgave. Et konsortiesamarbejde mellem tilbudsgivere fører generelt til en mindskelse af winner’s 
curse. Det betyder dermed, at konkurrencen styrkes, hvilket kan ses ved lavere priser for ordregiver gennem 
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mere aggressiv budgivning. Det er blevet belyst i den økonomiske analyse, at der i Vejmarkeringssagen kun 
eksisterer en lille grad af usikkerhed omkring opgavens omkostninger, hvilket medvirker til, at winner’s curse 
ikke har den store betydning i nærværende sag. Tilbudsgivere fastsætter deres bud ud fra deres estimat af 
opgavens omkostninger, deres viden om deres egen interne efficiens samt ud fra strategiske overvejelser om 
konkurrenternes prisfastsættelse. Således vil tilbudsgivere, der har kendskab til de øvrige virksomheders 
markedsposition, have en bedre forudsætning for at afgive deres eget bud. Som udgangspunkt er det dog ikke 
muligt for tilbudsgiverne med sikkerhed at kende til, hvilke øvrige virksomheder der deltager i konkurrencen. 
På baggrund af markedets karakteristika i Vejmarkeringssagen og det faktum, at der var tale om et genudbud, 
kunne det være muligt for DVK’s konkurrenter at forudse, at konsortiet ville deltage i konkurrencen. Såfremt 
dette var tilfældet, ville konkurrenterne kunne foretage en strategisk fastlæggelse af deres bud ud fra deres 
overbevisninger om DVK’s grad af konkurrencedygtighed og højst sandsynligt afgive lave bud. 
Det er konkluderet, at det i vurderingen af konsortiesamarbejders økonomiske konsekvenser er mest 
hensigtsmæssigt at anlægge det synspunkt, at alle effektivitetsgevinster falder under synergieffektbegrebet. 
Effektivitetsgevinsterne kan forekomme på forskellige måder, og afhænger af hvem der deltager i samarbejdet 
og omstændighederne omkring samarbejdet. Der kan som følge af et konsortiesamarbejde eksistere 
stordriftsfordele og rationalisering af produktionen. Dette forudsætter dog, at konsortiedeltagerne 
sammenlægger deres produktion. Det blev i nærværende sag, Vejmarkeringssagen, konstateret at LKF’s og 
Eurostars samarbejde ikke medførte stordriftsfordele, men at der i stedet var tale om rationalisering, idet 
parterne indgik en fordelingsaftale, hvori distrikterne blev fordelt på baggrund af strategiske og taktiske 
beslutninger. Således opstod der synergieffekter som følge af konsortiedannelsen. 
 
I afhandlingens integrerede del blev der foretaget en analyse af, om konsortieaftaler bør vurderes ud fra en til 
formål- eller til følge-vurdering. Det blev fundet, at retspraksis tyder på, at kun aftaler der antages at have 
alvorlig skadelig virkning, bør underlægges en til formål-vurdering. Det vil således være hensigtsmæssigt at 
aftaler, der har en så konkurrencebegrænsende karakter, uden videre antages at have til formål at begrænse 
konkurrencen. Ydermere blev det fundet, at det har formodningen mod sig, at aftaler der udgør en til formål-
overtrædelse af KRL § 6, stk. 1 og 2, kan opnå fritagelse efter KRL § 8, stk. 1, nr. 1-4. For at opnå fritagelse 
efter denne bestemmelse skal virksomhederne bevise, at deres samarbejde skaber effektivitetsgevinster, 
hvorved en rimelig andel tilfalder forbrugerne, at deres aftale er proportional, samt at der ikke sker en 
udelukkelse af konkurrencen. På baggrund af resultaterne fra den økonomiske analyse blev det vurderet, at 
KRL § 8, stk. 1, nr. 1-2 er opfyldt i Vejmarkeringssagen. Dog eksisterer der usikkerhed om, hvornår 
konsortieaftalen kan anses for at være proportional efter KRL § 8, stk. 1, nr. 3, samt om hvorvidt der 
opretholdes et konkurrencepres i henhold til KRL § 8, stk. 1, nr. 4. Der vil ikke opnås en efficient retsstilling 
på området for konsortiedannelser, såfremt disse underlægges en til formål-vurdering. Denne vurdering vil 
medføre, at muligheden for opnåelse af fritagelse efter KRL § 8, stk. 1 væsentligt indskrænkes. Dermed vil en 
til formål-vurdering kunne bevirke, at konsortier der har de laveste omkostninger forbundet med at udføre en 
opgave, bliver dømt som værende konkurrencebegrænsende, da de indgås mellem konkurrenter. Dette vil 
skabe en inefficient retsstilling, idet der ikke opnås Pareto-efficiens og dermed allokativ efficiens. Ydermere 
vil denne situation ligeledes ikke kunne betragtes som Kaldor-Hicks-efficiens, da der ville kunne skabes et 
større samfundsmæssigt overskud, såfremt opgaven blev tildelt tilbudsgiveren med de laveste omkostninger. 
 
Det må yderligere konkluderes, at der i skrivende stund eksisterer en stor usikkerhed på området mens 
Højesterets afgørelse i Vejmarkeringssagen afventes. Således befinder virksomhederne på det danske 
udbudsmarked sig i et retligt tomrum, hvor de ikke selv er i stand til at afgøre hvornår et konsortiesamarbejde 
vil være lovligt. Virksomhederne kan ikke træffe beslutninger på baggrund af egne kapacitetsberegninger, og 
kan som følge af dette afholde sig fra at indgå i konsortier. Som konkluderet kan dette have store konsekvenser, 
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da ellers konkurrencedygtige enheder ikke indgår i konkurrencen. Dermed påhviler det Højesteret at skabe 
klarhed over området i deres afgørelse, således at det for fremtiden er gennemsigtigt hvornår konsortier er 
lovlige i henhold til konkurrencereglerne. 
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