


 
 

Abstract
The purpose of this master thesis “Optimization of the Danish Rules on merger control – Focusing 

on the threshold values and the “maverick” concept” is to conduct an examination of the Danish 

rules on merger control in order to investigate the optimality of these rules. The thesis examines the 

functioning of two primary “instruments” consisting of the threshold values and the “maverick” con-

cept that are used in the merger control regime. This investigation leads to a propoundment of poten-

tial welfare-enhancing proposals. 

 

The thesis is divided into three main parts. The first part (chapter 3) contains the legal investigation 

of the rules. Chapter 3 is opened with an examination of the Danish rules on merger control particu-

larly focusing on when a merger is within the scope of the regulation and under what conditions a 

merger will be cleared. This examination is followed by an analysis of potential problems regarding 

the usage of the “maverick”-concept and the current threshold values. This analysis finds that the 

“maverick” concept is not well defined and lacks consistency in its use and that the current thresh-

olds do not catch all potentially harmful mergers. 

 

The second part (chapter 4) contains the economic investigation of the rules. Chapter 4 is opened 

with some economic considerations regarding the theories and models applied. The chapter exam-

ines the effect on welfare in society of “maverick”-firms and mergers involving these firms. Fur-

thermore, the chapter examines the effect on welfare in society of an alternative threshold based on 

the transaction value. The investigation finds that “maverick”-firms are welfare-enhancing and that 

mergers with these firms thus should be prevented. Further, the investigation finds that the current 

thresholds do not catch all potentially harmful mergers and that an alternative threshold based on 

the transaction value can be welfare-enhancing. 

 

The third part (chapter 5) combines the findings from the previous chapters in an interdisciplinary 

analysis resulting in a propoundment of potential welfare-enhancing proposals regarding the “mav-

erick” concept and the threshold values. 

 

The thesis ends with chapter 6 in which the main findings and conclusion of the thesis is presented. 

The thesis concludes that the functioning of current rules is not optimal thus improvements are re-

quired.
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Kapitel 1: Indledning 
1.1 Indledning 

Inden for de seneste år er markedet for køb og salg af virksomheder vokset1. Den øgede mængde 

opkøb skyldes delvist muligheden for “billig” finansiering samt en tendens til, at virksomheder søger 

at vækste gennem opkøb af konkurrerende virksomheder eller komplementerende forretningsområ-

der2. Den øgede mængde af virksomhedshandler kan ses som et tegn på fremgang og vækst i samfun-

det, men dette er ikke nødvendigvis udelukkende positivt for konkurrencen og den økonomiske vel-

færd i samfundet. 

 

Det er konkurrenceretten, der skal sikre, at konkurrencen på markedet fungerer optimalt. Her har 

reglerne om fusionskontrol stor indflydelse, da disse regler skal være med til at forhindre, at der gen-

nemføres fusioner, som potentielt kan skade den effektive konkurrence på markedet. Det er derfor 

vigtigt, at de danske regler om fusionskontrol er indrettet således, at de fungerer optimalt, da reglerne 

skal sørge for, at der eksisterer en effektiv konkurrence, og dermed er med til at sikre en ideel udvik-

ling af markedet. Herunder er det vigtigt, at reglerne er udformet således, at de fanger de fusioner, der 

potentielt kan være skadelige for samfundsvelfærden, men uden at være så indgribende, at de begræn-

ser erhvervsfriheden i en sådan grad, at den økonomiske vækst hæmmes. Dette medfører, at det er 

nødvendigt at sikre, at de “instrumenter” 3, der indgår i forbindelse med anvendelsen af reglerne om 

fusionskontrol, fungerer optimalt, da disse dels afgør hvilke fusioner, der underlægges kontrol, og 

dels er afgørende for vurderingen af, om en fusion skal godkendes eller ej. Anvendelsen af de pågæl-

dende instrumenter har således en indirekte effekt på velfærden i samfundet. 

 

Instrumenterne omfatter blandt andet de fastsatte tærskelværdier, der angiver, hvornår en fusion er 

omfattet af reglerne om fusionskontrol, og “maverick”-begrebet, der anvendes i vurderingen af, om 

en fusion vil have en negativ effekt på konkurrencen. Særligt disse to “instrumenter” er interessante 

at se nærmere på, da der ses en mulighed for optimering af disse. 

 

                                                   
1 https://borsen.dk/sponsoreret/artikel/boersen_konference/1/356923/der_bliver_ild_i_koeb_salg_og_fu-
sion_i_2018.html 
2 https://www.berlingske.dk/business/de-stoerste-virksomheder-koeber-op-for-at-skabe-vaekst og 
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/advisory-publikationer/corporate-finance-publikationer/danske-virksomheder-pa-
udkig-efter-fusioner-og-virksomhedskoeb 
3 “Instrumenter” bruges i denne afhandling som en samlebetegnelse for blandt andet HHI, UPP, turnover rate, SIEC, 
tærskelværdierne og ”maverick”-begrebet. 
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1.2 Problemstilling 

Nærværende afhandling ønsker at undersøge de “instrumenter”, der benyttes i forbindelse med fusi-

onskontrol med fokus på “maverick”-begrebet og de tærskelværdier, som afgør, hvornår en fusion er 

omfattet af reglerne om fusionskontrol. 

 

Juridisk problemformulering 

- Hvilke problematikker giver anvendelsen af “maverick”-begrebet i forbindelse med fusions-

kontrol anledning til? 

- Hvornår er en fusion omfattet af de danske regler om fusionskontrol, og hvilke problemer er 

der forbundet med anvendelsen af de nuværende tærskelværdier? 

 

Økonomisk problemformulering 

- Hvordan påvirkes velfærden på markedet af tilstedeværelsen af en “maverick”-virksomhed, 

og hvilken effekt vil det have, at en fusion med en “maverick”-virksomhed tillades?  

- I hvilken grad fungerer de nuværende tærskler ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, og hvor-

dan påvirkes velfærden af indførelsen af en subsidiær tærskelværdi baseret på transaktionens 

værdi? 

 

Integreret problemformulering 

- Hvorledes bør reglerne være indrettet for at opnå en efficient tilstand på markedet? 

 

1.3 Formål og synsvinkel 

Afhandlingens formål er at undersøge, om de nuværende regler om fusionskontrol er optimalt udfor-

met, med fokus på problematikkerne forbundet med de pågældende instrumenter, og hvordan disse 

påvirker markedet. Dette sker gennem henholdsvis en juridisk og en økonomisk analyse, der under-

søger anvendelsen af disse instrumenter, med henblik på at udarbejde en retspolitisk analyse i afhand-

lingens integrerede del. Formålet med den retspolitiske analyse er at vurdere reglerne på baggrund af 

resultaterne fra den juridiske og økonomiske analyse i forhold til at vurdere, hvorvidt der er behov for 

en ændring eller tilpasning af de nuværende regler, der kan sikre en efficient tilstand på markedet. 
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Afhandlingen behandler ovenstående problematikker ud fra en samfundsmæssig synsvinkel. Dette er 

valgt af hensyn til afhandlingens integrerede del, hvor der foretages en retspolitisk analyse, som in-

deholder overvejelser, der er samfundsmæssigt relevante. 

 

1.4 Afgrænsning 

Formålet med afhandlingen er at undersøge de danske regler om fusionskontrol. Behandlingen af 

fusionsreglerne tager dog alene udgangspunkt i bestemmelserne, der fastlægger, hvornår en fusion er 

omfattet af kontrol, og hvornår en fusion skal godkendes, hvorfor der ikke inddrages yderligere regler 

om fusionskontrol. Særlige forhold gør sig gældende i forbindelse med oprettelsen af joint ventures, 

hvorfor behandlingen af disse er udeladt. 

 

Afhandlingens fokus er at undersøge problematikkerne forbundet med instrumenterne, der anvendes 

i forbindelse med fusionskontrol, nærmere bestemt anvendelsen af “maverick”-begrebet i vurderingen 

af, om en fusion skal godkendes, og tærskelværdierne, som afgør, om en fusion er omfattet af reglerne 

om fusionskontrol. Afhandlingen behandler dermed ikke de øvrige instrumenter, der kan anvendes i 

forbindelse med fusionskontrol. 

 

Afhandlingen forholder sig som udgangspunkt kun til de danske fusionsregler, men grundet det ind-

byrdes forhold mellem de danske regler og de EU-retlige regler, kan de danske regler ikke behandles 

uden inddragelse af de EU-retlige regler. Endvidere inddrages nye regler fra Tyskland og Østrig, der 

indfører en ny tærskelværdi, der er baseret på transaktionsens værdi. Disse regler vil dog kun blive 

behandlet overfladisk, da de blot skal tjene som inspiration til indførelsen af potentielle lignende reg-

ler i Danmark. Endvidere inddrages regler fra Storbritannien og Australien, men disse inddrages lige-

ledes kun overfladisk som inspiration. 

 

Den primære genstand for analysen af gældende ret er de generelle danske regler om fusionskontrol. 

Den specielle sektorregulering inden for teleområdet, inddrages dog, men dette sker alene med hen-

blik på at støtte argumentationen for, at de nuværende tærskler ikke er optimale, hvorfor det er rele-

vant at undersøge effekten af en alternativ tærskel i Danmark. Det er endvidere værd at bemærke, at 

en fastlæggelse af gældende ret alene er gyldig på det tidspunkt, hvor retten fastlægges, og at den 

retstilstand, som fastlægges, ikke nødvendigvis er gældende i fremtiden. Dette skyldes, at retten er 

dynamisk og udvikler sig i takt med samfundet. 



8 
 

Afhandlingen søger endvidere at undersøge den effekt, som instrumenterne har på samfundsvelfær-

den i Danmark. Effekten af reglerne vil blive undersøgt via økonomiske modeller og teorier, men vil 

ikke blive fulgt op af en empirisk undersøgelse. En enkelt afvigelse fra dette sker dog, da anvendelsen 

af incitamentsteori efterfølges af resultater fra en empirisk undersøgelse. De økonomiske modeller og 

teorier, der anvendes til at undersøge reglernes effekt på samfundsøkonomien, er baseret på visse 

antagelser om, hvordan samfundet fungerer. Disse antagelser er måske valide under den nuværende 

samfundsstruktur, men ændres denne i fremtiden, vil analysen ikke længere være retvisende. Der er i 

forbindelse med de økonomiske analyser ikke taget højde for de transaktionsomkostninger, der fore-

kommer i forbindelse med kontrollen af en fusion. Den økonomiske analyse fokuserer på effekten af 

fusioner på et horisontalt marked, og der er dermed ikke foretaget analyser af effekten af vertikale 

fusioner. 

 

Formålet med afhandlingen er at undersøge, om den nuværende anvendelse af instrumenterne er op-

timale, og foreslå mulige forbedringer af disse. Afhandlingen forholder sig ikke til, hvorvidt der i det 

hele taget bør være regler om fusionskontrol. Vurderingen af instrumenternes optimalitet udføres 

alene på baggrund af det i loven fastsatte formål om en samfundsmæssig efficient ressourcealloke-

ring4, og der inddrages således ikke ideologiske og moralske elementer. 

 

Undersøgelsen af anvendelsen af ”maverick”-begrebet i praksis er baseret på den danske praksis fra 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet, samt afgørelser fra Kommissionen. Den 

danske praksis, der indgår i undersøgelsen, er baseret på en datasamling, der involverer samtlige fu-

sionsafgørelser, som er offentliggjort på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Eventu-

elle andre sager, hvor ”maverick”-begrebet indgår, eksempelvis afgørelser efter konkurrencelovens § 

6 eller § 11, er således ikke medtaget. Den EU-retlige praksis er baseret på en undersøgelse af Kom-

missionens praksis siden indførelsen af SIEC-testen i fusionskontrolforordning. Eventuel anvendelse 

af begrebet i praksis før dette, er således ikke medtaget i undersøgelsen. Dette begrundes med, at det 

først efter indførelsen af SIEC-testen ikke længere var altafgørende, om der efter fusionen blev skabt 

eller styrket en dominerende stilling på markedet, hvilket har givet mulighed for, at andre faktorer, 

herunder om en af parterne er en såkaldt ”maverick”-virksomhed, kan tillægges væsentlig større be-

tydning ved vurdering af, om en fusion kan risikere at hæmme den effektive konkurrence. Undersø-

gelsen af Kommissionens praksis er endvidere afgrænset ved, at kun fusioner, der har givet anledning 

                                                   
4 Se nærmere i afsnit 3.1.2 
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til en vis form for betænkelighed, er medtaget. Fusioner, der er godkendt efter den simple procedure, 

er således ikke medtaget i undersøgelsen. 

 

1.5 Teori og metode 

Afhandlingen kan overordnet inddeles i tre bestanddele. Den første del udgør afhandlingens juridiske 

del, der består af en fastlæggelse af gældende ret inden for fusionskontrol i Danmark, samt en under-

søgelse af instrumenternes anvendelse i praksis. Den anden del udgør afhandlingens økonomiske del, 

hvor det undersøges, om den nuværende anvendelse af instrumenterne er efficient. Dette søges belyst 

via en undersøgelse af, hvordan anvendelsen af instrumenterne påvirker velfærden i samfundet, her-

under hvilke faktorer, der påvirker iværksætteres incitament til at starte egen virksomhed. I den tredje 

og sidste del anvendes en tværfaglig tilgang, hvor det undersøges, om den danske fusionskontrol og 

dennes anvendelse af instrumenterne er optimalt indrettet. Herudover foreslås ændringer, der kan 

være med til at optimere anvendelsen af disse instrumenter. 

 

1.5.1 Juridisk teori og metode 

1.5.1.1 Retsteori 

I denne afhandling fastlægges gældende ret via den retsdogmatiske metode ved inddragelse af den 

Europæiske realistiske retspositivisme. Dette er en nyere retsteori, der er en syntese af retspositivis-

men og Alf Ross’ realistiske retsteori5. 

 

Retspositivismen er en retsfilosofisk hovedretning, der følger samme tankegang som positivismen, 

hvor det kun er den menneskeskabte ret, der finder anvendelse. Retspositivismen sondrer derfor både 

mellem “er” og “bør”, men også mellem “ret” og “moral”6. Det er dermed kun det, der kan iagttages 

og det objektive, der skal lægges til grund for retsreglerne. Herved adskiller retspositivismen sig fra 

naturretten, da den ikke bekymre sig om moral, etik eller religion, hvor en lov er lov, og denne skal 

overholdes7, uanset ens egen overbevisning. Ud fra retspositivismen er retten dynamisk, hvorfor der 

ikke findes en endelig gældende ret, da retten udvikler sig i takt med samfundet, hvor det er lovgiver, 

                                                   
5 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 467 
6 Munk-Hansen, Carsten, “ Retsvidenskabsteori”, 1. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 136 
7 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 333 
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der fastsætter reglerne. Rettens gyldighed er derfor ikke afhængig af fornuft, religiøse eller moralske 

principper8. 

 

Retsrealismen er en undergren af den positivistiske tankegang, der især er vigtig inden for den skan-

dinaviske retskildelære9. Retsrealismen bliver opfattet forskelligt alt efter, om forfatteren ser på den 

amerikanske eller skandinaviske retsrealisme10. Det amerikanske syn er, at retspositivismen og rets-

realismen er uforenelige, hvorimod det skandinaviske syn er, at de har en nær sammenhæng. Retsre-

alismen fokuserer på at beskrive adfærden hos dommere, lovgivere, advokater og lignende, for at 

fastslå, hvad ret er, og fastslå hvilke metoder og retskilder, der kan bruges11. Retsrealismen giver en 

mere klar adskillelse mellem “er” og “bør” i forhold til retspositivismen12. 

  

Ross var retsfilosof og en nordisk retspositivist med fokus på, at videnskaben er værdineutral, hvorfor 

ret og moral skal adskilles13. Ross mente, at retsvidenskabens rolle er at beskrive gældende ret, der er 

det centrale i retsvidenskaben14. Beskrivelsen skal ske ud fra empiriske iagttagelser, hvorfor retsvi-

denskaben skal være prognoticerbar således, at udsagn kan observeres, verificeres eller forkastes, 

hvilket skal ske gennem domstolspraksis15. Der er dermed tale om en prognoseteori16. Virkeligheden 

er de regler, som domstolene antages at ville bruge, hvor beviser for dette findes, når domstolene 

faktisk træffer en afgørelse17. Retsteorien indeholder ideologisk og behavioristisk realisme, hvorfor 

dommernes retsbevidsthed og disses faktiske handlemåde inddrages18. 

  

                                                   
8 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 334 
9 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 367 
10 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 365 
11 Munk-Hansen, Carsten, “ Retsvidenskabsteori”, 1. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 140 
12 Munk-Hansen, Carsten, “ Retsvidenskabsteori”, 1. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 140 
13 Munk-Hansen, Carsten, “ Retsvidenskabsteori”, 1. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 142-143 
14 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 371 
15 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 367 
16 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 375 
17 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 368 
18 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 372 
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I beskrivelsen af gældende ret var det ifølge Ross vigtigt, at det skulle fastlægges, hvad der forstås 

ved “ret”. Ross mente, at retsregler er skrevet til domstolene, hvorfor det er dommerne, der skal følge 

reglerne, og ikke nødvendigvis borgerne eller andre myndigheder19. Endvidere skal det fastslås, hvad 

der forstås ved “gældende ret”. I beskrivelsen af gældende ret skal der opnås sikker viden om, hvad 

den nugældende ret er. Ross fastsatte et gældebegreb, som medfører, at der kan fremsættes påstande 

om, hvordan reglerne er, men dette kan først blive verificeret gennem en endelig domsafgørelse. Der 

er dog tale om reglerne, som de er nu, hvorfor der senere kan ske ændring af gældende ret i forhold 

til samfundets udvikling - både i forhold til ny lovgivning, men også som følge af nye fortolkninger 

af eksisterende ret20. Påstandene kan anses for sande, hvis der er grund til at antage, at de vil gå i 

opfyldelse, men kun i forhold til den nærmeste fremtid21. Påstandene er dermed en forudsigelse af, 

hvad gældende ret er, og dermed en antagelse om, hvordan en afgørelse vil ende hos domstolene22. 

Ross mente, at alle dommere har den samme normative ideologi, hvorfor de ender med at bruge 

samme bestemmelser som andre dommere i deres bedømmelse, hvorfor det ikke er et tilfældigt valg23. 

Endvidere mente Ross, at retsregler ikke i sig selv er forpligtende blot fordi, at de er nedskrevne, men 

at reglerne kun er forpligtende, da dommerne oplever dem på denne måde24. Gældende ret er dog 

stadig en udøvelse af statslig tvang, men da det er frivilligt for domstolene, er der ikke tale om en 

ydre tvang25. 

 

Den Europæiske realistiske retspositivisme ser danske, EU-retlige og folkeretlige retskilder som ét 

integreret system26, hvorfor der er tale om en monistisk synsvinkel. EU-retten anses ikke som værende 

et selvstændigt system, der fungerer ved siden af de nationale regler, i stedet anses de nationale regler 

for at være delsystemer i EU-retten27. Dette kommer især til udtryk gennem forrangsprincippet, hvor 

                                                   
19 Munk-Hansen, Carsten, “ Retsvidenskabsteori”, 1. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets forlag side 144 
20 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 376 
21 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 376 
22 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 377 
23 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 372 
24 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 372 
25 Tvarnø, Christina D og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 372 
26 Tvarnø, Christina D og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 467 
27 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 471 
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EU-retten har forrang for de nationale regler28. Til at fastlægge gældende ret ses der på, om der fore-

ligger konsensus mellem domstole, lovgivere og juridiske forskere29, og hvordan reglerne bruges i 

den juridiske praksis gennem domspraksis, lovgivningspraksis og forskningspraksis30. 

 

1.5.1.2 Retsdogmatisk metode 

Inden for den juridiske metodik skelner nogle forskere mellem, om der anvendes den juridiske- eller 

retsdogmatiske metode31. Anvendes denne sondring består den juridiske metode af henholdsvis fak-

tum, retsfaktum, jus og retsfølge, der også kaldes subsumptionsprocessen32. Denne metode benyttes 

af praktikere, når der skal tages stilling til et konkret praktisk problem33, hvorfor denne ikke anvendes 

i forbindelse med nærværende afhandling. I denne afhandling anvendes derimod den retsdogmatiske 

metode. 

 

Den retsdogmatiske metode bruges til at beskrive og analysere gældende ret34. Ved anvendelsen af 

den retsdogmatiske metode anvendes relevante retskilder og juridiske fortolkningsprincipper til at 

klarlægge gældende ret på et givent område. Den retsdogmatiske metode koncentrerer sig om, hvad 

gældende ret er, også kaldet “de lege lata”, og ikke hvad retten bør være, også kaldet “de lege fe-

renda”. Metoden adskiller sig dermed fra den retspolitiske metode, hvor der i stedet er fokus på, hvor-

dan reglerne skal udformes ud fra givne hensyn. Den retspolitiske metode koncentrerer sig om, hvor-

vidt retten fungerer som tiltænkt og dermed giver det ønskede resultat35. Der er således tale om en 

mere filosofisk tilgang til retten, hvor politiske og ideologiske hensyn kan spille en væsentlig rolle. 

 

Retten er ikke et statisk fænomen, men udvikler sig derimod i takt med samfundet. Dette stiller bety-

delige krav til anvenderen af den retsdogmatiske metode, da formålet med den retsdogmatiske metode 

er at fastlægge gældende ret, som retten er på det nuværende tidspunkt. I kontrast til dette står den 

                                                   
28 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 484 
29 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 467 
30 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 478 
31 Munk-Hansen, Carsten, “ Retsvidenskabsteori”, 1. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 87 
32 Blume, Peter, ”Retssystemet og juridisk metode”, 2. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 172 
33 Munk-Hansen, Carsten, “ Retsvidenskabsteori”, 1. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 191 
34 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 29 
35 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 30 
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retshistoriske videnskab, hvor fokus er på fortidens gældende ret, og formålet blandt andet er at klar-

lægge rettens historiske udvikling36. Da retten er dynamisk, bevirker det således, at en retsdogmatisk 

analyse har begrænset “levetid”, hvorefter den indgår som en del af retshistorien. 

  

I nærværende afhandling anvendes den retsdogmatiske metode til at fastlægge gældende ret inden for 

fusionskontrol i Danmark. Der vil særligt være fokus på, hvornår en fusion er omfattet af regelsættet, 

samt hvornår en sådan fusion skal godkendes. Dette fastlægges ud fra gældende fortolkningsprincip-

per herunder en ordlydsfortolkning og en subjektiv formålsfortolkning. Ved en ordlydsfortolkning 

fortolkes en bestemmelse udelukkende ud fra dennes ordlyd. Der er således tale om en objektiv for-

tolkning af bestemmelsen, hvor der ses på den naturlige, sproglige forståelse for at finde den juridiske 

mening bag bestemmelsen37. Det kan ikke altid, ud fra den blotte ordlydsfortolkning af en bestem-

melse, fastlægges, hvad retstilstanden er. En ordlydsfortolkning suppleres derfor ofte af en formåls-

fortolkning, der kan hjælpe med at klarlægge eventuelle sproglige tvetydigheden eller uklarheder i 

bestemmelsen. Ved en formålsfortolkning fortolkes en bestemmelse ud fra lovens formål. Anvendes 

en subjektiv formålsfortolkning, fastlægges lovens formål ud fra lovgivers hensigt på baggrund af 

lovens forarbejder og eventuelle efterarbejder38. 

 

Da afhandlingen både inddrager danske og EU-retlige regler, vil der endvidere blive inddraget en EU-

konform fortolkning ved fastlæggelse af gældende ret. EU-retten har direkte virkning i national ret, 

hvorfor de nationale regler skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten39. 

 

1.5.2.3 Retskildelæren 

I fastlæggelsen af gældende ret via den retsdogmatiske metode anvendes forskellige retskilder, der 

hver især har varierende retskildemæssig værdi. Inden for den Europæiske realistiske retspositivisme 

beskrives en retskilde som en norm, der er et normativt udsagn om et retsspørgsmål, som er afgivet 

af nogen, der handler inden for en bestemt retlig kompetence40. 

                                                   
36 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 31 
37 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 220 
38 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 69 
39 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 205f 
40 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 477 
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Der er overordnet fire retskilder bestående af regulering, retspraksis, sædvane og forholdets natur41. 

Retskilden ”regulering” består af grundloven, almindelige love og bekendtgørelser, som udgør den 

retlige trinfølge, der er en del af legalitetsprincippet. Denne retskilde er den primære retskilde. Af-

handlingen tager udgangspunkt i den danske fusionskontrol, og fastlæggelsen af gældende ret sker 

således med udgangspunkt i konkurrencelovens bestemmelser og forarbejderne til disse. Lovforar-

bejder udgør ikke en selvstændig retskilde, men anvendes alene som fortolkningsbidrag. 

  

Praksis fra landets domstole og administrative afgørelser kan også spille en væsentlig rolle i forbin-

delse med fastlæggelsen af gældende ret. Praksis fra domstolene har en højere retskildemæssig værdi 

end den administrative praksis, da domstolene ikke er bundet af den administrative praksis. Den rets-

kildemæssige værdi er dog ikke uden betydning, da domstolene inddrager disse afgørelser i vurderin-

gen af konkrete sager. Da den danske konkurrencelov eller forarbejderne hertil ikke behandler anven-

delsen af “maverick”-begrebet, søges retstilstanden omkring dette instrument blandt andet klarlagt på 

baggrund af administrativ praksis. 

  

I de tilfælde, hvor der også findes EU-retlig regulering på området, har denne forrang42. Indenfor EU-

retten er retskilderne opdelt i primærretten, bindende sekundærregulering, soft law, praksis og folke-

ret43. Primærretten består blandt andet af Unionens traktatgrundlag, og den sekundære regulering om-

fatter blandt andet forordninger, direktiver og afgørelser. Forordninger er almengyldige, og gælder 

således direkte i medlemsstaterne44, hvorimod direktiver skal implementeres i national ret for at være 

gældende. 

  

Inden for fusionskontrolregimet gælder det særligt, at praksis fra Den Europæiske Unions domstol 

(herefter EU-Domstolen) og Europa-Kommissionen (herefter Kommissionen), samt den EU-retlige 

regulering indenfor området, tillægges betydelig retskildemæssig værdi i forbindelse med fastlæg-

gelse af gældende dansk ret.  Dette skyldes, at de danske regler om fusionskontrol ifølge lovens for-

arbejder tager udgangspunkt i fusionskontrolforordningen og i flere tilfælde indholdsmæssigt 

                                                   
41 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 56 
42 Sag C-6/64, Flaminio Costa mod ENEL 
43 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 98 
44 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde art. 288, stk. 2 
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stemmer overens med denne, og de skal dermed fortolkes i overensstemmelse med EU-praksis45. Fu-

sionskontrolforordningen anvendes dermed i denne afhandling som et fortolkningsbidrag til de dan-

ske regler om fusionskontrol. 

  

Både indenfor dansk ret og EU-ret har de administrative myndigheder udstedt vejledninger. Disse 

vejledninger kan give en indikation om, hvordan en konkret sag vil blive afgjort, men de har begræn-

set retskildemæssig værdi i forbindelse med fastlæggelsen af gældende ret, da de blot er udtryk for 

den pågældende myndigheds fortolkning af loven. Vejledningerne kan dog give en bedre forståelse 

for retsområdet. Inden for fusionskontrolregimet har både Kommissionen og Konkurrence- og For-

brugerstyrelsen udstedt vejledninger. Kommissionens vejledninger angår den EU-retlige regulering, 

men er ikke uden betydning for forståelsen af den danske regulering, da denne, som nævnt ovenfor, 

skal fortolkes i overensstemmelse med EU-praksis. 

 

I tilfælde, hvor hverken lovteksten eller praksis giver et klart og tydeligt billede af retstilstanden, kan 

det ofte være relevant at søge det pågældende emne belyst via den juridiske litteratur. Selvom den 

juridiske litteratur ikke i sig selv udgør en retskilde, da den er udtryk for en forfatters subjektive 

fortolkning, kan den være med til at skabe overblik over og forståelse for et emne. Den juridiske 

litteratur er resultatet af andre juristers anvendelse af den retsdogmatiske metode, og litteraturen får 

dermed sin legitimitet ved at være resultatet af en fælles anerkendt metode. 

 

1.5.2 Økonomisk teori og metode 

Den økonomiske videnskab er særegen og skiller sig ud fra andre samfundsvidenskaber ved at være 

udpræget matematisk. Dette gælder både videnskabens teoretiske og empiriske del. I videnskabens 

teoretiske del opstilles forskellige matematiske modeller med dertilhørende antagelser, som sam-

fundsøkonomien undersøges på baggrund af. Validiteten af disse modeller og antagelser kan herefter 

undersøges via empiriske undersøgelser46. 

 

De fleste økonomer tilslutter sig et økonomisk paradigme, der danner grundlag for de antagelser, som 

økonomen baserer sin model eller teori på. Hvert paradigme har sin egen opfattelse af, hvordan verden 

                                                   
45 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger, side 6815 
46 Pedersen, Kurt, “Den økonomiske teoris rødder”, 1981, Systime, side 5 
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hænger sammen, og dette medfører dermed forskellige idéer om, hvordan samfundsøkonomien på-

virkes af forskellige faktorer. 

 

1.5.2.1 Retsøkonomisk metode 

Formålet med denne afhandling er blandt andet at klarlægge den effekt, som retten har på samfunds-

økonomien, følgeligt anvendes derfor den retsøkonomiske metode. I retsøkonomien anvendes øko-

nomiske teorier og modeller til at undersøge retten. Retsøkonomien søger dels at forklare retten og 

den effekt reglerne har, samt at vurdere gældende ret ud fra et mål om økonomisk efficient ressour-

ceallokering. I den retsøkonomiske disciplin er det således selve retten, der er undersøgelsesobjek-

tet47. 

 

Retsøkonomien kan overordnet set anvendes til at give svar på to undringsspørgsmål. Det første 

spørgsmål angår, hvorfor samfundet har fået de regler, som der er, altså hvorfor retten er, som den er. 

Dette spørgsmål lægger op til et videnskabsteoretisk forklarende undersøgelsesniveau. Det andet 

spørgsmål angår, hvilken slags retsregler samfundet bør have, altså hvordan retten skal være. Dette 

spørgsmål lægger således op til et videnskabsteoretisk normativt undersøgelsesniveau48. I denne af-

handling søges sidstnævnte besvaret, da det ønskes at undersøge, om anvendelsen af instrumenterne 

er indrettet optimalt i forhold til det i loven fastsatte mål om en efficient ressourceallokering49. For at 

besvare dette spørgsmål er det dog først nødvendigt at undersøge, hvilken virkning anvendelsen af 

instrumenterne i overensstemmelse med gældende ret har. 

 

1.5.2.2 Neoklassisk økonomi 

Grundstenene til den neoklassiske økonomiske teori blev lagt af Alfred Marshall i sidste halvdel af 

1800-tallet50, og er gennem tiden blevet videreudviklet af andre økonomer som for eksempel Joan 

Robinson og Edward Chamberlin51. De fleste af nutidens økonomer er opvokset med dette paradigme, 

                                                   
47 Eide, Erling og Stavang, Endre, “Rettsøkonomi”, 2008, Cappelen Akademisk Forlag, side 24 samt Tvarnø, Christina 
D m.fl., “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets forlag, side 430 
48 Eide, Erling og Stavang, Endre, “Rettsøkonomi”, 2008, Cappelen Akademisk Forlag, side 24 
49 Se nærmere i afsnit 3.1.2 
50 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/%C3%98konomisk_teori/neoklas-
sisk_%C3%B8konomisk_teori 
51 Knudsen, Christian, “Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori og industriøkonomi”, 2. udgave, 1997, Ju-
rist- og Økonomforbundets Forlag, side 45 



17 
 

og størstedelen bekender sig også den dag i dag til den neoklassiske økonomiske teori. Neoklassisk 

økonomi er således i dag det mest fremtrædende paradigme inden for den økonomiske videnskab52. 

 

I det neoklassiske paradigme studeres profitmaksimerende virksomheder i et forsøg på at forklare 

empiriske fænomener på markedsniveau53. Virksomhederne anses blot som værende en produktions-

funktion54, og der tages således ikke højde for virksomhedens interne organisatoriske opbygning55. I 

forlængelse af dette karakteriseres sælgersiden af markedet i den branche, som virksomheden tilhører, 

som en række mere eller mindre identiske virksomheder56. Fælles for de økonomer, der bekender sig 

til det neoklassiske paradigme, er, at de tænker i marginaler, og dermed bruger differentialregning 

som et primært analyseværktøj57. Det er endvidere karakteristisk for neoklassiske økonomer, at disse 

opfatter markedsmekanismen og prisdannelse som det primære og løsningen af fordelingsproblemet 

som et biprodukt af dette58. 

 

Den neoklassiske økonomiske teori er grundlæggende baseret på tre fundamentale antagelser59: 

1. Aktørerne på markedet er rationelle 

2. Individer søger at maksimere nytte, og virksomheder søger at maksimere profit 

3. Aktørerne agerer uafhængigt af hinanden og på baggrund af perfekt information. 

 

I denne afhandling baseres de anvendte modeller og teorier på disse antagelser. I enkelte tilfælde 

bevæger vi os dog delvist væk fra den neoklassiske teoris præmis om rationalitet. Vi modificerer, i 

forbindelse med den økonomiske analyse af “maverick”-virksomheder, tanken om rationalitet såle-

des, at aktører ikke nødvendigvis handler rationelt på kort sigt. Dette forklares af et ønske om at opnå 

økonomisk gevinst i fremtiden - aktørerne antages således at handle økonomisk rationelt på lang sigt. 

                                                   
52 Pedersen, Kurt, “Den økonomiske teoris rødder”, 1981, Systime, side 81 og Knudsen, Christian, “Økonomisk meto-
dologi, bind 2 - Virksomhedsteori og industriøkonomi”, 2. udgave, 1997, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 21 
og http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html 
53 Knudsen, Christian, “Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori og industriøkonomi”, 2. udgave, 1997, Ju-
rist- og Økonomforbundets Forlag, side 31-32 og side 45 
54 Knudsen, Christian, “Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori og industriøkonomi”, 2. udgave, 1997, Ju-
rist- og Økonomforbundets Forlag, side 35 
55 Knudsen, Christian, “Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori og industriøkonomi”, 2. udgave, 1997, Ju-
rist- og Økonomforbundets Forlag, side 52 
56 Knudsen, Christian, “Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori og industriøkonomi”, 2. udgave, 1997, Ju-
rist- og Økonomforbundets Forlag, side 44 
57 Pedersen, Kurt, “Den økonomiske teoris rødder”, 1981, Systime, side 80 og http://denstoredanske.dk/Sam-
fund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/%C3%98konomisk_teori/neoklassisk_%C3%B8konomisk_teori 
58 Pedersen, Kurt, “Den økonomiske teoris rødder”, 1981, Systime, side 97 
59 http://www.econlib.org/library/Enc1/NeoclassicalEconomics.html 
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Modifikationen bunder dermed i en antagelse om, at adfærd, der virker irrationel på kort sigt, kan 

være rationel og profitmaksimerende på længere sigt. 

 

1.5.2.3 Forskellige syn på konkurrencen og statens rolle 

Mange økonomer har gennem tiden beskæftiget sig med det grundlæggende spørgsmål “hvordan skal 

samfundet indrettes?”, og der har været næsten lige så mange forskellige svar, som der har været 

økonomer. Ligesom økonomer gennem tiden har haft forskellige meninger om, hvordan samfundet 

bedst indrettes, har der også været forskellige holdninger til konkurrencen, det frie marked og Statens 

intervention. 

 

Adam Smith, som tilhører den klassiske økonomiske teoris paradigme, mente, at økonomien bedst 

regulerer sig selv, og at Staten som udgangspunkt ikke bør intervenere, men hvis der skal foretages 

indgreb, skal det være for at fremme den frie konkurrence og hindre monopoldannelser60. Smith var 

således fortaler for den frie konkurrence, markedskræfterne og en begrænset statlig interveneren. Fri-

edrich August Hayek var ligeledes fortaler for en minimal statslig intervention. Hayek argumenterede, 

at Staten umuligt kan vide alt og derfor således ikke kan omfordele samfundets ressourcer optimalt61. 

Ifølge Hayek er det frie markeds prismekanisme den eneste metode, der sikrer en effektiv udveksling 

af ressourcer. Hayek tilhørte den østrigske skole, og var, som de øvrige økonomer der tilslutter sig 

dette paradigme, en klar fortaler for det frie marked og en minimal statslig intervenering62. 

 

En anderledes holdning findes hos Joseph A. Schumpeter, der ikke mente, at fuldkommen konkur-

rence er optimalt. Schumpeter argumenterede for, at reelle fremskridt skyldes fraværet af fuldkommen 

konkurrence, da udvikling og innovation kræver en vis kapital, og kun virksomheder, der tjener et 

vist overskud har råd til at skabe en sådan udvikling. Schumpeter argumenterede for, at udvikling og 

innovation består af “skabende ødelæggelse”, som bevirker, at nye varer og metoder erstatter de 

gamle, og at denne “skabende ødelæggelse” var den primære faktor for vækst i samfundet og dermed 

en øget velfærd. Ifølge Schumpeter ville fuldkommen konkurrence føre til en verden, hvor alle kørte 

i hestevogn på den mest optimale måde, men at kun monopolistisk profit gjorde det muligt at skabe 

teknologisk fremskridt og udvikle bilen63. Schumpeter betragtede således monopoler som en 

                                                   
60 Pedersen, Kurt, “Den økonomiske teoris rødder”, 1981, Systime, side 28 
61 http://www.econlib.org/library/Enc1/bios/Hayek.html 
62 http://www.econlib.org/library/Enc1/AustrianEconomics.html 
63 Pedersen, Kurt, “Den økonomiske teoris rødder”, 1981, Systime, side 135-136 
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velfærdsskabende faktor, fordi monopolistisk profit, ifølge ham, var en forudsætning for udvikling og 

innovation. 

 

Ifølge Donald Dewey er det økonomers opgave at give dommere og administrative myndigheder et 

så retvisende billede af forretningsverdenen som muligt således, at disse kan træffe beslutninger på 

et korrekt grundlag64. Konkurrencepolitikken er da også blevet til under betydelig påvirkning af den 

virksomhedsteoretiske og industriøkonomiske forskning, og inden for det neoklassiske paradigme er 

holdningen, at myndighederne bør bekæmpe virksomhedernes markedsmagt65. Denne afhandling ta-

ger udgangspunkt i den neoklassiske teori, og indtager dermed den holdning, at konkurrencen er god 

for velfærden og dermed bør fremmes af lovgiver. Ved vurdering af, om anvendelsen af instrumen-

terne er optimal, vil en negativ effekt på konkurrencen således blive betragtet som et ikke-ønskeligt 

resultat, dels fordi afhandlingens økonomiske del tager udgangspunkt i den neoklassiske økonomiske 

teori, og dels fordi selve lovens formål er at fremme konkurrencen66. 

 

1.5.2.4 Mikroøkonomi 
De opstillede modeller, der anvendes til at undersøge optimaliteten af henholdsvis “maverick”-be-

grebet og de nuværende tærskelværdier, er baseret på den mikroøkonomiske teori angående marke-

dets udbud og efterspørgsel. Teorien om udbud og efterspørgsel startede med Adam Smith og hans 

udgivelse af “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations” i 1776. Teorien blev 

efterfølgende videreudviklet af andre økonomer, særligt Léon Walras og Alfred Marshall, der kom-

binerede udbud og efterspørgsel i ligevægtsmodellen67. Teorien søger at forklare, hvordan aktører på 

markedet agerer, og hvordan samfundets ressourcer som følge af denne ageren allokeres. Modellen 

består traditionelt af en udbuds- og efterspørgselskurve og kan anvendes til at undersøge henholdsvis 

forbrugervelfærden og producentoverskuddet samt dødvægtstabet i tilfælde, hvor der ikke er fuld-

kommen konkurrence på et marked. Udbudskurven viser virksomhedernes villighed til at sælge en 

vis mængde af en given vare eller tjenesteydelse til en vis pris og består således af et sæt pris- og 

mængdekombinationer68. Efterspørgselskurven viser derimod forbrugernes villighed til at købe en 

                                                   
64 Knudsen, Christian, “Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori og industriøkonomi”, 2. udgave, 1997, Ju-
rist- og Økonomforbundets Forlag, side 38 
65 Knudsen, Christian, “Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori og industriøkonomi”, 2. udgave, 1997, Ju-
rist- og Økonomforbundets Forlag, side 39 
66 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018, § 1 
67 https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Marshall.html og https://www.econlib.org/library/Enc/bios/Walras.html 
68 Beide, Hans Jørgen m.fl., “Mikroøkonomi - videregående uddannelser”, 2. udgave, 2011, Hans Reitzels Forlag, side 
69 
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given vare eller tjenesteydelse gennem disses pris- og mængdekombinationer69. I afhandlingen an-

vendes de opstillede modeller til at undersøge, hvordan ændringer ved instrumenterne vil påvirke 

samfundsvelfærden, hvorfor forbrugervelfærd, producentoverskud og den totale velfærd inddrages 

for at undersøge dødvægtstabet. 

 

1.5.3 Integreret teori og metode 

1.5.3.1 Retspolitik 

Retspolitik adskiller sig fra retsdogmatik i forhold til, hvordan retten analyseres. Inden for retsdog-

matikken er der, som tidligere nævnt, tale om en analyse af gældende ret og dermed en vurdering af, 

hvordan retten er, hvorimod en retspolitisk analyse foretager en vurdering af, hvordan retten bør 

være70. Den retspolitiske analyse giver dermed anbefalinger til, hvordan en regel bør ændres, eller 

generelt hvordan en regel bør udformes71. 

 

Alf Ross mente, at retspolitikken bygger på retssociologien, hvor der ses på årsagssammenhængen 

mellem retlig normering og menneskelig adfærd72. Retspolitikken blev af Ross anset som en viden-

skab, hvor retsøkonomi også ville kunne inddrages i en retspolitisk analyse73. Der er dermed tale om 

en videnskabelig analyse, hvor der ses på, hvordan politiske formål kan opnås gennem regler, hvor 

en adfærdsanalyse er baseret på økonomisk teori eller sociologi74. 

 

Retspolitikerens rolle kan være forskellig alt afhængig af, hvilken opfattelse denne har af retspolitik-

ken. Jørgen Dalberg-Larsen, Professor i retssociologi ved Aarhus Universitet og medstifter af Rets-

politisk Forening, beskriver i sit bidrag til “Om retspolitik”75, senere videreudviklet i artiklen “Seks 

opfattelser af retspolitik”76 flere forskellige opfattelser af, hvad retspolitikken og retspolitikerens rolle 

er. En af disse opfattelser ser retspolitikeren som en social teknolog, idet retspolitikkens formål ifølge 

                                                   
69 Beide, Hans Jørgen m.fl., “Mikroøkonomi - videregående uddannelser”, 2. udgave, 2011, Hans Reitzels Forlag, side 
35 
70 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 445 
71 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 446 
72 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 446 
73 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 446 
74 Tvarnø, Christina D, og Nielsen, Ruth, “Retskilder og retsteorier”, 5. udgave, 2017, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 449 
75 Evald, Jens m.fl., “Om retspolitik”, 1. udgave, 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, kapitel 2 
76 http://www.retspolitik.dk/udgivelser/retspolitik-blad/analyser/seks-opfattelser-af-retspolitik/ 
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denne, er at give indsigt i, hvordan lovgivningen bør udformes for at fungere som et effektivt middel 

til at opnå de ønskede mål, der er fastsat af de folkevalgte politikere. Som følge af denne opfattelse 

af retspolitikken er det ikke retspolitikerens ansvar at formulere de værdier, som skal søges realiseret 

gennem lovgivningen, men derimod at sikre, at lovgivningen og anvendelsen heraf har den ønskede 

virkning. Under denne opfattelse af retspolitikken anvendes samfundsvidenskabelig forskning til at 

vurdere, om lovreformer mv. vil have de tilsigtede virkninger, og selvom det formodentligt ikke er 

muligt at finde de perfekte regler, kan inddragelsen af andre videnskaber give grundlag for at vurdere, 

om et lovforslag vil føre til den ønskede virkning. 

    

Afhandlingens integrerede del vil omfatte en retspolitiske analyse, hvor samme opfattelse af retspo-

litikken anvendes. Formålet med afhandlingen er således, blandt andet ved hjælp af økonomisk teori 

og analyser, at vurdere, om de nuværende regler om fusionskontrol og anvendelsen heraf er optimalt 

indrettet i forhold til det i loven fastsatte mål om en samfundsmæssig efficient ressourceudnyttelse, 

samt at komme med forslag til eventuelle ændringer til den nuværende lovgivning ud fra et ønske om 

samfundsøkonomisk efficiens, der fremgår af konkurrencelovens formålsbestemmelse77. 

 

1.6 Struktur over afhandlingen 

Afhandlingen er opdelt i henholdsvis en juridisk, økonomisk og integreret del. Afhandlingen indledes 

med Kapitel 1, der afsluttes med dette afsnit. Kapitel 2 indeholder definitioner af begreber, der er 

præciseret til senere brug i afhandlingen. 

 

Kapitel 3 udgør afhandlingens juridiske analyse. I kapitlets første del belyses de danske fusionsregler, 

samt samspillet mellem de EU-retlige og de danske regler. I kapitlets anden del analyseres mulige 

problemer ved anvendelsen af “maverick”-begrebet i praksis, og i tredje del er fokus på mulige pro-

blemer vedrørende de nuværende tærskler. 

 

Kapitel 4 udgør afhandlingens økonomiske analyse. Kapitlet indledes med økonomiske overvejelser 

i forbindelse med afhandlingen. I kapitlets anden del behandles den samfundsøkonomiske effekt på 

velfærden af “maverick”-virksomheder, samt effekten af en horisontal fusion, der involverer en “ma-

verick”-virksomhed. I kapitlets tredje del behandles de nuværende tærskelværdier, samt indførelsen 

af en alternativ tærskelværdi. 

                                                   
77 Se nærmere herom i afsnit 3.1.2 
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Kapitel 5 udgør afhandlingens integrerede analyse, hvor resultaterne fra henholdsvis den juridiske og 

økonomiske analyse inddrages i forbindelse med, at der fremsættes forslag til mulige ændringer til 

anvendelsen af “maverick”-begrebet og tærskelværdierne. 

 

Kapitel 6 udgør afhandlingen konklusion, hvor afhandlingens resultater opsummeres. 
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Kapitel 2: Definitioner 
2.1 Fusion 

Ordet ”fusion” kan forstås på flere forskellige måder alt afhængigt af hvilket fagområde eller retsom-

råde, der behandles. I denne afhandling skal ”fusion” forstås, som dette er defineret i konkurrencelo-

ven, da det er denne definition, der er relevant i forhold til afgørelsen om, hvorvidt en fusion er om-

fattet af konkurrencerettens bestemmelser. 

 

Konkurrencelovens definition af en fusion findes i lovens § 12a, hvor der er tale om en fusion, når to 

eller flere uafhængige virksomheder sammensmeltes til én, eller når en eller flere personer, der alle-

rede kontrollerer mindst én virksomhed, eller en eller flere virksomheder, opnår direkte eller indirekte 

kontrol over hele eller dele af virksomhederne78. 

 

Denne definition stemmer overens med fusionskontrolforordningen, hvor bestemmelsens stk. 1, nr. 

1-2 svarer til fusionskontrolforordningens artikel 3, litra a-b79. 

 

2.2 Virksomhedsbegreb 

Virksomhedsbegrebet skal i denne afhandling forstås ud fra den definition, der anvendes inden for 

konkurrenceretten. Virksomhedsbegrebet omfatter dermed enhver økonomisk aktivitet på et marked 

for varer og tjenesteydelser80, hvorfor begrebet skal forstås bredt samtidig med, at der ikke opstilles 

krav til selskabsform eller lignende. 

 

I afhandlingen anvendes sammensætningen “maverick”-virksomhed, hvor virksomhedsbegrebet i 

denne sammenhæng også skal forstås ud fra konkurrencerettens definition. 

 

2.3 Velfærd 

Ordet velfærd skal i denne afhandling forstås som den samlede velfærd i samfundet, baseret på den 

økonomiske velfærdsteori, hvorefter den totale samfundsvelfærd består af henholdsvis producent-

overskuddet og forbrugervelfærden på et marked81. Velfærden omfatter derfor i denne afhandling 

                                                   
78 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018, § 12a, stk. 1, nr. 1-2 
79 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 3 
80 Forslag til konkurrencelov, L 172, FT 1996-97, 1. samling, tillæg A, specielle bemærkninger, side 3653 
81 Producentoverskud og forbrugervelfærd er nærmere defineret i afsnit 4.1.2 
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både forbrugernes og virksomhedernes velfærd, og de to velfærdstyper vægtes ligeligt i forbindelse 

med vurderingen af, om et initiativ har en positiv eller negativ indvirkning på samfundet. 

 

2.4 Iværksættere 

Opstart af virksomheder kan overordnet ske på to måder - enten ved at en eksisterende virksomhed 

starter et nyt selskab som led i virksomhedens udvikling, eller ved at en privatperson starter egen 

virksomhed. Initiativtageren bag førstnævnte er en såkaldt intraprenør, der starter nye virksomheder 

sammen med en arbejdsgiver, hvorimod sidstnævnte, en såkaldt entreprenør, starter en ny virksomhed 

op uafhængigt af en eventuel arbejdsgiver eller eksisterende virksomhed82. Iværksættere skal i denne 

afhandling forstås som et individ, der vælger at starte egen virksomhed, det vil sige en entreprenør. 

Begrebet iværksætter, omfatter endvidere både situationen, hvor den nyopstartede virksomhed er ba-

seret på en helt ny idé og situationen, hvor den blot baserer sig på eksisterende forretningsmodeller 

på markedet. 

 
 

 

  

                                                   
82 https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/ivaerksaetter 
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Kapitel 3: Juridisk analyse 
Kapitel 3 udgør den juridiske del af afhandlingen. I kapitlets første del belyses de danske fusionsregler 

særligt med fokus på, hvornår en fusion er omfattet af reglerne, og hvornår en fusion efter disse regler 

skal godkendes, samt hvad formålet med reglerne er. Endvidere behandles indledningsvis samspillet 

mellem de EU-retlige og de danske regler. I kapitlets anden del analyseres mulige problemer ved 

anvendelsen af “maverick”-begrebet i praksis, og i tredje del er fokus på problemer vedrørende de 

nuværende tærskler. Kapitlet afrundes med en delkonklusion, som opsummerer de i kapitlet behand-

lede problemer.  

 

3.1 De danske fusionsregler 

De danske fusionsregler er indeholdt i konkurrenceloven83 og er fastsat i lovens kapitel 4. Den nuvæ-

rende konkurrencelov blev vedtaget i 1990 og var en videreførelse af den tidligere lov om konkur-

renceforhold, Monopolloven84. 

 

I 1998 blev de første fusionskontrolregler indført i konkurrenceloven, hvor der var krav om, at virk-

somheder skulle give meddelelse til Konkurrencestyrelsen ved en fusion, men der forelå ikke et egent-

lig krav om, at fusionen skulle godkendes85. Fusionsreglerne, som vi kender dem i dag med krav om 

godkendelse, blev først indført i år 200086. 

 

De danske fusionsregler er inspireret af den Europæiske Unions regler om fusionskontrol87, der er 

fastsat i Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (herefter fusions-

kontrolforordningen)88, der blev indført i 1989.   

 

3.1.1 Samspillet mellem de EU-retlige og de danske regler  

Til forståelsen af de danske fusionskontrolregler, og dermed anvendelsen af “maverick”-begrebet og 

tærskelværdierne, er det relevant at inddrage samspillet mellem de EU-retlige og de danske regler, da 

de danske fusionskontrolregler er baseret på de EU-retlige regler om fusionskontrol. De danske regler 

fungerer desuden sammen med og ved siden af de EU-retlige regler. 

                                                   
83 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018  
84 Monopolloven, lov nr. 102 af 31. marts 1955 om tilsyn med monopoler og konkurrencebegrænsninger 
85 Konkurrenceloven, lov nr. 384 af 10. juni 1997 
86 Konkurrenceloven, lov nr. 416 af 31. maj 2000, forslag til lov om ændring af konkurrenceloven 
87 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger, side 6815 
88 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser 
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3.1.1.1 EU’s generelle kompetenceområde 

Udgangspunktet for samarbejdet i Den Europæiske Union (herefter EU) er, at EU skal være tillagt 

udtrykkelig kompetence for at lovgive på et givent område89. Traktaten om Den Europæiske Unions 

Funktionsmåde90 (herefter TEUF) angiver på hvilke områder, medlemsstaterne har afgivet kompe-

tence. Beføjelser, der ikke er tildelt EU i denne traktat, forbliver dermed hos medlemsstaterne i med-

før af princippet om kompetencefordeling, der findes i Traktaten om Den Europæiske Union (herefter 

TEU) artikel 5, stk. 291. På nogle områder har medlemsstaterne overdraget den fulde kompetence til 

EU, mens der på andre områder kun er sket en delvis overdragelse. Hvor den fulde kompetence er 

overdraget til EU, er det EU, der har enekompetence til at lovgive på området. Dette indebærer, at 

medlemsstaterne ikke må lovgive på området, medmindre der er givet en bemyndigelse hertil, eller 

der er tale om gennemførelse af en EU-retsakt92. Hvor medlemsstaterne kun delvist har overdraget 

kompetence til EU, har både medlemsstaterne og EU kompetence til at lovgive på området93. Der 

gælder dog et princip om, at national lovgivning skal fortolkes i overensstemmelse med EU-retten94, 

samt at EU-retten har forrang i forhold til nationale regler95. 

 

3.1.1.2 Kompetencefordeling indenfor konkurrenceretten 

TEUF artikel 396 angiver, på hvilke områder EU har enekompetence. Ifølge dennes stk. 1, litra b), har 

EU enekompetence til at fastlægge de konkurrenceregler, der er nødvendige for at sikre funktionen 

af det indre marked, hvorimod TEUF artikel 497 angiver, på hvilke områder EU har delt kompetence, 

hvor der for eksempel er en delt kompetence på områderne “det indre marked” og “forbrugerbeskyt-

telse”. EU har således enekompetence til at fastlægge konkurrenceregler for det indre marked. For-

muleringen “..der er nødvendige for at sikre funktionen af det indre marked”98 bevirker, at EU kun 

er tillagt enekompetence i relation til konkurrenceretlig regulering af forhold, som påvirker det indre 

                                                   
89 Jævnfør princippet om kompetencetildeling 
90 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde  
91 Traktaten om den Europæiske Union, art. 5, stk. 2 
92 Sørensen, Karsten Engsig og Danielsen, Jens Harting, “EU-retten”, 6. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets 
forlag, side 118 
93 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=LEGISSUM%3Aai0020 
94 Pligten til EU-konform fortolkning er formuleret af EU-Domstolen, første gang i sag C-14/83, Von Colson og Ka-
mann mod Land Nordrhein-Westfalen. Se nærmere i Daniel, Bugge Thorbjørn m.fl., ”Grundlæggende EU-ret, EU efter 
Lissabontraktaten”, 2. udgave, 2011, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 280 ff. 
95 Princippet er ikke traktatfæstet men udviklet i praksis af EU-Domstolen, se nærmere Daniel, Bugge Thorbjørn m.fl., 
”Grundlæggende EU-ret, EU efter Lissabontraktaten”, 2. udgave, 2011, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 259 
ff.   
96 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, art. 3 
97 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, art. 4 
98 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, art. 3, stk. 1, litra b) 
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marked. Det står således medlemsstaterne frit for at udforme konkurrenceretlig regulering af natio-

nale forhold, som ikke påvirker det indre marked. Dog under iagttagelse af kravet om EU-konform 

fortolkning99. 

 

Den konkurrenceretlige regulering af private virksomheder i EU-regi findes primært i TEUF art. 101 

og 102, der omhandler henholdsvis forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af 

dominerende stilling100. EU-reglerne om fusionskontrol er indført dels med hjemmel i TEUF artikel 

103101 (daværende artikel 83) om procedure ved vedtagelse af retsakter om anvendelse af artikel 101 

og 102, og dels TEUF artikel 352102  (daværende artikel 308) om vedtagelse af retsakter uden specifik 

hjemmel, som åbner op for, at EU tillægges yderligere beføjelser, der er nødvendige for virkeliggø-

relsen af EU’s mål103. Årsagen til den delte hjemmelshenvisning er, at der var tvivl om, hvorvidt 

hjemlen i artikel 103 var tilstrækkelig, da artikel 101 og 102 kun giver hjemmel til at forbyde fusioner, 

hvis disse udgør en aftale i strid med artikel 101, eller hvis den enhed, som en fusion resulterer i, 

misbruger en dominerende stilling skabt af fusionen i strid med artikel 102104. Det var derfor nødven-

digt at inddrage artikel 352, før fusionskontrolforordningen kunne vedtages105. 

 

3.1.1.3 Behandling af fusionssager 

Der findes på både EU og nationalt niveau regler om gennemførelse af fusioner og kontrollen heraf106. 

Fælles for begge regelsæt er, at fusioner, der overstiger visse nærmere fastsatte tærskelværdier, skal 

anmeldes til og godkendes af den kompetente myndighed. Kommissionen er i fusionskontrolforord-

ningens artikel 21107 tillagt enekompetence til at behandle fusionssager med fællesskabsdimension. 

Fusioner, der ikke har fællesskabsdimension, og som derfor ikke er omfattet af forordningen, falder 

udenfor Kommissionens kompetenceområde, hvorfor kontrol af disse hører under de nationale 

                                                   
99 Nærmere behandlet i afsnit 3.3.1.4 
100 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, art. 101 og 102 
101 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, art. 103 
102 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, art. 352 
103 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, præamb-
len, betragtning nr. 7 
104 Se blandt andet sag C-6/72, Continental Can, hvor EU-Domstolen opretholdt Kommissionens synspunkt om, at 
TEUF art. 102 kunne bruges til at forhindre en dominerende spiller i at misbruge sin dominerende stilling, ved at købe 
en konkurrerende virksomhed, og dermed styrke sin dominerende position, samt Jones, Alison og Sufrin, Brenda, “EU 
Competition Law: Text, Cases, and Materials”, 6th edition, 2016, Oxford University Press, side 1091 
105 Daniel, Bugge Thorbjørn m.fl., Grundlæggende EU-ret, 2. udgave, 2011, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 
742 
106 Reglerne om fusionskontrol findes i henholdsvis Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018, 
kap. 4 og Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser 
107 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 21 
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konkurrencemyndigheders kompetence108. I Danmark er det Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der 

er tillagt kompetencen til at behandle fusionssager109. 

 

Med fusionskontrolforordningen er der indført et såkaldt one-stop-shop-princip, hvorefter en fusion 

med fællesskabsdimension udelukkende behandles på EU-niveau af Kommissionen, og ikke samtidig 

behandles på nationalt niveau. En fusion er således kun underlagt én kontrolinstans110. Formålet med 

one-stop-shop-regimet er at undgå parallelle sagsbehandlinger og således opnå en mere efficient be-

handling af fusionssager111. At en fusion kun er underlagt én kontrolinstans, er ikke ensbetydende 

med, at fusionen kun er underlagt et enkelt regelsæt. De nationale konkurrencemyndigheder skal så-

ledes ved behandling af nationale fusioner, der har samhandelspåvirkning, også vurdere, om disse vil 

være i strid med den EU-retlige regulering af konkurrencebegrænsende aftaler eller misbrug af do-

minerende stilling112.   

 

Kompetencefordelingen mellem Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder afgøres af, 

hvorvidt en fusion betragtes som havende fællesskabsdimension eller ej. Denne vurdering er som 

udgangspunkt baseret på omsætningstærsklerne i fusionskontrolforordningens artikel 1, stk. 2 og 3113, 

men suppleres af tre korrektionsmekanismer, der skal sikre en optimal fordeling af fusioner mellem 

Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder 114. Kontrolmekanismerne består af to-tred-

jedelsreglen115, samt muligheden for at henvise en fusion, der som udgangspunkt er underlagt hen-

holdsvis Kommissionens eller den nationale konkurrencemyndigheds kontrol til behandling ved hen-

holdsvis den nationale konkurrencemyndighed eller Kommissionen. 

 

 

                                                   
108 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, præamb-
len, betragtning nr. 8 
109 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018, § 12c, stk. 1 
110 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, præamb-
len, betragtning nr. 8 
111 Navarro, Edurne m.fl., “Merger Control in the EU”, 2. udgave, 2005, Oxford University Press, side 3 og Hvidbog – 
En mere effektiv fusionskontrol i EU, (COM(2014) 449), side 16 
112 Jessen, Pernille Wegener og Steinicke, Michael, “EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret”, 1. udgave, 2008, 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 102 og Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennem-
førelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82, art. 3 
113 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 1, 
stk. 2-3 
114 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet af 18. juni 2009 - Rapport om anvendelsen af forordning nr. 139/2004, 
(KOM(2009) 281), side 3 ff. 
115 Se nærmere herom nedenfor 
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Tærskelværdierne 

En fusion har som udgangspunkt fællesskabsdimension, hvis den opfylder tærskelværdierne i fusi-

onskontrolforordningens artikel 1, stk. 2 eller stk. 3, og hører dermed under Kommissionens kompe-

tenceområde. Den oprindelige tærskel i stk. 2 angiver, at en fusion har fællesskabsdimension når: 

 

“a) Alle de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet omsætning på verdensplan, der 

overstiger 5 mia. EUR og 

 

b) Mindst to af de deltagende virksomheders samlede omsætning i Fællesskabet hver især 

overstiger 250 mio. EUR” 116 

 

Dette er den oprindelige tærskel, der var fastsat i den første fusionskontrolforordning fra 1989117. 

Tærsklen og den bagvedliggende test for fællesskabsdimension er baseret på fusionsparternes om-

sætning på verdensplan og i EU samt en antagelse om, at en tilpas stor omsætning indebærer, at 

fusionen vil kunne påvirke det indre marked og dermed vil have fællesskabsdimension118.  

 

I forbindelse med en revurdering af fusionsreglerne i 1990’erne indførtes en alternativ tærskel, som 

medfører, at en fusion, der ikke møder den oprindelige tærskel, men som ellers ville være underlagt 

fusionskontrol og medfølgende anmeldelsespligt i minimum tre medlemsstater, i stedet skal behand-

les af Kommissionen119. Baggrunden for indførelsen af denne alternative tærskel var dels at lette 

byrden for de fusionerende virksomheder således, at der kun skal ske anmeldelse til én instans, og 

dels en antagelse om, at fusioner, som er af en sådan størrelse, der samtidig er underlagt kontrol i 

flere medlemsstater, må forventes at kunne have en effekt på det indre marked og dermed vil have 

fællesskabsdimension120.  Ifølge denne alternative tærskel, som findes i bestemmelsens stk. 3, har en 

fusion, som ikke møder den oprindelige tærskel, alligevel fællesskabsdimension når: 

 

                                                   
116 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 1, 
stk. 2 
117 Rådets forordning nr. 4064/89 
118 Hvidbog - En mere effektiv fusionskontrol i EU, (COM(2014) 449), side 16 
119 Rådets forordning (EF) nr. 1310/97 af 30. juni 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med 
fusioner og virksomhedsovertagelser 
120 Rådets forordning (EF) nr. 1310/97 af 30. juni 1997 om ændring af forordning (EØF) nr. 4064/89 om kontrol med 
fusioner og virksomhedsovertagelser, præamblen, betragtning nr. 8 ff. 
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“a) Alle de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet omsætning på verdensplan, der 

overstiger 2,5 mia. EUR og  

 

b) Alle de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet omsætning i hver af mindst tre 

medlemsstater, der overstiger 100 mio. EUR og 

 

c) Mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet omsætning i hver af mindst 

tre medlemsstater, som omhandlet i litra b), der overstiger 25 mio. EUR og 

 

d) Mindst to at de deltagende virksomheder hver især har en samlet omsætning i Fællesskabet, 

der overstiger 100 mio. EUR.”121 

 

Denne tærskel indeholder ligesom den oprindelige tærskel krav om, at de i fusionen deltagende parter 

har en minimumsomsætning på verdensplan og i EU. Kravet til den samlede omsætning er lavere end 

i den oprindelige tærskel, men suppleres til gengæld af krav om, at de fusionerende parter skal have 

en vis omsætning i minimum tre medlemsstater. Det ligger implicit heri, at det antages, at en fusion 

mellem parter, som har en vis omsætning i flere medlemslande, kan påvirke det indre marked og 

dermed har fællesskabsdimension122. 

 

Opfylder en fusion kravene i en af de to tærskelværdier, anses fusionen som udgangspunkt for at have 

fællesskabsdimension, og er således underlagt Kommissionen kontrol. 

 

To-tredjedelsreglen 

Den første korrektionsmekanisme består af to-tredjedelsreglen. Reglen, der både findes i fusionskon-

trolforordningens artikel 1, stk. 2, sidste afsnit og stk. 3, sidste afsnit, indebærer, at en fusion, hvor 

parterne primært har omsætning i én medlemsstat, ikke betragtes som havende fællesskabsdimension 

og dermed ikke er underlagt Kommissionens kontrol, selvom omsætningstærsklerne er mødt123. For 

at reglen finder anvendelse, skal mere end to-tredjedele af hver af de deltagende virksomheders om-

sætning i EU være i én og samme medlemsstat. Formålet med reglen er at sikre, at fusioner, som 

                                                   
121 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 1, 
stk. 3 
122 Hvidbog - En mere effektiv fusionskontrol i EU, (COM(2014) 449), side 16 
123 Meddelelse fra Kommissionen til Rådet af 18. juni 2009 - Rapport om anvendelsen af forordning nr. 139/2004, 
(KOM(2009) 281), side 4, fodnote nr. 6. 
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primært vil påvirke markedet i en enkelt medlemsstat, ikke underlægges Kommissionens kontrol124. 

Reglen er således baseret på en antagelse om, at en fusion mellem parter, som har mere end to-tred-

jedele af deres omsætning i én medlemsstat, ikke vil påvirke det indre marked. Det skal dog bemær-

kes, at reglen indebærer en risiko for, at fusioner mellem to store spillere, som begge primært har 

omsætning i én medlemsstat, ikke underlægges Kommissionens kontrol, selvom en fusion mellem 

disse, på grund af deres størrelse måske kan have en effekt på det indre marked, og dermed egentlig 

have fællesskabsdimension125. Det er således overladt til den pågældende nationale konkurrencemyn-

dighed at kontrollere, om fusionen kan have en skadelig virkning på konkurrencen. Kommissionen 

må i disse tilfælde forlade sig på, at den nationale konkurrencemyndighed ved vurdering af fusionen 

også tager højde for effekten på det indre marked eller benytter sig af en anden kontrolmekanisme, 

som giver den nationale konkurrencemyndighed mulighed for at henvise en fusion til behandling hos 

Kommissionen. 

 

Henvisning til Kommissionen 

Den anden korrektionsmekanisme er muligheden for at henvise en fusion til behandling ved Kom-

missionen. En fusion, som egentlig er underlagt de nationale konkurrencemyndigheders kontrol, fordi 

den ikke møder tærskelværdierne i fusionskontrolforordningens artikel 1, kan alligevel blive under-

lagt Kommissionens kontrol, hvis fusionens parter eller de nationale konkurrencemyndigheder er af 

den opfattelse, at Kommissionen er bedre egnet til at behandle fusionen. 

 

Ifølge fusionskontrolforordningen artikel 22126 kan en eller flere medlemsstater anmode Kommissio-

nen om at behandle en fusion, hvis den vil påvirke samhandelen mellem medlemsstater, og der er fare 

for, at den vil påvirke konkurrencen i disse medlemsstater betydeligt. Bestemmelsen åbner op for, at 

en medlemsstat kan anmode Kommissionen om at behandle en fusion, som ellers ville være uden for 

dennes kompetenceområde. Kommissionen kan, hvis den vurderer, at fusionen påvirker samhandelen 

mellem medlemsstaterne, og der er fare for, at den vil påvirke konkurrencen betydeligt i de medlems-

stater, som har foretaget anmodningen, beslutte at behandle den henviste fusion127. Hvis dette er 

                                                   
124 Jones, Alison og Sufrin, Brenda, “EU Competition Law: Text, Cases, and Materials”, 6th edition, 2016, Oxford Uni-
versity Press, side 1104 
125 Jones, Alison og Sufrin, Brenda, “EU Competition Law: Text, Cases, and Materials”, 6th edition, 2016, Oxford Uni-
versity Press, side 1104 
126 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser art. 22 
127 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser art. 22, 
stk. 3 
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tilfældet, anvender Kommissionen de EU-retlige regler i vurderingen, og de medlemsstater, som har 

fremsat anmodningen, kan ikke længere anvende deres nationale lovgivning på fusionen. De med-

lemsstater, som ikke var en del af den oprindelige henvisning og ikke senere har tilsluttet sig denne, 

kan dog fortsat behandle fusionen efter nationale regler128.        

 

Henvisning til Kommissionen kan også ske på de deltagende parters initiativ. Dette fremgår af fusi-

onskontrolforordningens artikel 4, stk. 5129, hvorefter parterne før anmeldelse til de kompetente nati-

onale konkurrencemyndigheder kan meddele Kommissionen, at fusionen bør behandles af denne. Det 

er et krav, at fusionen ville være underlagt national fusionskontrol i mindst 3 medlemsstater130, og at 

ingen af disse medlemsstater modsætter sig henvisningen131. Hvis ingen af de pågældende medlems-

stater modsætter sig henvisningen, antages det, at fusionen har fællesskabsdimension, og fusionen 

skal herefter anmeldes til og behandles af Kommissionen132.  

  

Hvis hverken parterne eller de nationale konkurrencemyndigheder har taget initiativ til at henvise 

fusionen til Kommissionen, kan Kommissionen selv opfordre de pågældende medlemsstater til at 

henvise fusionen til denne133. Der er således skabt mulighed for, at fusioner, som fejlagtigt er blevet 

tildelt de nationale konkurrencemyndigheder, alligevel kan behandles af Kommissionen. Selvom 

Kommissionen kan opfordre en medlemsstat til at henvise en fusion, kan Kommissionen ikke selv 

bestemme hvilke fusioner, den ønsker at behandle, da Kommissionen ikke på eget initiativ kan un-

dersøge fusioner, der ikke møder tærskelværdierne i fusionskontrolforordningens artikel 1. 

 

Henvisning til de nationale konkurrencemyndigheder  

Præcis som der er åbnet mulighed for, at fusioner, som egentlig ligger uden for Kommissionens kom-

petenceområde, kan henvises til og behandles af denne, er der også mulighed for, at en fusion, der 

egentlig ligger inden for Kommissionens kompetenceområde, kan henvises til behandling ved de 

                                                   
128 Jones, Alison og Sufrin, Brenda, “EU Competition Law: Text, Cases, and Materials”, 6th edition, 2016, Oxford Uni-
versity Press, side 1122 
129 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 4, 
stk. 5 
130 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser art. 4, stk. 
5, 1. afsnit 
131 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser art. 4, stk. 
5, 4. afsnit 
132 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser art. 4, stk. 
5, 5. afsnit 
133 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser art. 22, 
stk. 5 
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nationale konkurrencemyndigheder. Dette er den tredje korrektionsmekanisme. Henvisningen kan 

ske på initiativ fra enten en medlemsstat eller de i fusionen deltagende parter. 

 

Ifølge fusionskontrolforordningens artikel 9134 kan Kommissionen henvise en fusion, der oprindeligt 

var anmeldt til denne, til behandling hos de nationale konkurrencemyndigheder i en medlemsstat, 

hvis den pågældende medlemsstat har meddelt Kommissionen, at der enten er fare for, at fusionen vil 

påvirke konkurrencen betydeligt på et marked i denne medlemsstat, eller at fusionen påvirker kon-

kurrencen på et marked i medlemsstaten, hvor dette marked ikke udgør en væsentlig del af fælles-

skabsmarkedet. Det er medlemsstaten, som skal meddele Kommissionen om den lokale påvirkning 

eller risikoen herfor. Kommissionen kan altså ikke af egen drift beslutte at henvise en fusion til be-

handling hos en national konkurrencemyndighed, men Kommissionen kan opfordre en medlemsstat 

til at komme med en sådan meddelelse135. Hvis en medlemsstat har meddelt Kommissionen, at der er 

en risiko for, at fusionen vil påvirke konkurrencen betydeligt på det nationale marked, kan Kommis-

sionen, hvis den finder, at der foreligger et sådant specifikt marked, og der er en sådan risiko, selv 

vælge, om fusionen helt eller delvist henvises til behandling hos den nationale konkurrencemyndig-

hed i den pågældende medlemsstat, eller om Kommissionen selv behandler fusionen136. Hvis en med-

lemsstat derimod har meddelt, at fusionen vil påvirke konkurrencen betydeligt på det nationale mar-

ked, og at dette marked ikke udgør en væsentlig del af fællesmarkedet, skal Kommissionen, hvis den 

finder, at der foreligger et sådant specifikt marked, henvise fusionen til behandling hos den nationale 

konkurrencemyndighed137. 

 

En henvisning kan, som nævnt ovenfor, også ske på initiativ fra de i fusionen deltagende parter. Ifølge 

fusionskontrolforordningens art. 4, stk. 4, kan parterne, før de foretager en anmeldelse til Kommissi-

onen, meddele denne, at fusionen bør behandles af de nationale konkurrencemyndigheder138. Begrun-

delsen for henvisningen skal være, at fusionen vil kunne påvirke konkurrencen betydeligt på et nati-

onalt marked i en medlemsstat, og Kommissionen kan kun beslutte at henvise sagen til behandling 

                                                   
134 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 9 
135 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 9, 
stk. 2 
136 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 9, 
stk. 3, 1. afsnit 
137 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 9, 
stk. 3, 3. afsnit 
138 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art 4, stk. 
4 
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hos de nationale konkurrencemyndigheder, hvis den pågældende medlemsstat ikke har modsat sig 

dette139. Det er endvidere en betingelse for henvisningen, at Kommissionen vurderer, at der findes et 

sådant særskilt nationalt marked, og at konkurrencen vil kunne blive påvirket betydeligt af fusio-

nen140. 

 

3.1.1.4 EU-konform fortolkning 

I følge artikel 3, stk. 2 i Rådets forordning141 er der som udgangspunkt krav om, at medlemsstaterne 

fortolker den nationale konkurrenceretlige regulering i overensstemmelse med de EU-retlige reg-

ler142. Nationale regler om fusionskontrol er dog specifikt undtaget forordningens artikel 3, stk. 1 og 

2, jævnfør forordningens art. 3, stk. 3, og der er således ikke noget krav om EU-konform fortolkning 

af de nationale regler om kontrol af fusioner. Af forarbejderne til de danske fusionsregler143 fremgår 

det, at de danske regler er inspireret af fusionskontrolforordningen, og flere af bestemmelser er mere 

eller mindre gengivet ordret. Det fremgår endvidere, at fortolkningen af de danske regler som følge 

af dette skal ske på baggrund af EU-Domstolens og Kommissionens praksis. Selvom der ikke fra 

EU’s side er noget krav om, at de danske regler om fusionskontrol skal fortolkes EU-konformt, har 

de danske lovgivere således pålagt de danske domstole og konkurrencemyndigheder at fortolke de 

danske regler i overensstemmelse med de EU-retlige regler. 

 

For nogle af de danske bestemmelser er det angivet i forarbejderne, at de skal fortolkes i overens-

stemmelse med EU-Domstolens og Kommissionens praksis. For andre bestemmelser er dette ikke 

direkte anført, men i de tilfælde, hvor lovgiver har valgt en ordlyd, som hovedsageligt stemmer 

overens med formuleringen i fusionskontrolforordningen, må der gælde en formodning for, at disse 

skal fortolkes i overensstemmelse med praksis fra EU-Domstolen og Kommissionen. Dette begrundes 

med, at lovgiver i forbindelse med udformningen af de danske regler generelt har ladet sig inspirere 

af fusionskontrolforordningen, og at det derfor kan antages, at der generelt ønskes en EU-konform 

fortolkning. I de tilfælde, hvor ordlyden af de danske bestemmelser afviger fra fusionskontrol-

                                                   
139 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 4, 
stk. 4, 3. afsnit 
140 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 4, 
stk. 4, 3. afsnit 
141 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens arti-
kel 81 og 82 
142 Jessen, Pernille Wegener og Steinicke, Michael, “EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret”, 1. udgave, 2008, 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 102 
143 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger, side 6815 
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forordningen, kan dette betragtes som et bevidst valg, som bevirker, at bestemmelsen ikke kan anta-

ges at skulle fortolkes i overensstemmelse med EU-reglerne - lovgiver har jo netop valgt at formulere 

de danske regler anderledes. Dette fremgår dog ikke af forarbejderne til de danske fusionskontrolreg-

ler, og der er således blot tale om en antagelse i den juridiske litteratur144. 

 

Angående bestemmelsen i konkurrencelovens § 12c, som angiver, hvornår en fusion skal godkendes, 

er det i forarbejderne145 angivet, at lovforslagets bestemmelser er baseret på fusionskontrolforordnin-

gen, og at det dermed er de samme konkurrenceretlige principper, der skal lægges til grund ved vur-

deringen af en fusion efter de danske regler, samt at praksis fra EU-Domstolen og Kommissionen er 

vejledende. 

 

Det i afhandlingen behandlede instrument146, som anvendes ved vurderingen af fusionssager, skal 

således anvendes i overensstemmelse med de EU-retlige regler samt anvendelsen af begrebet i EU-

regi. 

 

3.1.2 Formålet med fusionskontrol 

Konkurrencelovens generelle formål er ifølge formålsbestemmelsen i lovens § 1 at “..fremme en ef-

fektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder 

og forbrugere” 147. Lovens bestemmelser om fusionskontrol skal således ses i lyset af dette formål. 

Bestemmelsen angiver ikke nærmere, hvad der skal forstås ved en “effektiv ressourceanvendelse” 

eller “virksom konkurrence”. 

 

Effektivitetsbegrebet uddybes dog nærmere i lovens forarbejder, hvoraf det fremgår, at begrebet 

blandt andet indebærer, at varer og tjenesteydelser produceres og distribueres til lavest mulige om-

kostninger, og at effektivitetsbegrebet bygger på antagelsen om, at forbrugervelfærden er maksimal, 

når samfundets ressourcer udnyttes optimalt148. Det fremgår endvidere af forarbejderne, at målet om 

en effektiv ressourceanvendelse er baseret på samfundsøkonomisk effektivitet149. Den konkurrence-

                                                   
144 Jessen, Pernille Wegener og Steinicke, Michael, “EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret”, 1. udgave, 2008, 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 114 
145 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-00 tillæg A, specielle bemærkninger, side 6823 
146 ”maverick”-begrebet 
147 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018, § 1 
148 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 63, FT 2004-05, 1. samling, tillæg A, specielle bemærkninger, 
side 1635 
149 Forslag til konkurrencelov, L 172, FT 1996-97, 1. samling, tillæg A, specielle bemærkninger, side 3652 
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retlige regulering er således baseret på økonomiske betragtninger, og lovens bestemmelser skal der-

med forstås i lyset af dette150. 

 

Lovens forarbejder definerer ikke nærmere begrebet “virksom konkurrence”, men ud fra en alminde-

lig ordlydsfortolkning må “virksom” forstås, som når der frembringes en tilsigtet virkning151. Ud fra 

en almindelig sproglig forståelse indebærer begrebet “konkurrence” en kamp om at vinde eller blive 

den bedste152, men ud fra det ovenfor anførte, om at lovens formål er baseret på økonomiske betragt-

ninger, må “konkurrence” skulle forstås, som begrebet forstås i økonomiens verden. Inden for øko-

nomien er “konkurrence” et udtryk for, at flere agenter, for eksempel virksomheder, kæmper om en 

andel i samme aktivitet, for eksempel salg af produkter på et marked, hvilket mindsker den enkeltes 

mulighed for at opnå ekstraordinær profit153. “Virksom konkurrence” må dermed skulle forstås såle-

des, at virksomhederne aktivt kæmper om markedet. Selvom forarbejderne ikke giver en nærmere 

definition af “virksom konkurrence”, fremhæves det heri, at der både sigtes på strukturelle og ad-

færdsmæssige forhold, hvor det præciseres, at “virksom konkurrence” er karakteriseret ved et til-

strækkeligt stort antal af aktører, og at der er fri adgang til markedet154. Af forarbejderne fremgår det 

endvidere, at konkurrencen er et væsentligt middel til at nå målet om en effektiv ressourceanven-

delse155. “Virksom konkurrence” er dermed blot et middel og ikke et mål i sig selv. 

 

Ifølge formålsbestemmelsen skal den effektive ressourceanvendelse være til gavn for virksomheder 

og forbrugere. Det er således klart, at forbrugerhensynet spiller en rolle, hvilket også bekræftes af 

forarbejderne156. Forbrugerhensynet blev indsat i formålsbestemmelsen med en ændringslov i 

2004157. Der var ikke tale om en egentlig ændring af lovens formål, og den sproglige ændring af 

bestemmelsen var blot for at tydeliggøre, at forbrugerhensynet skulle indgå ved administration af 

loven. I relation til dette bemærkes det dog, at forbrugerhensynet blot er et af mange hensyn, der 

indgår i målsætning om at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse158, og hensynet 

                                                   
150 Det samfundsøkonomiske effektivitetsbegreb behandles nærmere i afsnit 4.1.3 
151 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=virksom 
152 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=konkurrence 
153 http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Marked_og_velf%C3%A6rd/konkurrence 
154 Forslag til konkurrencelov, L 172, FT 1996-97, 1. samling, tillæg A, specielle bemærkninger, side 3652 
155 Forslag til konkurrencelov, L 172, FT 1996-97, 1. samling, tillæg A, specielle bemærkninger, side 3652 og Lov-
forslag til konkurrenceloven, L 63, FT 2004-05, 1. samling, tillæg A, almindelige bemærkninger, side 1628 
156 Lovforslag til konkurrenceloven, L 63, FT 2004-05, 1. samling, tillæg A, almindelige bemærkninger, side 1628, samt 
specielle bemærkninger, side 1635 
157 Konkurrenceloven, lov nr. 1461 af 22. december 2004, forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, § 1 
158 Lovforslag til konkurrenceloven, L 63, FT 2004-05, 1. samling, tillæg A, almindelige bemærkninger, side 1628 
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til forbrugerne er således ikke et mål i sig selv159. Af forarbejderne fremgår det blandt andet, at også 

hensynet til erhvervsfriheden er et væsentligt hensyn160. Selvom forbrugerhensynet således må anses 

som værende et væsentligt hensyn, der skal varetages ved anvendelse af reglerne, er dette ikke det 

eneste og altoverskyggende hensyn. Det er dog værd at bemærke, at der i praksis ses en tendens til, 

at forbrugervelfærden vægter tungere end virksomhedernes velfærd161 

 

Reglerne om fusionskontrol blev, som tidligere nævnt, indført i konkurrenceloven i år 2000. Ifølge 

forarbejderne til ændringsloven162 er formålet med indførelsen af reglerne om fusionskontrol ikke at 

hindre eller forbyde fusioner mellem virksomheder, men at sikre, at fusionerne organiseres på en 

sådan måde, at det ikke er forbrugerne og mindre konkurrenter på markedet, der betaler for de fordele, 

som de fusionerende virksomheder opnår ved fusionen163. Tidligere havde lovgiver i Danmark fra-

valgt at indføre nationale regler om fusionskontrol, fordi lovgiver ikke ønskede at lægge barrierer i 

vejen for fusioner, som kunne lede til store virksomheder, der kunne være mere konkurrencedygtige 

i forhold til udlandet, og det blev i forbindelse med indførelsen af reglerne pointeret, at kun de mest 

betydende fusioner skulle kontrolleres164. De danske regler om fusionskontrol er således som ud-

gangspunkt positivt stemt over for fusioner, såfremt de ikke bebyrder forbrugerne eller skader mindre 

konkurrenter på markedet165. 

 

3.1.3 Hvornår er en fusion underlagt fusionskontrol i Danmark? 

En fusion er efter de danske konkurrenceregler omfattet af konkurrenceloven, hvor en fusion vil være 

omfattet af reglerne om fusionskontrol, hvis tærskelværdierne i konkurrencelovens § 12 er opfyldt.  

Konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1-2 bestemmer: 

 

 
                                                   
159 Forslag til konkurrencelov, L 172, FT 1996-97, 1. samling, tillæg A, specielle bemærkninger, side 3652 
160 Forslag til konkurrencelov, L 172, FT 1996-97, 1. samling, tillæg A, specielle bemærkninger, side 3652 og Forslag 
til lov om ændring af konkurrenceloven, L 63, FT 2004-05, 1. samling, tillæg A, specielle bemærkninger, side 1635 
161 I praksis er der særligt fokus på, om en konkurrencebegrænsende aftale eller en fusion vil føre til et øget prisniveau, 
hvilket betragtes som en negativ konsekvens for markedet. Et øget prisniveau mindsker forbrugervelfærden, men øger 
producentoverskuddet. At en stigning i priserne betragtes som en udelukkende negativ konsekvens, tyder på, at forbru-
gervelfærden i praksis vægter højere end virksomhedernes velfærd. 
162 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-00, 1. samling, tillæg A 
163 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-00, 1. samling, tillæg A, almindelige bemærknin-
ger, side 6805 
164 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-00, 1. samling, tillæg A, almindelige bemærknin-
ger, side 6805 
165 Jessen, Pernille Wegener og Steinicke, Michael, “EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret”, 1. udgave, 2008, 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 110 



38 
 

“Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på fusioner, hvor 

1) de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 

900 mio. kr. og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig om-

sætning i Danmark på mindst 100 mio. kr. 

2) mindst én af de deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning i Danmark på mindst 

3,8 mia. kr. og mindst én af de øvrige deltagende virksomheder har en samlet årlig omsætning 

på verdensplan på mindst 3,8 mia. kr.” 166 

 

Konkurrencelovens § 12 indeholder endvidere en subsidiær sektorspecifik tærskel for fusioner167, der 

inddrages nedenfor i afsnit 3.3.2.3. 

 

Konkurrencelovens § 12 angiver de kvantitative betingelser for, at en fusion skal anmeldes, hvor en 

fusion enten er omfattet af stk. 1, nr. 1 eller stk. 1, nr. 2. Tærskelværdierne medfører, at det kun er 

fusioner mellem virksomheder af en vis størrelse, der skal underlægges kontrol og dermed godkendes. 

I både bestemmelsens stk. 1, nr. 1 og nr. 2 er der tale om kumulative betingelser, hvor nr. 1 både 

angår den enkelte virksomheds omsætning, men også de deltagende virksomheders samlede omsæt-

ning, hvorimod stk. 1, nr. 2 alene angår de enkelte virksomheders omsætning. 

 

Vurderingen af, om en fusion skal underlægges kontrol, er baseret på virksomhedernes samlede års-

omsætning i Danmark, og efter § 12, stk. 1, nr. 2 er vurderingen endvidere baseret på den samlede 

omsætning på verdensplan168. Tærskelværdierne retter sig dermed som udgangspunkt mod det danske 

marked, da der er tale om krav om et vist aktivitetsniveau i Danmark, som også er foreneligt med 

fusionskontrolforordningen, hvorefter fusioner med fællesskabsdimension skal anmeldes til Kom-

missionen169. Formålet er at forhindre fusioner, der vil være skadelige for konkurrencen i Danmark, 

men stk. 1, nr. 2 kan potentielt også opfange fusioner, der kun vil have virkning på det udenlandske 

marked, da parternes omsætning på verdensplan er inddraget170. Formålet med tærsklen i stk. 1, nr. 2 

er at opfange fusioner, hvor udenlandske virksomheder selv indtræder på det danske marked, eller 

                                                   
166 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018, § 12, stk. 1, nr. 1-2 
167 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 831 
168 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger til lov-
forslaget, side 6815 
169 Som tidligere nævnt i afsnit 3.1.1.3 
170 Bergqvist, Christian m.fl., Fusionskontrol i Danmark, 1. udgave, 2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 92 
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indtræder gennem et opkøb af en dansk virksomhed171. En fusion kan derfor blive omfattet af fusi-

onskontrolreglerne, selvom fusionen kun vil have effekt på det udenlandske marked. 

 

Da bestemmelsen blev indført i år 2000 var tærskelværdierne højere, og der var således i stk. 1, nr. 1 

krav om en samlet omsætning på 3,8 mia. kr. for de deltagende virksomheder og krav om, at mindst 

to af de deltagende virksomheder hver skulle have en omsætning på mindst 300 mio. kr. Den samlede 

omsætning for stk. 1, nr. 2, har derimod ikke været ændret siden indførelsen af fusionsreglerne172. 

Konkurrenceloven blev ændret i 2010173, hvor tærskelværdierne for stk. 1, nr. 1, blev nedsat til de 

krav, der stadig er gældende i dag på henholdsvis 900 mio. kr. og 100 mio. kr. Formålet var, at flere 

fusioner skulle blive underlagt kontrol, for bedre at kunne sikre konkurrencen på markedet, samt at 

de danske regler skulle være lige så effektive som de regler, der var gældende i sammenlignelige 

lande174. 

 

Omsætningstærsklerne medfører, at det hurtigt og let kan vurderes, hvorvidt en fusion vil være om-

fattet af fusionskontrolreglerne i konkurrenceloven. Dette er til fordel for virksomhederne, da de ikke 

kan fortsætte en given fusion, før der er sket en eventuel anmeldelse175. 

 

3.1.4 Hvornår skal en fusion godkendes? 

Konkurrencelovens § 12c bestemmer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen træffer afgørelse om, 

hvorvidt en fusion kan godkendes eller forbydes. Bestemmelsens stk. 2 fastsætter, hvornår der skal 

ske en godkendelse, og hvornår der skal gives et forbud. 

 

“Stk. 2. En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af ska-

belsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. En fusion, der hæmmer den effek-

tive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stil-

ling, skal forbydes.” 176 

                                                   
171 Bergqvist, Christian m.fl., Fusionskontrol i Danmark, 1. udgave, 2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 92 
172 Lovforslag til konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger til lovforslaget, side 6815 
173 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter, L 109, FT 2009-2010, 1. 
samling 
174 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger til lov-
forslaget, side 6814 
175 Bergqvist, Christian m.fl., Fusionskontrol i Danmark, 1. udgave, 2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 89 
176 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018, § 12c, stk. 2 
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Denne bestemmelse svarer til fusionskontrolforordningens artikel 2, stk. 2 og 3177. 

 

Da bestemmelsen blev indført i konkurrenceloven i 2000178, var det udelukkende en dominanstest, 

der var afgørende for, hvorvidt en fusion skulle godkendes eller forbydes. Dominansbegrebet skal 

forstås i overensstemmelse med konkurrencelovens § 11, stk. 1179 og TEUF art. 102180, hvorefter en 

virksomhed har en dominerende stilling, hvis denne indtager en økonomisk magtposition, der med-

fører, at virksomheden kan hindre en effektiv konkurrence på markedet181. I denne dominanstest blev 

der foretaget en vurdering af, hvorvidt en fusion skabte eller styrkede en dominerende stilling på 

markedet, der bevirkede, at den effektive konkurrence ville blive hæmmet betydeligt182. Indførelsen 

af testen medførte, at der i forbindelse med vurderingen af en fusion blev lavet en antagelse om den 

fremtidige konkurrencemæssige situation på markedet183, hvor der blandt andet blev inddraget den 

faktiske og potentielle konkurrence, markedets struktur, de fusionerede parters stilling på markedet 

og deres økonomiske styrke184. Fusionsparternes markedsstyrke, der blev beregnet ud fra parternes 

markedsandele på markedet, var den vigtigste faktor, hvorimod koncentrationen af markedet ikke var 

afgørende i testen. Det var derimod den påvirkning, som en fusion ville have på konkurrencen, der 

var afgørende, hvis konkurrencen ville blive reduceret som følge af fusionen185. I undersøgelsen af 

markedsandelene var det endvidere relevant, om markedsandelene var stabile, og om det kunne an-

tages, at de ville kunne fastholdes i fremtiden, hvor markedets udvikling skulle inddrages186. 

 

Ændringen af konkurrenceloven i 2005187 medførte en ændring af denne dominanstest, hvor der i 

stedet blev indført den såkaldte SIEC-test188. Dominansbegrebet anvendes dog stadig i forhold til en 

umiddelbar vurdering af, om en fusion vil blive godkendt. Vurderingen af, om en fusion skal 

                                                   
177 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser art. 2, stk. 
2 og 3 og Lovforslag til konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger til lovforslaget, side 
6823 
178 Konkurrenceloven, lov nr. 416 af 31. maj 2000, forslag til lov om ændring af konkurrenceloven 
179 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018, § 11, stk. 1 
180 Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, art. 102 
181 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03), pkt. 2 
182 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 931 
183 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger, side 6824-
6825 
184 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger, side 6825 
185 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger, side 6825 
186 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger, side 6825 
187 Konkurrenceloven, lov nr. 1461 af 22. december 2004, forslag til lov om ændring af konkurrenceloven 
188 Significant Impediment of Effective Competition 
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godkendes eller forbydes igennem SIEC-testen, er ikke beskrevet direkte i konkurrenceloven, men 

det fremgår af forarbejderne til konkurrenceloven189, at bestemmelsen skal fortolkes i overensstem-

melse med fusionskontrolforordningen190 og Kommissionens retningslinjer for horisontale og ikke-

horisontale fusioner191. 

 

Ifølge forarbejderne til konkurrenceloven inddrages det i vurderingen i SIEC-testen, om fusionen 

hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en 

dominerende stilling192. I SIEC-testen er det dermed ikke et krav, at der bliver skabt eller sker en 

styrkelse af en dominerende stilling. Dette er med til at sikre, at selvom fusionsparterne ikke opnår 

en dominerende stilling, kan en fusion stadig forbydes, hvis parterne efter fusionen opnår en væsentlig 

markedsstyrke, og fusionen som følge af dette vil hæmme konkurrencen betydeligt. En fusion kan 

dermed blive forbudt, selvom den ikke vil medføre, at de deltagende virksomheder efterfølgende vil 

være de største på markedet193. Formålet med indførelsen af SIEC-testen var at kunne gribe ind over 

for fusioner, der medfører en risiko for ensidige virkninger194. Med indførelsen af SIEC-testen fik 

andre faktorer end dominans således en større betydning i forbindelse med vurderingen af, om en 

fusion skal godkendes. Den effektive konkurrence er særlig relevant i SIEC-testen, hvor der ses på 

de fordele, der er for forbrugerne, der blandt andet kan bestå af lave priser og høj kvalitet195. Hvis en 

fusion indebærer, at parterne vil få en øget markedsstyrke, der hæmmer den effektive konkurrence, 

kan dette være med til at forhindre, at der vil være disse fordele for forbrugerne. 

 

I vurderingen af effekten af en fusion sondres der mellem, om der er tale om en horisontal eller ikke-

horisontal fusion. 

 

                                                   
189 Lovforslag til konkurrenceloven, L 63, FT 2004-05, 1. samling, tillæg A, specielle bemærkninger, side 1647 
190 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser 
191 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virk-
somhedsoverdragelser (2008/C 265/07), og Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning 
om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2004/C 31/03) 
192 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 931 
193 Lovforslag til konkurrenceloven, L 63, FT 2004-05, 1. samling, tillæg A, specielle bemærkninger, side 1647 
194 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 933 
195 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 933 
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Ikke-horisontale fusioner er fusioner mellem ikke-konkurrerende parter, hvorfor en fusion ikke umid-

delbart vil medføre en reduktion i konkurrenceintensiteten eller begrænse konkurrencen196. Disse fu-

sioner anses i mange situationer som værende velfærdsfremmende, da der også ofte vil være mulige 

effektivitetsgevinster197. Der er to kategorier af ikke-horisontale fusioner, der består af vertikale fusi-

oner og konglomeratfusioner198. I nogle tilfælde kan en ikke-horisontal fusion dog udgøre en risiko 

for den effektive konkurrence, hvis de fusionerede parter efter fusionen for eksempel opnår en bety-

delig markedsstyrke199, hvis parterne efter fusionen vil have mulighed for at afskære konkurrenter 

enten på upstream- eller downstream-markedet igennem ikke-koordinerede virkninger, eller hvis fu-

sionen øger muligheden for koordinering ved at fjerne en “maverick”-virksomhed fra markedet ved 

at ændre dennes incitamenter i en sådan grad, at denne ikke længere vil agere som en “maverick”-

virksomhed200. 

 

Horisontale fusioner er fusioner mellem aktuelle eller potentielle konkurrerende parter, der potentielt 

kan skade konkurrencen på markedet. Dette kan ske gennem ensidige virkninger eller koordinerede 

virkninger. 

 

Igennem ensidige virkninger sker der en reduktion eller fjernelse af markedets konkurrencemæssige 

pres, da en eller flere af markedets konkurrenter fjernes, hvorfor fusionen kan medføre en øget mar-

kedsmagt for fusionsparterne201. En horisontal fusion kan dermed medføre negative ensidige virknin-

ger i forhold til pris, kvalitet og udbud202. Der er flere faktorer, der kan indgå i vurderingen af, om en 

fusion vil få ensidige virkninger. Dette er blandt andet fusionsparternes markedsandele, 

                                                   
196 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virk-
somhedsoverdragelser (2008/C 265/07) pkt. 11-12 
197 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virk-
somhedsoverdragelser (2008/C 265/07) pkt. 13 
198 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virk-
somhedsoverdragelser (2008/C 265/07) pkt. 3 
199 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virk-
somhedsoverdragelser (2008/C 265/07) 23 
200 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virk-
somhedsoverdragelser (2008/C 265/07) pkt. 85 
201 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03) pkt. 22, litra a) 
202 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 949 
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substitutionsgraden af parternes produkter, innovationsgraden på markedet og muligheden for leve-

randørskifte203. 

 

Igennem koordinerede virkninger vil konkurrencevilkårene på markedet ændre sig, hvor det enten 

bliver mere sandsynligt, at virksomheder vil kunne optræde koordineret, eller det vil medføre en 

sandsynlighed for, at eksisterende tendenser for en koordineret adfærd forstærkes204. Koordinerede 

virkninger er synonym med kollektiv dominans, hvor der for eksempel kan ske en forhøjelse af prisen 

sammen med konkurrenterne205, men hvor der ikke er tale om en decideret aftale eller samordnet 

praksis, som ville være i strid med konkurrencelovens § 6206. I retningslinjerne for horisontale fusio-

ner207 har Kommissionen opstillet tre betingelser, der skal være gældende, før der foreligger koordi-

nerede virkninger, samt en antagelse om, at det skal være forholdsvis enkelt for parterne at etablere 

koordineringsbetingelserne208. De tre betingelser i retningslinjerne stammer fra retspraksis209 og be-

står af i) at de koordinerende virksomheder skal kunne kontrollere, om koordineringsbetingelserne 

overholdes, ii) at der skal være en form for troværdige disciplinære foranstaltninger, som skal kunne 

anvendes i tilfælde af, at en af de deltagende virksomheder afviger fra det aftalte, og iii) at aktuelle 

eller potentielle konkurrenter ikke må kunne bringe koordineringen og dennes resultater i fare210. 

Vurderingen af de kumulative betingelser omfatter en analyse af, om en fusion vil styrke eller skabe 

en markedsstruktur, hvor konkurrenterne på markedet vil kunne skabe konkurrencehæmmende for-

hold211. 

  

                                                   
203 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03) pkt. 26-38 
204 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03) pkt. 22, litra b) 
205 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03) pkt. 39 
206 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018, § 6 
207 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03) 
208 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03) pkt. 41 
209 Airtours, sag T-342/99, præmis 62 
210 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03) pkt. 41 
211 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 958 
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I vurderingen af risikoen for, at konkurrencen hæmmes betydeligt, lægges der især vægt på det rele-

vante marked, markedsandele og koncentrationsgraden på markedet212. Det relevante marked fast-

lægges ud fra konkurrencelovens § 5a213, der bruges til at afgrænse markedet i forhold til det konkur-

rencemæssige pres, der er på markedet, som kan have betydning for, hvordan den konkurrencemæs-

sige virkning vil være på markedet efter en påtænkt fusion214. I forhold til markedsandelene ses der 

på, hvordan disse er individuelt for fusionsparterne før en fusion, og hvordan den samlede markeds-

andel vil være efter en påtænkt fusion. Dette inddrages for at vurdere, om der opnås en dominerende 

stilling på markedet. Der laves en opdeling i markedsandele med henblik på at lave en umiddelbar 

vurdering af fusionens stilling på markedet. En markedsandel på 50% eller mere kan være et tegn på 

en dominerende stilling215. En markedsandel på 25-50% kan medføre konkurrencemæssige proble-

mer i forhold til faktorer som konkurrenter og kapacitetsbegrænsninger216. Markedsandele på under 

25% vil være en indikation om, at fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt217. Hvis der er 

tale om en ikke-horisontal fusion, vil en markedsandel på under 30% være en indikation for, at der 

ikke opnås kontrol over markedet218. 

 

I vurderingen af koncentrationsgraden anvendes koncentrationsindekset HHI219, der kan give en in-

dikation af, hvordan konkurrenceintensiteten vil være på markedet efter en påtænkt fusion220. Denne 

undersøgelse kan bruges til at lave en kontrafaktisk analyse, for at vurdere ændringen af koncentrati-

onen fra før og efter fusionen221. Retningslinjerne for horisontale fusioner angiver, hvordan HHI bli-

ver vurderet222. Hvis fusionen fører til en høj koncentration på markedet, er der større risiko for, at 

                                                   
212 Bergqvist, Christian m.fl., Fusionskontrol i Danmark, 1. udgave, 2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 
212 
213 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018, § 5a 
214 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03), pkt. 10 
215 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03), pkt. 17 
216 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03), pkt. 17 
217 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, præam-
bel, betragtning nr. 32, samt Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med 
fusioner og virksomhedsoverdragelser (2004/C 31/03), pkt. 18 
218 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virk-
somhedsoverdragelser (2008/C 265/07) pkt. 25 
219 Herfindahl-Hirschman-Indekset 
220 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03), pkt. 16 
221 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 947 
222 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03) pkt. 19-21 
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fusionen vil hæmme den effektive konkurrence, og en stor ændring i HHI taler således imod en god-

kendelse af fusionen. Hvis fusionen fører til en lav koncentration og/eller en lav ændring i HHI, vil 

der derfor som udgangspunkt ikke være noget, der taler imod en godkendelse af fusionen, men der er 

dog nogle særlige tilfælde, hvor en fusion alligevel bør forbydes. Disse tilfælde er blandt andet, hvis 

den ene fusionspart er en ny virksomhed på markedet, der har en ikke-betydelig markedsandel, hvis 

en eller flere af fusionsparterne er særlig innovative, eller hvis en af fusionsparterne er en “maverick”-

virksomhed 223. 

 

En fusion skal altså godkendes, hvis der ikke er udsigt til, at den vil hæmme den effektive konkurrence 

betydeligt. Omvendt skal fusionen forbydes, hvis der er risiko for, at fusionen vil hæmme den effek-

tive konkurrence betydeligt, enten i form af en øget risiko for ensidede virkninger, eller hvis fusionen 

vil gøre det nemmere for virksomhederne på markedet at koordinere deres adfærd. Dette er, jævnfør 

argumentationen ovenfor, særligt tilfældet, hvis fusionen giver de deltagende parter en dominerende 

stilling på markedet, eller hvis fusionen involverer en “maverick”-virksomhed. Involverer fusionen 

en “maverick”-virksomhed, er der således større risiko for, at fusionen ikke vil blive godkendt. 

 

Ovenstående stemmer overens med formålsbestemmelsen til konkurrenceloven, hvoraf det fremgår, 

som nævnt i afsnit 3.1.2, at formålet med reglerne er at fremme en effektiv samfundsmæssig ressour-

ceanvendelse gennem virksom konkurrence. En fusion skal således godkendes, hvis den fremmer en 

effektiv anvendelse af samfundets ressourcer, og omvendt ikke godkendes, hvis den fører til en min-

dre effektiv anvendelse af samfundets ressourcer ved at hæmme den effektive konkurrence. 

 

Tilsagn 
Hvis der er udsigt til, at fusionen ikke vil blive godkendt, kan parterne komme med tilsagn. Konkur-

rencelovens § 12e bestemmer, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan knytte vilkår eller udstede 

påbud til godkendelsen af en fusion for at sikre, at de deltagende virksomheder opfylder de tilsagn, 

der er afgivet til myndigheden for at fjerne de skadelige virkninger af fusionen224. Bestemmelsen 

svarer til fusionskontrolforordningens artikel 6, stk. 2225. 

 

                                                   
223 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03), pkt. 20 
224 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger, side 6828 
225 Rådets forordning (EF) 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, art. 6, 
stk. 2 
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Tilsagn gives af fusionsparterne i tilfælde af, at fusionen indeholder betænkeligheder, hvor parterne 

kan foretage ændringer af fusionen, så denne senere eventuelt kan blive godkendt226. Det er fusions-

parterne, der selv afgiver tilsagnene, da det er dem, der har størst kendskab til markedet og virksom-

hederne227. De tilsagn, som fusionsparterne giver, skal opfylde nogle materielle krav. Disse krav be-

står af, i) at alle skadelige virkninger forbundet med fusionen fuldstændigt skal elimineres, ii) at til-

sagnene skal kunne implementeres rettidigt, iii) at der ikke med tilsagnene må blive skabt nye kon-

kurrencemæssige problemer, iv) at tilsagnene skal kunne implementeres effektivt og overvåges, og 

v) at tilsagnene skal være proportionale i forhold til det formål, de forfølger228. 

 

Tilsagnene kan enten være strukturelle- eller adfærdsmæssige tilsagn. Strukturelle tilsagn kan umid-

delbart fastholde eller ændre en markedsstruktur, hvor der enten kan ske et frasalg af ejer- eller mar-

kedsandele229, eller hvor der sker en eliminering af strukturelle forbindelser mellem fusionsparterne, 

deres konkurrenter eller andre aktører på markedet230. Adfærdsmæssige tilsagn er en pligt til at udvise 

en bestemt adfærd i en given periode, der kan være tidsbegrænset eller tidsubegrænset. Der kan for 

eksempel være tale om forhold, der kan lette adgangen til markedet231. 

 

De vilkår eller påbud, der kan knyttes til godkendelsen af en fusion, skal vurderes ud fra den konkrete 

fusion, hvor disse skal være mindst bebyrdende for fusionen som muligt232. Bestemmelsens stk. 2 

omfatter en ikke udtømmende liste over mulige vilkår, der kan fastsættes til fusionens godkendelse. 

 

Er der dermed udsigt til, at en fusion ikke vil blive godkendt, har parterne således mulighed for at 

komme med tilsagn, der imødegår de konkurrencemæssige problemer, som fusionen måske vil skabe, 

og således sikre, at fusionen alligevel kan tillades. 

 

                                                   
226 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 1046 
227 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger, side 6828 
228 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 1048 
229 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 1053 
230 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 1060 
231 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 1062 
232 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, specielle bemærkninger, side 6828 
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3.2 Problematikker ved anvendelsen af ”maverick”-begrebet 

Siden indførelsen af SIEC-testen har der i dansk praksis været en stigende anvendelse af “maverick”-

begrebet233. “Maverick”-begrebet indgår, sammen med de øvrige instrumenter, ved behandlingen af 

fusionssager og anvendes i forbindelse med vurderingen af, om en fusion skal godkendes eller ej. 

Inddragelsen af “maverick”-begrebet i vurderingen af en fusion påvirker sandsynligheden for, at fu-

sionen godkendes, idet vurderingen af fusionen er forskellig afhængigt af, om én af fusionsparterne 

eller en tredje konkurrent på markedet kategoriseres som en “maverick”-virksomhed. Den stigende 

anvendelse af begrebet både i EU-praksis og dansk praksis giver anledning til at undersøge anven-

delsen af begrebet nærmere og de problematikker, som kan opstå i forbindelse hermed. 

 

3.2.1 Definitionen af en ”maverick”-virksomhed 

Begrebet “maverick” er hverken nævnt i konkurrenceloven eller forarbejderne til denne, og en defi-

nition af begrebet må således findes andetsteds. De danske regler om fusionskontrol skal, jævnfør 

argumentationen i afsnit 3.1.1.4, fortolkes i overensstemmelse med den EU-retlige regulering og 

praksis fra EU-Domstolen og Kommissionen, der er vejledende for anvendelsen af de danske regler. 

Det er derfor nærliggende at søge i de EU-retlige retskilder efter en nærmere definition af “maverick”-

begrebet. 

 

Fusionskontrolforordningen nævner ikke “maverick”-begrebet, men i begge Kommissionens ret-

ningslinjer for vurderingen af fusioner er begrebet nævnt. I retningslinjerne for vurderingen af hori-

sontale fusioner defineres en “maverick” som “en egenrådig virksomhed, som med stor sandsynlighed 

vil ødelægge en koordineret adfærd.” 234, og i retningslinjerne for vurderingen af ikke-horisontale 

fusioner beskrives en “maverick” som “en udbyder, der af forskellige grunde er uvillig til at acceptere 

det koordinerede resultat og derfor opretholder en aggressiv konkurrence.” 235. Retningslinjerne fo-

kuserer mest på, hvad konsekvensen af tilstedeværelsen af en “maverick” er, og hvad en “maverick”-

virksomhed “gør”, og giver dermed ikke nogen nærmere definition af “maverick”-begrebet, eller 

hvad der skal til for, at en virksomhed betragtes som en såkaldt “maverick”. Af retningslinjerne kan 

det dog udledes, at en “maverick”-virksomhed er egenrådig og en aggressiv konkurrent, men det er 

fortsat uklart, hvornår en virksomhed betragtes som værende “egenrådig”, og hvilken form for 

                                                   
233 Se bilag 1, der viser anvendelsen af ”maverick”-begrebet i dansk praksis siden år 2000 
234 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser, (2004/C 31/03), pkt. 20 
235 Retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virk-
somhedsoverdragelser, (2008/C 265/07), pkt. 85 
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aggressiv adfærd, der er tale om. Retningslinjerne for vurderingen af horisontale fusioner236 nævner 

særskilt, som andre faktorer der indgår i vurderingen af, om fusionen kan tænkes at påvirke konkur-

rencen negativt, situationerne, hvor en af parterne er særligt innovativ, uden dette kan ses på mar-

kedsandelene, eller hvor fusionen involverer en ny virksomhed på markedet, som har en beskeden 

markedsandel. Dette tyder på, at dét, at en virksomhed er ny på markedet eller er særligt innovativ, 

ikke er nok til, at denne udgør en såkaldt “maverick”, men dette fremgår ikke klart af retningslinjerne. 

 

Praksis 

Heller ikke i hverken den administrative praksis fra de danske konkurrencemyndigheder eller Kom-

missionens praksis er “maverick”-begrebet klart defineret. I den danske praksis ses “maverick”-virk-

somheder oftest defineret som “..virksomheder med en særlig aggressiv konkurrenceadfærd.” 237, og 

alternativt gengives blot, hvad der står i Kommissionens retningslinjer238. I nogle tilfælde præciseres 

det dog, at en “maverick”-virksomheds aggressive konkurrenceadfærd kan bestå i, at virksomheden 

tilbyder lavere priser239. En aggressiv prissætning nævnes blot som et eksempel, og det kan således 

ikke udelukkes, at anden aggressiv konkurrenceadfærd også kan betyde, at en virksomhed betragtes 

som værende en “maverick”. I et enkelt tilfælde240 angives det nærmere, hvad der kendetegner en 

“maverick”-virksomhed. Her angives det, at en “maverick”-virksomhed er “En virksomhed, der skil-

ler sig væsentligt ud fra de øvrige på markedet..”241, og at rollen som “maverick”-virksomhed inde-

bærer, at virksomheden har formået at erobre betydelige markedsandele242. Selvom der generelt i 

praksis ses en tendens til, at der er fokus på virksomhedens prispolitik, fremgår det ikke hvor meget 

og præcist hvordan, en virksomhed skal skille sig ud fra de øvrige aktører på markedet. Hvor meget 

der skal til for, at en virksomhed anses for at have erobret betydelige markedsandele, og om dette skal 

vurderes ud fra virksomhedens egen størrelse eller de øvrige konkurrenters markedsandele, samt om 

erobringen af markedsandele skal være sket indenfor en kortere tidsperiode eller fortsat være “i gang”, 

                                                   
236 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser, (2004/C 31/03), pkt. 20 
237 Se blandt andet Konkurrencerådets afgørelse af 30. maj 2018, Danica Pensions erhvervelse af SEB, og Konkurrence-
rådets afgørelse af 30. maj 2018, GlobalConnects køb af Nianet 
238 Se for eksempel Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 4. september 2013, PFA Pensions overtagelse af 
Mølholm Forsikring og Konkurrencerådets afgørelse af 25. november 2009, Nordeas køb af Fionia Bank 
239 Se Afgørelse af 30. maj 2018, GlobalConnects køb af Nianet, Afgørelse af 24. juni. 2015, Danish Agro A.M.B.A.’s 
erhvervelse af enekontrol over Dan Agro Holding A/S, Afgørelse af 24. juni 2015, Danish Agro A.M.B.A.’s erhvervelse 
af enekontrol over DLA Agro A.M.B.A. eller Afgørelse af 23. februar 2011, Danish Agro A.M.B.A.’s overtagelse af 
Nordjysk Andels Grovvareforening A.M.B.A. 
240 Afgørelse af 14. maj 2008, Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen 
241 Afgørelse af 14. maj 2008, Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen, pkt. 920 
242 Afgørelse af 14. maj 2008, Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen, pkt. 1135 
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er ikke nærmere præciseret. Det er således stadig uklart, hvornår en virksomhed vil blive betragtet 

som en “maverick”. Dette fremgår også af Konkurrencerådets afgørelse af 5. november 2018243, hvor 

det bemærkes, at begrebet “maverick” ikke har en fast definition og ikke er et præcist eller velafgræn-

set begreb. 

 

Den danske praksis viderefører altså samme elementer som efter Kommissionens retningslinjer, hvor 

det, at virksomheden konkurrerer aggressivt og handler på egen hånd uden at følge de dominerende 

virksomheder på markedet, er gældende for en såkaldt “maverick”-virksomhed. Ifølge denne praksis, 

synes der primært at være fokus på “maverick”-virksomhedens konkurrencemæssige adfærd i form 

af prissætning, men dette udelukker ikke at anden konkurrencemæssig adfærd, som gør at virksom-

heden adskiller sig fra de øvrige aktører på markedet, kan føre til, at denne betragtes som værende en 

såkaldt “maverick”. 

 

Heller ikke i Kommissionens praksis er “maverick”-begrebet klart defineret, og begrebet anvendes 

ofte uden en nærmere definition244.  I særligt to tilfælde245 har Kommissionen dog nærmere uddybet 

begrebet og defineret en “maverick” som en virksomhed der “..has a history of preventing or disrup-

ting coordination, for example by failing to follow price increases by its competitors, or has cha-

racteristics that gives it an incentive to favour different strategic choices than its coordinating com-

petitors would prefer”. Samme formulering findes i retningslinjerne for horisontale fusioner i afsnit-

tet vedrørende koordinerede virkninger246. Det kan altså konstateres, at en “maverick”-virksomhed er 

“disruptive” 247, og ikke følger de konkurrerende virksomheder på markedet i relation til prissætning. 

Direkte oversat til dansk betyder “disruptive” at være forstyrrende, men begrebet forstås bedst som 

defineret af Professor Clayton M. Christensen fra Harvard University som “En virksomhed, der gen-

nem innovation af nye produkter og services undergraver eller nedbryder en eksisterende branches 

typiske forretningsmodeller.” 248. Selvom denne definition ikke er gengivet i Kommissionens praksis, 

tyder noget altså på, at en virksomhed skal være innovativ for at kunne betegnes som værende en 

                                                   
243 Afgørelse af 5. november 2018, Trygs køb af Alka, pkt. 249-250 
244 Se for eksempel M.6447, IAG/BMI, M.4919, StatoilHydro/Conoco Philips, M.7018, Telefónica Deutschland/E-Plus 
og M.6992, Hutchison 3G UK/Telefónica Ireland 
245 M.8444, ArcelorMittal/Ilva og M.7758, Hutchison 3G Italy/Wind/JV 
246 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser, (2004/C 31/03), pkt. 42 
247 Betegnelsen “disruptive” anvendes i flere tilfælde om “maverick”-virksomheder i praksis. Se for eksempel M.4381, 
JCI/Fiamm, M.8444, ArcelorMittal/Ilva og M.7758, Hutchison 3G Italy/Wind/JV 
248 https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/analyse-hvad-betyder-det-maerkelige-ord-disruption 
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“maverick”. Det fremgår endvidere, at en “maverick”-virksomhed har karakteristika, som giver den 

incitament til at vælge en anderledes prisstrategi end de konkurrerende virksomheder på markedet. 

Hvilke karakteristika der er tale om, angives dog ikke, og det er således fortsat uklart, hvad der defi-

nerer en “maverick”-virksomhed. 

 

Selvom Kommissionen ikke giver en klar definition af “maverick”-begrebet, kan der af praksis udle-

des visse indikatorer for, hvornår en virksomhed kan udgøre en “maverick”. Ifølge praksis249 er en 

“maverick”-virksomhed en aggressiv konkurrent, og i sagen M.4963, Rexel/Hagemeyer defineres en 

“maverick”-virksomhed endda som en særdeles aggressiv spiller på markedet. Som tidligere nævnt, 

er der i dansk praksis tegn på, at der med den aggressive adfærd tænkes på virksomhedens prispolitik. 

Dette er også tilfældet i Kommissionens praksis250, hvor der lægges vægt på, at en “maverick”-virk-

somhed udbyder sine varer eller tjenesteydelser til en lav pris, og Kommissionen har i flere tilfælde, 

hvor den fandt, at en af parterne ikke var en “maverick”-virksomhed, begrundet dette med, at parten 

ikke havde lavere priser end konkurrenterne251. I relation til “maverick”-virksomhedens prissætning 

kan det ligeledes udledes af praksis252, at en “maverick”-virksomhed er egenrådig og sætter sine egne 

priser frem for at følge konkurrenternes priser. En “maverick”-virksomhed er således ikke en “price 

taker”, der tager prisen for givet af markedet, men en “price setter”. Sidst, men ikke mindst, fremgår 

det af praksis253, at en “maverick” er en virksomhed, der vinder ind på markedet og stjæler markeds-

andele fra de øvrige aktører på markedet. Et eksempel på dette er fusionen mellem Travelport og 

Worldspan254, hvor Kommissionen fandt, at Worldspan ikke udgjorde en “maverick”-virksomhed, og 

blandt andet begrundede dette med, at Worldspan havde tabt markedsandele. Kommissionen bemær-

kede endda, at det måtte kunne forventes, at en “maverick”-virksomhed viser tegn på vækst. Hvor 

meget og hvor hurtigt en virksomhed skal vækste, for at kunne blive klassificeret som en “maverick”, 

udtalte Kommissionen sig ikke om. 

 

På baggrund af Kommissionens praksis, kan det altså konstateres, at følgende elementer; i) at virk-

somheden er “disruptive”, ii) at virksomheden er en aggressiv konkurrent, iii) at virksomheden er 

                                                   
249 M.4963, Rexel/Hagemeyer, M.7292, DEMB/Modelez/Charger OPCO, M.7758, Hutchison 3G Italy/Wind/JV og 
M.4141, Linde/BOC 
250 M.4963, Rexel/Hagemeyer, M.4523, Travelport/Worldspan, M.7630, Fedex/TNT Express, M.7292, DEMB/Mo-
delez/Charger OPCO og M.8444, ArcelorMittal/Ilva 
251 Se for eksempel M.4963, Rexel/Hagemeyer og M.4523, Travelport/Worldspan 
252 M.4523, Travelport/Worldspan, M.8444, ArcelorMittal/Ilva og M.7758, Hutchison 3G Italy/Wind/JV 
253 M.4523, Travelport/Worldspan, M.6286, Sudsücker/EDF Man, M.4141, Linde/BOC og M.5650, T-Mobile/Orange 
254 M.4523, Travelport/Worldspan 
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egenrådig og ikke følger konkurrenternes priser, iv) at virksomheden sælger til en lav pris, og v) at 

virksomheden vækster og vinder markedsandele, kan indikere, at der er tale om en “maverick”-virk-

somhed. 

       

Selvom praksis fra Kommissionen kan bidrage til en bedre forståelse af, hvad der kendetegner en 

såkaldt “maverick”-virksomhed, er begrebet ikke klart afgrænset, og der foreligger dermed fortsat 

usikkerhed omkring retsstillingen på området i form af, hvornår en virksomhed vil blive betragtet 

som værende en “maverick” med de konsekvenser for den konkurrencemæssige vurdering, der heraf 

følger. 

 

En yderligere kilde til usikkerhed er, at det i praksis ses, at der også lægges vægt på de ovenfor nævnte 

elementer, men hvor der ikke i disse tilfælde konstateres en tilstedeværelse af en “maverick”-virk-

somhed255. At samme argumentation og elementer inddrages, uden at en virksomhed kategoriseres 

som en “maverick”, er med til at øge usikkerheden omkring, hvornår en virksomhed skal betragtes 

som værende en “maverick”, og hvilken betydning dette får for parternes retsstilling. 

 

Litteraturen 

“Maverick”-begrebet forekommer sjældent i den juridiske litteratur og i de tilfælde, hvor begrebet er 

nævnt, er det ofte nævnt uden en nærmere definition eller kun sparsomt behandlet. I de tilfælde, hvor 

der er givet en kort forklaring af begrebet, henvises der ofte blot til praksis, hvorfor den juridiske 

litteratur ikke umiddelbart bidrager med en nærmere fastlæggelse af “maverick”-begrebet. Erik Ber-

telsen m.fl. definerer for eksempel en “maverick” som en aktør, der har en særligt aggressiv konkur-

rencemæssig adfærd - enten med hensyn til priser eller andre afgørende konkurrenceparametre, men 

uden at fundere nærmere over, hvilke andre konkurrenceparametre, der kunne være tale om256. Chri-

stian Bergqvist m.fl. bevæger sig lidt nærmere en mere detaljeret beskrivelse af begrebet og definerer 

en “maverick”-virksomhed som et særligt aggressivt eller innovativt selskab, der udøver et konkur-

rencepres langt ud over, hvad deres umiddelbare markedsandel indikerer, og sætter således ligheds-

tegn mellem en “maverick” og “en betydelig konkurrencemæssig faktor” 257 - et begreb der også går 

                                                   
255 Se for eksempel M.7018, Telefónica Deutschland/E-Plus, og Afgørelse af 5. november 2018, Trygs køb af Alka 
256 Bertelsen, Erik m.fl., Dansk Fusionskontrol, 3. udgave, 2018, Karnov Group, side 147-148 
257 Bergqvist, Christian m.fl., Fusionskontrol i Danmark, 1. udgave, 2012, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, side 
234 
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igen i Kommissionens retningslinjer258. Bergqvist m.fl. nævner dog også andre forhold, som kan ud-

gøre en betydelig konkurrencemæssig faktor, og der savnes således stadig en klar og entydig defini-

tion af “maverick”-begrebet. 

 

Da konkurrenceloven, ifølge argumentationen i afsnit 3.1.2, er baseret på et formål om samfundsøko-

nomisk efficiens, kan det endvidere være relevant at søge i den økonomiske litteratur efter en defini-

tion af “maverick”-begrebet. Der ses dog heller ikke i den økonomiske litteratur en klar og entydig 

definition af en “maverick”-virksomhed. Begrebet “maverick” kan dække over virksomheder med 

forskellige kendetegn og egenskaber, og i den økonomiske litteratur ses “maverick”-spilleren model-

leret med vidt forskellige karakteristika259. Fælles for behandlingen af “maverick”-begrebet i den 

økonomiske og juridiske litteratur er dog, at der er fokus på “maverick”-virksomhedens konkurren-

cefremmende adfærd, som forhindrer koordinering på markedet. Selvom dette stemmer overens med 

anvendelsen af begrebet i praksis, bidrager hverken den juridiske eller økonomiske litteratur således 

med en klar og afgrænset definition af “maverick”-begrebet. 

 

3.2.2 Uoverensstemmelse mellem praksis og guidelines 

Som nævnt i afsnit 3.1.4 undersøges det i forbindelse med vurderingen af effekten af en horisontal 

fusion, om denne kan risikere at føre til ensidige eller koordinerede virkninger på markedet, som kan 

hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Ifølge Kommissionens retningslinjer for vurderingen 

af horisontale fusioner er det i forbindelse med vurderingen af de koordinerede virkninger, at det kan 

være relevant at undersøge, om fusionen omfatter ”..en egenrådig virksomhed, der har tradition for 

at forhindre eller afbryde koordinering, f.eks. ved ikke at følge konkurrenternes prisforhøjelser, eller 

som har karakteristika, der giver den incitament til at foretrække andre strategiske valg end dens 

koordinerende konkurrenter ville foretrække.” 260. Retningslinjerne nævner dog ikke ”maverick”-

begrebet i forbindelse med ovenstående, men i retningslinjernes punkt 20, litra d), beskrives en ”ma-

verick”-virksomhed netop som ”..en egenrådig […] virksomhed, som med stor sandsynlighed vil 

ødelægge en koordineret adfærd.” og sammenholdt med, hvordan begrebet ses anvendt i praksis261, 

må formuleringen forstås således, at der er tale om en ”maverick”-virksomhed. Ifølge retningslinjerne 

                                                   
258 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser, (2004/C 31/03), pkt. 37 og 38 
259 Se nærmere eksempler på dette i afsnit 4.2 
260 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser, (2004/C 31/03), pkt. 42 
261 M.8444, ArcelorMittal/Ilva og M.7758, Hutchison 3G Italy/Wind/JV 
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er anvendelsen af ”maverick”-begrebet således tiltænkt vurderingen af risikoen for koordinerede virk-

ninger. 

 

I praksis ses begrebet dog anvendt også i forbindelse med de ensidige virkninger262. Faktisk synes 

der en tendens til, at Kommissionen oftere anvender ”maverick”-begrebet i forbindelse med vurde-

ringen af risikoen for ensidige virkninger frem for ved vurderingen af de koordinerede virkninger263. 

Der er således en uoverensstemmelse mellem den måde, hvorpå Kommissionen i retningslinjerne har 

angivet at ville anvende ”maverick”-begrebet, og den måde, hvorpå Kommissionen faktisk anvender 

begrebet. 

 

I dansk praksis ses ”maverick”-begrebet primært anvendt i forbindelse med vurderingen af risikoen 

for koordinerede virkninger, og dansk praksis følger således hovedsageligt Kommissionens retnings-

linjer. Som nævnt i afsnit 3.1.1.4 er Kommissionens praksis vejledende i forbindelse med fortolknin-

gen af de danske fusionsregler, og på baggrund af dette må det således anses som tilladt, at de danske 

konkurrencemyndigheder også inddrager “maverick”-begrebet ved vurderingen af risikoen for ensi-

dige virkninger. Den usikkerhed omkring den EU-retlige anvendelse af “maverick”-begrebet, som 

Kommissionen har skabt ved at anvende begrebet i uoverensstemmelse med retningslinjerne, skaber 

således også usikkerhed omkring retstilstanden efter dansk ret. 

 

At der er usikkerhed omkring, hvordan begrebet anvendes i praksis, er særligt relevant, hvis en af 

fusionsparterne kan betragtes som værende en “maverick”-virksomhed. Parterne kan for eksempel 

have baseret sine fusionsplaner på en antagelse om, at fusionen vil blive godkendt uden behov for 

tilsagn, fordi der er andre faktorer på markedet, som bevirker, at der ikke er nogen risiko for koordi-

nerede virkninger, og eftersom dét, at den ene part er en “maverick”-virksomhed, ifølge Kommissio-

nens retningslinjer, kun spiller en rolle i forbindelse med vurderingen af koordinerede virkninger, har 

parterne den opfattelse, at fusionen er uproblematisk. Er der derimod en risiko for, at konkurrence-

myndighederne ved vurdering af fusionen vælger at følge Kommissionens praksis frem for retnings-

linjerne og dermed forbyder fusionen som følge af en risiko for ensidige virkninger, fordi den ene 

                                                   
262 M.8394, Essilor/Luxottica, M.7408, Cargill/ADM Chocolate Business, M.5467, RWE/Essent, M.4919, StatoilHy-
dro/Conoco Philips, M.8444, ArcelorMittal/Ilva og M.3916, T-Mobile Austria/Tele.ring 
263 Bromfield, Joseph og Olczak, Matthew, “The Role of the Maverick Firm Concepts in European Commission Merger 
Decisions”, 2018, Journal of Competition Law and Economics, volume 14, side 189 
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part i fusionen er en “maverick”-virksomhed, kan dette skabe en usikkerhed og uvished hos parterne 

om deres faktiske retsstilling. 

 

3.2.3 Opsummering 

Anvendelsen af “maverick”-begrebet i forbindelse med vurderingen af risikoen for, at en fusion vil 

hæmme den effektive konkurrence betydeligt, er forbundet med en del usikkerhed. Denne usikkerhed 

skyldes dels, at “maverick”-begrebet ikke er et klart defineret og afgrænset begreb, og dels, at anven-

delsen af begrebet i praksis ikke stemmer overens med de retningslinjer, som er udstedt til vejledning 

for vurderingen af en fusion. Usikkerheden bevirker, at virksomheder, der påtænker at fusionerer, 

ikke på forhånd kan forudsige, om den påtænkte fusion kan gennemføres eller ej, og skaber således 

usikkerhed omkring deres retsstilling. 

 

3.3 Problematikker ved de nuværende tærskler 

Tærskelværdierne indgår, sammen med de øvrige instrumenter, ved behandlingen af fusionssager, og 

anvendes i forbindelse med afgørelsen om, hvorvidt en fusion skal underlægges kontrol, hvor tær-

skelværdierne udgør en umiddelbar objektiv grænse. De nuværende tærskler er, som tidligere nævnt 

i afsnit 3.1.3, udelukkende baseret på de deltagende virksomheders omsætning. En virksomheds om-

sætning er dog ikke nødvendigvis retvisende for dens potentielle effekt på konkurrencen på marke-

det264, og de omsætningsbaserede tærskler vil derfor ikke altid kunne fange alle de fusioner, der po-

tentielt vil kunne skade den effektive konkurrence betydeligt, hvorfor der er risiko for, at fusioner 

som er samfundsskadelige kan gennemføres uden kontrol af konkurrencemyndighederne. Der er der-

for behov for at undersøge, hvorvidt en ændring af de nuværende tærskler eller indførelsen af alter-

native tærskler, kan være med til at sørge for, at flere potentielt skadelige fusioner ville blive underlagt 

kontrol og dermed øge velfærden i samfundet. 

 

3.3.1 De nuværende tærskelværdier 

Fusionsreglerne i Danmark blev, som tidligere nævnt i afsnit 3.1, først indført i konkurrenceloven i 

år 2000, hvor Danmark inden da havde fravalgt at indføre regler om fusionskontrol af frygt for, at det 

ville føre til en barriere for konkurrencedygtige virksomheder. En af grundene til at indføre fusions-

kontrol var, at Danmark, som det eneste medlemsland i EU, ikke havde nationale fusionsregler, og 

                                                   
264 Se lignende betragtning i relation til en virksomheds markedsandele i Retningslinjer for vurdering af horisontale fu-
sioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser, (2004/C 31/03), pkt. 20, litra a) 
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derfor var afskåret fra den henvisningsmulighed, som er omtalt ovenfor i afsnit 3.1.1.3. Da reglerne 

endelig blev indført, var der fokus på, at det kun var de største og mest betydende fusioner, der skulle 

kunne kontrolleres265. Dette medførte, at tærskelværdierne blev fastsat til henholdsvis 3,8 mia. kr. for 

den samlede omsætning for virksomhederne og 300 mio. kr. for mindst to af virksomhederne i fusi-

onen. Der var derfor et mål om ikke at lave reglerne for fusionskontrol for strenge i forhold til de 

begrænsninger og ulemper, det ville medføre for virksomhederne. Dette kommer også til udtryk igen-

nem de tærskelværdier, der oprindeligt blev foreslået i lovforslaget til konkurrenceloven. Oprindeligt 

var tærskelværdierne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1 sat til, at de deltagende virksomheder 

tilsammen skulle have en omsætning i Danmark på mindst 3 mia. kr., og at mindst to af virksomhe-

derne skulle have en omsætning på mindst 200 mio. kr. i Danmark266. Dette blev dog ændret inden 

den endelige udgivelse af konkurrenceloven267, hvor tærskelværdierne endte med henholdsvis 3,8 

mia. kr. og 300 mio. kr. Grundlaget for denne forhøjelse af tærskelværdierne var, at reglerne ville 

medføre, at flere fusioner ville være omfattet af reglerne om fusionskontrol. Der blev især lagt vægt 

på effekten indenfor detailhandlen i forhold til, at flere fusioner ville være omfattet, selvom de egent-

lig ikke ville have en stor eller afgørende betydning for konkurrencen, hvorfor der ikke sås nogen 

grund til, at disse fusioner skulle underlægges kontrol268. Denne ændring medførte derfor, at et færre 

antal fusioner end ellers påtænkt, ville blive underlagt fusionskontrol. 

 

Ved forslaget til konkurrencelovens ændring i 2005 var der forslag om, at grænsen på 300 mio. kr. 

skulle nedsættes til 200 mio.kr. 269. Begrundelsen for forslaget om nedsættelsen var, at det ville skabe 

bedre plads for mindre og nye virksomheder på markeder, hvor der var en monopollignende tilstand. 

Dette forslag blev dog ikke vedtaget. 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav dog kun få år efter en konkurrenceredegørelse i 2007270, 

hvor der blev lavet en vurdering af tærskelværdierne, som blev anset som værende meget høje, da 

tærskelværdierne ikke hang sammen med landets økonomi271. Der blev lagt vægt på, at de høje 

                                                   
265 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, FT 1999-2000 tillæg A, almindelige bemærkninger, side 
6805 
266 Konkurrenceloven, lov nr. 416 af 31. maj 2000, forslag til lov om ændring af konkurrenceloven 
267 Betænkning over forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, 1. samling, 1999-2000 
268 Betænkning over forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 242, bilag 34, afgivet 18. maj 2000, bemærknin-
ger til § 11a, stk. 6, nr. 10 
269 Betænkning over forslag til lov om ændring af konkurrenceloven, L 63, 2004-2005, afgivet 7. december 2004, tillæg 
B, s. 205, bemærkninger til nr. 1-2 
270 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen 
271 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 8 og 72 
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tærskelværdier medførte, at der var en øget risiko for, at der blev gennemført fusioner, selvom der 

potentielt kunne blive skabt væsentlige problemer for konkurrencen på markedet272. Denne redegø-

relse kom med en anbefaling om, at der skulle nedsættes et udvalg, der skulle revurdere reglerne, så 

flere fusioner ville blive omfattet af anmeldelsespligten273. 

 

Konkurrencestyrelsen kom med et forslag til ændring af tærskelværdierne på 1 mia. kr. for den sam-

lede omsætning, og mindst 150 mio. kr. for mindst to af de deltagende virksomheder274. Endvidere 

foreslog Konkurrencestyrelsen en meldepligt, hvor fusioner skulle meddeles til styrelsen, hvis de 

havde en samlet omsætning over et bestemt beløb, der ville blive fastsat til et forholdsvist lavt ni-

veau275. Hvis en fusion ville være omfattet af meldepligten, skulle der kun gives få oplysninger, hvor-

efter Konkurrencestyrelsen kunne vurdere, om der skulle ske yderligere i forhold til en egentlig an-

meldelse af fusionen. Denne meldepligt var inspireret af den norske konkurrencelov276, hvor melde-

pligten gælder sideløbende med de norske omsætningstærskler. Endvidere blev der i redegørelsen 

gjort opmærksom på problemet med successive opkøb af mindre virksomheder, og at en ændring af 

tærskelværdierne ikke ville medføre, at disse opkøb ville blive fanget, selvom der via opkøbene kunne 

opnås en dominans på markedet, der potentielt ville kunne skade den effektive konkurrence277. Der 

blev i den forbindelse fremført et forslag om, at omsætningen for alle opkøb gennem for eksempel 2 

år skulle lægges sammen, og hvis disse tilsammen var over tærskelværdien, ville fusionen blive un-

derlagt kontrol278. Denne alternative tærskel var inspireret af den svenske konkurrencelov279, hvoref-

ter konkurrencemyndighederne i Sverige har mulighed for at underlægge fusioner kontrol, hvis der 

er særlige grunde til dette. De særlige grunde kan for eksempel være, hvis en stor virksomhed foreta-

ger successive opkøb af mindre virksomheder, eller hvis en stor virksomhed på et koncentreret mar-

ked med få mindre virksomheder opkøber en lille nyetableret virksomhed, med et formål om at eli-

minere en fremtidig potentiel konkurrent280. Hvis der foreligger et særligt tilfælde, er der efter svensk 

ret stadig krav om, at den samlede omsætning for virksomhederne er over tærskelværdien, men det 

er ikke nødvendigt, at omsætningen for de enkelte deltagere er over tærskelværdien. Dette giver 

                                                   
272 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 8 
273 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 10 
274 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 11 
275 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 65 
276 Lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger, Lov-2004-03-05-12, § 18 
277 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 84 
278 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 84 
279 Konkurrenslag (2008:579) § 7 
280 Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne, december 2008, side 67 
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mulighed for, at fusioner kan kontrolleres, hvis formålet, når store virksomheder overtager små virk-

somheder, er at opnå en styrket dominans 281. 

 

Et andet forslag i redegørelsen indebar, at anmeldelsespligten skulle afhænge af deltagernes markeds-

andele. Dette forslag var en inspiration fra Storbritannien, hvor anmeldelsespligten i dette tilfælde 

ville blive knyttet til den konkurrencemæssige betydning, som fusionen ville have på markedet, og 

der ville ske en frasortering af de fusioner, der ikke ville have en væsentlig markedsmæssig betyd-

ning282. Fusioner ville efter denne metode være omfattet af reglerne om fusionskontrol, hvis markeds-

andelen efter fusionen ville være på for eksempel 25% eller derover. En ulempe ved denne metode er 

dog, at der er en høj grad af usikkerhed for fusionsdeltagerne, da virksomhederne ikke altid ved, hvor 

stor en markedsandel de har, og dermed hvilken markedsandel, de vil opnå gennem fusionen283. Dette 

medfører, at virksomhederne ikke ved, om de er underlagt fusionskontrol eller ej, og dermed er der 

en usikkerhed omkring, hvorvidt der skal bruges omkostninger og tid på en anmeldelse af fusionen. 

ICN284, der er et internationalt samarbejdsorgan for konkurrencemyndigheder, har i deres anbefalin-

ger i forhold til fusionskontrol285 taget afstand fra at anvende markedsandele som kriterium for an-

meldelsespligt, da dette kriterium ikke altid vil være tilstrækkeligt klart eller entydigt i forhold til 

hvilken konsekvens, en påtænkt fusion vil have på markedet286. ICN opstiller nogle generelle anbe-

falinger til, hvordan reglerne om fusionskontrol skal opstilles, hvor det anbefales, at tærsklerne for, 

hvorvidt en fusion er omfattet af fusionskontrolreglerne, skal være objektivt kvalificerbare. Dette kan 

for eksempel være tærskler baseret på salg eller omsætning, hvorimod markedsandele eller andre 

mere subjektive kriterier, ikke bør være en del af tærsklerne, men kan bruges til senere at vurdere 

effekten på konkurrencen på markedet af en påtænkt fusion. 

 

De ovenfor nævnte mulige ændringer i reglerne om fusionskontrol ville medføre, at de mest proble-

matiske fusioner ville blive underlagt anmeldelsespligten. Ændringerne vil dog ikke nødvendigvis 

sikre, at samtlige fusioner, som kan påvirke konkurrencen, vil blive underlagt kontrol, og der blev i 

forbindelse med fremsættelsen af ændringsforslagene også lagt vægt på, at der stadig ville være bran-

cher med stærk koncentration, hvor fusioner inden for branchen ikke ville blive omfattet, endvidere 

                                                   
281 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 86 
282 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 85 
283 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 85 
284 International Competition Network 
285 ICN recommended practices for merger notification and review procedures 
286 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 85 
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ville det ikke fange alle situationer, hvor små virksomheder opkøbes, hvor der kan blive skabt domi-

nansproblemer287. 

 

Konkurrenceloven blev, som tidligere nævnt i afsnit 3.1.3, ændret i 2010, hvor tærskelværdierne for 

stk. 1, nr. 1 blev nedsat til tærskelværdierne, der stadig er gældende i dag, på henholdsvis 900 mio. 

kr. og 100 mio. kr. 288. Grundlaget for denne nedsættelse var, at tærskelværdierne i Danmark var 

væsentligt højere end i sammenlignelige lande, og at flere fusioner skulle kunne underlægges fusi-

onskontrol289. Her blev der, modsat ved indførelsen i år 2000, lagt vægt på, at de fleste danske bran-

cher ikke var underlagt fusionskontrol som følge af de dagældende høje tærskelværdier, hvilket po-

tentielt kunne være med til at skade konkurrencen på det danske marked, hvorfor reglerne skulle 

ændres, så flere fusioner ville være omfattet af reglerne om fusionskontrol290. Ændringerne af tær-

skelværdierne kom på baggrund af en rapport fra 2008 om ændring af fusionskontrolreglerne291, hvor 

der blev nedsat et fusionsudvalg, der skulle komme med anbefalinger til, hvordan reglerne kunne 

effektiviseres292. 

 

I vurderingen af tærskelværdien, som indebar et krav om en omsætning på 100 mio. kr. for mindst to 

af virksomhederne, lagde udvalget vægt på, at store virksomheders opkøb af mindre konkurrenter 

ville blive underlagt fusionskontrol, men samtidig var udvalget også opmærksom på, at en fusion 

mellem en mindre og en mellemstor virksomhed ikke ville være omfattet af omsætningskravet, hvor-

for en sådan fusion ikke ville blive underlagt fusionskontrol293. Der blev derfor overvejet nogle alter-

native tærskelværdier for at skabe muligheden for, at Konkurrencestyrelsen ville kunne kontrollere 

fusioner, der ikke var omfattet af tærsklerne. I rapporten blev der set på to alternative modeller, der 

skulle fungere ved siden af de almindelige tærskelværdier. Den ene model havde en højere tærskel-

værdi for den nedre grænse, hvilket blev kompenseret for via en skønsmæssig kontrolbeføjelse, hvor 

myndigheden ville kunne tage en sag op af egen drift, selvom den nedre tærskelværdi ikke var mødt. 

                                                   
287 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 85 
288 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter, L 109, FT 2009-2010, 1. 
samling, § 1, nr. 3 
289 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter, L 109, FT 2009-2010, 1. 
samling, almindelige bemærkninger, side 4 
290 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter, L 109, FT 2009-2010, 1. 
samling, almindelige bemærkninger, side 9 
291 Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne, december 2008 
292 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven og lov om benzinforhandlerkontrakter, L 109, FT 2009-2010, 1. 
samling, almindelige bemærkninger, side 4 
293 Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne, december 2008, side 13 
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Den anden model havde et supplerende tærskelværdisystem med en højere øvre tærskelværdi på om-

kring 3 mia. kr., samt en lavere nedre tærskelværdi på 50 mio. kr., der ville åbne op for kontrol af 

flere store og mellemstore virksomheders opkøb af mindre virksomheder. Udvalget fandt dog, at den 

første model ville skabe en for stor uforudsigelighed for virksomhederne, da myndighederne selv 

ville kunne bestemme hvilke fusioner, der skulle underlægges kontrol. Den anden model ville der-

imod skabe mere forudsigelighed for virksomhederne, men udvalget mente, at det ville være lettere 

for virksomhederne, hvis der kun var ét sæt tærskler, hvorfor det endte med kun at være de alminde-

lige tærskelværdier, der blev ført videre i konkurrenceloven294. Udvalget var dog stadig opmærk-

somme på, at ikke alle opkøb af mindre virksomheder var omfattet, men at ændringen ville medføre, 

at de væsentligste fusioner, der potentielt kunne skabe konkurrencemæssige problemer, ville blive 

underlagt kontrol295. 

 

I redegørelsen fra 2007 blev der lavet en undersøgelse af, at flere brancher ikke var omfattet af reg-

lerne om fusionskontrol, da omsætningen inden for branchen ikke var tilstrækkelig til at ramme tær-

skelværdierne296. Der blev inddraget fusioner fra disse brancher, der ikke var blevet underlagt kontrol, 

da reglerne ikke fandt anvendelse på disse fusioner, men hvor det efter en undersøgelse af koncentra-

tionen på markedet og virksomhedernes markedsandele kunne konstateres, at der burde have været 

en kontrol af disse fusioner, da de havde haft en stor indflydelse på markedet297. Denne undersøgelse 

blev videreført i rapporten fra 2008298. I denne blev der set på, hvordan de nye tærskelværdier på 

henholdsvist 900 mio.kr. og 100 mio.kr., ville have ændret situationen i forhold til, om disse fusioner 

skulle have været underlagt fusionskontrol. Undersøgelsen viste, at langt de fleste af disse fusioner 

ville have været underlagt kontrol, hvis omsætningstærsklerne havde været lavere299. Undersøgelsen 

viste dog også, at på trods af denne nedsættelse af omsætningstærsklerne, var det stadig ikke alle 

fusioner, der burde have været det, som var omfattet. 

 

Denne udvikling i fusionskontrolreglerne og undersøgelsen ovenfor viser, at der har været et behov 

for at ændre tærskelværdierne for at sikre en effektiv konkurrence, da fusioner kan gennemføres, 

selvom de potentielt kan være skadelig for konkurrencen på markedet. Det oprindelig mål om, at det 

                                                   
294 Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne, december 2008, side 13 
295 Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne, december 2008, side 14 
296 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 77 
297 Konkurrenceredegørelse 2007, Konkurrencestyrelsen, side 80 
298 Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne, december 2008 
299 Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne, december 2008, side 107-108 
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ikke var alle fusioner, der skulle kontrolleres og godkendes, er blevet ændret, hvorfor konkurrence-

myndighederne har undersøgt muligheden for, at flere fusioner underlægges fusionskontrol, for at 

konkurrencen på markedet skal fungere effektivt. Selvom denne udvikling er gået i den rigtige ret-

ning, og flere fusioner bliver underlagt fusionskontrol, så er der stadig mulighed for forbedringer, der 

kan være med til sikre konkurrencen på markedet. Tærskelværdierne, som de er i dag, fanger ikke 

alle de fusioner, der potentielt kan være skadelige for konkurrencen, hvorfor reglerne stadig kan anses 

som værende for lempelige. Konkurrencestyrelsen var allerede i rapporten selv opmærksom på, at 

ikke alle fusioner ville være omfattet, hvorfor det må antages, at styrelsen også selv ser muligheder 

for flere forbedringer. 

 

3.3.2 Problemer med de nuværende tærskler 

Der kan opstå problemer for konkurrencen på markedet, hvis der gennemføres fusioner, der kan være 

med til at begrænse denne konkurrence. Dette kan ske, hvis omsætningstærsklerne er for høje, eller 

hvis der ikke er taget højde for sektorer eller særlige forhold, der kan medføre, at der er et særligt 

behov for yderligere kontrol. 

 

3.3.2.1 Nyopstartet virksomheder 

En situation, der ikke ville blive omfattet af de nuværende tærskelværdier, er, hvor en nyopstartet 

virksomhed træder ind på markedet og efterfølgende inden for kort tid bliver opkøbt af en større 

virksomhed på markedet, før den nye virksomhed har opnået en omsætning, der gør at fusionen er 

underlagt kontrol efter de nuværende tærskelværdier. Denne situation er inddraget i de horisontale 

retningslinjer i forbindelse med anvendelsen af HHI, hvor det er anført, at selvom HHI eller ændrin-

gen i denne ikke umiddelbart angiver, at der er et behov for fusionskontrol, så er der nogle særlige 

omstændigheder, der kan gøre, at der alligevel bør foretages en kontrol af fusionen300. En af disse 

særlige omstændigheder er, hvis en fusion involverer en potentiel ny virksomhed eller en ny-indtrådt 

virksomhed på markedet, men hvor denne har en beskeden markedsandel301. Kommissionen har der-

med vurderet, at en sådan fusion ville kunne have en negativ effekt på konkurrencen på markedet, 

selvom der er tale om en virksomhed med en beskeden markedsandel. Det må antages, at hvis en ny 

virksomhed på markedet har en beskeden markedsandel, er der en formodning for, at virksomheden 

                                                   
300 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03) pkt. 20 
301 Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksom-
hedsoverdragelser (2004/C 31/03), pkt. 20, litra a) 
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også vil have en beskeden omsætning. En sådan fusion ville derfor i Danmark ikke blive underlagt 

fusionskontrol, da omsætningstærsklerne for målvirksomhedens vedkommende formodentlig ikke 

ville blive mødt. De danske tærskelværdier stemmer derfor ikke overens med det formål, der er i 

retningslinjerne, om at opfange en sådan fusion, da et opkøb af en lille nyopstartet virksomhed sjæl-

dent ville blive underlagt kontrol efter de nuværende tærskler. 

 

3.3.2.2 ”Killer acquisitions” 

De nuværende tærskelværdier vil endvidere ikke opfange fusioner, hvor omsætningstærsklerne ikke 

er mødt, men hvor formålet er at udrydde en konkurrent. En sådan udryddelse af en konkurrent anses 

som værende en “killer acquisition”, og der er ofte tale om en lille spiller på markedet, der opkøbes, 

inden virksomheden opnår en stor konkurrencemæssig fordel på markedet og dermed bliver en po-

tentiel trussel. Sådanne fusioner indebærer, at den mindre spiller efter opkøbet bliver elimineret, hvor-

efter det kun er den opkøbende virksomhed, der står tilbage. Disse såkaldte “killer acquisitions” kan 

være med til at hæmme innovationen på markedet, fordi nye innovative spillere hurtigt købes og 

lukkes ned, uden at den opkøbende virksomhed fortsætter de innovative projekter, fordi disse måske 

konkurrerer med den opkøbende virksomheds egne projekter. Kommissionen har inden for lægemid-

delsektoren især fokus på, hvordan fusioner kan være med til at begrænse omfanget af innovation 

inden for lægemidler302. Dette kan for eksempel ske ved, at konkurrerende virksomheder fusionerer, 

hvorefter koncentrationen på markedet bliver mindre, da en konkurrent fjernes fra markedet. De fu-

sionerende virksomheder vil ofte have forskellige forsknings- og udviklingsprogrammer, men der vil 

ikke altid være incitamentet til at holde begge programmer i live, da der er omkostninger forbundet 

med dette303. Endvidere er incitamentet for opkøbet ofte, at konkurrenten skal elimineres, hvorfor den 

opkøbtes forsknings- og udviklingsprogrammer ikke skal fortsætte. Dette medfører derfor, at der ikke 

sker samme udvikling på markedet inden for lægemidler, hvorfor der er behov for, at sådanne fusioner 

skal anmeldes. En “killer acquisition” kan derfor have en stor betydning for konkurrencen på marke-

det, men hvis omsætningstærsklerne ikke er mødt, vil en sådan fusion ikke blive omfattet af reglerne 

om fusionskontrol, hvorfor disse fusioner kan gennemføres uden konkurrencemyndighedernes ind-

blanding, selvom dette ville være det mest optimale for konkurrencen på markedet. 

 

                                                   
302 Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet, Håndhævelse af konkurrencereglerne inden for læge-
middelsektoren, side 44 
303 Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet, Håndhævelse af konkurrencereglerne inden for læge-
middelsektoren, side 44 
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3.3.2.3 Sektorspecifik 

Et andet problem, der har vist sig, er, at der inden for forskellige sektorer kan være forskelligt behov, 

da visse sektorer kan have en særlig markedsstruktur. Der kan være brancher, der generelt har et lavt 

omsætningsniveau, som aldrig ville kunne blive omfattet af omsætningstærsklerne, hvilket også blev 

inddraget i rapporten fra 2008, hvor det blev godtgjort, at det i 2006 var omkring 70 % af alle brancher 

i Danmark, der havde en samlet omsætning på under 3,8 mia. kr., og derfor ikke ville være omfattet 

af tærskelværdierne304. En anden faktor ud over det generelle omsætningsniveau, som kan føre til, at 

der er behov for særlig regulering af en sektor, er, hvis der er høje etableringsomkostninger således, 

at en virksomhed vil være længe om at opnå en omsætning, der er høj nok i forhold til de omsæt-

ningsbaserede tærskler. En tredje faktor, der kan føre til et behov for særlig regulering, er, hvis der i 

en branche samtidig med et lavt omsætningsniveau er en særlig aggressiv fusionskultur og dermed er 

en høj aktivitet af fusioner i branchen. Det lave omsætningsniveau medfører dog ikke i sig selv, at 

der ikke kan ske en begrænsning af konkurrencen på markedet, hvorfor der kan være et behov for 

særlig regulering i et sådant tilfælde. Dette er sket på teleområdet i Danmark, hvor der blev foretaget 

en ændring af konkurrenceloven i 2015305. Ændringen medførte, at der i konkurrencelovens § 12 blev 

indsat en subsidiær tærskel for fusioner på teleområdet306. 

 

Konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 3 bestemmer, at en fusion er underlagt kontrol når: 

 

“ Erhvervsstyrelsen efter lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester har henvist en fusion 

mellem to eller flere erhvervsmæssige udbydere af elektroniske kommunikationsnet i Danmark til 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behandling.” 307 

 

Bestemmelsen henviser til lov om elektronisk kommunikationsnet og -tjenester (herefter teleloven), 

hvor der i lovens § 51a, stk. 1 er indsat følgende bestemmelse: 

 

“En fusion, jf. konkurrencelovens § 12a, mellem to eller flere erhvervsmæssige udbydere af elektro-

niske kommunikationsnet i Danmark skal af de deltagende virksomheder meddeles til 

                                                   
304 Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne, december 2008, side 78 
305 Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven, lov nr. 741 af 1. juni 2015 
306 Levinsen, Kirsten m.fl., “Konkurrenceloven med kommentarer”, 4. udgave, 2018, Jurist- og Økonomforbundets for-
lag, side 831 
307 Bekendtgørelse af konkurrenceloven, LBK nr. 155 af 01/03/2018, § 12 
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Erhvervsstyrelsen, hvis de deltagende virksomheder tilsammen har en samlet årlig omsætning i Dan-

mark på mindst 900 mio. kr. og fusionen omfatter et offentligt elektronisk kommunikationsnet jf. dog 

stk. 2” 308 

 

Bestemmelsen blev indsat med en ændringslov i 2015309. 

 

Der er tale om en sektorspecifik fusionskontrol for teleområdet, der blev indsat for at gøre fusions-

kontrolreglerne mere effektive i forhold til konkurrencen på markedet for teleydelser310. Erhvervssty-

relsen har med bestemmelsen i konkurrenceloven fået tildelt hjemmel til at kunne henvise fusioner 

til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor to eller flere af virksomhederne er erhvervsmæssige 

udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester. Erhvervsstyrelsen har kendskab inden 

for telesektoren, og dette kendskab kan dermed bruges til at vurdere, om en fusion skal underlægges 

fusionskontrol311, da der skal gives meddelelse til Erhvervsstyrelsen om fusionen. Erhvervsstyrelsen 

kan derefter vurdere, om fusionen skal henvises til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der foretager 

den endelige behandling af fusionen. 

 

Bestemmelsen er subsidiær i forhold til konkurrencelovens § 12, hvor det i telelovens § 51a, stk. 2 er 

fastsat, at bestemmelsen ikke finder anvendelse, hvis fusionen er anmeldelsespligtig efter reglerne i 

konkurrenceloven312. Teleloven skal derfor ikke anvendes, hvis fusionen allerede er omfattet af kon-

kurrencelovens § 12 stk. 1, nr. 1 eller 2. 

 

Til forskel for de generelle tærskler i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1-2, medfører telelovens § 

51a, at der kun er krav om en meddelelse, hvis virksomhederne tilsammen har en årlige omsætning 

på 900 mio. kr., hvorimod der ikke er noget krav om, at den enkelte virksomhed skal have en vis 

                                                   
308 Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester og konkurrenceloven, Lov nr. 741 af 1. juni 2015, § 51a, stk. 1 
309 Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester og konkurrenceloven, Lov nr. 741 af 1. juni 2015, § 51a, stk. 1 
310 Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven, L 157, 2014-2015, 1. samling, almindelige be-
mærkninger, side 8 
311 Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven, L 157, 2014-2015, 1. samling, almindelige be-
mærkninger, side 8 
312 Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske 
kommunikationsnet- og tjenester og konkurrenceloven, Lov nr. 741 af 1. juni 2015, § 51a, stk. 2 
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omsætning. Dette medfører, at der vil være flere fusioner, der kan blive omfattet af bestemmelsen, da 

de lettere kan opfylde kravet. 

 

På trods af ændringerne af tærskelværdierne i 2010, som tidlige nævnt i afsnit 3.1.3, viste det sig, at 

der var behov for yderlige kontrol på teleområdet, da tærsklerne ikke kunne løse de problemer, der 

kunne opstå for konkurrencen, da der skete mange opkøb på teleområdet313. Det kan være svært at 

etablere sig på markedet for teleydelser, da der er betydelige omkostninger forbundet med dette, hvor-

for det kan tage tid for en virksomhed at få en omsætning, der er høj nok i forhold til tærsklerne, 

hvorfor en fusion ikke ville være underlagt fusionskontrol314. Dette kan også give incitament for de 

store virksomheder på markedet til at opkøbe mindre virksomheder til en høj pris, for at fjerne en 

konkurrent på markedet. Dette kan være med til at hæmme konkurrencen på markedet, da de små 

virksomheder kan være med til at skabe konkurrence gennem blandt andet innovation, prissætning, 

produkter og kvalitet. 

 

Dette giver et eksempel på, hvordan fusionskontrolreglerne fortsat udvikler sig sammen med marke-

det og samfundet, da der kan opstå specifikke behov indenfor visse sektorer, der har behov for yder-

ligere kontrol, hvis markedsforholdene for sektoren medfører, at der er risiko for, at den effektive 

konkurrence på markedet hæmmes betydeligt. 

 

3.3.3 Opsummering 

De nuværende tærskelværdier medfører, at ikke alle fusioner, der potentielt ville kunne skade den 

effektive konkurrence på markedet, bliver underlagt fusionskontrol. Dette skyldes blandt andet, at de 

nuværende tærskler ikke fanger fusioner med nyopstartede virksomheder, der endnu ikke har opnået 

en tilstrækkelig stor omsætning, samt at tærsklerne ikke fanger de såkaldte “killer acquisitions”, hvor 

en stor spiller på markedet opkøber en lille spiller med henblik på at eliminere denne. De nuværende 

tærskler tager endvidere ikke hensyn til eventuelle særlige behov i visse sektorer. Dette medfører, at 

der er et behov for at vurdere, om der skal laves en ændring af de nuværende tærskelværdier, eller 

om der skal indføres en alternativ tærskel i Danmark. 

                                                   
313 Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven, L 157, 2014-2015, 1. samling, almindelige be-
mærkninger, side 13 
314 Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om 
elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven, L 157, 2014-2015, 1. samling, almindelige be-
mærkninger, side 13 
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3.4 Delkonklusion 

Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at de danske regler om fusionskontrol skal 

fortolkes i overensstemmelse med de EU-retlige regler om fusionskontrol. Dette gælder særligt i re-

lation til vurderingen af, hvornår en fusion henholdsvis skal godkendes eller forbydes. “Maverick”-

begrebet skal således anvendes i overensstemmelse med den EU-retlige anvendelse af begrebet. 

 

Det kan på baggrund af ovenstående analyse konkluderes, at der er problematikker forbundet med 

anvendelsen af “maverick”-begrebet. Disse problematikker består dels af, at der ikke er tale om et 

klart defineret og afgrænset begreb, og dels, at der ses en uoverensstemmelse i anvendelsen af “ma-

verick”-begrebet i praksis. At “maverick”-begrebet hverken er klart defineret i lovgivningen eller i 

praksis bevirker, at der er en usikkerhed omkring retstilstanden på området, da virksomheder, som 

ønsker at fusionere, ikke på forhånd kan forudsige, om de vil blive kategoriseret som en “maverick”-

virksomhed med de konsekvenser i forhold til vurderingen af fusionen, der heraf følger. Problema-

tikken angående uoverensstemmelsen i anvendelsen af “maverick”-begrebet i praksis, medvirker 

yderligere til, at der skabes usikkerhed omkring retstilstanden. Dette skyldes, at Kommissionen an-

vender “maverick”-begrebet både ved vurderingen af risikoen for ensidige og koordinerede virknin-

ger, selvom det af Kommissionens retningslinjer kun fremgår, at “maverick”-begrebet spiller en rolle 

i forbindelse med vurderingen af risikoen for koordinerede virkninger. Da de danske regler, som tid-

ligere nævnt, skal fortolkes i overensstemmelse med de EU-retlige regler og den EU-retlige praksis, 

overføres denne usikkerhed til retstilstanden efter de danske regler. 

 

Anvendelsen af “maverick”-begrebet fører således til en usikkerhed omkring, hvorvidt en virksomhed 

på markedet vil blive kategoriseret som en “maverick”, og hvilken effekt dette i så fald vil have for 

fusionens gennemførelse. 

 

En fusion er omfattet af de danske regler om fusionskontrol, når de involverede virksomheders om-

sætning møder de i tærsklerne anførte værdier, men uden at være omfattet af de EU-retlige regler om 

fusionskontrol. Det kan på baggrund af ovenstående analyse endvidere konkluderes, at der er et pro-

blem ved anvendelsen af de nuværende tærskler, som er baseret på virksomhedernes omsætning, der 

afgør, hvornår en fusion efter de danske regler er underlagt af kontrol. Dette problem består i, at de 

nuværende tærskler ikke er udformet på en sådan måde, at de sikrer, at alle fusioner, som potentielt 

kan skade den effektive konkurrence, er underlagt kontrol. Det er blandt andet problematisk, at 
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fusioner med nyopstartede virksomheder med en lav omsætning ikke er underlagt kontrol, og at der 

ikke tages højde for såkaldte ”killer acquisitions” eller særlige behov for regulering i visse sektorer. 
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Kapitel 4: Økonomisk analyse 
Formålet med de danske konkurrenceregler, herunder reglerne om fusionskontrol, er, ifølge argumen-

tationen i afsnit 3.1.2, at samfundets ressourcer skal anvendes økonomisk efficient. Det er således 

relevant at undersøge anvendelsen af de i afhandlingen behandlede instrumenter ud fra et økonomisk 

perspektiv. I kapitel 4 behandles derfor den samfundsøkonomiske effekt på velfærden af henholdsvis 

“maverick”-virksomheder og en horisontal fusion med en sådan virksomhed, samt indførelsen af en 

alternativ tærskelværdi, der er baseret på transaktionens værdi. Kapitlet indledes med en kort gen-

nemgang af de økonomiske overvejelser, der ligger bag afhandlingens økonomiske analyser. 

 

4.1 Økonomiske overvejelser 

Inden de økonomiske analyser påbegyndes, er det relevant at få fastsat, hvilke økonomiske overve-

jelser, der ligger bag de opstillede modeller, herunder blandt andet hvordan virksomhederne konkur-

rerer på markedet, hvordan samfundsøkonomisk efficiens forstås, og hvordan velfærdsbegrebet skal 

defineres. 

 

4.1.1 Cournot- vs. Bertrand-konkurrence  

Cournot-konkurrence: 

Der er tale om en økonomisk teori, som beskriver den situation, hvor virksomheder konkurrerer på 

den producerede og udbudte mængde. Teorien antager, at der er tale om et oligopolistisk marked, 

hvor der er et begrænset antal virksomheder, at der er tale om et marked med homogene produkter, 

at virksomhedernes marginale omkostninger er den samme, og at virksomhederne vælger den produ-

cerede mængde på samme tid. I et marked med Cournot-konkurrence vælger virksomhederne, hvor 

meget de hver især vil producere, hvorefter markedsprisen fastsættes ud fra den samlede udbudte 

mængde315. Den producerede mængde vælges ud fra, hvor meget det kan forventes, at de konkurre-

rende virksomheder vil producere af den samme vare. Virksomhederne vælger den mængde, de hver 

især vil producere, på samme tid, hvorfor virksomhederne ikke kan fastsætte den producerede 

mængde ud fra, hvor meget de konkurrerende virksomheder faktisk vælger at producere. Hvis en 

virksomhed vælger at producere mere, øges det totale output på markedet, hvilket medfører, at der 

opfanges en større del af efterspørgslen. Øges det totale output på markedet, vil dette bevirke, at 

prisen på markedet vil falde. I modsætning til Bertrand-konkurrence, som uddybes nærmere i afsnittet 

nedenfor, vil dét, at en virksomhed skærper konkurrencen ved at udbyde en større mængde, ikke 

                                                   
315 Cabral, Luís, “Introduction to Industrial Organization”, 1. udgave, 2000, The MIT Press, side 107 
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medføre, at hele efterspørgslen opfanges af denne virksomhed316. Cournot-konkurrence på et olig-

opolistisk marked medfører, at der vil være en lavere pris, end hvis der var tale om et marked med 

monopol, men prisen under Cournot-konkurrence er dog højere, end hvis der var tale om et marked 

med fuldkommen konkurrence317.  

 

Bertrand-konkurrence: 

Der er tale om en økonomisk teori, som beskriver den situation, hvor virksomheder konkurrerer på 

prisen. Under Bertrand-konkurrence fastsætter virksomheder deres egen pris, men fastsætter denne i 

forhold til konkurrenterne på markedet. Prisen fastsættes ud fra en formodning om, hvordan konkur-

renterne vil fastsætte deres priser, da efterspørgslen på virksomhedens produkt og dermed den 

mængde, som virksomheden kan sælge, både vil afhænge af den af virksomheden satte pris, men også 

af konkurrenternes pris for produkter af samme art318. Modellen antager, at markedet er oligopolistisk, 

at virksomhederne sætter deres pris på samme tid, at virksomhedernes marginale omkostninger er 

den samme, at der ikke er nogle kapacitetsbegrænsninger, og at der er tale om et marked med homo-

gene produkter. Da det er homogene produkter, vil produkterne på markedet være substituerbare, 

hvorfor det er prisen, der vil være afgørende for, hvilken virksomhed, der ”fanger” efterspørgslen319. 

Dette medfører, at den virksomhed, som har sat den laveste pris, “fanger” hele efterspørgslen. Hvis 

en konkurrent har sat en lavere pris, vil virksomheden således reducere sin egen pris for at kunne få 

del i efterspørgslen. Dette vil resultere i, at priserne bliver presset så langt ned, at de ender på virk-

somhedernes marginale omkostninger, da virksomhederne altid vil have incitament til at underbyde 

konkurrenterne, så længe der er mulighed for profit320. Virksomhederne har ikke incitament til at 

sætte prisen højere, da ingen vil købe til denne pris. Der er endvidere ikke incitament til at sætte 

prisen under de marginale omkostninger, da dette vil medføre et tab321. Denne prisfastsætning vil dog 

ikke altid være realistisk, da en enkelt virksomhed ikke nødvendigvis kan betjene hele markedet, 

hvorfor forskellige teorier er blevet overvejet i forbindelse med Bertrand-konkurrence. Dette er blandt 

andet tilstedeværelsen af kapacitetsbegrænsninger forstået således, at en virksomhed ikke kan blive 

ved med at reducere sin pris, hvis virksomheden ikke har kapacitet til at levere den givne mængde, 

der vil blive efterspurgt. Kapacitetsbegrænsningen vil således medføre, at prisen vil være over de 

                                                   
316 Motta, Massimo, “Competition Policy: Theory and Practice”, 2004, Cambridge University Press, side 558 
317 Cabral, Luís, “Introduction to Industrial Organization”, 1. udgave, 2000, The MIT Press, side 113 
318 Cabral, Luís, “Introduction to Industrial Organization”, 1. udgave, 2000, The MIT Press, side 102 
319 Cabral, Luís, “Introduction to Industrial Organization”, 1. udgave, 2000, The MIT Press, side 102 
320 Cabral, Luís, “Introduction to Industrial Organization”, 1. udgave, 2000, The MIT Press, side 104-105 
321 Motta, Massimo, “Competition Policy: Theory and Practice”, 2004, Cambridge University Press, side 552 
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marginale omkostninger322. Dette vil betyde, at det alligevel vil blive en konkurrence på mængden i 

stedet for prisen. En anden overvejelse er, at prisen i sig selv ikke er det eneste, der konkurreres på, 

da kvalitet blandt andet også kan have en indflydelse, hvorfor dét, at have den laveste pris, ikke er 

nok til at overtage hele efterspørgslen. 

 

Afhandlingen  

Valget mellem de to konkurrencesituationer afgøres ud fra, hvad der er realistisk for et givent marked. 

Markedsforholdene kan være med til at bestemme, om det er en given mængde eller en pris, der skal 

sættes først for virksomheden323. I forhold til de i afhandlingen foretagne analyser er det antaget, at 

der er tale om Cournot-konkurrence på markedet således, at virksomhederne konkurrerer på mæng-

der. Dette begrundes med, at en virksomhed ofte på forhånd, eksempelvis ved årets start, skal plan-

lægge, hvor meget virksomheden ønsker at producere i løbet af den kommende “sæson” således, at 

der kan indgås aftaler med leverandører og eventuelt ansættes flere medarbejdere, så den ønskede 

mængde kan produceres. Den udbudte mængde er dermed mere eller mindre fast, når først virksom-

heden har besluttet sig for en mængde. En virksomhed vil ikke på samme måde være fastlåst på en 

bestemt pris, da denne kan tilpasses og svinge alt efter, hvordan efterspørgslen udvikler sig på mar-

kedet. I afhandlingen fraviges teoriens udgangspunkt om, at virksomhederne har samme marginale 

omkostninger, da det anerkendes, at virksomheder kan have forskellige omkostninger forbundet med 

at producere samme produkt, hvilket blandt andet kan skyldes forskellige produktionsmetoder, eller 

at arbejdsstyrken i de forskellige virksomheder er fastsat af forskellige individer, som ikke nødven-

digvis besidder præcis samme egenskaber og dermed ikke producerer lige effektivt. 

 

4.1.2 Velfærdsbegrebet 

Ud fra økonomisk teori måles velfærden ud fra den totale velfærd, der består af henholdsvis forbru-

gervelfærd og producentoverskuddet. Den samlede velfærd kan ses nedenfor som de skraverede are-

aler i figur 1. 

                                                   
322 Cabral, Luís, “Introduction to Industrial Organization”, 1. udgave, 2000, The MIT Press, side 107 
323 Cabral, Luís, “Introduction to Industrial Organization”, 1. udgave, 2000, The MIT Press, side 113 
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Figur 1: Samfundsvelfærden324 

 

Forbrugervelfærd  

Forbrugervelfærd, også kaldet “consumer surplus”, er forskellen mellem den pris, en virksomhed har 

sat, og dermed den pris, som en forbruger betaler for varen, og den pris, en forbruger er villig til at 

betale325. Forbrugeren kan derfor i nogle situationer opnå en fordel, hvis prisen er sat lavere, end hvad 

forbrugeren er villig til at betale. Forbrugervelfærd kan bruges til at måle den velfærd, som forbrugere 

får igennem deres forbrug af produkter og serviceydelser. Forbrugervelfærden kan ses ovenfor som 

det grønne areal i figur 1. 

 

Producentoverskud  

Producentoverskuddet, også kaldet “producer surplus”, består af virksomhedernes profit og er den 

økonomiske gevinst, som virksomhederne opnår ved at udbyde deres produkter på markedet. Produ-

centoverskuddet repræsenterer dermed forskellen mellem, hvad forbrugerne betaler for produkterne 

og den omkostning, som virksomhederne har ved at producere de pågældende produkter326. Produ-

centoverskuddet kan ses ovenfor som det blå areal i figur 1. 

 

 

 

 

                                                   
324 Biede, Hans Jørgen m.fl., “Mikroøkonomi - videregående uddannelser”, 2. udgave, 2011, Hans Reitzels Forlag, s. 97 
325 Cabral, Luís, “Introduction to Industrial Organization”, 1. udgave, 2000, The MIT Press, side 16 
326 Cabral, Luís, “Introduction to Industrial Organization”, 1. udgave, 2000, The MIT Press, side 26 



71 
 

Den totale velfærd  

Den totale velfærd, også kaldet “economic surplus”, består af henholdsvis forbrugervelfærden og 

producentoverskuddet, som bliver lagt sammen for at måle den totale mængde af fordele, der vil være 

på markedet327. Den totale velfærd kan ses som de skraverede arealer i figur 1 ovenfor. 

 

4.1.3 Samfundsøkonomisk efficiens 

Om et samfund er indrettet optimalt således, at samfundets ressourcer udnyttes efficient, og der sker 

en optimal allokering, afhænger af, hvilket efficiens-begreb der anvendes. Særligt to former for effi-

ciens er anerkendt og anvendt i den økonomiske forskning og litteratur. Der er tale om henholdsvis 

Pareto-efficiens og Kaldor-Hicks-efficiens. 

 

Pareto-efficiens 

Pareto-efficiens er synonym med en Pareto-optimal allokering. Pareto efficiens opstår, når der ikke 

er nogen anden kombination af strategier, hvor en aktør ville kunne opnå en bedre stilling, uden at en 

anden samtidig ville blive stillet dårligere328. Pareto-efficiens er dermed en tilstand, hvor en tildeling 

af ressourcer ikke kan omfordeles for at stille en enkelt aktør bedre, uden at det vil stille en anden 

aktør dårligere. Det er muligt at lave Pareto-forbedringer så længe det ikke vil medføre, at andre stilles 

dårligere329. I relation til samfundsvelfærden vil en ændring af markedsforholdene, som øger både 

forbrugervelfærden og producentoverskuddet, således være pareto-effecient. En ændring af markeds-

forholdene, som kun forbedrer den ene, vil også være pareto-efficient, såfremt forbedringen ikke sker 

på bekostningen af den anden. 

 

Kaldor-Hicks-efficiens 

Kaldor-Hicks-efficiens opstår, når en allokering af ressourcer skaber flere fordele end omkostninger 

for samfundet, hvorfor der er tale om en velfærdsforbedring. Dette er en variant af Pareto-efficiens, 

men i modsætning til denne, kan nogle aktører godt blive stillet dårligere end andre, så længe de 

samlede fordele for samfundet overstiger de negative konsekvenser for den enkelte. Ved vurderingen 

af, om der er tale om en Kaldor-Hicks-efficient ændring, ses der på, om de fordele, der kan opnås, vil 

kunne kompensere for de negative konsekvenser, der vil være, når nogle aktører bliver stillet 

                                                   
327 Cabral, Luís, “Introduction to Industrial Organization”, 1. udgave, 2000, The MIT Press, side 26 
328 Baird, Douglas G. og Picker, Randal C., Game Theory and the law, 1. udgave, 1998, Harvard University Press, side 
311 
329 Motta, Massimo, “Competition Policy: Theory and Practice”, 2004, Cambridge University Press, side 43 
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dårligere. Denne kompensation er kun hypotetisk, hvorfor det ikke er nødvendigt, at kompensationen 

faktisk vil ske330. Ses dette i relation til samfundsvelfærden, betyder det, at en ændring af markeds-

forholdene, som øger forbrugervelfærden på bekostning af producentoverskuddet, betragtes som ef-

ficient, så længe forbedringen af forbrugervelfærden er større end det tabte producentoverskud. 

Samme princip gælder, hvis producentoverskuddet øges, mens forbrugervelfærden mindskes. 

 

Afhandling 

I praksis anvender konkurrencemyndighederne en mellemform af Pareto-efficiens og Kaldor-Hicks-

efficiens, da der ved vurderingen af, om en fusion skal godkendes eller ej, ifølge den juridiske praksis 

primært er fokus på forbrugervelfærden331, hvorfor en fusion, som bevirker, at forbrugervelfærden 

bliver større på bekostning af producentoverskuddet, vil blive godkendt, hvorimod en fusion, som 

bevirker, at producentoverskuddet bliver større på bekostning af forbrugervelfærden, ikke vil blive 

godkendt. Afhandlingens økonomiske analyser tager dog udgangspunkt i en Kaldor-Hicks betragt-

ning, da der i overensstemmelse med lovens formål om en samfundsøkonomisk efficient ressource-

allokering ses på den samlede velfærd. Det er derfor uden betydning, om forbrugervelfærden eller 

producentoverskuddet bliver mindre, så længe den anden del bliver mindst samme mængde større, så 

der samlet set ikke er en nedgang i den totale velfærd. 

 

4.2 Økonomisk analyse af ”maverick”-begrebet  

Begrebet “maverick” kan dække over virksomheder med forskellige kendetegn og egenskaber, og i 

den økonomiske litteratur ses “maverick”-spilleren modelleret med vidt forskellige karakteristika. 

John E. Kwoka Jr. modellerer blandt andet en “maverick”-virksomhed som en særligt aggressiv kon-

kurrent, der forhindrer koordinering på markedet332. Taylor M. Owings modellerer derimod en “ma-

verick”-virksomhed som en innovativ aktør med lave omkostninger333, og James A. Langenfeld mo-

dellerer “maverick”-virksomheden som en aktør, der på baggrund af ledelsesmæssige præferencer 

ikke søger at maksimere profit334. Fælles for alle disse er dog, at “maverick”-virksomheden via sin 

adfærd forhindrer koordinering på markedet. 

                                                   
330 http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100028833 
331 Se fodnote 161 i afsnit 3.1.2 
332 Kwoka, Jr. J.E., “The Privat profitability of horizontal mergers with non-cournot and maverick behavior”, 1989, In-
ternational Journal of industrial organization, volume 7, side 403-411 
333 Owings, T.M., “Identifying af Maverick: When antitrust law should protect a low-cost competitor”, 2013, Vanderbilt 
law review, volume 66, side 323-354 
334 Langenfeld J.A, “The Merger Guidelines as Applied”, The economics of the antitrust process, 1996, side 41-64 
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I dette kapitel anvendes en definition, som lægger sig op ad Langenfeldts definition således, at en 

“maverick”-virksomhed modelleres som værende en virksomhed, der på grund af ledelsesmæssige 

præferencer ikke søger at profitmaksimerer på kort sig og derved via sin adfærd forhindrer koordine-

ring på markedet. De ledelsesmæssige præferencer kan blandt andet skyldes, at ledelsen ser en mu-

lighed for at opnå en øget profit i fremtiden ved at agere økonomisk irrationelt på kort sigt. I dette 

konkrete tilfælde giver “maverick”-adfærden sig til udtryk ved, at “maverick”-virksomheden vælger 

at udbyde en større mængde, end hvad der ville være profitmaksimerende for denne, og dermed ikke 

handler økonomisk rationelt på kort sigt. 

 

4.2.1 Effekten af tilstedeværelsen af en ”maverick”-virksomhed 

I dette afsnit analyseres effekten af tilstedeværelsen af en “maverick”-virksomhed. Analysen er ba-

seret på en økonomisk modellering af et oligopolistisk marked, hvor virksomhederne konkurrerer på 

mængder, også kaldet Cournot-konkurrence, som tidligere nævnt i afsnit 4.1.1. 

 

Modellen tager udgangspunkt i et oligopolistisk marked, hvor der er tre virksomheder - henholdsvis 

virksomhed 1 (V1), virksomhed 2 (V2) og virksomhed 3 (V3). De tre virksomheder producerer alle 

det samme homogene produkt, og ingen af virksomhederne er aktive på andre markeder. Da der er 

tale om homogene produkter, vil forbrugerne ikke være villige til at betale mere for en vare fra én 

virksomhed i forhold til en anden, og prisen er således ens for hver af de tre virksomheder. Det anta-

ges, at der ikke er fri adgang til markedet således, at de eksisterende virksomheder på markedet ikke 

skal bekymre sig om risikoen for, at nye virksomheder træder ind på markedet. For simpelhedens 

skyld antages det endvidere, at virksomhedernes marginale omkostninger er konstante, men det an-

erkendes dog, at virksomheder af forskellige årsager, herunder forskellige produktionsmetoder, erfa-

ringsniveau og det ansatte personale, kan have forskellige omkostninger ved at producere et produkt. 

I modellen antages de tre virksomheder derfor at have forskellige niveauer af marginale omkostnin-

ger, udtrykt ved ci. De tre virksomheder har således ikke ens omkostninger, men alle har dog kon-

stante marginale omkostninger. Sidst, men ikke mindst, antages det, at aktørerne på markedet er rati-

onelle og søger at maksimere deres profit. Senere modificeres dette i forhold til “maverick”-virksom-

heden, som nævnt ovenfor i afsnit 4.2, således, at denne ikke på kort sigt handler rationelt, og dermed 

ikke søger at profitmaksimere. 
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Da der er tale om Cournot-konkurrence, konkurrerer virksomhederne ved hver især at vælge en 

mængde, udtrykt ved qi, som de producerer og udbyder på markedet. Prisen på markedet (P) afhænger 

af den samlede udbudte mængde (Q), og efterspørgslen er udtrykt ved følgende lineære inverse ef-

terspørgselsfunktion: 

 

Hvor  

 

Virksomhedernes marginale omkostninger er følgende: 

 

 

 

 

4.2.1.1 Markedssituationen uden en ”maverick”-virksomhed 

Først undersøges, hvordan markedssituationen ville se ud uden en virksomhed, der agerer som en 

“maverick”. Da virksomhederne ønsker at maksimere deres profit, vil de vælge en mængde (qi), som 

maksimerer hver af deres profit, ud fra hvilke mængder de forventer, at de konkurrerende virksom-

heder vælger. Dette "problem" afspejles af de enkelte virksomheders reaktionsfunktioner, som angi-

ver den mængde, der er optimal for en virksomhed at vælge, som en funktion af de mængder, som de 

konkurrerende virksomheder vælger. 

 

Først opstilles en profitfunktion for hver af virksomhederne på markedet. Profitten ( ) består af 

virksomhedens totale indtjening fratrukket virksomhedens totale omkostninger. Profitfunktionen 

dannes ved at gange virksomhedens indtjening pr. solgte enhed med den mængde enheder, som 

virksomheden sælger. De tre virksomheders profitfunktioner bliver dermed følgende:  

 

 

 

Hvor  er den enkelte virksomheds profit,  er den mængde, en virksomhed producerer,  er virk-

somhedens marginale omkostninger, og P er prisen på markedet.   

 

Indsættes værdien for virksomhedernes marginale omkostninger fås følgende endelige profitfunktio-

ner: 
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Herefter opstilles reaktionsfunktionen for hver af de tre virksomheder. En reaktionsfunktion dannes 

ved at partielt differentiere en virksomheds profitfunktion for derefter at sætte dette udtryk lig med 

nul, for at finde den optimale mængde for den pågældende virksomhed. Reaktionsfunktionerne for 

de tre virksomheder på markedet er dermed følgende:    

 

Reaktionsfunktion for virksomhed 1: 

 

 

Reaktionsfunktion for virksomhed 2: 

 

 

Reaktionsfunktion for virksomhed 3: 

 

 

De profitoptimerende mængder findes herefter ved at løse de tre ligninger med tre ubekendte. Først 

indsættes udtrykket for q2, som fås fra reaktionsfunktionen for virksomhed 2, i henholdsvis reakti-

onsfunktionen for virksomhed 1 og virksomhed 3, for at få et simplificeret udtryk for henholdsvis 

q1 og q3.    

 

 

 

Herefter indsættes det simplificerede udtryk for q3 i udtrykket for q1 for at finde den profitmaksi-

merende mængde for virksomhed 1. 
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Den profitmaksimerende mængde for virksomhed 1 er dermed 8 enheder. 

 

Nu indsættes denne mængde i det simplificerede udtryk for q3, for at finde den profitmaksimerende 

mængde for virksomhed 3. 

 

Den profitmaksimerende mængde for virksomhed 3 er således 6 enheder. 

 

Til sidst indsættes de to fundne mængder i reaktionsfunktionen for virksomhed 2, for at finde denne 

virksomheds profitmaksimerende mængde. 

 

Den profitmaksimerende mængde for virksomhed 2 er hermed 7 enheder. 

 

Hvis hver virksomhed handler rationelt og dermed ønsker at maksimere profitten, vil de vælge at 

producere følgende mængder; virksomhed 1 vil producere 8 enheder, virksomhed 2 vil producere 7 

enheder, og virksomhed 3 vil producere 6 enheder. Det samlede udbud på markedet vil dermed 

være 21 enheder335, og markedsprisen vil som følge af dette være 9336. 

   

De tre virksomheder vil opnå følgende profitter: 

 

 

 

 

Virksomhed 1 opnår dermed en profit på 64, virksomhed 2 en profit på 49 og virksomhed 3 en profit 

på 36. Virksomhed 1 “vinder”, grundet sine lave marginalomkostninger, størstedelen af markedet, og 

får en markedsandel på ca. 38%337, og opnår derved også den største profit. Virksomhed 2 bliver 

                                                   
335 Q=q1+q2+q3=8+7+6=21 
336 P=30-Q = 30-21=9 
337 (8/21)*100≈38,10% 
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næststørst på markedet med en markedsandel på ca. 33%338, og virksomhed 3 er den mindste spiller 

på markedet med en markedsandel på ca. 29%339. 

 

Velfærden 

Den samlede velfærd i samfundet (TV) består, som nævnt i afsnit 4.1.2, både af forbrugervelfærden 

(CS) og producentoverskuddet (PS). Hvis virksomhederne på markedet handler profitmaksimerende, 

vil velfærden på markedet være som følger. 

 

Forbrugervelfærden er forskellen mellem den pris, som forbrugerne er villige til at betale for en vare, 

og den pris, som forbrugerne faktisk betaler for varen, og kan ses som det skraverede område i figur 

2 nedenfor. 

 
Figur 2: Forbrugervelfærden, når der ikke eksisterer en "maverick"-virksomhed på markedet, egen tilvirkning 

 

Hvis virksomhederne handler profitmaksimerende under de i modellen givne forhold, vil forbruger-

velfærden på markedet uden en “maverick”-virksomhed være følgende: 

 

Producentoverskuddet består af virksomhedernes samlede profit, og vil i en markedssituation uden 

en “maverick”-virksomhed være følgende:   

Den totale vil dermed være følgende:  

 

                                                   
338 (7/21)*100≈33,33% 
339 (6/21)*100≈28,57% 
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På det pågældende marked, under de i modellen givne forhold, vil forbrugeroverskuddet være højere 

end producentoverskuddet. Dette vidner om, at der er en vis konkurrence på markedet340. 

 

Velfærdstab som følge af inefficient ressourceudnyttelse  

Markedssituationen er efficient når ressourcerne anvendes optimalt. Da to af virksomhederne på mar-

kedet, virksomhed 2 og virksomhed 3, har højere marginale omkostninger end virksomhed 1, medfø-

rer dette et velfærdstab som følge af en inefficient produktionsmetode, også kaldet “productive inef-

ficiency”. Virksomhed 2 har en omkostning pr. produceret enhed, som er 1 dyrere end virksomhed 1, 

og forårsager således et ekstra velfærdstab på 1 pr. produceret enhed. Virksomhed 3 har en omkost-

ning pr. produceret enhed, der er 2 dyrere end virksomhed 1, og forårsager således et ekstra velfærd-

stab på 2 pr. produceret enhed. Inefficiensen fører således til et tab på 19341. 

 

4.2.1.2 Markedssituationen med en “maverick”-virksomhed 

Nu undersøges det, hvordan markedssituationen vil se ud, hvis virksomhed 3 agerer som en “mave-

rick”. Virksomhed 3 vælger af årsager, som er nærmere behandlet indledningsvist i afsnit 4.2, at 

producere en større mængde end den, som ville maksimere virksomhedens profit. Virksomhed 3 væl-

ger derfor at producere 8 enheder frem for kun 6. Som nævnt i afsnit 4.1.1 vælger virksomheder under 

Cournot-konkurrence mængder samtidigt, og virksomhed 1 og virksomhed 2 kan dermed ikke til-

passe deres mængder til den mængde, som virksomhed 3 irrationelt har valgt at producere. Virksom-

hed 1 vil altså stadig producere 8 enheder, og virksomhed 2 vil producere 7 enheder. Dette betyder, 

at den totale mængde der produceres, nu er 23 enheder342. Den totale mængde, som produceres, er 

således større end ligevægtsmængden, som er 21 enheder343. Resultatet bliver, at prisen er lavere, end 

den ellers ville have været, nemlig 7344, frem for de 9, som ville være markedsprisen, hvis virksomhed 

3 ikke agerede som en “maverick”. 

 

I dette scenarie, hvor virksomhed 3 agerer som en “maverick”, opnår de tre virksomheder følgende 

profitter: 

                                                   
340 Var der ingen konkurrence på markedet (monopol), ville monopolisten sikre sig så stor en del af “kagen” som 
muligt. Var der derimod fuldkommen konkurrence på markedet (ingen “market power”), ville hele “kagen” derimod 
tilfalde forbrugerne, da virksomhederne ville sælge til en pris lig med de marginale omkostninger 
341  
342 Q=q1+q2+q3=8+7+8=23 
343 Se ovenfor i afsnit 4.2.1.1 
344 P=30-Q=30-23=7 
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Virksomhed 1 opnår i dette scenarie en profit på 48, virksomhed 2 en profit på 35, og virksomhed 3 

en profit på 32. Virksomhed 1 har stadig en relativ stor del af markedet og får en markedsandel på ca. 

35%345. Virksomhed 3 har nu en større del af markedet med en markedsandel på ca. 35%346, og virk-

somhed 2 er den mindste spiller på markedet med en markedsandel på ca. 30%347. Der er således tale 

om et marked med tre konkurrenter, som er næsten lige store. Forskellen mellem de tre virksomheders 

markedsandele er således blevet mindre i forhold til markedssituationen, hvor virksomhed 3 ikke 

agerer som en “maverick”. Som det kan ses, er virksomhedernes profitter lavere i den situation, hvor 

der er en “maverick”-virksomhed på markedet. Virksomhed 3, som er den virksomhed, der forårsager 

faldet i profitterne, handler således økonomisk irrationelt, da virksomhed 3, selvom denne får en 

større markedsandel, også selv får en lavere profit. 

 

Velfærden 

Hvis virksomhed 3 agerer som en “maverick”, vil velfærden på markedet være som følger.  

 

Forbrugervelfærden kan ses som de skraverede arealer “A” og ”B” i figur 3 herunder. 

 
Figur 3: Forbrugervelfærden, når der eksisterer en "maverick"-virksomhed på markedet, egen tilvirkning 

                                                   
345 (8/23)*100≈34,78% 
346 (8/23)*100≈34,78% 
347 (7/23)*100≈30,43% 
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Hvis virksomhed 3 agerer som en “maverick”, vil forbrugervelfærden på markedet således være føl-

gende:

 

At virksomhed 3 agerer som en “maverick”, øger forbrugervelfærden og forårsager en ændring i for-

brugervelfærden på 44348. Stigningen i forbrugervelfærden kan ses i figur 3 ovenfor som arealet “B”. 

Stigningen i forbrugervelfærden skyldes, at markedsprisen er lavere, hvilket øger velfærden for de 

forbrugere, som ville være villige til at betale den højere pris på 9, men det bevirker også, at forbru-

gere, som ikke var villige til at købe produktet til den højere pris, nu kan købe produktet, og der 

opfanges således en større del af efterspørgslen. 

  

Producentoverskuddet består, som tidligere nævnt, af virksomhedernes samlede profit, og vil i en 

markedssituation med en “maverick”-virksomhed være følgende: 

 

At virksomhed 3 agerer som en “maverick” mindsker producentoverskuddet og forårsager en ændring 

på -34349. Faldet i producentoverskuddet skyldes, at der, som følge af den øgede udbudte mængde, er 

en lavere pris på markedet, hvilket mindsker virksomhedernes profit, da den ekstra indtjening, der 

opnås ved at sælge flere enheder, ikke opvejer tabet som følge af den lavere pris. 

 

Den samlede velfærd, når virksomhed 3 agerer som en “maverick” er dermed følgende: 

 

Hvilket er en stigning på 10350. 

 

Forbrugervelfærden stiger med mere end producentoverskuddet falder, og forbrugerne “vinder” der-

med mere ved, at virksomhed 3 agerer som en “maverick”, end virksomhederne taber som følge af 

dette.  Både den totale velfærd og forbrugervelfærden er altså større, når virksomhed 3 agerer som en 

“maverick”, og der er således tale om en Kaldor-Hicks-efficient ændring af markedsforholdene. Til-

stedeværelsen af en “maverick”-virksomhed på markedet har således en positiv effekt på samfunds-

velfærden, idet den totale velfærd er højere i dette scenarie end i scenariet, hvor der ikke eksisterer 

en “maverick”-virksomhed på markedet. 

                                                   
348  
349  
350  
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Velfærdstab som følge af inefficient ressourceudnyttelse 

Velfærdstabet på grund af inefficient produktion er 23351, når virksomhed 3 agerer som en ”mave-

rick”. Sammenlignes dette med scenariet uden en “maverick”-virksomhed, ses det, at tabet, som følge 

af en inefficient produktionsmetode, er større i det tilfælde, hvor virksomhed 3 agerer som en “ma-

verick”. Virksomhed 3 er en inefficient producent, og da virksomhed 3 i dette scenarie producerer 

yderligere 2 enheder, medfører dette et yderligere velfærdstab på 4352 som følge af en inefficient 

produktionsmetode. At en aktør, der ikke producerer til de laveste marginale omkostninger, agerer 

som en “maverick”-virksomhed, øger altså dødvægtstabet som følge af produktionsmæssig ineffici-

ens - men som det kan ses ovenfor, er stigningen i forbrugervelfærden, som skyldes, at en større del 

af efterspørgslen opfanges som følge af “maverick”-adfærden, så stor, at dette kompenserer for den 

øgede produktionsmæssige inefficiens således, at den samlede velfærd stiger. 

 

4.2.2 Effekten af en fusion med en ”maverick”-virksomhed 

I dette afsnit analyseres effekten af at tillade to konkurrerende virksomheder, hvoraf den ene er en 

“maverick”-virksomhed, at fusionere. Analysen undersøger således effekten af en horisontal fusion 

med en ”maverick”-virksomhed. Analysen bygger videre på den netop foretagne analyse ovenfor, og 

den er således baseret på samme økonomiske model, som er anvendt i afsnit 4.2.1, hvorfor samme 

antagelser gør sig gældende. 

 

I dette scenarie antages det, at virksomhed 1 køber og “eliminerer” virksomhed 3, en såkaldt ”killer-

acquisition”353, således, at der efter fusionen kun er to virksomheder på markedet, henholdsvis virk-

somhed 1 og virksomhed 2. Antagelsen begrundes med, at virksomhed 1 ikke har noget økonomisk 

incitament til at "beholde" virksomhed 3, da virksomhed 1 opnår en højere profit ved at eliminere 

virksomhed 3 efter fusionen end ved at bevare denne354. 

 

Den samlede efterspørgsel efter fusionen er nu udtrykt ved følgende lineære inverse efterspørgsels-

funktion: 

 

Hvor  

                                                   
351  
352  
353 Se afsnit 3.3.2.2 
354 Se bilag 2 
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Virksomhedernes marginale omkostninger er følgende: 

 

 

 

Selvom virksomhed 1, som havde en marginalomkostning på 1, har opkøbt virksomhed 3, som 

havde en marginalomkostning på 3, har dette ikke ændret på dennes marginale omkostninger, dels 

fordi købet af virksomhed 3 er en engangsudgift, der ikke påvirker de marginale omkostninger, og 

dels fordi virksomhed 1 har valgt at lukke virksomhed 3 og således fortsat producerer på samme 

måde som hidtil. 

 

4.2.2.1 Ensidige virkninger 

Hvis virksomhed 1 og virksomhed 3 fusionerer, vil det betyde, at der nu kun er to spillere på markedet. 

Fusionen øger dermed koncentrationen på markedet ved at reducere antallet af virksomheder fra 3 til 

2. 

 

Virksomhederne agerer som før ved at vælge at udbyde den mængde, som maksimerer hver deres 

profit ud fra, hvad den anden virksomhed producerer. De to virksomheders profitfunktioner bliver 

dermed følgende: 

 

 

Hvor  er den enkelte virksomheds profit,  er den mængde, en virksomhed producerer,  er virk-

somhedens marginale omkostninger, og P er prisen på markedet. 

 

Indsættes værdierne for virksomhedernes marginale omkostninger fås følgende endelige profitfunk-

tioner: 

 

 

 

Herefter opstilles reaktionsfunktionen for hver af de to virksomheder. 

Reaktionsfunktion for virksomhed 1: 
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Reaktionsfunktion for virksomhed 2: 

 

 

De profitoptimerende mængder findes herefter ved at løse de to ligninger med to ubekendte, hvilket 

gøres på samme måde som i ovenstående analyse. 

 

Den profitmaksimerende mængde for virksomhed 2 er dermed 9 enheder. 

 

Denne mængde indsættes nu i reaktionsfunktionen for q1 for at finde den profitmaksimerende 

mængde for virksomhed 1. 

 

Den profitmaksimerende mængde for virksomhed 1 er dermed 10 enheder. 

 

Hvis hver virksomhed handler rationelt, og dermed ønsker at maksimere profitten, vil de vælge at 

producere følgende mængder; virksomhed 1 vil producere 10 enheder, og virksomhed 2 vil produ-

cere 9 enheder. Det samlede udbud på markedet vil dermed være 19 enheder355, og markedsprisen 

vil som følge af dette være 11356. Fusionen bevirker, at der udbydes en mindre mængde, og medfø-

rer således såkaldte “ensidige virkninger”357 ved at forårsage en stigning i prisen fra 7 til 11. 

 

De to tilbageværende virksomheder vil opnå følgende profitter: 

 

 

Virksomhed 1 opnår efter fusionen en profit på 100, og virksomhed 2 opnår en profit på 81. Virk-

somhed 1 har efter fusionen en markedsandel på ca. 53%358 og virksomhed 2 en markedsandel på 

ca. 47%359. Begge virksomheder har en større markedsandel og opnår en større profit end før fusio-

nen. Fusionen skaber således en markedssituation med mere dominerende virksomheder. Virksom-

hed 1 “vinder”, grundet sine lave marginalomkostninger, størstedelen af markedet, men virksomhed 

                                                   
355 Q=q1+q2=10+9=19 
356 P=30-Q = 30-19=11 
357 Se nærmere om ensidige virkninger i afsnit 3.1.4 
358 (10/19)*100≈52,63% 
359 (9/19)*100≈47,37% 
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1 overtager dog ikke hele virksomhed 3’s andel af markedet. Var dette tilfældet, ville virksomhed 1 

have ca. 70% af markedet360. Havde virksomhed 1 opretholdt virksomhed 3 som en selvstændig 

producent efter fusionen, ville den samlede profit, som tilfaldt denne, være 80361. Virksomhed 1 op-

når efter fusionen en profit på 100, så selvom virksomhed 1 ikke opfanger hele virksomhed 3’s an-

del af markedet, er virksomhed 1 bedre stillet efter fusionen ved at eliminere virksomhed 3. 

 

Velfærden 

Hvis virksomhederne på markedet handler profitmaksimerende, vil velfærden på markedet være 

som følger. 

 

Forbrugervelfærden kan ses som arealet “A” i figur 4 herunder. 

 

 
Figur 4: Forbrugervelfærden efter fusionen, egen tilvirkning  

 

Hvis virksomhederne handler profitmaksimerende, under de i modellen givne forhold, vil forbruger-

velfærden på markedet efter en fusion være: 

 

Sammenlignes dette med situationen før fusionen, ses det, at fusionen mindsker forbrugervelfærden 

ved at eliminere virksomhed 3. Fusionen medfører nemlig en ændring i forbrugervelfærden på -84362. 

                                                   
360 V1andel+V3andel≈35%+35%=70% 
361 48+32=80 
362  
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Faldet i forbrugervelfærden kan ses i figur 4 ovenfor som arealet “B”. Reduktionen af forbrugervel-

færden skyldes, at fusionen, som nævnt ovenfor, medfører såkaldte “ensidige virkninger”, idet mar-

kedsprisen stiger fra 7 til 11. Dette mindsker forbrugervelfærden, dels fordi forbrugerne nu skal betale 

mere for produktet og dels, fordi nogle forbrugere ikke vil være villige til at betale denne højere pris 

for produktet, og der opfanges således en mindre del af efterspørgslen. 

 

Producentoverskuddet vil efter fusionen være følgende:  

Sammenlignes dette med situationen før fusionen, ses det, at fusionen øger producentoverskuddet 

ved at eliminere virksomhed 3 fra markedet. Fusionen medfører en stigning i producentoverskuddet 

på 66363. Stigningen i producentoverskuddet skyldes, at der, som følge af en mindre udbudt mængde, 

er en højere pris på markedet, hvilket øger virksomhedernes profit, da den indtjening de mister ved 

at sælge færre enheder mere end opvejes af den øgede indtjening, som følger med den højere pris. 

Den samlede velfærd efter fusionen mellem virksomhed 1 og virksomhed 3 er følgende: 

 

Hvilket er et fald på 18364. 

 

Resultatet af fusionen er, at den samlede samfundsvelfærd mindskes. Da producentoverskuddet ikke 

stiger med lige så meget, som forbrugervelfærden falder, er den samlede velfærd mindre, og fusionen 

medfører således et dødvægtstab på 18. Ud fra et økonomisk synspunkt er det således ikke optimalt 

at tillade en sådan fusion, da resultatet ikke fører til en Kaldor-Hicks efficient tilstand. 

 

Velfærdstab som følge af inefficient ressourceudnyttelse 

Ved at eliminere virksomhed 3, der ikke var en efficient producent på markedet, mindsker fusionen 

velfærdstabet som følge af inefficiente produktionsmetoder. Velfærdstabet som følge af, at en produ-

cent med højere fremstillingsomkostninger er på markedet, også kaldet “productive inefficiency”365, 

er efter fusionen 9. 

 

Sammenlignes dette med situationen før fusionen, medfører dette en reduktion af det pågældende 

velfærdstab på 14366. Selvom fusionen mindsker velfærdstabet, som følge af produktionsmæssig 

                                                   
363  
364  
365  
366 Productive inefficiency før fusionen - productive inefficiency efter fusionen = 23-9 =14 



86 
 

inefficiens, har fusionen overordnet set en negativ indvirkning på samfundsvelfærden. Dette skyldes, 

at velfærdstabet, ved at der opfanges en mindre del af efterspørgslen som følge af den højere pris, 

ikke opvejes af den mindskede produktionsmæssige inefficiens. 

 

Særligt problematisk at eliminere en ”maverick”-virksomhed 

Det, at fusionen fører til elimineringen af en “maverick”-virksomhed, har særlig betydning for fusio-

nens effekt på velfærden. Dette ses ved at sammenligne det velfærdstab, der ville opstå på grund af 

fusionen, hvis virksomhed 3 ikke agerede som en “maverick”, med det velfærdstab, som opstår, hvis 

virksomhed 3, som i dette eksempel, agerer som en “maverick”. 

 

Havde virksomhed 3 ikke ageret som en “maverick”, ville ændringen i den totale velfærd blot være -

8367 mod en ændring på -18 i forhold til den situation, hvor virksomhed 3 agerer som en “maverick”. 

Tabet af forbrugervelfærden er også større i den situation, hvor virksomhed 3 agerer som en “mave-

rick” før fusionen, nemlig -84, mod en ændring på kun -40368, hvis virksomhed 3 ikke havde ageret 

som en “maverick”. En fusion mellem virksomhed 1 og virksomhed 3 er således mere skadelig for 

velfærden, når den involverer en eliminering af en “maverick”-virksomhed. 

 

4.2.2.2 Koordinerede virkninger 

Der er endvidere risiko for, at fusionen bevirker, at koordinering mellem virksomhederne bliver nem-

mere således, at de to resterende aktører på markedet har mulighed for at samarbejde og agere som 

en monopolist. Dette skyldes dels, at fusionen øger koncentrationen på markedet og dels, at virksom-

hed 3, som er en “maverick”-virksomhed, ikke længere er på markedet til at modsætte sig et eventuelt 

samarbejde. At “maverick”-virksomheden vil forhindre et sådant samarbejde, kan begrundes i virk-

somhedens anderledes målsætninger som følge af de ledelsesmæssige præferencer, som nævnt ind-

ledningsvist i afsnit 4.2, der bevirker, at “maverick”-virksomheden har en anderledes incitaments-

struktur end de øvrige aktører på markedet. 

 

Hvis de to tilbageværende virksomheder vælger at koordinere deres adfærd, vil situationen på mar-

kedet se ud som følger. 

 

                                                   
367  
368  
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De to tilbageværende virksomheder, virksomhed 1 og virksomhed 2, vil sætte en mængde, der opti-

merer deres samlede profit. De to virksomheder agerer således som en monopolist, der står overfor 

følgende efterspørgsel: 

 

 

Det antages, at de to virksomheder fordeler den profitoptimerende mængde imellem sig baseret på de 

markedsandele, som de havde, før det koordinerende samarbejde begyndte. Virksomhed 1 havde, 

som tidligere nævnt, en markedsandel på ca. 52,63%369, og virksomhed 1 vil således producere ca. 

52,63% af den profitmaksimerende mængde. Virksomhed 2 havde den resterende del af markedet og 

dermed en markedsandel på ca. 47,37%370. Virksomhed 2 vil således producere de resterende 47,37% 

af den profitmaksimerende mængde. 

 

De to virksomheder vil maksimere den fælles profit, og skal således maksimere følgende profitfunk-

tion:  

 

Indsættes værdierne for virksomhedernes marginale omkostninger fås følgende endelige profitfunk-

tion:  

 

Herefter findes den profitmaksimerende mængde ved at differentiere profitfunktionen, og sætte denne 

lig nul. 

 

 

Den profitmaksimerende mængde vil således være 14,26 enheder, og virksomhederne vil hver især 

producere henholdsvis 7,51 enheder371 og 6,75372 enheder. 

 

Hvis de to resterende virksomheder på markedet vælger at samarbejde, vil markedsprisen dermed 

være 15,74373. Prisen vil altså stige yderligere, hvis de to virksomheder samarbejder efter fusionen. 

 

                                                   
369 Se fodnote 358 
370 Se fodnote 359 
371  
372  
373 P=30-Q = 30-14,26=15,74 
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De to virksomheder vil, som følge af deres samarbejde, opnå følgende profitter: 

 

 

 

Virksomhed 1 opnår en profit på ca. 110,7 ved at samarbejde, og virksomhed 2 opnår en profit på ca. 

92,7. Begge virksomheder opnår dermed en større profit ved at samarbejde efter fusionen, end de 

ville have opnået uden samarbejde. Virksomhederne har således incitament til at forsøge at etablere 

et samarbejde. 

 

Velfærden 

Vælger de to virksomheder at samarbejde efter fusionen, vil velfærden på markedet være som følger. 

 

Forbrugervelfærden i den markedssituation, hvor de to virksomheder vælger at koordinere deres ad-

færd efter fusionen, kan ses som arealet “A” i figur 5 nedenfor. 

 

 
Figur 5: Forbrugervelfærden efter fusionen med koordinering, egen tilvirkning 

 

Vælger de to virksomheder at samarbejde efter fusionen, vil forbrugervelfærden på markedet under 

koordinering være følgende: 
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Sammenlignes dette med situationen før fusionen, medfører dette et fald i forbrugervelfærden, idet 

der sker en ændring på ca. -162,83374. Sammenlignes dette i stedet med situationen efter fusionen, 

men uden at de to virksomheder samarbejder, ses det, at samarbejdet forårsager et yderligere fald i 

forbrugervelfærden på 78,83375. Dette yderligere fald i forbrugervelfærden skyldes, at virksomhe-

derne, når de samarbejder og agerer som en monopolist, udbyder en mindre mængde på markedet, 

hvilket fører til en endnu højere prisstigning, der, som tidligere nævnt, bevirker, at en mindre del af 

efterspørgslen opfanges. 

 

Vælger de to virksomheder at koordinere deres adfærd efter fusionen, vil producentoverskuddet 

være følgende:  

Sammenlignes dette med situationen før fusionen, ses det, at producentoverskuddet stiger, hvor æn-

dringen er på ca. 88,4376. Sammenlignes det derimod med situationen efter fusionen, men hvor de to 

virksomheder ikke samarbejder, ses det, at samarbejdet fører til en yderligere stigning i producent-

overskuddet på ca. 22,4377. Denne yderligere stigning i producentoverskuddet skyldes, at prisen stiger 

yderligere, og dermed øger virksomhedernes profit endnu mere. 

 

Den totale velfærd efter fusionen, hvis virksomhederne samarbejder, vil være følgende:

 

Sammenlignes dette med situationen før fusionen, ses det, at fusionen, og det efterfølgende samar-

bejde, fører til et tab i den samlede velfærd på ca. 74,4378. 

 

At det særligt er risikoen for de koordinerede virkninger, der påvirker den samlede velfærd, kan kon-

stateres ved at sammenligne ændringen i den samlede velfærd henholdsvis i den situation, hvor virk-

somhederne ikke samarbejder og den situation, hvor de gør. Heraf fremgår det, at de koordinerede 

virkninger medfører et yderligere velfærdstab på ca. 56,4379. Hvis de to virksomheder samarbejder 

efter fusionen, vil det medføre et samlet velfærdstab på ca. 74,4 i forhold til før fusionen. Samarbejder 

de to virksomheder efter fusionen, vil dette altså føre til et yderligere velfærdstab på ca. 56,4 i forhold 

til den situation, hvor de tilbageværende virksomheder ikke samarbejder. 
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Udover den ovenfor viste negative effekt på velfærden, som følge af ensidige virkninger, er der såle-

des risiko for et endnu større velfærdstab, idet elimineringen af en “maverick”-virksomhed gør det 

nemmere for de tilbageværende aktører på markedet at udøve samordnet praksis og agere som en 

monopolist. 

 

4.2.3 Opsummering 

Resultaterne380 af de forudgående analyser viser, at “maverick”-virksomheder spiller en særlig rolle, 

idet tilstedeværelsen af en sådan virksomhed på markedet, under de i modellen analyserede forhold, 

mindsker forskellen mellem virksomhedernes markedsandele og øger det samlede udbud således, at 

markedsprisen falder, hvilket fører til en stigning i forbrugervelfærden. Denne stigning i forbruger-

velfærden skyldes dels, at forbrugerne skal betale mindre for varen og dels, at der opfanges en større 

del af efterspørgslen. Stigningen i forbrugervelfærden bevirker, at også den samlede velfærd i sam-

fundet stiger. Dette er på trods af, at tilstedeværelsen af en “maverick”-virksomhed også har negative 

virkninger, idet producentoverskuddet er lavere, når der eksisterer en “maverick”-virksomhed på mar-

kedet, og idet “maverick”-virksomhedens adfærd, når denne anvender en mindre effektiv produkti-

onsmetode end de øvrige aktører på markedet, øger velfærdstabet som følge af “productive ineffici-

ency”. Analyserne viser endvidere, at fusionen, fordi den involverer en “maverick”-virksomhed og 

fører til en eliminering af denne fra markedet, er særligt skadelig for samfundsvelfærden. Dette skyl-

des dels, at fusionen medfører ensidige virkninger i form af en prisstigning og dermed mindsker for-

brugervelfærden - en ændring, der er mere markant ved elimineringen af en “maverick”-virksomhed, 

og dels, at fusionen kan medføre en risiko for koordinerede virkninger, idet “maverick”-virksomhe-

den ikke længere vil være til stede på markedet og dermed ikke kan forstyrre eller afbryde den koor-

dinerede adfærd. 

 

4.3 Økonomisk analyse af indførelsen af en subsidiær tærskelværdi baseret på transaktions-

værdien 

I denne del af kapitlet undersøges den samfundsøkonomiske effekt af indførelsen af en subsidiær 

tærskel baseret på transaktionens værdi, det vil sige den pris, som den overtagende virksomhed betaler 

for målvirksomheden. Formålet med indførelsen af en sådan tærskel er at fange fusioner, der kan 

være skadelige for samfundsvelfærden, og som ellers ikke ville være underlagt fusionskontrol, fordi 

                                                   
380 Se oversigt over resultaterne i bilag 3 
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en af parterne (oftest målvirksomheden) endnu ikke har en tilstrækkelig omsætning, til at opfylde de 

nuværende omsætningstærskler. 

 

Indførelsen af en sådan subsidiær tærskel kan overordnet set påvirke markedssituationen på to måder. 

For det første bevirker indførelsen af den subsidiære tærskel, at flere fusioner vil blive omfattet af 

reglerne om fusionskontrol, hvilket også vil betyde, at flere fusioner vil blive undersøgt og måske 

ikke blive godkendt. Dette vil umiddelbart have en positiv indvirkning på antallet af virksomheder på 

et marked. Omvendt medfører indførelsen af en sådan tærskel også, at det kan blive sværere at sælge 

små innovative iværksætterselskaber, da salg af disse nu også kan risikere at være underlagt fusions-

kontrol. Dette kan måske påvirke incitamentet til at starte en ny virksomhed op, og det kan dermed 

have en negativ effekt på antallet at virksomheder ved at mindske tilgangen af nye virksomheder på 

markedet. I de efterfølgende afsnit undersøges derfor først effekten på incitamentet til at starte nye 

virksomheder op, efterfulgt af en analyse af den generelle effekt på samfundsvelfærden af en subsi-

diær tærskel. 

 

4.3.1 Incitamentsteori 

Et incitament er en tilskyndelse eller begrundelse for at handle på en bestemt måde381. Ifølge incita-

mentsteori fra psykologien er individer overordnet set motiveret af to typer af faktorer382. Motivation 

kan således stamme enten fra indre eller ydre faktorer. De indre faktorer omfatter personens egen 

interesse, hvorfor det er disse interesser, der kan være med til at skabe motivationen. De indre faktorer 

er faktorer som for eksempel personlig udfordring, uafhængighed, eller et ønske om at opnå et mål, 

og derved få sine drømme til at gå i opfyldelse. De ydre faktorer omfatter de eksterne forhold, der 

kan være med til at motivere en person. Dette vil ofte være i forbindelse med en opgave, der skal 

løses, hvor motivationen er forbundet med et behov for efterfølgende at få ros, lønforhøjelse eller 

lignende. Incitament er det, der giver en person grund og lyst til at handle på en bestemt måde383. 

 

Ud fra incitamentsteori er menneskers adfærd primært motiveret af de ydre faktorer, idet mennesker 

ofte er mere motiverede, hvis der er en form for belønning, end hvis motivationen udelukkende skabes 

                                                   
381 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=motivation 
382 Cameron, Judy og Piece, W. David, Rewards and intrinsic motivation – Resolving the controversy, 2002, Bergin & 
Garvey, side 12 
383 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=incitament 
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ved, at der er tale om en aktivitet, som personen nyder at udføre384. Den stærkeste form for motivation 

vil således være, hvis der er tale om en aktivitet, som vedkommende kan lide at lave, samtidig med, 

at der er en belønning ved udførelsen, som for eksempel en økonomisk belønning. 

 

4.3.1.1 Incitamentet til at starte egen virksomhed 

For en iværksætter kan de indre faktorer, som motiverer til at starte egen virksomhed, for eksempel 

være i) en idé eller opfindelsen af et produkt, der har en stor betydning for personen, ii) tanken om at 

gøre en forskel i verden, iii) et ønske om mere frihed ved at være sin egen chef eller iv) personlig 

udvikling. De ydre faktorer, der motiverer til at starte egen virksomhed, kan for eksempel være i) et 

ønske om økonomisk gevinst, ii) anerkendelse eller iii) ros. Selvom incitamentsteorien peger på, at 

det er de ydre faktorer, der motiverer, og det dermed er tanken om en given belønning, der driver det 

enkelte menneske, så er der i praksis foretaget undersøgelser, der peger i en anden retning. Ifølge en 

statistisk undersøgelse fra 2011 af motivationen og incitament til at starte egen virksomhed blandt 

iværksættere i Spanien385, er det primært de indre faktorer, der motiverer iværksættere til at starte 

egen virksomhed. 

 

I undersøgelsen blev det undersøgt, hvilke motiverende faktorer, der lå bag beslutningen om at starte 

egen virksomhed. Resultatet fra undersøgelsen viste, at det afgørende for at starte egen virksomhed 

for iværksætterne primært havde været indre faktorer, og ikke et ønske om økonomisk gevinst. I 

undersøgelsen scorede den ydre faktor “To earn a lot of money” således lavere end indre faktorer 

som “To fulfill a dream”, “Personal growth” og “A desire to be independent”386. Det blev dermed 

fremhævet, at det var de indre faktorer, der var motivationen bag beslutningen om at starte egen 

virksomhed. 

 

Undersøgelsen viser, at teorien og praksis ikke nødvendigvis stemmer overens, da mennesket ikke 

altid primært vil være motiveret af ydre faktorer. Selvom undersøgelsen er baseret på iværksættere i 

Spanien, antages det, at resultatet også er retvisende for danske iværksættere. Dette skyldes, at når 

                                                   
384 Cameron, Judy og Piece, W. David, Rewards and intrinsic motivation – Resolving the controversy, 2002, Bergin & 
Garvey, side 13 
385 Barba-Sánchez, Verginia og Atienza-Sahuquillo, Carlos, “Entrepreneurial behavior: impact of motivation factors on 
decision to create a new venture”, 2012, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa (European 
Research on Management and Business Economics), volume 18, nr. 2, side 132-138 
386 Barba-Sánchez, Verginia og Atienza-Sahuquillo, Carlos, “Entrepreneurial behavior: impact of motivation factors on 
decision to create a new venture”, 2012, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la Empresa (European 
Research on Management and Business Economics), volume 18, nr. 2, side 134 
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den økonomiske faktor ikke spiller en afgørende rolle for iværksættere i Spanien på trods af, at Spa-

nien efter finanskrisen har været ramt af en høj arbejdsløshed, må det antages, at den økonomiske 

faktor spiller en mindre væsentlig rolle i Danmark, hvor arbejdsløsheden er markant lavere387. Dette 

tyder altså på, at hvis der i Danmark blev indsat en alternativ tærskel, som ville bevirke, at også salget 

af nyopstartede virksomheder ville blive underlagt fusionskontrol, selvom de endnu ikke opfyldte 

omsætningstærsklerne, ville det ikke have indvirkning på incitamentet til at starte egen virksomhed. 

Indførelsen af en alternativ tærskel vil bevirke, at det kan blive mere besværligt for iværksættere at 

sælge sin virksomhed, da der vil være betydelige omkostninger forbundet med en myndighedskontrol, 

samt at der vil være risiko for, at en transaktion ikke vil blive godkendt således, at eventuelle omkost-

ninger i forbindelse med at forberede en salgsproces kan være spildte. Da det ifølge undersøgelsen 

ikke primært er økonomiske incitamenter, der ligger bag beslutningen om at starte en virksomhed, vil 

en risiko for, at et salg af den nyopstartede virksomhed underlægges fusionskontrol, ikke umiddelbart 

have nogen betydning for incitamentet til at starte egen virksomhed. Det forventes således, at det ikke 

vil have en negativ effekt på antallet af nytilkomne virksomheder på markedet, hvis der indføres en 

alternativ tærskel, som er baseret på transaktionens værdi. 

 

4.3.2 Effekten af en subsidiær tærskel 

I dette afsnit analyseres effekten af indførelsen af en subsidiær tærskel baseret på transaktionsværdien 

ud fra en økonomisk modellering af et oligopolistisk marked, hvor virksomhederne konkurrerer på 

mængder, også kaldet Cournot-konkurrence. 

 

Analysen tager udgangspunkt i en model, der hovedsageligt er baseret på samme antagelser som i 

analysen i afsnit 4.2 ovenfor. Modellen afviger dog på visse punkter. Til forskel fra analysen i afsnit 

4.2 antages det, at der til dels er fri adgang til markedet, forstået på den måde, at hvis en virksomhed 

ønsker at trænge ind på markedet, kan dette først ske en “periode” efter, at denne har truffet beslut-

ningen herom. Et ændret markedsforhold, der kunne gøre en udefrakommende virksomhed interes-

seret i at trænge ind på markedet, for eksempel ved en eliminering af en af de tilstedeværende virk-

somheder således, at der åbnes en “plads” på markedet, får således først virkning i “perioden” efter 

ændringen. En ny virksomhed vil derfor først træde ind på markedet i ”perioden” efter. 

 

                                                   
387 https://www.eu.dk/da/fakta-om-eu/statistik/arbejdsloeshed 
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Da der er tale om Cournot-konkurrence konkurrerer virksomhederne ved hver især at vælge en 

mængde, udtrykt ved qi, som de producerer og udbyder på markedet. I denne model er mængden 

angivet i millioner. Prisen (P) på markedet afhænger af den samlede udbudte mængde (Q), og efter-

spørgslen er udtrykt ved følgende lineære inverse efterspørgselsfunktion: 

 

Hvor  

 

Virksomhed 1 er en nyopstartet virksomhed, der netop er kommet ind på markedet i første “periode”. 

Det antages, at virksomhed 1 er underlagt en midlertidig kapacitetsbegrænsning, og virksomhed 1 

kan således maksimalt udbyde 4 enheder. Denne antagelse begrundes i flere forhold. For det første 

har en nyopstartet virksomhed oftest ikke samme økonomiske “styrke” som veletablerede virksom-

heder, og virksomheden kan derfor have svært ved at skaffe yderligere kapacitet, for eksempel i form 

af køb af yderligere produktionsmateriel eller udvidelse af de fysiske faciliteter. For det andet kan 

virksomheden, som ny i branchen, have svært ved at udvide på grund af manglende kendskab til 

markedet, og fordi den endnu ikke har opbygget et velfunderet netværk af blandt andet leverandører 

og forhandlere. Begge forhold vil dog ændres i takt med, at virksomheden agerer på markedet, og den 

begrænsning, som forholdene udgør for virksomhedens udbudspotentiale, vil derfor forsvinde med 

tiden. I modellen antages det således, at virksomhed 1 kun er underlagt en kapacitetsbegrænsning i 

første “periode”. 

 

I modellen antages de tre virksomheder at have følgende marginale omkostninger: 

 

 

 

 

Det antages endvidere, at virksomhed 2 efter den første “periode”, hvor virksomhed 1 har eksisteret 

på markedet, ønsker at fusionere med virksomhed 1, fordi virksomhed 2 ønsker at eliminere den 

trussel, som virksomhed 1 vil udgøre i fremtiden, når denne ikke længere er underlagt en kapacitets-

begrænsning. Antagelsen begrundes med, at virksomhed 2 har økonomiske incitament til at fusionere 

med virksomhed 1388. 

 
                                                   
388 Se bilag 4 
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4.3.2.1 Konkurrencesituationen uden en subsidiær tærskel 

Først undersøges, hvordan den nuværende markedssituation ser ud, samt hvordan denne vil udvikle 

sig uden en subsidiær tærskel. 

 

4.3.2.1.a Den nuværende markedssituation 

Da virksomhederne ønsker at maksimere deres profit, vælger de en mængde (qi), som maksimerer 

hver af deres profit baseret på hvilke mængder, de forventer, at de konkurrerende virksomheder væl-

ger. Dette "problem" afspejles af de enkelte virksomheders reaktionsfunktioner, som angiver den 

mængde, der er optimal for en virksomhed at vælge, som en funktion af de mængder, som de kon-

kurrerende virksomheder vælger. 

 

Først opstilles en profitfunktion for hver af virksomhederne på markedet. Profitten ( ) består af virk-

somhedens totale indtjening fratrukket virksomhedens totale omkostninger. Profitfunktionen dannes 

ved at gange virksomhedens indtjening pr. solgte enhed med den mængde enheder, som virksomhe-

den sælger. De tre virksomheders profitfunktioner er dermed følgende: 

 

 

 

Hvor  er den enkelte virksomheds profit, er den mængde en virksomhed producerer,  er virk-

somhedens marginale omkostninger, og P er prisen på markedet. 

 

Indsættes værdien for virksomhedernes marginale omkostninger fås følgende endelige profitfunktio-

ner: 

 

 

 

 

Herefter opstilles reaktionsfunktionen for hver af de tre virksomheder. 

Reaktionsfunktion for virksomhed 1: 
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Reaktionsfunktion for virksomhed 2: 

 

 

Reaktionsfunktion for virksomhed 3: 

 

 

De profitoptimerende mængder findes herefter ved at løse de tre ligninger med tre ubekendte. Først 

indsættes udtrykket for q3, som fås fra reaktionsfunktionen for virksomhed 3, i henholdsvis reakti-

onsfunktionen for virksomhed 1 og virksomhed 2, for at få et simplificeret udtryk for henholdsvis q1 

og q2. 

 

 

 

Nu indsættes det simplificerede udtryk for q2 i det simplificerede udtryk for q1 for at finde den pro-

fitmaksimerende mængde for virksomhed 1. 

 

Den profitmaksimerende mængde for virksomhed 1 er altså 23,5 mio. enheder. Virksomhed 1 er dog, 

som nævnt ovenfor, underlagt en kapacitetsbegrænsning, og kan således maksimalt producere 4 mio. 

enheder. Virksomhed 1 vælger derfor at producere 4 mio. enheder. De resterende virksomheder på 

markedet ved, at virksomhed 1 er underlagt en kapacitetsbegrænsning på 4 mio. enheder, og de vælger 

således deres mængde ud fra dette. 

 

Den mængde, som virksomhed 1 vil vælge at producere, fordi denne er underlagt en kapacitetsbe-

grænsning, indsættes nu i det simplificerede udtryk for q2, for at finde den profitmaksimerende 

mængde for virksomhed 2. 
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Den profitmaksimerende mængde for virksomhed 2 er dermed 38 mio. enheder. 

 

Til sidst indsættes de to mængder i reaktionsfunktionen for virksomhed 3 for at finde denne virksom-

heds profitmaksimerende mængde. 

 

Den profitmaksimerende mængde for virksomhed 3 er dermed 32 mio. enheder. 

 

Den nuværende situation på markedet er dermed således, at virksomhed 1 producerer 4 mio. enheder, 

virksomhed 2 producerer 38 mio. enheder, og virksomhed 3 producerer 32 mio. enheder. Det samlede 

udbud på markedet er dermed 74 mio. enheder389, og markedsprisen er som følge af dette 23390. Der 

er altså tale om et marked, hvor der eksisterer to store spillere, virksomhed 2 og virksomhed 3, der 

hver især har en markedsandel på henholdsvis ca. 51% og 43%391. Den tredje spiller på markedet, 

virksomhed 1, har grundet kapacitetsbegrænsningerne blot ca. 5% af markedet392. 

 

Virksomhed 1 har under den nuværende markedssituation en omsætning på 92 mio. kr.393, og opnår 

en profit på 60 mio. kr.394. Virksomhed 2 og virksomhed 3 har langt større markedsandele, og har 

derfor en markant større omsætning, og opnår dermed en langt større profit end virksomhed 1. Virk-

somhed 2 har en omsætning på 874 mio. kr.395 og opnår en profit på 722 mio. kr.396. Virksomhed 3 

har en omsætning på 736 mio. kr.397 og opnår en profit på 512 mio. kr.398. 

  

                                                   
389 Q=q1+q2+q3=4+38+32=74 
390 P=60-1/2*Q = 60-1/2*74=23 
391 Markedsandel for virksomhed 2 = 38/74*100 ≈ 51,4%. Markedsandel for virksomhed 3 = 32/74*100 ≈ 43,2% 
392 Markedsandel for virksomhed 1 = 4/74*100 ≈ 5,4% 
393 OmsætningV1=23*4=92 
394  
395 OmsætningV2=23*38=874 
396  
397 OmsætningV3=23*32=736 
398  
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Velfærden 

Den samlede velfærd i samfundet (TV) består, som nævnt i afsnit 4.1.2, både af forbrugervelfærden 

(CS) og producentoverskuddet (PS). Velfærden vil under den nuværende markedssituation dermed 

være som følger. 

 

Forbrugervelfærden, der er forskellen mellem den pris, som forbrugerne er villige til at betale, og den 

pris, de faktisk betaler, kan ses som det skraverede areal i figur 6 nedenfor. 

 
Figur 6: Forbrugervelfærden under den nuværende markedssituation, egen tilvirkning 

 

Forbrugervelfærden er under den nuværende markedssituation følgende: 

 

Forbrugervelfærden er dermed ca. 1,4 mia. 

 

Producentoverskuddet består af virksomhedernes samlede profit, og er under den nuværende mar-

kedssituation følgende: . Producentoverskuddet er dermed ca. 1,3 mia. 

 

Den samlede velfærd i samfundet er således følgende:  

Den samlede velfærd i samfundet er således ca. 2,7 mia. under de nuværende markedsforhold. 

 

Under den nuværende situation på markedet er velfærden således fordelt nogenlunde ligeligt mellem 

forbrugerne og virksomhederne. 
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4.3.2.1.b Den fremtidige markedssituation 

Virksomhed 2 ønsker, som tidligere nævnt, at fusionere med virksomhed 1. En fusion er kun under-

lagt kontrol i Danmark, hvis den opfylder en af de to omsætningstærskler399. I dette tilfælde, er det 

imidlertid kun relevant at se på den tærskel, der kræver, at parterne tilsammen har en omsætning på 

900 mio. kr., og at hver af parterne har en omsætning på minimum 100 mio. kr. En fusion mellem 

virksomhed 1 og virksomhed 2 vil ikke være underlagt fusionskontrol, selvom parterne tilsammen 

har en omsætning på over 900 mio. kr., da virksomhed 1 blot har en omsætning på 92 mio. kr. og 

dermed ikke møder omsætningstærsklens krav. Den påtænkte fusion kan således frit gennemføres. 

Som det kan ses af analysen i afsnit 4.3.2.1a, har virksomhed 1 alene en markedsandel på ca. 5%, og 

det kan derfor umiddelbart virke uproblematisk, at fusionen ikke er underlagt kontrol, da den ikke vil 

føre til en stor ændring af virksomhed 2’s position på markedet. Fusionens effekt undersøges dog 

nærmere i dette afsnit. 

 

Da virksomhed 2 har et økonomisk incitament til at lukke virksomhed 1 efter fusionen400, bevirker 

fusionen, at virksomhed 1 elimineres fra markedet således, at der nu kun er to aktører tilbage på 

markedet, nemlig virksomhed 2 og virksomhed 3. 

 

Den samlede efterspørgsel på markedet er nu udtrykt ved følgende lineære efterspørgselsfunktion: 

 

Hvor  

 

Selvom virksomhed 2 er fusioneret med virksomhed 1, producerer denne fortsat til en marginalom-

kostning på 4. Købet af virksomhed 1 har ikke ændret på virksomhed 2’s marginale omkostninger, 

dels fordi købet er en engangsudgift, som ikke påvirker virksomhedens marginale omkostninger, og 

dels fordi virksomhed 2 har valgt at lukke virksomhed 1 og dermed producerer som hidtil. 

 

Virksomhed 3 producerer fortsat til en marginalomkostning på 7. De to tilbageværende virksomheder 

vil dermed have følgende profitfunktioner: 

 

                                                   
399 Se nærmere i afsnit 3.1.3 
400 Se bilag 4 
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De to tilbageværende virksomheder vil søge at profitmaksimere og vælger derfor en mængde ud fra, 

hvad det forventes, at den anden vil vælge. Selvom der kun er to virksomheder tilbage på markedet, 

antages det, at disse ikke vil søge at agere som en monopolist ved at koordinere deres adfærd401. Dette 

leder til følgende reaktionsfunktioner: 

Reaktionsfunktion for virksomhed 2: 

 

 

Reaktionsfunktion for virksomhed 3: 

 

 

De profitmaksimerende mængder findes herefter ved at indsætte de to udtryk i hinanden. 

 

 

Den profitmaksimerende mængde for virksomhed 2 vil dermed være 39⅓ mio. enheder, og virksom-

hed 2 vil dermed producere 39.333.333,33 enheder. Den profitmaksimerende mængde for virksom-

hed 3 vil være 33⅓ mio. enheder, og virksomhed 3 vil således producere 33.333.333,33 enheder. 

 

Den samlede udbudte mængde bliver dermed 72.666.666,66 enheder402 og markedsprisen vil være 

23,67 kr.403 Markedsprisen stiger fra 23 til 23,67 som følge af fusionen, og der er således tale om en 

mindre prisstigning. 

 

Virksomhedernes profit vil efter fusionen være følgende: 

                                                   
401 Risikoen for koordinerede virkning udelades, idet formålet med analysen blot er at vise, at velfærden under den 
fremtidige markedssituation er mindre uden den subsidiære tærskel. Da dette kan påvises ved kun at se på den situation, 
hvor virksomhederne ikke samarbejder, er det uvedkommende for analysens formål at undersøge det yderligere vel-
færdstab, der eventuelt kan opstå som følge af koordination efter fusionen.   
402  
403  
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Begge virksomheder opnår en øget profit efter fusionen, hvilket skyldes, at fusionen har elimineret 

en konkurrent fra markedet. Virksomhed 2 opnår en stigning i profitten på ca. 51,7 mio. kr.404 ved at 

opkøbe virksomhed 1405. Virksomhed 2 vil derfor umiddelbart kun være villig til at betale 51,7 mio. 

kr. for virksomhed 1, selvom denne før fusionen opnåede en profit på 60 mio. kr. Da virksomhed 1 

ikke fremover vil være underlagt en kapacitetsbegrænsning, vil markedssituationen uden fusionen 

ikke svare til den nuværende markedssituation, og virksomhed 2 vil dermed være villig til at betale 

mere end virksomhed 1’s nuværende profit, endda op til hele 277,5 mio. kr.406, hvilket er forskellen 

mellem den profit, som virksomhed 2 vil opnå i fremtiden henholdsvis med eller uden en fusion med 

virksomhed 1. 

 

Velfærden 

Velfærden vil under den fremtidige markedssituation, hvis der ikke indføres en subsidiær tærskel 

baseret på transaktionens værdi, være som følger. 

 

Forbrugervelfærden kan ses som det skraverede areal i figur 7 nedenfor. 

 
Figur 7: Forbrugervelfærden under den fremtidige markedssituation uden en subsidiær tærskel, egen tilvirk-

ning 

                                                   
404  
405 Den øgede profit opretholdes kun i én periode, da der som tidligere nævnt træder en ny virksomhed ind på markedet 
i perioden efter 
406 773,67-496,13≈277,5 (Se bilag 4) 
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Forbrugervelfærden vil under den fremtidige markedssituation være følgende: 

 

Forbrugervelfærden vil dermed være ca. 1,3 mia. Forbrugervelfærden er reduceret under den fremti-

dige markedssituation, og der ses en ændring i forbrugervelfærden på næsten 50 mio.407. 

 

Producentoverskuddet vil under den fremtidige markedssituation være: 

 

Producentoverskuddet vil dermed være lidt mere end 1,3 mia. I modsætning til forbrugervelfærden 

øges producentoverskuddet, hvor der ses en stigning på ca. 35 mio.408. 

 

Den totale samfundsvelfærd vil under den fremtidige markedssituation være følgende: 

 

Den samlede velfærd vil dermed være ca. 2,6 mia. Selvom producentoverskuddet stiger, falder den 

samlede velfærd i samfundet, og ændringen er på over 13 mio.409. 

 

Fusionen fører altså til en negativ ændring af den totale velfærd. Det, at fusionen ikke er underlagt 

kontrol efter de nuværende tærskler, fordi virksomhed 1 har en lav omsætning, er således ikke opti-

malt. Hvis der kun findes tærskler, der er baseret på de deltagende virksomheders omsætning, bliver 

alle de potentielt skadelige fusioner dermed ikke fanget. 

 

4.3.2.2 Konkurrencesituationen med en subsidiær tærskel 

Indføres en subsidiær tærskel, som er baseret på transaktionens værdi frem for virksomhedernes om-

sætning således, at en fusion er underlagt fusionskontrol, hvis transaktionsværdien er større end mål-

virksomhedens profit, vil fusionen være underlagt reglerne om fusionskontrol, hvilket vil medføre, at 

konkurrencemyndighederne har mulighed for at forhindre fusionen. På baggrund af den påviste effekt 

på velfærden i forrige afsnit antages det, at konkurrencemyndighederne ikke vil godkende fusionen. 

Markedssituationen er dermed således, at der fortsat er tre virksomheder på markedet, og den samlede 

efterspørgsel er derfor udtrykt ved følgende lineære efterspørgselsfunktion: 

 

                                                   
407  
408  
409  



103 
 

Hvor  

Virksomhederne søger, som tidligere angivet, at maksimere deres egen profit ved at vælge at produ-

cere og udbyde en mængde ud fra, hvad det forventes, at de øvrige virksomheder vil vælge. 

 

De tre virksomheder vil i den fremtidige markedssituation, hvor der er indført en subsidiær tærskel, 

have følgende profitfunktioner: 

 

 

 

 

Hvilket resulterer i følgende reaktionsfunktioner. 

Reaktionsfunktion for virksomhed 1: 

 

 

Reaktionsfunktion for virksomhed 2: 

 

 

Reaktionsfunktion for virksomhed 3: 

 

 

Udtrykket for q3, som fås fra virksomheds 3’s reaktionsfunktion, indsættes i reaktionsfunktionerne 

for virksomhed 1 og virksomhed 2 for at få et simplificerede udtryk for henholdsvis q1 og q2. 

 

 

 

Nu indsættes det simplificerede udtryk for q2 i det simplificerede udtryk for q1 for at finde den pro-

fitmaksimerende mængde for virksomhed 1. 
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Virksomhed 1 er ikke længere underlagt kapacitetsbegrænsninger og vil derfor vælge at producere en 

mængde på 23,5 mio. enheder. 

 

Herefter indsættes den fundne værdi i det simplificerede udtryk for q2 for at finde den profitmaksi-

merende mængde for virksomhed 2. 

 

Virksomhed 2 vil således vælge at producere 31,5 mio. enheder. 

 

Til sidst indsættes de to værdier i reaktionsfunktionen for virksomhed 3 for at finde den profitmaksi-

merende mængde for virksomhed 3. 

 

Virksomhed 3 vil dermed vælge at producere 25,5 mio. enheder. 

 

De tre virksomheder vil producere henholdsvis 23,5 mio. enheder, 31,5 mio. enheder og 25,5 mio. 

enheder. Det samlede output på markedet vil dermed være 80,5 mio. enheder410, hvilket vil føre til en 

markedspris på 19,75 kr.411. 

 

Under denne fremtidige markedssituation, hvor der er indført en subsidiær tærskel, vil virksomhe-

derne opnå følgende profitter: 

 

 

 

Virksomhed 1 har i dette fremtidsscenarie overtaget en markant større del af markedet og opnår der-

med en profit på ca. 276,13 mio. kr. Til sammenligning opnår virksomhed 2 og virksomhed 3 en 

profit på henholdsvis ca. 496,13 mio. kr. og ca. 325,13 mio. kr. Virksomhed 1, der ellers kun er en 

lille spiller på markedet under den nuværende markedssituation, vil altså vokse sig markant større og 

                                                   
410 Q=23,5+31,5+25,5=80,5 
411  
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udgøre en væsentlig konkurrent til de to andre virksomheder, hvis denne fortsætter med at eksisterer 

på markedet og ikke opkøbes af virksomhed 2. 

 

Velfærden 

Velfærden under den fremtidige markedssituation, hvis der indføres en subsidiær tærskel baseret på 

transaktionens værdi, vil være som følger. 

 

Forbrugervelfærden kan ses som det skraverede areal bestående af “A” og “B” i figur 8 nedenfor. 

 
Figur 8: Forbrugervelfærden under den fremtidige markedssituation med en subsidiær tærskel, egen tilvirk-

ning 

 

Forbrugervelfærden vil under den fremtidige markedssituation med den subsidiære tærskel være 

følgende: 

 

Forbrugervelfærden vil dermed være ca. 1,6 mia. Forbrugervelfærden i dette fremtidsscenarie er hø-

jere, end hvis der ikke indføres en subsidiær tærskel. Nærmere bestemt er der en forskel i forbruger-

velfærden på ca. 300 mio.412, hvilket også ses i figur 8 ovenfor, hvor arealet “B” er udtryk for den 

ekstra forbrugervelfærd, der eksisterer ved en indførelse af den subsidiære tærskel. 

 

                                                   
412  
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Producentoverskuddet vil under den fremtidige markedssituation, hvor der indføres en subsidiær 

tærskel, være følgende:  

Producentoverskuddet vil dermed være ca. 1,1 mia. under dette fremtidsscenarie. Sammenlignet med 

det alternative fremtidsscenarie, hvor der ikke er indført en subsidiær tærskel, opnår virksomhederne 

samlet set lavere profitter, hvilket fører til et lavere producentoverskud, med en forskel på ca. 232 

mio.413. I modsætning til forbrugervelfærden er producentoverskuddet lavere i dette fremtidsscenarie. 

Dette skyldes at virksomhed 1 stadig befinder sig på markedet, og har vokset sig større, og således 

udgør en væsentlig konkurrent til de øvrige virksomheder på markedet. Den øgede konkurrence fører, 

som vist ovenfor, til en lavere markedspris, der er skyld i det lavere producentoverskud på trods af en 

øget mængde af omsatte varer på markedet. 

 

Den totale samfundsvelfærd vil under dette fremtidsscenarie være følgende: 

 

Der er tale om en ændring på ca. 68 mio.414 sammenlignet med det alternative fremtidsscenarie uden 

en subsidiær tærskel, medfører indførelsen af en subsidiær tærskel, baseret på transaktionens værdi, 

således en forbedring af samfundsvelfærden. 

 

4.3.3 Opsummering 

Indførelsen af en subsidiær tærskel, som er baseret på transaktionens værdi således, at en fusion er 

underlagt kontrol, hvis transaktionsværdien er højere end målvirksomhedens profit, vil højst sand-

synligt ikke påvirke iværksætteres incitament til at starte egen virksomhed. Indførelsen af tærsklen 

vil dermed ikke have den ellers frygtede negative effekt på antallet af virksomheder på markedet. 

 

Uden den subsidiære tærskel kan en fusion, hvor en stor spiller på markedet opkøber en lille nyop-

startet virksomhed, der endnu ikke har nået en omsætning, der er over tærskelværdiens grænse, frit 

gennemføres. Dette bevirker, at der i fremtiden vil være et mindre udbud på markedet, som resulte-

rer i en prisstigning på markedet. Resultaterne415 fra de foretaget analyser viser, at hvis der ikke ind-

føres en subsidiær tærskel, vil både forbrugervelfærden og den totale samfundsvelfærd, under de i 

modellen analyserede forhold, falde. De nuværende tærskler opfanger dermed ikke alle de potentielt 

skadelige fusioner. Indføres der derimod en subsidiær tærskel baseret på transaktionens værdi, er 

                                                   
413  
414  
415 Se oversigt over resultaterne i bilag 5 
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fusionen underlagt kontrol, og kan følgeligt forhindres. Dette bevirker, at der er et større udbud og 

en lavere pris, end hvis tærsklen ikke var indført. Indføres en subsidiær tærskel, vil både forbruger-

velfærden og den totale velfærd, under de i modellen analyserede forhold, være større end i det sce-

narie, hvor der ikke var indført er sådan tærskel. 

 

4.4 Delkonklusion 

Det kan på baggrund af ovenstående analyser konkluderes, at anvendelsen af begge instrumenter har 

en væsentlig betydning for velfærden i samfundet. 

 

Analysen i afsnit 4.2.1 viser, at tilstedeværelsen af en “maverick”-virksomhed øger den udbudte 

mængde på markedet og således sikrer en lavere markedspris. Tilstedeværelsen af en “maverick”-

virksomhed udligner endvidere forskellen mellem virksomhedernes markedsandele på markedet. At 

tilstedeværelsen af en “maverick”-virksomhed på markedet fører til en lavere markedspris, bevirker 

også, at virksomhederne opnår lavere profitter, hvilket fører til at fald i producentoverskuddet. Ud fra 

et velfærdsmæssigt synspunkt, er dette umiddelbart en uhensigtsmæssig konsekvens. Den lavere mar-

kedspris fører dog samtidig til en stigning i forbrugervelfærden, dels som følge af, at forbrugerne nu 

skal betale mindre for de producerede varer og dels, fordi der opfanges en større del af efterspørgslen. 

Da stigningen i forbrugervelfærden er større end faldet i producentoverskuddet, bevirker dette, at den 

samlede velfærd i samfundet stiger. Tilstedeværelsen af en “maverick”-virksomhed medfører dog 

også et øget velfærdstab som følge af “productive inefficiency”, men dette opvejes af, at der, som 

følge af “maverick”-virksomhedens adfærd på markedet, opfanges en større del af efterspørgslen. Det 

kan således konkluderes, at tilstedeværelsen af en “maverick”-virksomhed på markedet, under de i 

modellen analysere markedsforhold, har en positiv effekt på samfundsvelfærden, da der er tale om en 

Kaldor-Hicks-efficient markedssituation. 

 

Analysen i afsnit 4.2.2 viser, at fusionen med en “maverick”-virksomhed mindsker den udbudte 

mængde, der fører til en højere markedspris. Dette skyldes, at en fusion øger koncentrationen på 

markedet, hvilket generelt vil føre til en højere pris, og prisen stiger yderligere, når fusionen involve-

rer en “maverick”-virksomhed. Tillades fusionen med en “maverick”-virksomhed, vil dette endvidere 

føre til en markedssituation med større og mere dominerende virksomheder. Den højere pris medfø-

rer, at virksomhederne opnår en øget profit, hvilket fører til en stigning i producentoverskuddet. Ud 

fra et velfærdsmæssigt synspunkt er dette umiddelbart en positiv konsekvens. Den højere markedspris 
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fører dog også til et fald i forbrugervelfærden, hvilket bevirker, at den samlede velfærd mindskes. 

Fusionen minimerer dog dødvægtstabet som følge af “productive inefficiency”, i det tilfælde, hvor 

“maverick”-virksomheden er en mindre efficient producent end de øvrige virksomheder på markedet. 

Dette opvejer dog ikke de negative konsekvenser ved fusionen, og det kan således konkluderes, at 

hvis fusionen med en “maverick”-virksomhed tillades, vil det, under de i modellen analyserede mar-

kedsforhold, have en negativ effekt på samfundsvelfærden. Denne negative effekt vil blive yderligere 

forstærket i det tilfælde, at de tilbageværende virksomhederne, som følge af, at “maverick”-virksom-

heden ikke længere er til stede på markedet, søger at koordinere deres adfærd. Der vil være negative 

effekter, dels fordi fusionen vil føre til ensidige virkninger, som forstærkes af, at det er en “maverick”-

virksomhed, der elimineres, og dels fordi elimineringen af “maverick”-virksomheden vil øge risikoen 

for koordinerede virkninger. Der er derfor ikke tale om en Kaldor-Hicks-efficient markedssituation. 

 

Ifølge argumentationen i afsnit 4.3.1 vil indførelsen af en subsidiær tærskel, baseret på transaktionens 

værdi således, at en fusion er underlagt kontrol, hvis transaktionsværdien er højere end målvirksom-

hedensprofit, ikke påvirke incitamentet blandt iværksættere til at starte en ny virksomhed. Analysen 

i afsnit 4.3.2.1 viser, at de nuværende tærskler ikke opfanger alle de potentielt skadelige fusioner, idet 

en fusion, hvor en stor spiller på markedet køber en lille nyopstartet virksomhed, frit kan gennemfø-

res, uden at denne underlægges kontrol. Analysen i afsnit 4.3.2.2 viser, at indførelsen af en subsidiær 

tærskel, under de i modellen analyserede markedsforhold, vil medføre en større udbudt mængde, og 

dermed sikre en lavere markedspris, end hvis der ikke indføres en sådan tærskel. Den lavere mar-

kedspris fører til, at virksomhederne opnår en lavere profit, hvilket mindsker producentoverskuddet, 

der ud fra et velfærdsmæssigt synspunkt umiddelbart vil være en uhensigtsmæssig konsekvens. Den 

lavere markedspris fører dog også til en stigning i forbrugervelfærden således, at den samlede velfærd 

i samfundet er større, hvis der er indført en subsidiær tærskel. Dette skyldes, at fusionen nu er under-

lagt kontrol, og således kan forhindres, hvis der er risiko for, at den vil have en negativ effekt på 

samfundsvelfærden. Det kan således konkluderes, at indførelsen af en subsidiær tærskel, der er base-

ret på transaktionens værdi, i det ovenfor analyserede tilfælde, vil have en positiv effekt på samfunds-

velfærden, da der vil være tale om en Kaldor-Hicks-efficient markedssituation. Det kan dog ikke 

udelukkes, at resultatet vil være anderledes under andre markedsforhold. 
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Kapitel 5: Integreret analyse 
Kapitlet behandler problemerne ved instrumenterne, der blev fastlagt i den juridiske og økonomiske 

analyse. Gennemgangen af resultaterne fra disse analyser efterfølges af forslag til forbedringer af de 

nuværende regler, der sker under hensyn til det i loven fastsatte formål om samfundsøkonomisk effi-

ciens. 

 

5.1 ”Maverick”-instrumentet 

I dette afsnit foreslås ændringer, som skal optimere reglerne om fusionskontrol og anvendelsen heraf 

i relation til “maverick”-instrumentet. Afsnittet indledes med en kort præsentation af resultaterne fra 

henholdsvis den juridiske og den økonomiske analyse af instrumentet. 

 

5.1.1 Resultatet af den juridiske analyse 
Den juridiske analyse i kapitel 3 har vist, at anvendelsen af “maverick”-begrebet i forbindelse med 

vurderingen af risikoen for, at en fusion vil hæmme den effektive konkurrence, er forbundet med en 

del usikkerhed. For det første er det et problem, at “maverick”-begrebet ikke er et klart defineret og 

velafgrænset begreb, da dette skaber usikkerhed omkring hvilke kriterier, der skal være opfyldt, for 

at en virksomhed vil blive kategoriseret som en “maverick”. Aktører på markedet, der ønsker at fusi-

onerer, kan således ikke på forhånd vurdere, om de udgør en “maverick”-virksomhed, hvilket skaber 

usikkerhed omkring deres retsstilling. For det andet er det et problem, at anvendelse af “maverick”-

begrebet i praksis ikke stemmer overens med den måde, hvorpå det er angivet, at begrebet skal an-

vendes i EU-Kommissionens retningslinjer. Dette bevirker, at der er usikkerhed omkring, hvornår det 

vil have en betydning for godkendelse af en fusion, at en af parterne eller en tredjepart på markedet 

er en “maverick”-virksomhed. Aktører på markedet, der ønsker at fusionere, kan således ikke på for-

hånd vurdere sandsynligheden for, at en påtænkt fusion vil blive godkendt, hvilket skaber usikkerhed 

omkring deres retsstilling. Den nuværende udformning af reglerne om fusionskontrol og anvendelsen 

heraf bevirker dermed, at der er en usikker retstilstand. 

 

5.1.2 Resultatet af den økonomiske analyse 
Den økonomiske analyse i kapitel 4 har vist, at “maverick”-virksomheder spiller en særlig rolle, idet 

tilstedeværelsen af en “maverick”-virksomhed kan have en positiv effekt på samfundsvelfærden, her-

under særligt forbrugervelfærden i form af lavere priser. Analysen har endvidere vist, at fusioner, 

som involverer “maverick”-virksomheder, kan være særligt skadelige for samfundsvelfærden, idet en 
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fusion med en “maverick”-virksomhed har en større negativ effekt på den totale velfærd end en fu-

sion, der ikke involverer en “maverick”-virksomhed. Den økonomiske analyse har således vist, at 

fusioner med “maverick”-virksomheder, baseret på de i modellen antagne markedsforhold, for så vidt 

muligt bør forhindres. 

 

5.1.3 Forslag til optimering af dansk fusionskontrol i relation til ”maverick”-instrumentet 
Ud fra ovenstående resultater kan det konkluderes, at det er vigtigt at “beskytte” “maverick”-virk-

somheder fra overtagelser, der kan resultere i, at virksomheden fjernes fra markedet, da tilstedevæ-

relsen af denne type af virksomheder øger samfundsvelfærden. Det, at der i forbindelse med den 

nuværende anvendelse af “maverick”-begrebet er fokus på, om en fusion eliminerer en “maverick”-

virksomhed, er således ønskeligt i forhold til lovens mål om at opnå en efficient ressourceanvendelse. 

Selvom der ud fra reglerne, som de er i dag, er usikkerhed forbundet med anvendelsen af “maverick”-

begrebet, bør dette dermed ikke føre til, at instrumentet kasseres. I stedet bør selve “maverick”-be-

grebet og anvendelsen heraf søges klarlagt således, at usikkerheden omkring instrumentet minimeres. 

Dette kræver dels en skarpere definition af “maverick”-begrebet og dels, at der fastlægges klare og 

utvetydige retningslinjer for anvendelsen af begrebet. 

 

Det anbefales, at der i forbindelse med konkurrencelovens § 12c, stk. 2 indsættes en ikke udtømmende 

liste over, hvilke instrumenter, herunder “maverick”-instrumentet, som Konkurrence- og Forbruger-

styrelsen kan inddrage i vurderingen af, om en fusion vil hæmme den effektive konkurrence betyde-

ligt. Dette skal sikre, at det i forbindelse med vurderingen af fusionen undersøges, om en af parterne 

i fusionen er en “maverick”-virksomhed. Det anbefales endvidere, at der i forarbejderne til den ænd-

ringslov, der skal indføre ovenstående, angives en definition af “maverick”-begrebet. Denne defini-

tion skal dog være af mere generel karakter, da dette skal sikre en vis fleksibilitet således, at “mave-

rick”-begrebet kan udvikle sig i takt med samfundet. Det anbefales dog, at “maverick”-begrebet de-

fineres nærmere i den danske vejledning om fusionskontrol416 således, at vejledningen angiver hvilke 

faktorer, der fører til, at en virksomhed kan kategoriseres som en “maverick”-virksomhed. Det anbe-

fales endvidere, at det i vejledningen præciseres, hvilken betydning det kan have for en potentiel 

fusion, at denne omfatter en “maverick”-virksomhed, herunder at dette vil indgå i vurderingen af 

risikoen for både ensidige og koordinerede virkninger. Formålet med dette er at forhindre, at den 

usikkerhed, som er skabt på baggrund af den uoverensstemmende anvendelse af begrebet i EU-regi, 

                                                   
416 Fusionskontrol, vejledning, Juni 2018, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
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ikke føres videre i dansk ret. Selvom det af Kommissionens retningslinjer kun fremgår, at “mave-

rick”-begrebet anvendes i forbindelse med vurderingen af risikoen for koordinerede virkninger, ses 

begrebet i praksis også anvendt i forbindelse med vurderingen af risikoen for ensidige virkninger417. 

En præcisering af, at “maverick”-begrebet anvendes både ved vurderingen af ensidige og koordine-

rede virkninger, stemmer således overens med konkurrencelovens forarbejder, der angiver, at praksis 

fra Kommissionen er vejledende for forståelsen af de danske regler418. Præciseringen af anvendelsen 

af begrebet foreslås indført i vejledningen, selvom denne ikke er bindende for konkurrencemyndig-

hederne eller de danske domstole, da dette giver mulighed for at tilpasse anvendelsen af begrebet, 

hvis denne senere præciseres anderledes i EU-regi end det netop foreslåede. 

 

5.2 Tærskel-instrumentet 

I dette afsnit foreslås ændringer, der skal optimere reglerne om fusionskontrol og anvendelsen heraf 

i relation til de nuværende tærskelværdier. Afsnittet indledes med en kort præsentation af resultaterne 

fra henholdsvis den juridiske og den økonomiske analyse. 

 

5.2.1 Resultatet af den juridiske analyse 
Den juridiske analyse i kapitel 3 af de nuværende tærskelværdier, der er gældende inden for dansk 

fusionskontrol, viser, at det ikke er alle fusioner, der bliver underlagt fusionskontrol, selvom de po-

tentielt vil kunne have en skadelig effekt på konkurrencen på markedet. De nuværende tærskler med-

fører blandt andet, at fusioner med små virksomheder ikke bliver underlagt fusionskontrol, selvom 

disse kan have en stor betydning på markedet, da det udelukkende er virksomhedernes omsætning, 

der vurderes ud fra. En virksomheds omsætning vil dog ikke altid være retvisende i forhold til, hvilken 

effekt fusionen vil have på konkurrencen. De nuværende tærskelværdier medfører dermed, at der 

opstår problematikker, når fusioner kan gennemføres, uden at disse underlægges kontrol, når der er 

risiko for, at fusionen vil være skadelig for konkurrencen. Analysen resulterer derfor i, at det er nød-

vendigt at vurdere, hvorvidt der er behov for en ændring af de nuværende tærskelværdier, eller om 

der kunne være behov for en subsidiær tærskel, der kan fungere ved siden af de nuværende tærskler. 

 

5.2.2 Resultatet af den økonomiske analyse 
Den økonomiske analyse i kapitel 4 viser, hvordan en subsidiær tærskel ville kunne have indflydelse 

på velfærden i samfundet. Den subsidiære tærskel, baseret på en fusions transaktionsværdi, vil 

                                                   
417 Se afsnit 3.2.2 
418 Se nærmere i afsnit 3.1.1.4 
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medføre, at flere fusioner vil blive underlagt fusionskontrol. Dette vil dog ikke umiddelbart have 

nogen indflydelse på antallet af nye virksomheder, der etableres på markedet, da incitamentet for 

iværksættere til at starte en virksomhed ikke vil blive mindsket af, at der vil være risiko for, at virk-

somheden i en fremtidig fusion vil blive underlagt fusionskontrol, hvilket vil medføre, at processen 

bliver mere omkostningsfuld og tidskrævende. Analysen viser, at de nuværende tærskler ikke opfan-

ger alle fusioner, der potentielt kan være skadelig for konkurrencen på markedet, da fusioner med 

mindre virksomheder, der ikke møder tærsklernes omsætningsgrænser, frit kan gennemføres. En ind-

førelse af en subsidiær tærskel, som er baseret på transaktionens værdi, vil derimod medføre, at der 

vil være en større udbudt mængde, hvilket vil sikre en lavere markedspris. Dette vil medføre en stig-

ning i forbrugervelfærden, og selv om der vil være et fald i producentoverskuddet, vil den samlede 

velfærd stige. Der vil dermed være en positiv effekt på samfundsvelfærden, hvis der indføres en sub-

sidiær tærskel, der er baseret på transaktionens værdi, da det vil være en Kaldor-Hicks-efficient mar-

kedssituation, der opnås. 

 

5.2.3 Forslag til optimering af dansk fusionskontrol i relation til de nuværende tærskler 
Ud fra ovenstående resultater kan det konkluderes, at de nuværende tærskler ikke fungerer optimalt, 

da de udelukkende er baseret på de deltagende virksomheders omsætning, og dermed ikke fanger alle 

de potentielt skadelige fusioner. Det er derfor relevant at overveje, om alternative tærskler bør indfø-

res for at sikre, at færre potentielt skadelige fusioner kan gennemføres uden at de underlægges kontrol. 

De danske konkurrencemyndigheder har ligeledes undersøgt, hvorvidt tærskelværdierne fungerer op-

timalt, og konstaterede i den forbindelse, at der er behov for ændringer af tærsklerne. 

 

5.2.3.1 Alternative tærskler 
I forbindelse med overvejelsen af alternative tærskler, er det relevant at se på, hvilke former for tærsk-

ler andre sammenlignelige lande har indført. Nogle har indført tærskler, som ikke kun er baseret på 

de deltagende virksomheders omsætning, men også på andre faktorer. Disse kan tjene til inspiration 

i forbindelse med et forslag til en ændring af de danske regler i et forsøg på at minimere antallet af 

potentielt skadelige fusioner, der gennemføres uden at være underlagt kontrol. 

 

Storbritannien 

I Storbritannien kan en fusion underlægges fusionskontrol, hvis den er omfattet af definitionen af, at 

der foreligger en “relevant fusionssituation”. Der er tre betingelser, der skal være opfyldt, før dette er 
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tilfældet419. En af disse betingelser angår tærskelværdier, der vil medføre en anmeldelsespligt for 

fusionen. Betingelsen angående tærskelværdierne er, at fusionen enten er omfattet af omsætnings-

tærsklen, der bestemmer, at der skal være en omsætningen på over 70 mio. GBP, eller at fusionen 

opfylder kravene til den såkaldte forsyningstest. Forsyningstesten indebærer, at virksomhederne efter 

fusionen sammen vil levere eller erhverve mindst 25% af alle varer eller tjenesteydelser af en bestemt 

art, der leveres i Storbritannien, eller en væsentlig del heraf, samt at fusionen resulterer i en stigning 

af levering eller erhvervelse af denne art. De to øvrige betingelser angår, hvornår der er tale om en 

fusion, og hvornår en fusion tidsmæssigt må være vedtaget, hvorfor disse betingelser ikke er relevante 

i nærværende sammenhæng. Endvidere er der i Storbritannien indført en sektorspecifik tærskelværdi, 

der blandt andet gælder for sektorerne kvanteteknologi og computerbehandling, hvor der gælder en 

omsætningstærskel på 1 mio. GBP420. De omtalte tærskler afgør ikke, hvornår en fusion skal under-

lægges kontrol, men derimod hvornår en fusion kan underlægges kontrol, da det i Storbritannien er 

frivilligt, om parterne vil anmelde en påtænkt fusion. Virksomhederne vælger derfor selv, om de vil 

anmelde den påtænkte fusion, men konkurrencemyndighederne har dog mulighed for senere at gribe 

ind over for fusionen, hvis det vurderes, at fusionen potentielt kan begrænse konkurrencen betyde-

ligt421. 

 

Australien 

Der er i Australien ikke nogen tærskelværdier, der skal være mødt, for at en påtænkt fusion vil være 

underlagt fusionskontrol. Der eksisterer i stedet en test, hvormed formålet er, at der ikke må ske er-

hvervelser, der vil medføre, at konkurrencen på et hvilket som helst marked mindskes væsentligt, 

medmindre der gives tilladelse422. Da testen omfatter hvilket som helst marked, er der ikke noget krav 

om, at det skal ramme et betydeligt eller væsentligt marked, hvorfor det kan være et stort eller et 

mindre lokalt marked. Erhvervelsen gælder for juridiske personer, men også for fysiske personer. 

Endvidere gælder bestemmelsen ikke kun for fusioner, men for alle former for erhvervelser. I denne 

bedømmelse inddrages der flere forskellige forhold til vurderingen af fusionens effekt på markedet423. 

 

                                                   
419 CMA, Competition & Markets Authority, Mergers: Guidance on the CMA’s jurisdiction and procedure, side 15-16 
og The Enterprise Act 2002, section 23 
420 The Enterprise Act 2002, order 2018, nr. 2 http://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/593/pdfs/uksi_20180593_en.pdf 
side 1 
421 Rapport fra udvalget om ændring af fusionskontrolreglerne, december 2008, side 67 
422 Competition and consumer act 2010 section 50 
423 Competition and consumer act 2010 section 50, stk. 3 
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Selvom der ikke er nogen egentlig tærskelværdi, der afgør, om en fusion skal underlægges fusions-

kontrol, så anbefaler den australske konkurrencemyndighed, ACCC424, at der sker en anmeldelse af 

fusionen, hvis to forhold er opfyldt425. Det første forhold omfatter, hvis fusionen angår to virksomhe-

der, som har produkter eller tjenesteydelser, der er substitutter eller komplementer til hinanden. Det 

andet forhold angår, hvis fusionen vil medføre, at virksomhederne sammen opnår en markedsandel 

på over 20%. Den australske “tærskel” for, hvornår de australske konkurrencemyndighederne bør 

undersøge en fusion nærmere, er således baseret på virksomhedernes samlede markedsandel. Begrun-

delsen for, at der kun er tale om en anbefaling, er, at det er frivilligt, om en fusion skal anmeldes eller 

ej. Incitamentet til at anmelde fusionen hænger sammen med de sanktioner, der kan gøres gældende 

af ACCC, hvis den australske konkurrencelov ikke overholdes426. 

 

Tyskland og Østrig 

I Tyskland og Østrig er der indført en subsidiær tærskel, som blandt andet er baseret på transaktionens 

værdi. Tyskland og Østrig har i den forbindelse udstedt en fælles vejledning427, hvoraf det fremgår, 

at Østrigs regler er fastsat ud fra inspiration fra de tyske regler. I det følgende vil det derfor kun være 

de tyske regler, der bliver inddraget, da der gælder samme regler for begge lande. Den subsidiære 

tærskel er udformet således, at en fusion, hvis den opfylder de øvrige krav i tærsklen, skal underlæg-

ges kontrol, hvis værdien af vederlaget for købet af målvirksomheden er over 400 mio. EUR428. Den 

subsidiære tærskel fungerer ved siden af de hidtidige omsætningstærskler. Formålet med indførelsen 

af denne subsidiære tærskel var, at den skulle være med til at løse problemet med, at ikke alle fusioner, 

der potentielt kunne skade konkurrencen, som følge af de omsætningsbaserede tærskler var underlagt 

fusionskontrol429. Denne subsidiære tærskel, som er baseret på transaktionens værdi, er indsat i hen-

holdsvis den tyske og den østrigske konkurrencelov430, og medfører, at fusioner skal underlægges 

fusionskontrol selv i tilfælde, hvor målvirksomhedens omsætning er lav eller ikke-eksisterende, men 

hvor salgsprisen er høj og dermed ikke proportional i forhold til virksomhedens omsætning. Formålet 

                                                   
424 The Australian Competition and Consumer Commission 
425 Informal Merger Review Process Guidelines, Australian Competition and Consumer Commission, September 2013, 
side 7-8 
426 https://iclg.com/practice-areas/merger-control-laws-and-regulations/australia , afsnit 3.3 
427 Bundeskartellamt, Guidance on Transaction Value Thresholds for Mandatory Pre-merger Notification (section 35 
(1a) GWB and section 9 (4) KartG) 
428 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, art. 35, stk. 1a 
429 Bundeskartellamt, Guidance on Transaction Value Thresholds for Mandatory Pre-merger Notification (section 35 
(1a) GWB and section 9 (4) KartG), side 3 
430 Tysk konkurrencelov: Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, GWB. Østrigs konkurrencelov: Kartell- und 
Wettbewerbsrechts-Änderungsgesetz, KaWeRÄG 
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med tærsklen er at fange de fusioner, hvor en innovativ ny spiller, der har potentiale til at vokse sig 

større og udgøre en væsentlig konkurrencemæssig faktor, bliver opkøbt, da dette kan være med til at 

styrke eller skabe en dominerende stilling på markedet, der potentielt kan skade den effektive kon-

kurrence. Baggrunden for tærsklen er, at der er en antagelse om, at hvis en virksomhed uden en egent-

lig eller bemærkelsesværdig omsætning bliver opkøbt til en høj pris, må det betyde, at der er tale om 

en virksomhed, der er innovativ, og dermed har potentiale til at blive en væsentlig konkurrencefaktor 

på markedet431 

 

5.2.3.2 Anbefalinger 
På baggrund af ovenstående eksempler på alternative tærskler og resultatet af den økonomiske ana-

lyse, som viste, at indførelsen af en tærskelværdi, der er baseret på transaktionsværdien, kan øge 

samfundsvelfærden, anbefales det, at de nuværende danske omsætningstærskler suppleres med en 

subsidiær tærskel baseret på transaktionens værdi. Det anbefales, at denne subsidiære tærskel udfor-

mes således, at fusioner, hvor vederlaget og dermed transaktionens værdi er højere end målvirksom-

hedens profit, er omfattet af reglerne om fusionskontrol således, at også fusioner med nyopstartede 

eller små virksomheder underlægges kontrol. Hvor stor en forskel, der skal være på vederlaget og 

målvirksomhedens profit, før fusionen underlægges kontrol, er op til lovgiver – men sættes tærsklen 

således, at enhver fusion, hvor vederlaget er højere end målvirksomhedens profit, vil dette medføre, 

at næsten alle fusioner vil være underlagt kontrol, da der i praksis betales ekstra goodwill baseret på 

den fremtidige indtjening432. Denne subsidiære tærskel foreslås indsat i konkurrenceloven som en del 

af § 12, hvor tærsklen indføres som bestemmelsens stk. 1, nr. 3, hvor den nuværende stk. 1, nr. 3, der 

indeholder den sektorspecifikke tærskel inden for teleydelser, ville blive ændret til stk. 1, nr. 4. Det 

bemærkes, at indførelsen af en sådan subsidiær tærskel ikke tager højde for det problem, der kan 

opstå som følge af behov for særlig regulering inden for visse sektorer. Det er dog fortsat væsentligt 

at tage højde for de særlige behov, der kan opstå som følge af, at der inden for visse sektorer kan være 

en særlig markedsstruktur, men en optimering af reglerne på dette område kræver nærmere undersø-

gelse af de enkelte sektorer, hvilket ligger udenfor denne afhandling. 

 

                                                   
431 Bundeskartellamt, Guidance on Transaction Value Thresholds for Mandatory Pre-merger Notification (section 35 
(1a) GWB and section 9 (4) KartG), side 3 
432 Dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet i situationer, hvor målvirksomheden er i økonomiske vanskeligheder. 
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5.3 Delkonklusion 
Det kan på baggrund af ovenstående konstateres, at reglerne bør ændres således, at de fremhævede 

problemer søges udbedret, så der opnås en mere efficient tilstand på markedet. Først og fremmest bør 

reglerne være indrettet således, at der tages højde for den positive effekt, som “maverick”-virksom-

heder har på velfærden. Dette indebærer dels, at det i loven klarlægges hvilke instrumenter, herunder 

“maverick”-instrumentet, der indgår ved vurderingen af, om en fusion vil hæmme den effektive kon-

kurrence betydeligt og dels, at “maverick”-begrebet og anvendelsen heraf præciseres nærmere i lo-

vens forarbejder og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om fusionskontrol. Reglerne 

bør endvidere være indrettet således, at de opfanger flere potentielt skadelige fusioner, som på nuvæ-

rende tidspunkt ikke er omfattet af reglerne om fusionskontrol, som følge af de nugældende omsæt-

ningsbaserede tærskler. Dette indebærer dels, at der indføres en subsidiær tærskel, der er baseret på 

transaktionens værdi og dels, at der i takt med samfundets udvikling er fokus på, om visse sektorer 

kan have behov for særlig regulering. 
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Kapitel 6: Konklusion 
Afhandlingens formål er at undersøge, hvorvidt de nuværende regler om fusionskontrol er optimalt 

indrettet. Afhandlingen behandler derfor muligheden for en samfundsmæssig optimering af disse reg-

ler med fokus på instrumenterne “maverick”-begrebet og tærskelværdierne. 

 

I relation til “maverick”-begrebet har den juridiske analyse vist, at der er problematikker forbundet 

med anvendelsen af begrebet. Disse problematikker består dels af, at der ikke er tale om et klart 

defineret og afgrænset begreb og dels, at der ses en uoverensstemmelse i anvendelsen af “maverick”-

begrebet i praksis. Den økonomiske analyse viser dog, at “maverick”-virksomheder, under de i mo-

dellen analyserede markedsforhold, har en positiv effekt på samfundsvelfærden, og at en fusion, der 

involverer en “maverick”-virksomhed, i dette tilfælde har en særlig negativ effekt på samfundsvel-

færden. 

 

Angående tærskelværdierne har den juridiske analyse vist, at en fusion kun er underlagt kontrol i 

Danmark, hvis de deltagende virksomheder har en omsætning af en vis størrelse således, at de møder 

tærskelværdierne, men dog uden at være omfattet af de EU-retlige regler om fusionskontrol. Den 

juridiske analyse har endvidere vist, at der er problemer forbundet med de nuværende tærskler, idet 

disse ikke opfanger alle de potentielt skadelige fusioner. Disse problemer består dels af, at de nuvæ-

rende tærskler ikke fanger fusioner med nyopstartede virksomheder, der endnu ikke har opnået en 

tilstrækkelig stor omsætning, samt at tærsklerne ikke fanger de såkaldte “killer acquisitions”, og dels, 

at de nuværende tærskler ikke tager hensyn til eventuelle særlige behov i visse sektorer. Den økono-

miske analyse har vist, at de nuværende tærskler, under de i modellen analyserede markedsforhold, 

ikke fungerer optimalt, da fusioner med mindre virksomheder, der ikke møder tærsklernes omsæt-

ningsgrænser, frit kan gennemføres. Den økonomiske analyse har endvidere vist, at indførelsen af en 

subsidiær tærskel, der er baseret på en fusions transaktionsværdi således, at en fusion er underlagt 

kontrol, hvis transaktionsværdien er højere end målvirksomhedens profit, under de i modellen analy-

serede markedsforhold, vil have en positiv effekt på samfundsvelfærden. 

 

Det kan på baggrund af de økonomiske og juridiske analyser konkluderes, at de nuværende regler om 

fusionskontrol ikke fungerer optimalt. Det kan derfor konkluderes, at der bør foretages ændringer af 

de nuværende regler med henblik på en optimering af tærskelværdierne og “maverick”-begrebet ud 

fra et samfundsmæssigt perspektiv. 



118 
 

Ud fra den integrerede analyse kan det konkluderes, at det for det første bør klarlægges i loven, hvilke 

instrumenter, herunder “maverick”-instrumentet, der indgår i vurderingen af, om en fusion vil 

hæmme den effektive konkurrence betydeligt. For det andet bør “maverick”-begrebet og anvendelsen 

heraf præciseres nærmere i lovens forarbejder og i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning 

om fusionskontrol. For det tredje bør reglerne være indrettet således, at de opfanger flere potentielt 

skadelige fusioner, hvilket indebærer dels, at der indføres en subsidiær tærskel, som er baseret på 

transaktionens værdi, og dels, at der i takt med samfundets udvikling er fokus på, om visse sektorer 

kan have behov for særlig regulering. 

 

Indføres disse ændringer, vil der ske en optimering af de nuværende regler således, at der opnås en 

mere efficient anvendelse af samfundets ressourcer, hvilket vil øge den samlede velfærd i samfundet. 
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Bilag   
 
Bilag 1 
 

 
Figur A: Anvendelsen af ”maverick”-begrebet i dansk praksis, egen tilvirkning  
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Bilag 2 

 

Virksomhedens profit før fusionen: 

 

 

Virksomhedens profit efter fusionen, hvis virksomhed 3 bevares: 

Virksomhed 3 producerer efter fusionen stadig til samme marginalomkostning, fordi virksomhed 1’s 

lavere marginalomkostning skyldes faktorer, som ikke kan overføres til virksomhed 3 – for eksempel 

hvis den lave marginalomkostning skyldes, at virksomhed 1 har ansat det dygtigste og mest effektive 

personale.  

 

 

Virksomhedens profit efter fusionen, hvis virksomhed 3 elimineres: 

Hvis virksomhederne ikke koordinerer deres adfærd: 

  

 

Hvis virksomhederne koordinerer deres adfærd: 

 

  

Økonomiske incitament 

Virksomhed 1 opnår en højere profit ved at fusionere med virksomhed 3. Virksomhed 1 opnår end-

videre en højere profit ved at eliminere virksomhed 3 efter fusionen end ved at bevare denne. Dette 

gælder uanset, om det vil være muligt for de tilbageværende virksomheder at koordinere deres adfærd 

efter fusionen. Virksomhed 1 har dermed økonomisk incitament til at fusionere med virksomhed 3 

for efterfølgende at eliminere denne.  
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Bilag 3 

 

Resultatoversigt 

  
Den udbudte 
mængde (Q) 

Markeds-
prisen (P) 

Forbruger-
velfærden(CS) 

Producent-over-
skuddet (PS) 

Den totale 
velfærd (TV) 

Markedssituationen uden 
en "maverick" 

21 9 220,5 149 369,5 

Markedssituationen med 
en "maverick" 

23 (↑) 7 (↓) 264,5 (↑) 115 (↓) 379,5 (↑) 

Effekten af en fusion (en-
sidige virkninger) 

19 (↓) 11 (↑) 180,5 (↓) 181 (↑) 361,5 (↓) 

Effekten af en fusion (ko-
ordinerede virkninger) 

14,26 (↓) 15,74 (↑) 101,67 (↓) 203,4 (↑) 305,07 (↓) 
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Bilag 4 

 

Virksomhedens fremtidige profit uden fusion:  

 

 

Virksomhedens fremtidige profit efter fusion, hvis virksomhed 1 bevares: 

  

 

Virksomhedens fremtidige profit, hvis virksomhed 1 elimineres: 

 

 

Økonomisk incitament 

Virksomhed 2 opnår en højere profit ved at fusionere med virksomhed 1. Virksomhed 2 opnår end-

videre en højere profit ved at eliminere virksomhed 1 efter fusionen end ved at bevare denne. Virk-

somhed 2 har således økonomiske incitament til at fusionere med virksomhed 1 for derefter at elimi-

nere denne.  
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Bilag 5 

 

Resultatoversigt 

  
Den udbudte 
mængde (Q) 

Markeds-
prisen (P) 

Forbruger-
velfærden(CS) 

Producent-over-
skuddet (PS) 

Den totale 
velfærd (TV) 

Den nuværende 
markedssituation 

74 mio. 23 1.369 mio 1.294 mio. 2.663 mio. 

Den fremtidige 
markedssituation 
(uden tærskel) 

72,66666666 mio. 
(↓) 23,67 (↑) 1.319,99 mio. 

(↓) 1.329,36 mio. (↑) 2.649,35 mio. 
(↓) 

Den fremtidige 
markedssituation 
(med tærskel) 

80,5 mio. (↑) 19,75 (↓) 1.620,06 (↑) 1.097,39 (↓)  2.717,45 (↑) 
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