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Abstract  

The block exemption regulation on the application of Article 101(3) of the Treaty on the 

Functioning of the European Union to certain categories of agreements, decisions and concerted 

practices in the insurance sector for insurance cooperative schemes for joint compilations and 

common coverage of certain types of risks expired on 31th March 2017.  The expiration caused a 

review of the block exemption to evaluate whether it was still the optimal regulating instrument 

to protect the need for cooperative schemes within insurance. A block exemption regulation is 

an exceptional instrument and should only be extended if there is sufficient assurance that the 

excepted categories of cooperation schemes constitute real benefits. Further the exemption must 

be necessary for achieving the objectives of the cooperation schemes. 

It was found that the insurance companies have issues with assessing the relevant market, which 

is relevant for both cooperatives within and outside the scope of the block exemption. Further it 

was concluded that the pools within the block exemption are limited in number and consist of 

pools that are heterogeneous, so it cannot be presumed that the block exemption is the best way 

to balance the competitive and anti-competitive effects of the cooperation schemes. The block 

exemption and the horizontal guidelines were compared and showed that the challenges of 

determining market shares and the relevant market occur under both the block exemption and 

under the horizontal guidelines. Therefore, the main difference is the legal effect of a regulation 

and guidelines, respectively. Three Commission decisions where individual exemptions were 

granted, illustrated the balancing of the anti-competitive effects of the cooperation schemes with 

these effects being necessary to achieve the objective and to provide the concerned products. 

The economic analysis showed how horizontal collaborations can distort the market, enabling 

pricing over the level of full competition. This effect is even reinforced when companies are risk 

averse, which we argued that pools covering new and unconventional risks are as the reasoning 

behind the cooperative schemes are due to the risk coverage being too large for a single insurer 

to carry as the risks are difficult to assess when underwriting the policy. 

The findings throughout pointed to the expiration of the block exemption being optimal as the 

horizontal guidelines can guide with the assessment of the legality of the cooperation schemes in 

a manner that satisfies the objectives in the least intrusive manner. By letting IBER expire a level 

playing field between the various types of insurance cooperatives is created but also in relation 

to the other sectors that do not have a sector-specific block exemption regulation but are already 

guided by the horizontal guidelines. 
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Kapitel 1: Indledning  

Samarbejde mellem forsikringsselskaber om deling af information og visse typer risici har til 

formål at sikre, at forsikringspolicer på nye og ukonventionelle risici overhovedet kan udbydes, 

og at forsikringsdækning kan opfyldes, uanset det enkelte selskabs kapacitet. Men disse 

samarbejdsordninger består af direkte horisontale konkurrenter, hvilket hurtig sætter 

konkurrenceretlige spørgsmål i gang. 

Det er derfor relevant, om forsikringssektoren er præget af særlige kendetegn, som udgør et øget 

behov for samarbejde, og om sektoren derfor har brug for særregulering ved siden af 

konkurrencereglerne. Dette har tidligere været tilfældet, da Europa Kommissionen i 2003 

udstedte en gruppefritagelsesforordning om anvendelse af artikel 101, stk. 31 i traktaten om Den 

Europæiske Unions funktionsmåde på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet 

praksis på forsikringsområdet.  

Europa-Kommissionen fastslog ved sidste revidering af forordningen i 2010, at en grundig 

brancheundersøgelse og vurdering af gruppefritagelsesforordningen skulle være foretaget inden 

udløbet d. 31. marts 2017 for at afveje, om et usædvanligt instrument såsom en 

gruppefritagelsesforordning stadig er nødvendigt og optimalt i forhold til at beskytte behovet for 

samarbejde. Europa-Kommissionen præsenterede selv tre mulige løsninger på udløbet af 

forordningen; 1) Forordningen fornys ikke 2) Forordningen fornys på nuværende vilkår 3) 

Forordningen fornys for enten fælles datasamling eller deling af visse typer risici. Europa-

Kommissionens konsekvensanalyse fra december 2016 konkluderede, at løsning nummer 1 er 

den optimale løsningsmodel2. 

Tidligere har mange interessenter argumenteret for, at gruppefritagelsen skal forblive, da 

forsikringsmarkedet er så specielt, at det ikke kan operere under fuldkommen konkurrence, og 

der er behov for den retssikkerhed, som forordningen giver 3 . Samtidig viste en af 

brancheanalyserne dog, at forsikringsselskaberne har tendens til at have svært ved at fortolke 

gruppefritagelsesforordningen i forhold til at afgrænse det relevante marked og pooldefinitionen4.  

Problematikken ligger dog ikke kun omkring juridiske fortolkningsproblemer, men også i forhold 

til de påvirkninger, samarbejde mellem horisontale konkurrenter har på markedet, og om en 

fritagelse af forsikringssamarbejder i det hele taget er den optimale løsning? 

                                                           
1 På daværende tidspunkt artikel 81 TEF 
2 European Commission (2016a) s. 41 
3 Ibid s. 29 
4 Ibid s. 23 
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1.1 Problemstilling 

Følgende problemstilling har været styrende for afhandlingen: 

- Hvad er den optimale løsning på gruppefritagelsesforordningens udløb? 

 

Følgende arbejdsspørgsmål har været styrende for afhandlingens analyser: 

- Er forsikringssektoren præget af særlige kendetegn, og er der et øget behov for 

samarbejde? 

- Er et usædvanligt instrument såsom gruppefritagelsesforordningen stadig nødvendigt og 

optimalt for at beskytte behovet for samarbejde? 

- Giver de horisontale retningslinjer, som uden forskel gælder for alle sektorer, allerede den 

nødvendige vejledning om fælles datasamling og fælles dækning af visse risikotyper? 

- Hvad er problemet konkurrencemæssigt med horisontale forsikringssamarbejder? 

- Hvilke hensyn er overvejet i forhold til de udvalgte løsninger på udløbet af forordningen? 

 

1.2 Metodeafsnit  

Udløbet af forordningen rejste spørgsmål om gruppefritagelsesforordningens funktion og fremtid. 

Denne afhandling sigter mod at finde den bedste løsning på udløbet. Europa-Kommissionen selv 

analyserede tre muligheder, hvoraf udfaldet blev, at de lod forordningen udløbe5. Vi vil lave vores 

egen analyse af de tre muligheder, men også af de kasserede og alternative løsninger for at finde 

svar på vores problemstilling.  

Analyserne i afhandlingen har inddraget de tre konsekvensanalyser iværksat af Europa-

Kommissionen, som de selv anvendte til at nå frem til det endelige resultat. Der tages selvfølgelig 

højde for, at disse rapporter er bestilt og adresseret til Europa-Kommissionen, hvilket kan 

medføre en ladet synsvinkel. 

Allerede i 1972 anførte Europa-Kommissionen i sin anden beretning om konkurrencepolitikken, 

at EU 's konkurrenceregler gælder for forsikringsbranchen. EU-Domstolen bekræftede dette i 

1987 i Verband der Sachversicherer 6 , hvor det blev konstateret, at en anbefaling af en 

                                                           
5 European Commission (2016a) 
6 Domstolens dom af 27. januar 1987, Verband der Sachversicherer mod Kommissionen, C-45/85, EU:C:1987:34 
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forsikringsforening til sine medlemmer om omfanget af forsikringspræmier var i strid med EU-

konkurrencereglerne. 

I 2005 lancerede Kommissionen en sektorundersøgelse for at få en bedre forståelse af, hvordan 

sektoren fungerer og for at opdage mulige konkurrencefordrejninger. Undersøgelsens resultater 

hjalp Kommissionen til at vurdere de strukturelle og adfærdsmæssige aspekter, der påvirker 

konkurrencen på markedet, herunder former for eksisterende samarbejde, konkurrencevilkår og 

adgangsbarrierer.  

Gruppefritagelsesforordningen i sin nyeste form trådte i kraft den 1. april 2010 og udløb d. 31. 

marts 20177. Europa-Kommissionen skulle, efter Det Europæiske Råds forordning 1534/91 artikel 

6 8 , senest seks år efter gruppefritagelsesforordningens ikrafttræden, forelægge Europa-

Parlamentet og Det Europæiske Råd en rapport om reguleringens funktion og optimalitet. 

Study on co(re)insurance pools and on ad-hoc co(re)insurance agreements on the subscription 

market af Ernst & Young, blev bestilt af Europa-Kommissionen efter et udbud i 2011, udkom i juli 

2014 og blev anvendt i revisionen af gruppefritagelsesforordningen (EU) nr. 267/2010 og 

Kommissions egen konsekvensanalyse fra december 2016.  

På baggrund af gennemgangen af gruppefritagelsesforordningen bestilte Kommissionen desuden 

to undersøgelser af Europa Economics efter et udbud i 2015. Den ene rapport, Switching of 

tangible and intangible assets between different insurance products, undersøger 

udbudssubstitution i forbindelse med nye og ukonventionelle skadesforsikringsrisici. Den anden 

rapport har titlen: Different forms of cooperation between insurance companies and their 

respective impact on competition. Denne rapport sammenligner forskellige former for 

kooperative forsikringsstrukturer, ikke begrænset til pooler, hvori fordele og ulemper ved hver 

type kooperativ struktur for både forsikringsselskaber og kunder analyseres.  

Rapporten REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 

On the functioning of Commission Regulation (EU) No 267/2010 on the application of Article 101(3) 

of the Treaty on the functioning of the European Union to certain categories of agreements, 

decisions and concerted practices in the insurance sector fra d. 17. marts 2016 præsenterer de 

foreløbige resultater og konklusioner af Europa-Kommissionens gennemgang. 

Den 26. april 2016 afholdt Europa-Kommissionen et møde med berørte interessenter for at 

præsentere og diskutere rapportens resultater. 

                                                           
7 Kommissionens Forordning (EU) nr. 267/2010 af 24. marts 2010 
8 Rådets forordning (EØF) nr. 1534/91 af 31. maj 1991 



Side 8 af 132 
 

Den 13. december 2016 tog Europa-Kommissionen udløbet af gruppefritagelsesforordningen d. 

31. marts 2017 til endelig efterretning og lavede sin egen konsekvensanalyse af 

gruppefritagelsesforordningen9. 

Alle de ovenomtalte rapporter er gennemgået og brugt i forskellig grad i denne afhandling. 

Derudover har vi udført diverse analytiske og informationsindsamlingsopgaver for at understøtte 

og udvide grundlaget med både bøger og artikler.  

Vi har fået assistance fra forskningsbibliotekar fra CBS, Erik Sonne, med at identificere relevant 

materiale. 

 

1.2.1 Juridisk metode 

Da vi gerne vil finde den optimale løsning på gruppefritagelsesforordningens udløb, har formålet 

med den juridiske analyse været at forholde sig til de underliggende retskilder, vejledninger og 

beslutninger, så der opnås en forståelse for, hvordan udformningen af løsningsmodellen vil 

påvirkes. 

Kommissionens gruppefritagelsesforordning og de horisontale retningslinjer vil blive holdt op 

mod hinanden for at forstå forskellene og lighederne mellem dem. Dette er essentielt i forhold til 

de forskellige løsningsmodeller, da et udløb eller et delvist udløb af 

gruppefritagelsesforordningen medfører, at forsikringssamarbejder går fra at være omfattet af 

en forordning, der kan fritage dem fra traktatens konkurrenceregler, til at skulle forholde sig til 

traktatens konkurrenceregler med vejledende støtte fra de horisontale retningslinjer. Dette er 

også relevant for at forstå, om gruppefritagelsesforordningen stadig er nødvendig og optimal for 

at beskytte behovet for samarbejde, eller om de horisontale retningslinjer allerede indeholder 

den nødvendige vejledning om fælles datasamling og fælles dækning af visse risikotyper. 

Den juridiske analyse er opdelt i fire dele. I første del af kapitlet gennemgås baggrunden for og 

udviklingen af gruppefritagelsesforordningen. Anden del gennemgår artikel 101 TEUF og 

gruppefritagelsesforordningen, da det er disse to retskilder, samarbejdsordningerne har skullet 

forholde sig til inden udløbet. Derfor omhandler tredje afsnit et perspektiv på situationen efter 

udløbet af gruppefritagelsesforordningen, hvor forsikringsselskaberne vil skulle forholde sig til 

artikel 101 TEUF og de horisontale retningslinjer, og det derfor er vigtigt at forstå, hvad det vil 

indebære for forsikringsselskaberne, om de er underlagt gruppefritagelsesforordningen eller 

vejledes af de horisontale retningslinjer i forhold til artikel 101 TEUF. Fjerde og sidste del 

                                                           
9 European Commission (2016d) 



Side 9 af 132 
 

gennemgår tre beslutninger, hvor Europa-Kommissionen har givet forsikringssamarbejder 

individuel fritagelse, så betingelserne i 101 stk. 1 TEUF i henhold til 101 stk. 3 TEUF erklæres 

uanvendelige på de pågældende aftaler. Gennemgangen illustrerer, hvilke hensyn der medførte, 

at samarbejdsordningerne blev fritaget.  

 

1.2.1.1 Retskilder 

Europæisering af retskildelæren har på nuværende tidspunkt ikke en fælles europæisk 

retskildelære10, men kan klassificeres ud i fra primærret, bindende regulering, ikke-bindende 

regulering – også kaldet soft law, og retspraksis11.  

Retskilderne er i EU-retten opdelt i et hierarki, hvor Lissabon-Traktaten er den øverst rangerede 

med direkte virkning og klassificeres som primærret. Traktaten ligger til grund for alle EU-tiltag, 

hvilket betyder, at medlemslandene ikke må anvende national lov, som er modstridende hertil på 

grund af forpligtelsen til EU-konform fortolkning12. Den bindende regulering klassificeres som 

sækunderregulering og består af bindende forordninger, direktiver og afgørelser, mens 

henstillinger og udtalelser ikke er bindende, jf. Art. 288 TEUF. Ikke-bindende regulering er ikke 

retsligt bindende for modtageren, men er bindende for Kommissionen, hvis der støttes ret på de 

pågældende principper, da Kommissionen er udgiveren, og derfor må stå inde for det den skriver 

– dette gælder eksempelvis for de horisontale retningslinjer. EU-domstolen har blandt andet i 

Johnston-sagen13 henvist til, at ikke-bindende regulering kan forpligte ved, at den kan være af 

betydning ved fortolkningsspørgsmål14.  

Artikel 101 TEUF er udgangspunktet for de traktatsbestemte konkurrenceregler i forhold til at 

vurdere lovligheden af alle former for samordnet praksis og inddrages derfor gennem hele 

afhandlingen.  

I forhold til udformningen af en løsningsmodel er det relevant, om den skal være underlagt 

gruppefritagelsesforordningen nr. 267/2010, der er en sekundærret, eller de horisontale 

retningslinjer, der er en ikke-bindende regulering. Det specielle med en forordning er, at den er 

almengyldigt bindende inden for alle områder, den berører og er gældende i hver enkelt 

medlemsstat for både borgere og virksomheder15. De horisontale retningslinjer er derimod ikke-

                                                           
10 Nielsen& Tvarnø (2014) s. 54 
11 Neergaard & Nielsen (2016) s. 125 og 126 
12 Nielsen & Tvarnø (2014) s. 55 
13 Domstolens dom af 15. maj 1986, Johnston, C-222/84, EU:C:1986:206, præmis 18 
14 Nielsen & Tvarnø (2014) s. 144 
15 Nielsen & Tvarnø (2014) s. 144 
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bindende regulering, men har en udøvende juridisk bindende virkning for Europa Kommissionen 

– gruppefritagelsesforordningen har også en generel bindende virkning på de nationale 

konkurrencemyndigheder.  

Gruppefritagelsesforordningen fritager to aftaleformer; fælles dataindsamlinger, tabeller og 

undersøgelser, som vi videre benævner under fællesbetegnelsen fælles datasamling og fælles 

dækning af visse risikotyper. Da forordningen blev revideret i 2007, udløb to af de dengang fire 

samarbejdsordninger16 - opstilling af fælles standardpolicebetingelser og fastsættelse af tekniske 

specifikationer for installation og vedligeholdelse af sikkerhedsudstyr. Disse to tidligere 

undtagelser er siden blevet vejledt af de horisontale retningslinjer. Vi kommer kort ind på disse 

to forrige undtagelser, som udløb i 2010, i afsnittet om den historiske udvikling af forordningen 

for at se, om dette kan bidrage til analysen af de to resterende undtagelser. 

 

1.2.1.2 Praksis 

Per dags dato er praksis på dette område snævert i den forstand, at der ikke foreligger nogle 

domme, som akkurat omhandler lovligheden af forsikringssamarbejder. Europa-Kommissionen 

har dog tidligere taget stilling til individuel fritagelse af forsikringssamarbejder i en række 

beslutninger, fra dengang Europa-Kommissionen besluttede dette på individuel basis efter 

anmodning. 

Vi har gennemgået tre af disse beslutninger for at se, hvilke hensyn der har understøttet Europa-

Kommissionens konklusion om individuel fritagelse af samarbejdet.  

 

1.3 Økonomisk metode 

Formålet med den økonomiske analyse har været at identificere de konkurrencemæssige 

problemer ved horisontale forsikringssamarbejder i forhold til de potentielle virkninger på 

markedsstrukturen og markedsdynamikken såsom prisfastsættelse. 

Dette skulle gerne sætte en konceptuel ramme for en systematisk vurdering af rationalet bag 

dannelsen af samarbejdsordninger, deres særlige kendetegn, deres rolle i den bredere 

forsikringssektor og mekanismerne bag af ordningerne.  

                                                           
16 Kommissionens Forordning (EU) nr. 358/2003 af 27. februar 2003 
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Konkurrenceret er bygget på regulering, som er med til at sikre, at konkurrencen på markedet 

ikke begrænses eller fordrejes på den måde, der er velfærds- og samfundsmæssigt skadeligt17. 

Der tages udgangspunkt i industriøkonomiske koncepter, så kapitlet forholder sig til begreber 

som optimalitet, horisontale samarbejder, efficiens samt forbruger- og producentoverskud.  

Begreberne forbruger og producent vil blive brugt analogisk med forsikringstager og 

forsikringsgiver i analysen. Når man i konkurrenceret taler om vertikale og horisontale 

samarbejder samt konkurrenter, skal producentbegrebet bruges præcist, da det kan være 

afgørende, hvem i forsyningskæden der er den egentlige producent. Ordet producent anvendes 

dog også i forhold til begrebet producentoverskud, som er producenternes nettogevinst ved at 

sælge en mængde vare. Vi har derfor valgt at holde fast i denne navngivning, da der inden for 

denne afhandlings rammer godt kan argumenteres for, at forsikringsgiver ved udfærdigelsen af 

policen er producent i bred forstand. 

Yderligere gennemgås der en simplificeret model af en af Henrik Landos artikler18, som tager 

udgangspunkt i simpel forsømmelighed ved afgivelsen af urigtige oplysninger ved tegning for at 

se hvilken regel, der er optimal i forhold til de incitamenter, man ønsker kommer frem i 

tegningssituationen. Dette gøres ved at holde pro rata- og kausalitetsreglen op mod hinanden, 

for at se om en af reglerne dominerer den anden, og derfor er optimal. I forbindelse med afgivelse 

af urigtige oplysninger ved forsikringstegning nævnes også adverse selection og Moral Hazard, 

som er former af asymmetrisk information. Eksemplet har til hensigt at illustrere vigtigheden af 

korrekte oplysninger ved forsikringstegning, da disse oplysninger påvirker præmien, 

skadesomfanget og sandsynligheden. Dette er netop relevant i forhold til nye og ukonventionelle 

risici, da beregningsgrundlaget aldrig vil kunne være eksakt grundet usikkerhederne, hvilket er et 

tungtvejende hensyn i forhold til oprettelsen af samarbejdsordninger, hvorved den usikre risiko 

deles mellem flere forsikringsselskaber. 

Endvidere kommer vi ind på konkurrencesituationen på markedet for forsikring for co- og co-

reassurance. Der tages udgangspunkt i, at dette marked ikke er i fuldkommen konkurrence, men 

under oligopolistisk konkurrence. Forsikringsmarkedet vil blive sammenlignet med 

yderpunkterne monopol og fuldkommen konkurrence for at belyse deres respektive effekter på 

markedsdynamikken i forhold til hinanden.  

Når der er tale om et oligopolisk marked, må det bestemmes, om der konkurreres på pris bestemt 

af Bertrand-modellen eller mængde bestemt af Cournot-modellen 19 . Denne kontrast stiller 

                                                           
17 Motta (2014) s. 30 
18 Lando (2014)  
19 Cabral (2000) s. 113 
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spørgsmålstegn ved, hvilken en af modellerne der er mest realistisk. Men svaret på dette er, at 

de pågældende markeder inden for forskellige industrier er forskellige, og derfor afhænger det af 

de pågældende markeder, hvilken model der er den bedste og mest realistiske at beskrive 

markedet med. Cournot-modellen forudsiger, at prisen under et oligopol er lavere end 

monopolprisen, men højere end under fuldkommen konkurrence, og dette er også et resultat, vi 

kommer frem til i vores analyse. Bertrand-modellen forudsiger til gengæld, at oligopol-

konkurrence er tilstrækkelig for at opnå priser ned på niveau med fuldkommen konkurrence. Men 

som retningssnor kan det siges, at Bertrand-modellen er en bedre tilnærmelse, når mængde og 

kapacitet nemmere kan justeres, hvorimod Cournot-modellen er en bedre tilnærmelse, når 

mængde og kapacitet er svært at justere på20. Desuden antager Bertrand-modellen produkterne 

for homogene modsat Cournot-modellen. Det var ikke ligetil at bestemme, hvilken model der var 

den bedste tilnærmelse i forhold til markedet for co- og reassurance for nye og ukonventionelle 

risici. Man godt kan sige, at en police for den enkelte risiko er et homogent produkt, men på den 

anden side er hver risiko forskellig, og markedet for co- og co-reassurance meget differentieret i 

forhold til kunne omfatte alt fra ansvarsdækninger på tankskibe til all-risk dækning ved 

oprettelsen af havvindmølleparker. Men da alle selskaberne har mulighed for at give et tilbud på 

den enkelte risiko, og da mange pooler alligevel indeholder en differentieret portefølje inden for 

en bestemt kategori, har vi taget udgangspunkt i, at der konkurreres på pris og dækning. Desuden 

synes det forholdsvist nemt for både pooler og de enkelte forsikringsselskaber at kunne justere 

på mængde og kapacitet, da den producerede mængde består af policer, hvor det eneste, der 

behøves for at producere policen, er en underwriter, der kan vurdere den pågældende risiko, og 

i forhold til pooler kan poolens kapacitet også forholdsvis nemt justeres ved at co- eller co-

reassurere mere af porteføljen. 

Den økonomiske analyse vil gennemgå Bertrand-modellen i dens udgangspunkt, men 

præsenteres senere i en tilpasset udgave, hvor der er justeret på antagelserne ved blandt andet 

at gøre forsikringsselskaberne risikoaverse, da dette er repræsentativt for dækning af nye og store 

risici, hvor de forventede omkostninger er usikre, hvilket medfører prissætning under 

monopolpris, men over niveauet for fuldkommen konkurrence. I denne analyse anvendes den 

forventede nytte gennem en von Neumann Morgenstern nytte-funktion, som er en model, hvor 

aktørerne baserer sig på den forventede nytte, når de skal vælge mellem flere usikre 

alternativer21.  

En nyttefunktion giver en værdi, som repræsenterer størrelsen af tilfredshed ved det givne 

løsningsbundt. Nyttebegrebet kan overordnet defineres således, at den rationelle agent stillet i 

                                                           
20 Cabral (2000) s. 113 
21 Frank (2013) s. 180 
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en valgsituation, vil vælge sådan så nytten maksimeres22. I den neoklassiske mikroøkonomiske 

teori er agenterne stadig rationelle, men eksempelvis inden for spilteori udstyres agenterne med 

mangelfuld information23, så økonomiske beslutninger lavet under usikkerhed er egentlig et spil. 

En vigtig karakter ved spil er den forventede værdi, som er de pågældende udfald, ganget med 

de respektive sandsynligheder for, at de hænder, hvorefter disse værdier summeres. Den 

formelle økonomiske teori for valget mellem usikre alternativer var udviklet af John von Neumann 

og Oskar Morgenstern. En central præmis i teorien er, at de relevante aktører vælger det udfald, 

som har den højest forventede nytte. Den forventede nytte er den forventede værdi over alle 

mulige udfald24. Personer, hvis nyttefunktioner er konkave, siges at være risikoaverse, hvilket 

betyder, at de ville afvise et spil, hvis den forventede værdi er nul25.  

I forhold til vores problemstilling vil vi gerne finde den optimale løsning på 

gruppefritagelsesforordningens udløb, men optimalitet bruges som begreb flere steder i 

afhandlingen. Optimalitet er en situation, hvor der inden for det muliges rammer er opnået det 

bedste, målt ved det eller de kriterier, som er relevante for problemet, hvor kriteriet ofte vil være 

optimering af en given objektfunktion. Spørgsmålet om velfærd og optimalitet belyses ud fra 

partielle analyser, hvorimod betingelser for efficiens i forbrugs- og produktionsbeslutningen 

analyseres i et bredere perspektiv som flere markeder/varer samtidig. Man taler desuden om 

generel ligevægt – optimalitet, når forbrugernes efterspørgsel er bestemt ved nyttemaksimering, 

producenternes produktionsbeslutning er bestemt ved profitmaksimering, og der er ligevægt for 

både færdigvarer og produktionsfaktorer. Nytte bliver altså oftest koblet til forbrugerne på 

markedet, og profit kobles til producenterne, men i modellen, vi anvender, som tager 

udgangspunkt i Achim Wambacs artikel Bertrand competition under cost uncertainty26, bruges 

udtrykket nytte frem for profit, selvom betydningen sagtens kan overføres, og dette har vi valgt 

at holde fast i, da vi så beholder modellens form, uden at det går ud over betydningen.  

På samfundsplan er en allokering Pareto-optimal, hvis der ikke er nogen anden allokering, hvor 

ingen kan opnå en bedre stilling, uden at en anden samtidig opnår en ringere stilling. Dette 

efficienskriteria findes også i en mindre stringent udgave, Kaldor-Hicks, hvor en omfordeling 

stadig skal øge nytten, men det er modsat Pareto-efficiens ikke afgørende, om nytten falder for 

enkelte aktører, så længe nytten ved hele omfordelingen er højere, end den kan være i nogen 

anden situation. 

                                                           
22 Estrup, Jespersen & Nielsen (2013) s. 73 
23 Nielsen & Tvarnø (2014) s. 487 
24 Frank (2013) s. 180 
25 Ibid s. 181 
26 Wambach (1999) 
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Kapitlet afsluttes med en konklusion, som opsummerer resultaterne, der er fundet gennem 

kapitlet, så markedspåvirkningen af samarbejdsordningerne fremstår klarere, så der i de senere 

kapitler kan udledes optimaliteten i at tillade disse samarbejdsordninger i forhold til de fordele 

og ulemper, de medfører. 

 

1.4 Integreret metode  

Den integrerede del af afhandlingen skaber en tværfaglig analyse, bestående af resultater fra de 

juridiske og økonomiske kapitler, for gennem en integreret metode med både juridiske og 

økonomiske argumenter, at kunne bruges til at give svar på problemstillingen.  

Denne del af afhandlingen vil derfor være fokuseret mod en retspolitisk analyse, som stiller 

spørgsmålstegn ved, hvordan situation bør behandles27. Afhandlingens problemstilling går i sin 

helhed ud på at undersøge, hvilken løsningsmodel der er optimal i forhold til hensyn om, hvordan 

forsikringssamarbejder omkring nye og ukonventionelle risici påvirker det pågældende marked, 

samt hvilken reguleringsform der skal være gældende herfor. 

Nielsen, R., & Tvarnø, C. D anskuer i retspolitik som28: 

- En retlig videnskabelig analyse, der har til formål ar klarlægge, hvordan politiske formål 

og hensyn kan opnås via lovgivning, hvor adfærdsanalysen er baseret på økonomisk 

teori. 

Denne anskuelse er i tråd med vores tilgang til retspolitikken i denne afhandling. Desuden 

differentieres der mellem to synsvinkler inden for retspolitik. Den første er de lege ferenda, hvor 

retspolitikken bliver brugt til at komme med forlag til lovgiver, om hvordan regulering skal eller 

bør ændres. Den anden kaldes de sentendia ferenda, som vinkler retspolitikken til at blive brugt 

til at angive over for domstolene, hvordan regulering bør anvendes i forhold til en afgørelse i en 

konkret sag29. I denne afhandling vil vi anvende de lege ferenda, da problemstillingen undersøger, 

hvilken løsningsmodel der vil være optimal for forsikringssamarbejder om fælles datasamling og 

gennem pooler. Svaret på vores problemstilling, i form af den udledte optimale løsningsmodel, 

har altså karakter af en anbefaling. 

                                                           
27 Wambach (1999) 
28 Nielsen & Tvarnø (2014) s. 500 
29 Ibid (2014) s. 29 
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Kapitel 2 er en introduktion til forsikringsmarkedet, som også har en integreret værdi, da der både 

gennemgås juridiske og økonomiske hensyn, hvilket i det hele taget er karakteristisk for 

konkurrenceret, og fungerer som et springbræt til afhandlingens videre analyser.  

 

1.5 Begreber, definitioner og forkortelser 

Dette afsnit vil gennemgå nogle af de centrale begreber, definitioner og forkortelser, der 

anvendes gennem afhandlingen. 

Definition af ukonventionelle og nye risici: 

Vi kan som udgangspunkt konstatere, at co- og genforsikring oftere er brugt ved ukonventionelle 

og/eller nye risici end for masse-risici såsom bilulykker eller indboforsikring. Derfor er en 

definition af, hvad der menes med ukonventionelle og nye risici, relevant. 

For at definere, hvad der udgør en ukonventionel risiko, har vi set det fra to vinkler. Først 

anvendes en veletableret ramme, nemlig Berliners definition af konceptet om ukonventionelle 

risici, til at vurdere risiko og forsikringsdækning, som tager hensyn til aktuarmæssige, markeds- 

og samfundsmæssige forhold. Disse rammer bruges ofte af markedsdeltagerne for at afgøre, om 

en risiko kan forsikres på en stand-alone basis eller ej. For det andet anvendes også industriens 

definition af nye risici, som lejlighedsvis overlapper, hvad der forstås som værende 

ukonventionelle risici. Men ikke alle nye risici er ukonventionelle. 

I denne afhandling ser vi på ukonventionel risiko som enhver risiko, der pålægger 

forsikringsdækningen udfordringer efter de definerede Berliner-kriterier.  

Teoretiske specifikationer af, hvad der udgør en utraditionel eller frembrydende risiko, har en 

tendens til at forholde sig til omfanget af forsikringsdækning for sådanne risici. Sådan er Berliners 

kriterier også opbygget, og de fleste senere forsøg på at opstille nogle betingelser, 

ukonventionelle risici bygger på, kan generelt siges at være grundlagt oven på det arbejde, 

Berliner levede, der udtænkte en omfattende tilgang til at skelne mellem forsikringsbare og ikke-

forsikringsbare risici – Kriterierne for forsikringsdækning er kategoriseret i tre brede kategorier, 

der klassificerer risici i forhold til30: 

- Aktuarmæssige betingelser: 

o Det skal være en tilfældighed af tabsforekomst. Risici skal være uafhængig, da jo 

højere antal af indbyrdes uafhængige risici, des mere nøje afstemt er 

                                                           
30 Se Berliner (1982)  
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gennemsnitlige samlede tab mod det forventede tab og dermed faldende 

kapitalkrav. Endvidere bør forsikringsselskabets solvens ikke være i fare. 

Bekymringer over informationsasymmetri bør begrænses - moral hazard og 

adverse selection-problemer mellem forsikringsselskabet og forsikrede skal være 

ikke-overdrevne. Det skal være et tilstrækkeligt højt antal hændelser om året, da 

beregning af sandsynligheden af hændelsen vil gøre forudsigeligheden af 

begivenheden lettere, samtidig vil det støtte diversificering af risikoen. Til slut bør 

det være et moderat gennemsnitligt tab per begivenhed, og tilstedeværelsen af 

tab med afvigende resultater skal begrænses.  

- Markedsforhold: 

o Det skal være betalige forsikringspræmier; dette betyder at, præmier skal være 

acceptable for forsikringstagere, samtidig med at være risikotilpassede for 

forsikringsselskaberne. I tillæg skal det være acceptable dækninger, som betyder, 

at forsikringsdækningen skal være tilstrækkelig uden at gå ud over 

forsikringsselskabets solvens. 

- Samfundsmæssige betingelser: 

o Dette omfatter offentlig politik, der er i overensstemmelse med den 

samfundsmæssige værdi – forsikring forudsættes at skulle være forenelig med 

visse politiske mål, såsom ikke at udstede forsikringer for trivielle risici og samtidig 

sikre, at policeprodukterne ikke giver incitament til kriminelle handlinger. Desuden 

forholder dette sig til de juridiske rammer for dækning af risiko, altså regulering af 

de typer af aktiviteter, et forsikringsselskab er tilladt at engagere sig i, og forbud 

mod forsikring af visse risici på stand-alone basis, eksempelvis nukleare risici. 

 

Typer af forsikringssamarbejdsordninger 

En af mulighederne for at klassificere kooperative strukturer er ved at tage udgangspunkt i den 

part, der indleder deres dannelse. Med denne antagelse kan co- og (gen)forsikringspuljer dannes 

gennem: 

- Forsikringsselskaber eller deres respektive agenter (dvs. forsikringsselskab-ledende) 

- Mæglere (dvs. mægler-ledende) 

- Gennem mandat fra staten (dvs. mandat-ledet) 

- Ad hoc-aftaler. 

Ad hoc-aftaler er udformet således, at de dækker skræddersyede kundebehov, og kan også 

involvere en mægler, det vil sige, at ad hoc-aftaler er forskellige fra pooler i forhold til omfanget 
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af anvendelsesområdet. Især er pooler sat op til at dække en mangfoldighed af risici fra flere 

forsikringstagere, der falder inden for en bestemt kategori af risici, mens ad hoc-aftaler er 

etableret for at dække en enkelt kundes specifikke risiko.  

 

Forkortelser 

Domstolen EU - Domstolen 

Kommissionen 
 

Europa-Kommissionen 

Gruppefritagelsesforordningen 
eller ”IBER” (Insurance Block 
Exemption Regulation). 
 

Kommissionens Forordning (EU) nr. 267/2010 af 24. 
marts 2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på 
visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet 
praksis på forsikringsområdet.  
 

Horisontale Retningslinjer eller 
retningslinjer 

Kommissionens Meddelelse nr. 82/02 af 30. marts 2010, 
om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde på̊ visse kategorier af 
aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på̊ 
forsikringsområdet. 
 

TEUF Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 
(Lissabontraktaten) 

EF Traktaten om Oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 

EØF  Traktaten om Det Europæiske Økonomiske Fællesskab 
 

1.6 Afgrænsning 

Reguleringsmæssigt forholder afhandlingen sig til de horisontale retningslinjer, IBER samt artikel 

101 TEUF, men hver retsakt analyses ikke selvstændigt, og de forholdes heller ikke til national 

lovgivning. Artikel 102 TEUF forholder sig til misbrug af dominerende stilling, hvilket kunne være 

relevant at inddrage, men da vores valgte praksis i meget lav grad forholder sig til denne 

bestemmelse, faldt relevansen igen og er derfor undladt. 

Hvis afhandlingens omfang skulle udvides, kunne de tidligere udgaver af IBER inkluderes i højere 

grad sammen med de analyser, der lå bag revideringerne, da dette måske kunne bidrage 

fordybende til at vurdere optimaliteten af de pågældende løsningsmodeller. 
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Afhandlingen forholder sig til det relevante marked, da forsikringsselskaberne skal forholde sig til 

dette både i forhold til artikel 101 TEUF, IBER og de horisontale retningslinjer. I den forbindelse 

kunne en inddragelse af Porters Five Forces have bidraget til analysen, men vi mener, at de 

relevante koncepter kom frem i afhandlingen selv uden, blandt andet igennem gennemgang af 

SSNIP-testen og priselasticitet.  

Vi har flere steder gennem afhandlingen anvendt besvarelserne på de spørgeskemaer, som 

Kommissionen har udsendt til diverse interessenter i forbindelse med revisionen af IBER. Vi kunne 

have lavet vores egen spørgeskema for i højere grad at søge de svar, vi har eftersøgt, men vi 

besluttede os for ikke at gøre dette, da selv Kommissionen havde svært ved at få besvarelserne 

tilbage, men også fordi vi faktisk kunne anvende besvarelserne til, det vi gerne ville. Vi vurdere 

derfor, at i forhold til arbejdsbyrden udarbejdelsen og behandlingen af et spørgeskema ville 

medføre, ville vi ikke få nok ud af de eventuelle besvarelser, vi ville få tilbage, også fordi der var 

stor sandsynlighed for, at vi ville få et stærkt begrænset antal besvarelser tilbage, hvorfor deres 

anvendelse generelt ville blive begrænset. 

 

1.7 Opbygning af afhandlingen 

Afhandlingen er opdelt i 6 kapitler, hvoraf dette afsnit afslutter det indledende kapitel 1.  

Kapitel 2 starter med en introduktion til forsikringsmarkedet, hvor de forskellige typer for 

forsikringssamarbejder præsenteres, hvilket leder hen til en gennemgang af dynamikkerne 

omkring genforsikring af risici, også i forhold til nye og ukonventionelle risici. Det afsluttende 

afsnit i dette kapitel præsenterer nogle af de hensyn, som forsikringsselskaberne skal forholde sig 

til i forhold til definitionen af det relevante marked.  

Kapitel 3 indledes af en historisk gennemgang af gruppefritagelsesforordningen. For at kunne 

forholde sig reguleringsmæssigt til situationen før og efter d. 31. marts 2017 præsenterer de 

efterfølgende to afsnit artikel 101 TEUF, IBER og de horisontale retningslinjer. Videre analyseres 

tre beslutninger, hvor Kommissionen har givet individuel fritagelse.  

Kapitel 4 indeholder den økonomiske analyse. Kapitler lægger ud med generelle mekanismer, der 

findes på forsikringsmarkedet, for at gå videre til at gennemgå nogle af fordelene og ulemperne, 

der er ved samarbejdsordninger. Herefter præsenteres der en model for Bertrand-konkurrence 

med usikre omkostninger for at finde ud af, hvordan selskaberne prissætter på nye og 

ukonventionelle risici. 
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De forskellige løsningsmodeller på udløbet samt de kasserede løsningsforslag gennemgås i kapitel 

5, hvorefter selve vurderingen af løsningsmodellerne udledes i kapitel 6. Kapitel 6 afsluttes med 

en perspektivering, hvorefter en evaluering af analysernes resultater til sidst samles i en 

konklusion på afhandlingens problemstilling.  

 

Kapitel 2: Markedsintroduktion 

Dette kapitel indledes med en introduktion til forsikringsmarkedet, og hvilken betydning denne 

sektor har for samfundet. Der forklares videre, hvorfor forsikringssamarbejder er nødvendige, og 

hvilke typer samarbejder der findes. Co-assurance og co-reassurance vil være to centrale 

begreber, som bliver defineret i tillæg til, hvordan forsikringsselskaberne forholder sig til 

forsikringstageren risici.  

Når private kunder og virksomheder køber forsikringer, overfører de risiko, der kan opstå fra 

deres personlige eller forretningsmæssige aktiviteter til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet 

er bedre i stand til at styre og absorbere risiko, fordi det samler risici fra et stort antal kunder. 

Desuden har forsikringsselskabet bedre kendskab til sandsynligheden for, at en bestemt 

begivenhed indtræffer, samt omfanget af de tab som måtte opstå. Forsikringsselskaberne tilbyder 

også deres kunder yderligere tjenester, såsom forebyggelse af tab og sikkerhedsråd, rådgivning 

om tabsafregning og andre juridiske tjenesteydelser. 

Privatkunder og selskaber kan drage stor nytte af de tjenester, der tilbydes af 

forsikringsselskaberne. Især hvad angår erhvervslivet, hvor overførsel af risici forbundet med 

kommercielle og investeringsaktiviteter giver mulighed for, at økonomien som helhed fungerer 

mere effektivt31. 

Forsikringstjenesterne er afhængige af en usikker faktor i forhold til forekomsten af den 

forsikrede risiko. Samarbejde blandt forsikringsselskaberne kan øge effektiviteten, for eksempel 

ved at hjælpe forsikringsselskaberne til at dele store og ukonventionelle risici eller for at opnå en 

bedre forståelse af visse specifikke risici. Konkurrenceproblemer opstår imidlertid, hvis et sådant 

samarbejde fordrejer konkurrencen og overstiger, hvad der er nødvendigt for at opnå de ønskede 

effektiviseringsgevinster. 

                                                           
31European Commission. (sidst opdateret: 2016, december 14). European Commission. Hentet november 28, 2016 

fra Competition - Financial service - Insurance: 
http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/insurance.html#review 
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En forsikring er en kontrakt mellem to parter – forsikringstager og forsikringsgiver – hvor den 

økonomiske risiko bliver overført til forsikringsgiver, mod at forsikringstageren indbetaler en 

præmie. I kontrakten er det påskrevet, hvad der forsikres, og hvilken periode den er gældende 

for. Forsikring indeholder en høj grad af solidaritet mellem aktører og kunder i kraft af 

risikodeling32.  

Forsikring har ønskværdige påvirkninger for samfundet. Dette inkluderer blandt andet forhøjet 

velstand, da det muliggør deling og/eller kontrol af risici, når aktiviteter er risikofyldte33. Forsikring 

øger tryghed og frihed for forsikringstagere34, da de ellers havde taget mindre chancer, hvis 

risikoen ikke var forsikret. Dermed øges velfærd og sikkerheden 35 , da forsikring sikrer mod 

økonomisk tab eksempelvis ved kriminalitet.  

De fem største forsikringsselskaber i hver af de europæiske medlemsstater har nationale 

markedsandele på mellem 42% til 91% (undtaget Irland), hvoraf den gennemsnitlige 

markedsandel for de fem største forsikringsselskaber er 68,3% – se eventuelt bilag 1. Markedet 

for direkte forsikring er præget af oligopolistisk konkurrence og består af få store konkurrenter, 

som er strategisk afhængige af hinanden36 – dette vil blive diskuteret videre i kapitel 3. 

En vigtig hindring for at komme ind på markedet for direkte forsikring er stordriftsfordele i 

forbindelse med høje dækningsniveauer ved forsikring for nye og ukonventionelle risici. Forsikring 

er jo generelt set et spørgsmål om stordrift – for at forsikre en bestemt risikotype skal en 

forsikringsgiver dække et minimum af enheder. Herved opnår forsikringsgiveren en 

risikospredning, der er tilstrækkelig stor til at reducere udsvingene i erstatningskravene, det vil 

sige at sikre, at kravene følger et regelmæssigt mønster (som normalt kan fastlægges på grundlag 

af tidligere resultater). Med andre ord vil der ved forsikring af dette minimum være stor 

sandsynlighed for, at forsikringsgiveren ikke udsættes for uforudsete erstatningskrav, fordi 

skadesfrekvensen og -intensiteten vil afspejle tidligere mønstre. Men minimumsdimensionen er 

højere for nye og ukonventionelle risici, som i højere grad er præget af risici med stor intensitet, 

men ringe hyppighed i forhold til normale risici. Inden for nye og ukonventionelle risici er det 

nødvendige minimum for at tilbyde forsikringsdækning altså stort, set i forhold til markedets 

størrelse. For at nå dette minimum vil en forsikringsgiver få påført betydelige omkostninger, som 

vil være tabt, hvis det ikke lykkes at komme ind på markedet – sunk costs. Så snart en 

forsikringsgiver er kommet ind på markedet, vil selskabet være forpligtet til at dække alle 

                                                           
32 Forsikring & Pension (2009) s. 4 
33 Ibid s. 6 
34 Ibid s. 7 
35 Ibid s. 8-9 
36 Cabral (2000) s. 101 
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erstatningskrav i forbindelse med de forsikringer, selskabet har tegnet. Ovennævnte sunk costs 

vil svare til forskellen mellem præmieindtægterne, der beregnes efter tidligere mønstre, og de 

udbetalte erstatninger. Hvis det pågældende minimum ikke nås, så det ikke lykkes at komme ind 

på markedet, kan denne forskel være meget stor, fordi kravene vil variere meget.  

Disse hindringer gør det umuligt for de fleste forsikringsselskaber og genforsikringsselskaber at 

udøve virksomhed på markederne for nye og ukonventionelle risici alene.  

Selv om markedet for direkte forsikring er præget af oligopolistisk konkurrence for at komme ind 

på forsikringsmarkedet, så betyder markedsstyrke langt mindre inden for genforsikring, som 

tillader konkurrence mellem aktører af alle størrelser. Forskriftsmæssige og tekniske hindringer 

spiller ikke nogen væsentlig rolle, og selskaberne kan tegne en så stor eller lille andel af risiciene, 

som passer til deres virksomhed 37 . Desuden adskiller man markedsmæssigt også direkte 

forsikring fra genforsikring. Efterspørgslen efter de enkelte typer forsikring er nemlig forskellig: i 

det første tilfælde kommer efterspørgslen fra forsikringstager, medens den i det andet tilfælde 

kommer fra forsikringsselskaberne.  

Store samarbejdsaftaler har en påvirkning på markedet, men sådanne aftaler anses nødvendigvis 

ikke for konkurrencebegrænsende, når fordelingen af erstatningsansvaret er nødvendig for, at 

deltagerne kan tegne en bestemt type forsikring, som de ikke ville kunne tegne alene. Der kan 

nemlig ikke være tale om begrænsning af konkurrencen, når pool-deltagerne ikke er faktiske eller 

potentielle konkurrenter, fordi de ikke enkeltvis kan forsikre de risici, som poolen dækker. Man 

kan endda sige, at en sådan fordeling af erstatningsansvaret skærper konkurrencen, fordi en 

række forsikringsgivere, der ikke kan forsikre de pågældende risici alene, slutter sig sammen og 

bliver en ny konkurrent på markedet. 

 

2.1 Forsikringssamarbejder  

Forsikringsselskaber betegnes som finansielle virksomheder. En finansiel virksomhed 

karakteriseres blandt andet ved, at den finansielle virksomhed påtager sig en større risiko end 

den anden part. Forsikringsselskaber har muligheden for at bære risikoen for deres 

forsikringstageres risikospredning.  

Når forsikringsselskaberne analyserer risiko, opererer de dog nogle gange under en række 

ukendte faktorer. Dette betyder, at de ikke altid har tilstrækkelig informationen om den 

pågældende risiko, og det kan derfor være vanskeligt at beregne de forventede omkostninger ved 

                                                           
37 European Commission (2016a) s. 9 
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tegningen. Dette medfører, at nogle typer risici ikke kan tegnes eller vil være svære at tegne for 

et enkelt forsikringsselskab. Hvis dette alligevel hænder, og et forsikringsselskab tegner en risiko, 

som det ikke kan dække, kan det medføre solvensproblemer for både forsikringsselskabet og 

eventuelt også forsikringstager. Derfor kan en løsning på dette være deling af risikoen gennem 

oprettelse af forsikrings- og genforsikringspooler. Eksempler på risici, hvor forsikringsselskaberne 

må gå sammen om deling af risikoen, kunne være et stort byggeprojekt, en ansvarsforsikring for 

en olieplatform, all-risk forsikring på offshore-projekter eller atomkraftværker.  

I forhold til denne betragtning foreligger der en interessant dom fra d. 15. december 2016, Dom 

S-2-14, som endte med Danmarkshistoriens største domsbeløb 38 . Sagen drejede sig om 

forsikringsdækning af skader på Siri-platformen i Nordsøen, der blev opdaget i august 2009, og 

som blandt andet resulterede i tabt produktion fra feltet i årene 2009-2010, mens reparationen 

blev udført. Dommen giver en fornemmelse af risici omkring store projekter, som i dette tilfælde 

et off-shore-energiprojekt, hvor 24 forsikringsselskaber delte risikoen mellem sig både gennem 

co- og reassurance.  

Forsikringsselskaberne samarbejder dog ikke kun, når de deler visse typer af risici mellem sig, men 

også om fælles datasamling for at opnå større ekspertise på områder, der endnu ikke har et større 

historisk statistisk grundlag at vurdere de pågældende risici på.  

Forsikringssektoren er altså ikke ligesom mange andre sektorer i EU, da den indeholder et øget 

behov for samarbejde. Markedet indeholder specielle karakteristika, hvilket også var grundlaget 

for, at IBER blev oprettet i første omgang39. Forsikringsbranchen er ikke en af de største, men kan 

alligevel opfattes som en af de mest nødvendige industrier i Europa. 

For at belyse behovet for samarbejde mellem forsikringsselskaberne viser nedenstående tabel de 

10 dyreste forsikringshændelser, som har været i 2016 (tabel 1 40 ) og de 10 dyreste 

forsikringshændelser siden 1970 (tabel 241), hvor der har været samfundsmæssig interesse i at få 

dækket omkostningerne ved disse hændelser. 

                                                           
38 Erhardtsen (2016, december 20). Bech-Bruun vinder Danmarks-historiens største domsbeløb for norsk 

olieselskab. Hentet januar 13, 2017 fra Berlingske Business : http://www.business.dk/ 
39 Kommissionens Forordning (EU) nr. 267/2010 af 24. marts 2010 
40 Swiss Re (2017) tabel 7 
41 Ibid figur 3 
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  Tabel 1: 

 

Tabel 2: 
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Tabellerne giver et godt overblik over, hvor store skader ukonventionelle hændelser kan medføre, 

så samarbejdsordningerne er nødvendige. Forsikringsselskaberne samarbejder enten gennem co-

assurance eller co-reassurance. Co-assurance er en samarbejdsform, hvor flere 

forsikringsselskaber indgår et direkte kontraktsamarbejde for at forsikre den samme risiko, hvor 

de hæfter for deres tegnede andel. Alle selskaberne deles i princippet om skadesbehandlingen og 

håndtering af forsikringstager, men i praksis efterlades størstedelen af dette arbejde til lead-

forsikringsgiveren, som typisk er selskabet med den største andel. Modsat er et forsikringsselskab, 

som er del af en reassuranceaftale, ikke en del af håndteringen af hverken forsikringstager eller 

skadebehandling, men overtager i stedet en del af den risiko, som forsikringsselskabet bag har 

valgt at lade sig reassurere i det andet forsikringsselskab. Til sidst findes der en blandingsform af 

de to omtalte samarbejdsordninger, kaldet co-reassurance, hvor flere selskaber co-assurerer en 

risiko, hvorefter de genforsikrer andele af deres pågældende risiko i co-assurance-aftalen til 

reassurance, så der på sin vis er to niveauer af genforsikring42. For at identificere hvilken slags 

samarbejde, der er tale om, kan det være relevant at se på de interne regler i samarbejdsaftalen, 

specielt hvordan fordelingen af vilkår, præmier og skadesudbetalinger er blandt deltagerne43. 

Et stærkt netværk af co-assurance og co-reassurance kan føre til oprettelsen af co-reassurance-

pooler, som er samarbejdsordninger, der går ud på, at flere forsikringsselskaber går sammen på 

de nævnte vilkår og opretter en pool, typisk i forhold til bestemte risikogrupper, eksempelvis 

terror-pooler, atomkraftværk-pooler eller naturkatastrofepooler44. Der findes også pooler, som 

opererer over flere risikogrupper. For at blive del af en pool, søger man typisk om medlemskab, 

da poolen indeholder en række vilkår i samarbejdsaftalen, der kan godkendes af begge parter. 

Ellers foregår normal genforsikring gennem normalt udbud, hvor forsikringsselskabet udbyder en 

andel til hele markedet og vælger den mest attraktive modpart.  

Co-reassurance-pooler kan oprettes på forskellige måder enten gennem forsikringsselskaber eller 

deres respektive agenter (herefter, forsikringsselskab-ledende), mæglere (herefter, mægler-

ledende) eller gennem mandat fra staten (herefter, mandat-ledende) 45. Selve udformningen af 

poolingaftaler kan være meget forskellige, men også meget komplekst opbygget, da aftalen skal 

balancere mange hensyn, og hvis poolingaftalen er sat dårligt op, kan dette medføre ikke-

optimale resultater46. 

                                                           
42 Europe Economics (2016) s. 25 
43 European Commission (2016a) s. 13 
44 Ernst & Young (2014) s. ii 
45 Europe Economics (2016) s. 42 
46 Ibid 
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En forsikringsselskab-ledende pool er en aftale lavet af et forsikringsselskab eller en af deres 

agenter. Det ledende forsikringsselskab laver et forslag til de betingelser og den præmie, aftalen 

følger, hvor de potentielle deltager først beslutter sig for, om de vil være en del af den aftale, og 

herefter vælge hvor stor en andel af risiciene, de ønsker. Hvis der skulle opstå uenigheder, så kan 

deltagerne kun forhandle om selve andelen.   

En mægler-ledende pool er en aftale lavet af mæglere, hvorved forsikringsselskaberne tager 

procentandelen af det, mægleren har solgt. En sådan ordning er organiseret af mægler, der 

sætter de samme vilkår og betingelser for alle medlemmerne. Da en forsikringsmægler er et slags 

bindeled mellem forsikringstager og forsikringsgiver, og er den der styrer forholdet mellem disse 

to parter, vil mæglerfunktionen inden for pooler også havde en ledende funktion, så 

interaktionen mellem poolens medlemmer generelt foregår gennem mægleren.  

Mandat-ledede pool er en samarbejdsaftale, der er struktureret politisk og ikke skaber profit. 

Staten laver en aftale med et forsikringsselskab, som fronter denne aftale, men reassurerer 

andele videre ud i markedet. Reassurancedelen kan i nogle tilfælde være bindende for 

markedsdeltagerne. Denne konstruktion sikrer, at Staten kun binder et enkelt selskab offentligt 

og fremstår som en enkelt enhed. Denne type pool bruges eksempelvis typisk i forbindelse med 

terror, men det danske Stormråd er også en form for mandat-ledet pool. 

 

Samarbejdsaftaler, der tegnes ad hoc og indeholder co-reassurance, er ikke en pool som de andre 

nævnte, hvor der laves et fællesskab over en række risici, men i stedet tegnes et samarbejde over 

en specifik risiko, som skræddersyes efter forsikringstagers behov. I tabel 3, vises de 4 forskellige 

typer af co-reassuranceaftaler47: 

                                                           
47 Europe Economics (2016) s. 45 
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Der findes faktisk ikke en opgørelse på, hvor mange pooler der findes på nuværende tidspunkt, 

og hvor mange af disse som er dækket af IBER, da samarbejderne selvvurderer og derfor ikke 

indberettes. I Europe Economics-rapport, der undersøger de forskellige samarbejder, blev det 

konkluderet, at der ikke findes en enkel accepteret model for coreassurance-aftaler, og alle 

coreassurance-aftaler, inklusiv poolaftaler, er heterogene48 og udformet forskelligt i forhold til 

formålet. 

Af de forskellige former for coreassurance er det faktisk meget få, der er kvalificeret som pooler 

efter IBERs bestemmelser. IBER dækker kun få pooler, nærmere sagt 46 pooler49. Dette skyldes 

blandt andet de fastsætte markedsandele i IBER sammen med differentieringen mellem nye og 

etablerede risici, hvilket gennemgås i næste afsnit. 

 

 

                                                           
48 Ernst & Young (2014) s. ii   
49 Ernst & Young (2014) s. ii 
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2.2 Ukonventionelle og nye risici  

Anvendelsen af Berliner-kriterierne har identificeret følgende som besiddende egenskaber, der 

er typiske for ukonventionelle risici, heriblandt inden for cyber, naturlige katastrofer, nukleare 

hændelser, terrorisme og økologisk skade, eksempelvis på grund af store industrielle uheld50. De 

ovennævnte kategorier af risikogrupper er faktisk overvejende forsikret af samarbejdsaftaler, 

hvilket tyder på tilgangen om, at pooler oftere er hensigtsmæssige for dækning af nye og 

ukonventionelle risici, er valid51.  

Forsikringsbranchen står over for flere ukonventionelle risici, hvilket rejser spørgsmål omkring 

kapacitet, risikodækning og begrebet ukonventionelle risiko52. Der findes ikke en enkel definition 

på ukonventionel risiko, men der findes en række tilgange, som kan hjælpe med at definere 

sådanne risici, og dette er typisk igennem enten en akademisk definition af risikodækning samt 

industriens definitioner af nye risici. Det kan være svært at skelne mellem ny risici og 

ukonventionelle risici 53 . Generelt kan man sige, at nye risici også er ukonventionelle, men 

ukonventionelle risici er ikke nødvendigvis nye.  

I IBER differentieres der også mellem, om risikoen er ny eller ej. Forsikringsselskaberne har givet 

udtryk for, at det ikke altid er ligetil at vurdere, om risikoen er ny eller ej. IBER definerer ny risici 

således i artikel 1 stk. 6:  

a) en risiko, der ikke tidligere har bestået, og hvis forsikringsdækning kræver udvikling af 

et helt nyt forsikringsprodukt og ikke kun en udvidelse, forbedring eller erstatning af et 

eksisterende forsikringsprodukt, eller   

b) i ekstraordinære tilfælde en risiko, hvis art ud fra en objektiv analyse har ændret sig så 

væsentligt, at det ikke på forhånd er muligt at vide, hvilken tegningskapacitet der kræves 

for at dække risikoen.  

Differentieringen mellem nye risici og ikke-nye risici er relevant i forhold til, hvor længe fritagelsen 

under IBER gælder. Hvis forsikringsselskaberne ikke længere skal omfattes af IBER, differentieres 

                                                           
50 Europe Economics (2016) s. 22 
51 Eksempelvis for nukleare risici pooler, se Faure, M. G. and K. Fiore (2008), “The Coverage of the Nuclear Risk in 
Europe: Which Alternative?” The Geneva Papers, vol. 33, pp. 288-322.  Et godt eksempel for pooler for 
naturkatastroferisici er Flood Re ordningen i UK. For Terror risiko pooler se f.eks. Michel-Kerjan, E. and B. Pedell 
(2004), “Terrorism Risk Coverage in the post-9/11 Era: A Comparison of New Public-Private Partnerships in France, 
Germany and the U.S.”, Geneva Papers on Risk and Insurance. 
52 Europe Economics (2016) s. 17 
53 Ibid s. 23 
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der ikke mellem nye og ikke-nye risici, da de horisontale retningslinjer ikke indeholder sådan en 

bestemmelse.  

 

En af udfordringerne ved nye risici er at modellere og kvantificere de potentielle konsekvenser, 

en materialiseret skade kan få. Mæglerselskabet Guy Carpenter har lavet sine egne kategorier til 

at vurdere nye risici igen: technological risk, crystalizing risk og aggravating risk.  

 

Technological risk stammer fra nye teknologier og processer. Denne type risici har begrænset 

tilgang til information og data, hvilket fører til store udfordringer i forhold til at risikovurdere – 

nanoteknologi og selvkørende biler gives som eksempler. Crystalizing risk er ikke nye risici, men 

beskrives som indeholdende en systematisk komponent, hvor konsekvensen er lav 

overskuelighed i forhold til, hvad der burde forventes – eksempelvis byggematerialer 

indeholdende senere fundne sundhedsskadelige komponenter såsom asbest. Den sidste kategori, 

aggrevating risk, forholder sig til kendte risici, men deres forekomster og virkninger indeholder 

stærke variable, som kumuleret selvforstærkes – terror gives som et eksempel.  

 

Der ses klart nogle komplikationer, når nye og ukonventionelle risici skal vurderes. Derfor er det 

også væsentligt at se, hvordan aktørerne på markedet forholder sig til disse, da det eventuelt kan 

blive relevant i vurderingen af den optimale løsningsmodel på forordningens udløb, om der i 

denne skal differentieres mellem risikotyperne. I IBER har det i hvert fald betydning for, hvor 

længe fritagelsen er gældende. 

 

2.3 Det relevante marked 

Efter 2004, hvor det blev bestemt, at forsikringsselskaberne skulle selvvurdere, om 

samarbejdsaftalen opfyldte betingelserne for fritagelse, har forsikringsselskaberne haft 

problemer med at finde ud af, hvordan dette skulle gøres 54 . Dette er specielt i forhold til 

markedsdefinitionen, som er svær at definere for forsikringsmarkedet, men det er samtidig en 

nødvendighed, der er påkrævet for at vurdere samarbejdets lovlighed under IBER og de 

horisontale retningslinjer. Det samme gælder for, hvordan de skal beregne deres 

markedsandele55. 

Markedsafgrænsningen forholder sig til at fastlægge de grænser, der findes konkurrencemæssigt 

mellem selskaberne. Metoden giver også Kommissionen mulighed for at undersøge, hvordan 

                                                           
54 Ernst & Young (2014) s. 89 
55 European Commission (2016a) s. 31 
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konkurrencepolitikken skal anvendes. Formålet med markedsafgrænsning er, at man skal 

afgrænse geografisk og produktmæssigt for at finde frem til, om konkurrerende selskaber har 

mulighed for at begrænse konkurrencen på markedet. Markedsafgrænsningen giver mulighed for 

at beregne markedsandele, som igen oplyser om markedsstyrken, hvilke alle er relevante for at 

se, om der foreligger misbrug af dominerende stilling eller brud på artikel 101 stk. 1 TEUF56.  

Det relevante produktmarked bliver defineret som et marked, der er for alle de produkter og/eller 

tjenesteydelser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, 

pris og anvendelsesformål, jf. præmis 7 stk. 2 i Kommissionens Meddelelse nr. 372 af 9. december 

1997, om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret.  

Det relevante produktmarked benyttes til at definere det relevante marked, men der er også 

behov for at fastsætte priselasticiteten. Priselasticitet beregner sammenhængen mellem prisen 

og efterspørgsel for et specifikt produkt ved at dividere den procentvise ændring i efterspurgt 

mænge med den procentvise ændring i pris, hvilket indikerer, om produktet er prisfølsomt eller 

ej. Priselasticitet deles i tre grader: elastisk, neutral og uelastisk. Der fokuseres ofte på den 

numeriske værdi af priselasticiteten, som angiver, hvor mange procent den efterspurgte mængde 

falder, hvis prisen stiger én procent57. Så når prisen stiger én procent, og medfører et fald i den 

efterspurgte mængde på mindre end én procent, er efterspørgsel uelastisk. Hvis den efterspurgte 

mængde falder med mere end én procent, så er efterspørgslen elastisk, og når den procentuelle 

prisstigning er identisk med det procentuelle mængdefald, er efterspørgslen enheds- eller 

neutralelastisk. Priselasticitet er altså defineret ved:  

∈=

∆𝑞
𝑞

∆𝑝
𝑝

 

Det har betydning for priselasticiteten, hvor snævert markedet er. Efterspørgslen efter forsikring 

er forholdsvis uelastisk, specielt for ukonventionelle risici, da det er et produkt, forsikringstagerne 

efterspørger selv ved en mindre prisstigning, men hvis man går helt ned til det enkeltstående 

produkt, for eksempelvis en police for dækning af tab i et havvindmølleprojekt, findes der flere 

alternativer, hvor grundproduktet som sådan er ens, men forsikringsgiverne konkurrerer på 

dækningsomfanget og prisen, hvilket øger elasticiteten.  

Markedet skal også afgrænses geografisk, og det relevante geografiske marked defineres som det 

område, hvor de deltagende virksomheder er involveret i udbud af og efterspørgsel efter 

                                                           
56 Kommissionens Meddelelse nr. 372 af 9. december 1997, præmis 2 
57 Cabral (2000) s. 17 
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produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstrækkelig ensartede konkurrencevilkår og kan 

skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurrencevilkårene der er meget anderledes, jf. 

præmis 8 i Kommissionens Meddelelse nr. 372 af 9. december 1997, om afgrænsning af det 

relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret  . 

Markedsandelene bliver beregnet i overensstemmelse med andre generelle og sektorspecifikke 

konkurrenceregler 58 . Begrebet det relevante marked er knyttet til, at de europæiske 

konkurrencepolitiske målsætninger eksempelvis tager kontrollen med strukturændringer i 

udbuddet af et produkt, eller at en tjenesteydelse i forbindelse med fusionskontrol sigter på at 

forhindre etablering eller styrkelse af en dominerende stilling, som vil kunne hindre den effektive 

konkurrence betydeligt inden for en væsentlig del af fællesmarkedet. Konkurrencepolitisk forstås 

markedsdominans ved, at et selskab eller en gruppe af selskaber er i stand til i vid udstrækning at 

handle uafhængigt af sine konkurrenter, kunder og i sidste instans forbrugerne. Der er normalt 

tale om dominans, når en stor del af udbuddet på et givet marked tegnes, forudsat at andre 

faktorer i vurderingen (såsom hindringer for adgangen til markedet, forbrugernes reaktionsmulig-

heder osv.) peger i samme retning59. 

Omfanget af konkurrencebegrænsning påvirkes af tre faktorer, nemlig efterspørgselssubstitution, 

udbudssubstitution og potentiel konkurrence. 

Efterspørgselssubstitution har ud fra et økonomisk synspunkt den mest umiddelbare og effektive 

disciplinerende påvirkning på forsikringsgiverne og deres prissætning af forsikringspolicen 60 . 

Under efterspørgselssubstitution fastlægges produktomfanget, samt hvilke produkter 

forsikringstagerne betragter som substitutionsprodukter – dette kan blandt andet gøres ved at 

forestille sig en lille, varig stigning i de relative priser og vurdere kundernes sandsynlige reaktion 

på denne stigning. Man tager udgangspunkt i de solgte produkter og i det geografiske område, 

hvor man videre kan fastslå, om yderlige produkter og områder skal medtages eller udelukkes 

ved afgrænsningen af markedet, men dette afhænger af, om den konkurrence, som disse øvrige 

produkter og områder medfører, påvirker eller begrænser fastsættelsen af prisen på kort sigt61. 

Gennem disse overvejelser får man et fingerpeg om, hvilke elementer der er mest relevante for 

markedsafgrænsningen. 

Udbudssubstitution kan også tages med i vurderingen i markedsafgrænsningen, men kun i de 

situationer, hvor den har de samme effektive og direkte virkninger, som 

                                                           
58 Kommissionens Meddelelse nr. 82/02 af 30. marts 2010, præmis 13 
59 Kommissionens Meddelelse nr. 372 af 9. december 1997, præmis 10 
60 Ibid præmis 13 
61Ibid præmis 15 og 16 
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efterspørgselssubstitution har. I de tilfælde, hvor det indebærer en væsentlig tilpasning af de 

eksisterende materielle og immaterielle produkter, supplerende investeringer, strategiske 

beslutninger eller forsinkelser, tages udbudssubstitution ikke med i vurderingen af 

markedsafgrænsningen, da det så kan være mere hensigtsmæssigt at undersøge, når det også 

giver mening at vurdere den potentielle konkurrence62. Den potentielle konkurrence tages nemlig 

heller ikke med i vurderingen af markedsafgrænsningen i første omgang. Hvis det viser sig, at der 

foreligger konkurrencebegrænsninger, vil undersøgelsen om potentiel konkurrence vurderes, når 

de deltagende selskabers stilling på det relevante marked er blevet fastslået, hvori deres 

markedsstilling er fundet bekymrende ud fra et konkurrencepolitisk synspunkt63. 

Når forsikringsselskaberne skal definere både produkt og det geografiske marked, er der 

mulighed for at anvende en test – den såkaldte SSNIP (eller hypotetisk monopolist)-test64.  

SSNIP (Smal but Significant Non-transitory Increase in Price)-testen bruges, når en hypotetisk 

aktør har kontrol over samtlige aktører på markedet og indfører en prisøgning på 5 til 10 % for 

produktet. Hvis denne prisøgning ikke giver en negativ lønsomhed, er det relevante marked 

defineret, fordi forbrugerne ikke påvirkes af prisen og fortsætter med at købe det samme produkt, 

selvom prisen er blevet højere. Når markedet ikke påvirkes af prisen, betyder det med andre ord, 

at der ikke er nære substitutter uden for det hypotetiske marked 65 . Hvis det viser sig, at 

forbrugerne påvirkes af prisforøgelsen, må det hypotetiske marked ekspanderes ved at inkludere 

de nærmeste substitutter ind i analysen. Man fortsætter med at ekspandere markedet, frem til 

prisøgningen er lønsom, og dermed er det relevante marked defineret.  

IBERs artikel 6 omhandler fritagelsens anvendelse og markedsandelstærskler og er afgørende for, 

om et poolsamarbejde er lovligt og kan fritages. Artikel 6 stk. 1 fastsætter, at coassurance og 

coreassurancepooler fritages i 3 år uanset markedsandel, så længe de omfatter nye risici.  

For allerede eksisterende risici fritages coassurancepooler med en markedsandel på under 20%, 

og for coreassurancepooler fritages de, hvis markedsandelen er under 25%, jf. artikel 6 stk. 2 IBER. 

Baggrunden for den procentuelle differentiering mellem coassurancepooler og 

coreassurancepooler er, at coassurancepooler i højere grad kan medføre ensartede 

forsikringsbetingelser og bruttopræmier 66 . Men selv hvis samarbejdet falder uden for IBERs 

                                                           
62 Kommissionens Meddelelse nr. 372 af 9. december 1997, præmis 23 
63 Ibid præmis 24 
64 Motta (2014) s. 102 
65 Daljord, Sørgard & Thomassen (2008) 
66 Kommissionens Forordning (EU) nr. 267/2010 af 24. marts 2010, præmis 18 
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anvendelse, grundet markedsandele, kan der stadig søges fritagelse gennem artikel 101, stk. 3 

TEUF, hvis samarbejdet opfylder bestemmelsens kumulative betingelser.  

Beregningen af markedsandelene fremgår af artikel 6, stk. 3: 

3. Ved beregningen af en deltagende virksomheds markedsandel på det relevante marked skal der 

tages hensyn til: 

a) den deltagende virksomheds markedsandel inden for den pågældende pool 

b) den deltagende virksomheds markedsandel inden for en anden pool, som den deltager i, på 

samme relevante marked som den pågældende pool, og 

c) den deltagende virksomheds markedsandel på samme relevante marked som den pågældende 

pool, men uden deltagelse i nogen pool. 

 

Der skal altså både tages hensyn til markedsandele inden for og uden for poolen. Man kan godt 

stille sig kritisk til denne bestemmelse, da der kan identificeres fortolkningsproblemer omkring, 

hvordan selskaberne skal vurdere dette, hvilket også er et hensyn, selskaberne tidligere selv har 

påpeget. Vi har undersøgt denne artikel i IBER på andre sprog end den danske udgave, som vi 

generelt har anvendt, for at se om fortolkningsproblemerne er et oversættelses problem, men 

indholdsmæssigt synes der ikke at være forskel på bestemmelsen i den danske, engelske, tyske 

og franske udgave. 

Markedsandelene for samarbejder omkring ikke-nye risici baseres på de enkelte deltagende 

selskabers samlede bruttopræmieindtægt, jf. art. 6 stk. 4 IBER.  

Når forsikringsselskaberne skal selvvurdere, om det pågældende samarbejde er lovligt under IBER, 

kræver det, at de forholder sig grundigt til bestemmelserne, hvilket medfører, at der er en 

sandsynlighed for fejlvurdering, specielt når selskaberne har påpeget, at de har svært ved at 

fortolke nogle af bestemmelserne. Dette medførte faktisk, at de i nogle tilfælde helt undgik at 

vurdere markedet67 og hellere bare satsede på, at samarbejdet var indgået lovligt, hvilket ikke er 

en optimal fremgangsmåde.  

 

 

                                                           
67 Ernst & Young (2014) s. 89 
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2.4 Delkonklusion 

På baggrund af dette kapitel kan det udledes, at forsikringssektoren er præget af særlige 

kendetegn, og at der foreligger et øget behov for samarbejde. Forsikringssektoren er ikke ligesom 

mange andre sektorer, da forsikringsmarkedet indeholder en række specielle karakteristika og 

opfattes som en af de mest nødvendige sektorer, selvom det ikke er en af de største. Dette var 

også grunden til, at IBER overhovedet blev udstedt tilbage i 1992. 

Selvom IBER fritager pooler fra de gængse konkurrenceregler under visse betingelser, er der rent 

faktisk meget få pooler, som falder ind under IBERs bestemmelser. Dette skyldes blandt andet de 

fastsætte markedsandele samt differentieringen mellem nye og etablerede risici. 

Poolerne har midlertidig haft svært ved at vurdere, om de pågældende risici er nye, men faktisk 

har hele selvvurderingen været svær for selskaberne at forholde sig til. Dette er også i forhold til 

markedsdefinitionen samt beregning af markedsandelene. Når selskaberne har svært ved at 

forholde sig til IBER, øger dette sandsynligheden for fejl i selvvurderingen. Det ledte endda i nogle 

tilfælde til, at samarbejdsordningerne helt undgik at vurdere markedet og hellere bare satsede 

på, at samarbejdet var indgået lovligt.  

Det er relevant at se, hvordan aktørerne på markedet har forholdt sig til disse hensyn, da det kan 

blive relevant i vurderingen af den optimale løsningsmodel på forordningens udløb. I denne 

vurdering bliver det også relevant, hvilken type regulering samarbejdsordningerne skal 

underlægges, hvilket undersøges gennem næste kapitel. 

 

Kapitel 3: Konkurrenceret og forsikringssamarbejder 

Dette kapitel forholder sig til de retskilder, forsikringssamarbejder er underlagt – det vil sige 

artikel 101 TEUF, IBER samt de horisontale retningslinjer. Desuden analyseres tre beslutninger, 

hvor Kommissionen har tildelt de respektive pooler individuel fritagelse fra konkurrencereglerne. 

Kapitlets afsnit leder op til en vurdering, om et usædvanligt instrument som 

gruppefritagelsesforordningen er nødvendigt og optimalt for at beskytte behovet for samarbejde, 

eller om de horisontale retningslinjer allerede giver den nødvendige vejledning om fælles 

datasamling og fælles dækning af visse risikotyper. 

Alle selskaber, der var en del af en samarbejdsaftale mellem 1962 og 2004, hvor samarbejdet 

kunne medføre konkurrencebegrænsningerne, var juridisk forpligtet til at anmelde 

samarbejdsordningen til Kommissionen, ellers kunne de idømmes bøder, eller aftalen kunne 
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annulleres68 . Anmeldelsespligten førte til administrative udgifter for både Kommissionen og 

forsikringsselskaberne. Kommissionen havde udgifter ved at vurdere samarbejdets lovlighed, 

mens forsikringsselskaberne havde udgifter, fordi de skulle informere alle konkurrenter om det 

nye samarbejde69.  

Rådet gav Kommissionen fuldmagt til at udstede en gruppefritagelsesforordning for 

forsikringssektoren i Rådets forordning (EØF) Nr. 1534/91 af 31. maj 1991 om anvendelse af 

Traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på 

forsikringsområdet. I 1992 blev IBER udstedt, men den trådte ikke i kraft før d. 1. april 199370. 

Forordningen blev forlænget i 200371 og i 201072. 

Gruppefritagelsesforordningen i 2003 nr. 358/2003 fritog fire kategorier af forsiringssamarbejder:  

- Fælles beregninger, tabeller og undersøgelser.  

- Standardpolicevilkår og standardmodeller. 

- Fælles dækning af visse risikotyper.  

- Sikkerhedsudstyr.  

 

I maj 2004 trådte den grundlæggende reform af EU's konkurrenceregler i kraft igennem Rådets 

forordning (EF) Nr. 1/2003. Dette medførte ændringer i den daværende 

gruppefritagelsesforordning fra 2003. Forsikringsselskabernes anmeldelsespligt til Kommissionen 

forsvandt. Håndhævelsen af konkurrencereglerne blev nemlig i højere grad decentraliseret 

gennem oprettelse af nationale konkurrencemyndigheder i alle EU-medlemsstaterne. 

Selskaberne skulle selvvurdere samarbejdsaftalerne, og de nationale konkurrencemyndigheder 

skulle undersøge nationale samarbejders overensstemmelse med artikel 101 TEUF, hvis der var 

grund til det i de individuelle sager. Myndigheden overgår først til Kommissionen, når 

samarbejdsordningerne har konkurrencefordrejende virkninger på tre eller flere medlemslandes 

markeder73.  

Det må have krævet en vis tilpasning for forsikringsselskaberne i overgangen fra, at 

Kommissionen i alle tilfælde vurderede samarbejdsordningerne til, at forsikringsselskaberne 

skulle til at selvvurdere. Dette har sine paralleller til den nuværende situation, hvor 

                                                           
68 Communauté Economique Européenne Le Conseil Reglements Reglement N° 17, Premier règlement d'application 
des articles 85 et 86 du traité. 
69 European Commission (2016a) s. 17 
70 Kommissionens forordning (EØF) nr. 3932/92 af 21. december 1992 
71 Kommissionens Forordning (EU) nr. 358/2003 af 27. februar 2003 
72 Kommissionens Forordning (EU) nr. 267/2010 af 24. marts 2010 
73 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002, artikel 5 
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forsikringsselskaberne klager over overgangen fra at gå fra at være omfattet af en sektorspecifik 

forordning til at vejledes af de generelle horisontale retningslinjer. Der kan dog stilles 

spørgsmålstegn ved, om der klages over tilpasningsperioden, ændringen medfører, eller 

ændringens indhold. 

Da Kommissionen revurderede gruppefritagelsesforordningen i 2008 for at se, hvordan og om 

den skulle fornyes, måtte de nye konkurrenceregler fra 2004 tages i betragtning. Kommissionen 

udsøgte, om der fortsat var behov for en gruppefritagelsesforordning specifikt for 

forsikringssektoren i henhold til 2004-ændringerne74.  

Efter denne undersøgelse bestemte Kommissionen, at den nye gruppefritagelsesforordning, som 

trådte i kraft i 2010, kun skulle indeholde to af de fire originale kategorier. De to kategorier - 

standardpolicevilkår og standardmodeller samt sikkerhedsudstyr, mentes nemlig at kunne føre til 

uretfærdig diskriminering mod andre sektorer, da de to kategorier ikke var specifikke for 

forsikring. Dette medførte, at samarbejder omfattet herunder måtte selvvurdere fra sag-til-sag 

med vejledning fra de horisontale retningslinjer75.  

Den reviderede 2010 IBER 2010 omfattede dermed to kategorier af samarbejde:  

- fælles datasamlinger, tabeller og undersøgelser76 og  

- fælles dækning af visse risikotyper77.  

 

De horisontale retningslinjer blev revideret sammen med revisionen af IBER. De horisontale 

retningslinjer udkom i første omgang i 200178 for at vejlede de forskellige sektorer om, hvordan 

de skulle fortolke daværende artikel 81 stk. 3 TEF i forhold til det pågældende horisontale 

samarbejde. D. 14. januar 2011 publicerede Kommissionen de nye horisontale retningslinjer79. 

Revideringen var blandt funderet i ændringerne i konkurrencereglerne siden i 2001.  

Den største ændring i de horisontale retningslinjer af 2011 var tilføjelsen af paragraf 86 til 94, som 

vejleder om, hvordan konkurrerende selskaber skal selvvurdere sig ved samarbejder omkring 

informationsdeling.  

                                                           
74 European Commission (2016a) s. 18.  
75 Kommissionens Meddelelse nr. 82/02 af 30. marts 2010, præmis 19  
76 Kommissionens Forordning (EU) nr. 267/2010 af 24. marts 2010, kapitel 2 
77 Ibid kapitel 3 
78 Kommissionens Meddelelse nr. 3/02 af 6. januar 2001 
79 Kommissionens Meddelelse nr. 11/01 af 14. januar 2011 
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Allerede i 2013 startede Kommissionen en undersøgelse af genforsikringsmarkedet, heriblandt 

gennem de to bestillingsrapporter fra Ernst & Young og Europe Economics. I 2014-2015 lå fokus 

på høringer af nationale konkurrencemyndigheder efterfulgt af en offentlig konsultation, hvor der 

blev fremlagt 40 spørgsmål centreret om markedets udvikling samt anvendelsen og 

konsekvenserne af IBER. Dette blev opfulgt af målrettede spørgeskemaer til pooler, kunder, 

agenter og mæglere samt forsikringsforeninger, hvor svarerne efterfølgende blev behandlet på 

de første interessentmøder.  

På baggrund af alle disse undersøgelser fremlagde Kommissionen den påkrævede rapportering 

til Europa-Parlamentet og Rådet i et arbejdsdokument80 om funktionen og fremtiden for IBER, 

hvilket udkom i d. 17. marts 2016. Det er i dette arbejdsdokument, muligheden for at lade IBER 

udløbe, først præsenteres.  

Omkring en måned senere, d. 26 april 2016, blev der afholdt et møde, hvor alle interessenter var 

inviteret ind for at diskutere arbejdsdokumentets foreløbige resultater. 

Arbejdsdokumentet samt høringen ledte til Kommissionens endelige konsekvensanalyse fra 

december 2016, hvor der efter rapportens udgivelse kom en pressemeddelelse per d. 13. 

december 2016 om, at det var endelig besluttet at lade forordningen udløbe på baggrund af 

konsekvensanalysens resultater, se eventuelt bilag 281. 

 

3.1 Regulering af forsikringspooler 

En helt central EU-konkurrenceregel findes i artikel 101 TEUF, som har følgende ordlyd (med egne 

fremhævelser): 

 1. Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af 

virksomheder og alle former for samordnet praksis, der kan påvirke handelen mellem 

medlemsstater, og som har til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje 

konkurrencen inden for det indre marked, er uforenelige med det indre marked og er forbudt, 

navnlig sådanne, som består i: 

a) direkte eller indirekte fastsættelse af købs- eller salgspriser eller af andre forretningsbetingelser 

                                                           
80 European Commission (2016b) 
81 European Commision. (2016, december 13). Press releases database. Hentet fra European Commission - Daily 

News: http://europa.eu/rapid/midday-express-13-12-2016.htm 
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b) begrænsning af eller kontrol med produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer 

c) opdeling af markeder eller forsyningskilder 

d) anvendelse af ulige vilkår for ydelser af samme værdi over for handelspartnere, som derved 

stilles ringere i konkurrencen 

e) at det stilles som vilkår for indgåelse af en aftale, at medkontrahenten godkender tillægsydelser, 

som efter deres natur eller ifølge handelssædvane ikke har forbindelse med aftalens genstand. 

2. De aftaler eller vedtagelser, som er forbudt i medfør af denne artikel, har ingen retsvirkning. 

3. Bestemmelserne i stk. 1 kan dog erklæres uanvendelige på: 

— enhver aftale eller kategori af aftaler mellem virksomheder 

— enhver vedtagelse eller kategori af vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder, 

og 

— enhver samordnet praksis eller kategori deraf 

som bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til at fremme den 

tekniske eller økonomiske udvikling, samtidig med at de sikrer forbrugerne en rimelig andel af 

fordelen herved, og uden at der: 

a) pålægges de pågældende virksomheder begrænsninger, som ikke er nødvendige for at nå disse 

mål 

b) gives disse virksomheder mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de 

pågældende varer. 

Artikel 101 stk. 1 TEUF indeholder altså et forbud mod både horisontale og vertikale 

konkurrencebegrænsende aftaler mellem virksomheder. Virksomhedernes markedsandel er 

afgørende for, om konkurrencen påvirkes mærkbart, da dette også er et element i vurdering om 

markedsstyrken, men det er tilstrækkeligt, at virksomhederne fordrejer konkurrencen gennem 

deres sammenslutning frem for at være konkurrenter82. Forsimplet i forhold til hele artikel 101 

(1) TEUF kan man opliste, at forbuddet gælder, når: 

- En samordnet praksis påvirker samhandlen mellem medlemsstater og udgør en 

konkurrencebegrænsning på det indre marked. 

                                                           
82 Fejø & Ølykke (2014) s. 34 
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Retspraksis har desuden påvist, at påvirkningen af samhandlen og konkurrencen skal være 

væsentlig eller mærkbar83. 

Artikel 101 stk. 2 TEUF fastsætter, at de aftaler, som er forbudte efter 101 stk. 1 TEUF, ikke har 

nogen retsvirkning. 

Herefter indeholder artikel 101 stk. 3 TEUF en undtagelse til forbuddet, i så fald de fire kumulative 

betingelser er opfyldt: 

- Aftalen bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til at 

fremme den tekniske eller økonomiske udvikling 

- Forbrugerne får rimelig andel af fordelen 

- Restriktionerne er begrænset til et minimum 

- Der må ikke være mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de 

pågældende varer. 

Efter bestemmelsens ordlyd kan undtagelsen både gælde individuelt og kollektivt, og det er 

virksomhederne selv, som vurderer, om de opfylder betingelserne84. 

Virksomheder skal altså først forholde sig til artikel 101 stk. 1 TEUF i forhold til, om aftalen/den 

samordnede praksis påvirker handlen mellem medlemslandene på en konkurrencebegrænsende 

måde. For at forbuddet træder i kraft, er det nok, at den konkurrencefordrejende virkning bare 

er potentiel, jf. blandt andet C-7/95 P - Deere v Kommissionen præmis 77: 

”Efter artikel 85, stk. 1, er en sådan bedømmelse imidlertid ikke begrænset til de faktiske 

virkninger, men der skal ved bedømmelsen også tages hensyn til aftalens potentielle virkninger 

for konkurrencen inden for fællesmarkedet (jf. herved dom af 10.12.1985, sag 31/85, ETA, Sml. s. 

3933, præmis 12, og dommen i sagen BAT og Reynolds mod Kommissionen, a.st., præmis 54).” 

Såfremt samarbejdet er konkurrencebegrænsende eller potentielt er det, kan virksomheder 

under artikel 101 stk. 3 TEUF vurdere, om de konkurrencefordrejende virkninger opvejes af 

fordelene ved aftalen. Hvis dette er tilfældet, fritages samarbejdet fra artikel 101 stk. 1 TEUF. Men 

der findes lex specialis, såsom gruppefritagelsesforordninger, herunder IBER, der i sig selv 

undtager specialiseringsaftaler, og der sondres dermed reguleringsmæssigt mellem horisontale 

karteller og ønskværdige specialiseringsaftaler, hvor Rådet gennem en række forordninger har 

bemyndiget hjemmel for Kommissionen til at udstede gruppefritagelsesforordninger på visse 

områder, hvilket blandt andet udmundede i Kommissionens forordning nr. 267/2010 af 24. marts 

2010 om anvendelse af artikel 101, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

                                                           
83 Fejø & Ølykke (2014) s. 62  
84 Kommissionens Meddelelse nr. 101/08 af 27. april 2004 
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på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet. 

Gruppefritagelsesforordningen bevilliger en undtagelse til anvendelse af konkurrencereglerne 

inden for to kategorier af aftaler på forsikringsområdet: aftaler om fælles datasamling og fælles 

dækning af visse risikotyper gennem pooler.  

IBER består af en præambel med 22 præmisser efterfulgt af fire kapitler med i alt 9 artikler: 

- Kapitel 1: definitioner 

- Kapitel 2: fælles datasamlinger, tabeller og undersøgelser 

- Kapitel 3: fælles dækning af visse risikotyper 

- Kapitel 4: afsluttende bestemmelser (om gyldighedsperiode).  

Når selskaberne er omfattet af en gruppefritagelsesforordning, så er betingelserne i artikel 101 

stk. 3 TEUF også opfyldt, når selskaberne opfylder betingelserne i forordningen, jf. IBER artikel 2 

for fælles datasamlinger og artikel 5 for fælles dækning af visse risikotyper: 

Artikel 2: ”I medfør af traktatens artikel 101, stk. 3, og på de i denne forordning fastsatte 

betingelser finder traktatens artikel 101, stk. 1, ikke anvendelse på aftaler mellem to eller flere 

virksomheder i forsikringssektoren om…” 

Artikel 5:”I medfør af traktatens artikel 101, stk. 3, og på de i denne forordning fastsatte 

betingelser finder traktatens artikel 101, stk. 1, ikke anvendelse på aftaler mellem to eller flere 

virksomheder i forsikringssektoren om oprettelse og drift af pooler af forsikringsvirksomheder eller 

af forsikrings- og genforsikringsvirksomheder til fælles dækning af en bestemt risikotype i form af 

co-assurance eller co-reassurance.” 

For fælles dækning af risiko findes der yderligere betingelser i artikel 6, som forklaret i kapitel 2, 

hvor det fastsættes, at der ikke skal tages højde for markedsandelen for pooler for nye risici, men 

for pooler der dækker ikke-nye risici må markedsandelen ikke overstige henholdsvis 20% af det 

relevante marked for co-assurencepooler og 25% co-reassurancepooler.  

Selskaber behøves altså ikke forholde sig direkte til 101 stk. 1 TEUF som udgangspunkt og kan 

derfor heller ikke pålægges bøder for overtrædelse af denne bestemmelse, når de opfylder 

forordningens betingelser. Hvis selskaberne ikke opfylder forordningens betingelser, falder de 

tilbage til vurderingen efter hele artikel 101 TEUF. 

Artikel 7 IBER er også interessant, da man klart kan se lighederne til artikel 101 stk. 1 TEUF: 

Artikel 7: Fritagelsen efter artikel 5 finder anvendelse på betingelse af, 
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a) at hver deltagende virksomhed har mulighed for med et rimeligt opsigelsesvarsel at trække sig 

ud af poolen uden derved at pådrage sig sanktioner 

b) at poolens regler ikke forpligter nogen af poolens deltagende virksomheder til at forsikre eller 

genforsikre gennem poolen og ikke, hverken helt eller delvis, pålægger nogen af de virksomheder, 

der deltager i poolen begrænsninger med hensyn til at forsikre eller genforsikre nogen risiko af 

den af poolen dækkede type uden for poolen 

c) at poolens regler ikke indskrænker poolens eller de deltagende virksomheders aktiviteter til kun 

at omfatte forsikring eller genforsikring af risici i en bestemt geografisk del af EU 

d) at aftalen ikke begrænser produktion eller salg 

e) at aftalen ikke indebærer markeds- eller kundedeling 

f) at medlemmerne af en co-reassurancepool ikke aftaler de bruttopræmier, de anvender for 

direkte forsikring.  

 

IBER artikel 7 litra d har indholdsmæssige ligheder til 101stk. 1 TEUF litra b: 

b) begrænsning af eller kontrol med produktion, afsætning, teknisk udvikling eller investeringer 

IBER artikel 7 litra c og e har indholdsmæssige ligheder til 101 stk. 1 TEUF litra c: 

c) opdeling af markeder eller forsyningskilder 

Parallellerne giver god mening i forhold til Kommissionens pligt til at afbalancere forholdet 

mellem at sikre effektivt konkurrencetilsyn med behovet for at forenkle administrationen 

gennem markedstærskler og/eller særlige betingelser. 

 

3.2 Forordning eller retningslinjer 

Eftersom IBER udløb i marts, går forsikringssamarbejdsordningerne fra at skulle forholde sig til en 

forordning til at vejledes af de horisontale retningslinjer. Derfor er det som nævnt i 

metodeafsnittet relevant at forstå forskellen mellem henholdsvis en forordning og retningslinjer.  

Gruppefritagelsesforordningen er almengyldig. Den er bindende i alle enkelenheder og gælder 

umiddelbart i hver medlemsstat, jf. Artikel 288 stk. 2 TEUF. Derimod er de horisontale 

retningslinjer ikke-bindende regulering, som vejleder selskaber med at følge de gældende 
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principper – i dette tilfælde så selskaberne vejledes til at vurdere lovligheden af 

samarbejdsordninger konkurrencemæssigt i forhold til artikel 101 stk. 1 og stk. 3 TEUF.  

De horisontale retningslinjer er altså soft law, og det betyder, at omfattede ikke behøver at 

efterleve retningslinjernes principper – modsat forordningerne. Retningslinjerne vil eventuelt 

kunne bruges mod en påstand om vildledning i forhold til fortolkning af konkurrencereglerne, da 

dette kan være udspecificeret i retningslinjerne85, men er i sig selv ikke retsligt bindende for 

modtageren, men er til gengæld bindende for Kommissionen, da den er udgiveren.  

Forsikringsselskaberne har tidligere under gruppefritagelsesforordningen kommenteret på, at 

forordningen er svær at forstå, og de mener, at den burde revideres til, at bestemmelserne er 

mere detaljerede og dybere forklarede86. Som nævnt i sidste afsnit, så indeholder IBER ni kortere 

artikler, så det er forståeligt, hvis selskaberne kan have fortolkningsproblemer, men på den anden 

side må det forventes, at samarbejdsordninger indeholder en compliance-afdeling, som er vant 

til at forholde sig til juridiske lovtekster.  

De horisontale retningslinjer er derimod udformet mere brugervenligt, da paragraffer og 

begreber uddybes og indeholder eksemplificerende cases, som hjælper til at illustrere 

anvendelsen. I modsætning til gruppefritagelsesforordningen er retningslinjerne ikke specifikt 

tilordnet horisontale aftaler i forsikringssektoren, men omfatter de mest almindelige former for 

horisontale samarbejdsaftaler, uanset hvilket integrationsniveau de medfører, bortset fra 

transaktioner, der udgør en fusion, jf. de horisontale retningslinjer paragraf 6. Retningslinjerne er 

altså ikke sektorspecifikke og differentierer ikke mellem sektorerne og aftalerne.  

Selvom forsikringsselskaberne i første omgang klagede over IBERs brugervenlighed, glemtes dette 

hurtigt, da der sidste år blev præsenteret muligheden for at lade IBER udløbe, da 

forsikringsselskaberne bestemt ikke mente, at de horisontale retningslinjer var optimale som 

instrument til at vejlede forsikringssamarbejder. Desuden frygtede selskaberne, hvilken 

betydning det ville have for deres retssikkerhed ikke længere at være underlagt en sektorspecifik 

forordning, og om ændringen ville medføre forhøjede administrationsomkostninger87. I forhold 

til retssikkerheden kan man dog påpege, som nævnt i kapitel 2, at IBER kun omfatter cirka 46 

pooler, så den påståede manglende retssikkerhed gælder allerede for alle de samarbejdsaftaler, 

der falder uden for IBER. Dette argument adresserede en advokatrepræsentant dog på et af 

                                                           
85 Domstolens dom af 15. maj 1986, Johnston, C-222/84, EU:C:1986:206, præmis 18 
86 Ernst & Young (2014) s. 37 
87 European Commission (2016d) s.2 
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interessentmøderne, hvori advokaten påpegede, at selv om IBER ikke omfatter alle slags 

poolaftaler, så ville der være en fordel i, at IBER vil kunne anvendes analogt i konkurrencepraksis88. 

Selvfølgelig vil forsikringsselskaberne gerne være omfattet af regulering, som er nem at forstå og 

forholde sig til, men udformningen af lovtekster er en disciplin i sig selv, og det kan derfor ikke 

forventes, at forsikringssektoren får tilrettelagt reguleringen efter dens egen præmisser, da dette 

også vil være diskriminerende mod andre sektorer.  

Der er desuden paralleller mellem både artikel 101 TEUF, IBER og de horisontale retningslinjer. Vi 

viste i sidste afsnit sammenhængen mellem artikel 101 TEUF og IBER, men IBER og de horisontale 

retningslinjer har også bestemmelser, der minder meget om hinanden. De horisontale 

retningslinjer indeholder et selvstændigt afsnit om fælles datasamling, denne er dog ikke 

sektorspecifik som under IBER. 

Da de horisontale retningslinjer netop ikke er sektorspecifikke, så det ville heller ikke være 

hensigtsmæssigt, at indføre en simpel checkliste, som forsikringsselskaber kan gå igennem, når 

de vurderer lovligheden af deres samarbejde, da retningslinjerne i så fald mister deres 

fleksibilitet89, hvilket er en positiv egenskab, når retningslinjerne skal passe til mange forskellige 

typer horisontale samarbejder inden for forskellige sektorer.  

Det er selvfølgelig en ret stor ændring at gå fra at skulle forholde sig til en forordning, som er 

direkte adresseret mod forsikringssamarbejder, til at skulle gennemlæse hele vejledningen 

gennem de horisontale retningslinjer, hvoraf kun en brøkdel er relevant for det specifikke 

samarbejde. Desuden forkludres billedet gennem vejledningen yderligere af eksterne referencer, 

selskaberne yderligere skal undersøge undervejs for at få en fuldstændig forståelse. Det tager 

selvfølgelig ekstra tid, og tid er altid penge. Som eksempel kan nævnes, at når aftaler vedrørende 

fælles datasamling og pooler forholder sig til det relevante marked under de horisontale 

retningslinjer, kan det i første omgang virke forvirrende, at der ikke er en general udpensling af 

dette, men at det forholder sig selvstændigt til diverse kategorier såsom forskning og udvikling, 

indkøbsaftaler eller markedsføringsaftaler. I stedet refererer de horisontale retningslinjer i 

paragraf 10 videre til Kommissionens meddelelse nr. 372 af 9. december om afgrænsning af det 

relevante marked i forbindelse med fællesskabets konkurrenceret, i forhold til generel 

anvendelse.  

                                                           
88 European Commission (2016d)  s. 3 
89 Kommissionens Meddelelse nr. 11/01 af 14. januar 2011, paragraf 7  
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Der er altså hensyn, som godt kunne tale for en revision af de horisontale retningslinjer, hvis den 

skulle optimeres i forhold omfatningen af forsikringssamarbejder, men dette gælder sådan set 

også for IBER, som endda kun forholder sig til forsikringssamarbejder. 

 

3.3 Praksis  

Dette afsnit søger svar på, hvor grænsen mellem et kartel og forsikringspooler går ved at se på de 

afgørelser, der er på området. Der findes desværre ikke direkte retspraksis på dette område, som 

vi kan se på, hvorfor vi i stedet har søgt i Kommissionens beslutninger om forsikringssamarbejder 

fra dengang, selskaberne ikke skulle foretage en selvvurdering, men anmelde poolen til 

Kommission, som herefter tog stilling til lovligheden af samarbejdet. Alle disse beslutninger blev 

samlet i et bilag til Europe Economics rapport 90  til Kommissionen og indeholder i alt 46 

beslutninger og afgørelser mellem 1984-2014.  

Beslutningerne forholder sig til lovligheden af pooler, samarbejder og fusioner. Alle beslutninger 

efter 2004 forholder sig til fusioner, da man som beskrevet tidligere gik over til en selvvurdering 

under IBER efter 2004, hvorefter ingen af dem siden er blevet efterprøvet. Derudover falder 

antallet af beslutninger om fusioner også i løbet af årene, da Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 

af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser udkom i 2004. 

Derudover blev der indsat præmisser om joint venture i de horisontale retningslinjer i 2011, 

hvorefter afgørelserne har fokus på skellet mellem joint ventures og fusioner. Analysen af 

horisontale samarbejdsaftaler og horisontale fusioner har en række elementer til fælles, når det 

gælder potentielle konkurrencebegrænsende virkninger, især med hensyn til joint ventures. Der 

er ofte kun en ubetydelig forskel mellem selvstændigt fungerende joint ventures, som falder ind 

under fusionsforordningen, og joint ventures der ikke er selvstændigt fungerende, og som 

vurderes efter artikel 101 TEUF. De kan derfor have ganske ensartede virkninger91. 

Det er interessant, at kun meget få beslutninger medførte, at vurderingen af samarbejdet var 

ulovligt – præcist i tre beslutninger af de 46 beslutninger. Oftere er Kommissionen i stedet for 

kommet med forslag til ændringer, som ville gøre samarbejdsordningen lovlig, hvilket 

efterfølgende er blevet efterfulgt af selskaberne, og denne situation udgør størstedelen af de 

resterende beslutninger før 2004. 

                                                           
90 Europe Economics (2016) s. 117-177 
91 Kommissionens Meddelelse nr. 11/01 af 14. januar 2011, paragraf 2  
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 Af afgrænsningsgrunde har vi valgt de tre beslutninger som bedst repræsenterer hensyn i forhold 

til vores problemstilling – alle tre fra perioden før 2004. 

3.3.1 84/191/EØF: Kommissionens beslutning af 30. marts 1984 om en procedure i henhold til 

EØF-traktatens artikel 85 (IV/30.804 - NUOVO CEGAM) 

Omdrejningspunktet for denne beslutning var en anmeldelse fra det økonomiske 

interessefællesskab, »Nuovo Consorzio Centrale Guasti alle Macchine« (NUOVO CEGAM) med 

hjemsted i Milano, Italien, hvor Kommissionen skulle beslutte, om samarbejdsaftalen var 

forenelig med traktatens konkurrenceregler. 

NUOVO CEGAM indgav d. 22. juni 1983 en anmeldelse, hvori poolen anmodede om, at dets 

stiftelsesdokumenter blev fritaget fra anvendelsen af artikel 85 stk. 1, i medfør af denne artikels 

stk. 3. Men anmeldelsen var faktisk på opfordring af Kommissionen, som selv indledte 

undersøgelsen af NUOVO CEGAM under samarbejdets oprettelse d. 16. februar 1983 med en 

meddelelse af klagepunkter, som der skulle rettes op på, inden de anmeldte poolen til 

Kommissionen. Hvis ændringerne ikke blev foretaget, ville samarbejdet heller ikke kunne 

godkendes. Anmeldelsen d. 22. juni 1983 var altså indgivet, efter NUOVO CEGAM havde rettet i 

deres vedtægter og stod med et nyt indstiftelsesdokument92. 

Meddelelsen med klagepunkterne fra Kommissionen gav udtryk for, at interessefælleskabet ville 

fordreje konkurrencen i forsikringssektoren93. NUOVO CEGAM opererede både på markedet for 

direkte forsikring, co-assurance og reassurance for risici i såvel Italien og i udlandet, og poolen 

havde derfor karakter af den brede definition som en co-reassurance pool. 

NUOVO CEGAM udbød kommercielle forsikringsprodukter med dækninger for maskinskader, 

produktionstab og arbejdsulykker. Interessefællesskabet ville desuden gerne fremme 

udbredelsen og kendskabet til disse produkter, da forsikringsselskabernes omsætning i Italien 

inden for tekniske risici var beskeden og langt mindre end i de andre medlemslande94. På det 

kommercielle forsikringsmarked lå hovedvægten i stedet inden for brandforsikring, der havde en 

stærk forsikringstradition i Italien, hvilket indebar en betydelig efterspørgsel efter forsikringer fra 

industrivirksomhedernes side95. Den uensartede udvikling blev også påpeget af NUOVO CEGAM i 

anmeldelsen, med en begrundelse for et forholdsvis svagt industriapparat med dels relativt få 

investeringer i avanceret teknologi, dels en utilstrækkelig viden inden for branchen, hvilket 

                                                           
92 Kommissionens Beslutning af 30. marts 1984,  NUOVO CEGAM, Sag IV/30.804 - om en procedure i henhold til 
EØF-traktatens artikel 85  - (84/191/EØF), første afsnit. (videre henvist som NUOVO CEGAM) 
93 NUOVO CEGAM præmis 1 
94 Ibid præmis 4 
95 Ibid 
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medfører, at forsikringsselskabernes tekniske bistand bliver mangelfuld, navnlig hvad angår 

forebyggelse af ulykker96. 

I midten af 1980’erne var det desuden karakteristisk, at forsikringsbranchen vedrørende tekniske 

risici inden for den Europæiske Union bestod af en række delmarkeder, der i virkeligheden 

svarerede til de enkelte medlemsstater. Dette var trods integrationsbestræbelser på forskellige 

niveauer inden for den Europæiske Union, hvor der ikke var en særlig stor påvirkning på dette 

område, hverken i forhold til ophævelsen af begrænsninger i etableringsfriheden inden for 

direkte forsikring, bortset fra livsforsikring, jf. Rådets direktiv 73/240/EØF97, eller de domme, som 

Den Europæiske Unions Domstol har afsagt vedrørende den frie udveksling af tjenesteydelser, 

navnlig i sag 33/7498 99.  

Den nationale sammenslutning af forsikringsselskaber i Italien – Ania – udgiver hvert år den 

italienske forsikringsårbog, hvoraf det fremgår af årsbogen i 1982, at der inden for 

forsikringsbranchen vedrørende tekniske risici i Italien fandtes ca. 60 selskaber og ca. 10 

afdelinger af selskaber med hovedsæde i udlandet. I praksis var der tale om ca. 30 

forsikringsselskaber, som i betydeligt omfang udøvede virksomhed på markedet, hvoraf 17 deltog 

i det økonomiske interessefælleskab NUOVE CEGAM, mens 24 deltog i aftalen om risikodeling 

(»Trattato quota ed eccedente«). Aftalen om risikodeling er af væsentlig betydning for det 

økonomiske interessefællesskabs funktion, da den indeholder bestemmelser om forbindelserne 

mellem de direkte tegnende forsikringsselskaber og genforsikringsselskaberne100. Deltagerne i 

NUOVE CEGAM forpligtede sig gennem fællesskabet til kun at anvende selskaberne, der deltog i 

aftalen om risikodeling til genforsikring, hvilket begrænsede forsikringsselskabernes valgfrihed 

ved forsikringsafgivelse. 

De samlede præmiebeløb i Italien inden for forsikringsbranchen vedrørende tekniske risici 

varierede i perioden 1978-1980 fra 17 til 20 mia. lire for i 1981 at nå op på ca. 23,5 mia. lire (~12 

MEUR)101. 

Selskabsdeltagerne i NUOVE CEGAM havde en andel på cirka 26% af transaktionerne på det 

italienske marked, og forholdet mellem præmier og risici inden for den pågældende sektor blev 

gradvis forbedret fra 1,18 i 1978 til 2,04 i 1984102. Dette forhold er faktisk ret konstant i forhold 

                                                           
96 NUOVO CEGAM præmis 5 
97 EFT nr. L 228 af 16. 8. 1973, s. 20 
98 Domstolens dom af 3. december 1974, van Binsbergen, C-33/74, EU:C:1974:131 
99 NUOVO CEGAM præmis 5 
100 Ibid bilag 1 og 2 
101 Ibid præmis 5 
102 Ibid præmis 6 
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til, at det er en sektor, hvor skadessynligheden og materialiseringen deraf kan variere meget fra 

år til år. 

Kommissionen bemærkede, at aftalens indhold påvirkede konkurrencen på følgende tre områder: 

- ”Direkte forsikring: Et stort antal forsikringsselskaber, der ville have konkurreret med 

hinanden, såfremt aftalen om et økonomisk interessefællesskab ikke havde eksisteret, er 

ved dennes indgåelse praktisk talt ophørt med enhver form for indbyrdes konkurrence med 

hensyn til fastsættelsen af tariffer og forsikringstagernes muligheder for at opnå et 

varieret udbud af tjenesteydelser inden for den pågældende forsikringsvirksomhed.” 103 

- ”Medforsikring: medens de direkte tegnende forsikringsselskaber frit ville have kunnet 

vælge et medforsikringsselskab, såfremt aftalen ikke havde eksisteret, er denne frihed 

blevet begrænset ved, at det i aftalen er fastsat, at de enkelte deltagere er forpligtede til 

udelukkende at vælge medforsikringsselskaberne blandt selskaber, der deltager i det 

økonomiske interessefællesskab.” 104 

- ”Genforsikring : aftalens indhold påvirker konkurrencen på to måder: på den ene side er 

forsikringsselskabernes frie valg af genforsikringsselskaber begrænset, på den anden side 

kan genforsikringsselskaberne ikke frit fastsætte de tariffer og forsikringsvilkår, som skal 

anvendes dels i forbindelse med genforsikringsaftaler, der indgås inden for det økonomiske 

interessefællesskab, dels i forbindelse med genforsikringsaftaler på det italienske marked, 

som de i NUOVO CEGAM deltagende genforsikringsselskaber påtænker at indgå med 

forsikringsselskaber, der ikke deltager.” 105  

Kommissionen meddelte derfor, at der forelå en overtrædelse af EØF-traktatens artikel 85 stk. 1, 

og hvis der ikke blev rettet op på uoverensstemmelserne, så ville Kommissionen pålægge NUOVO 

CEGAM, og dermed også de deltagende virksomheder, at bringe de konstaterede overtrædelser 

til ophør, samtidig med at den forbeholdt sig muligheden af at pålægge bøder106.  

NUOVO CEGAM vendte tilbage til Kommissionens efter deres meddelelse med svaret, at NUOVO 

CEGAM ikke var enige i, at deres virksomhed indebar en overtrædelse af artikel 85 stk. 1, men at 

de ville foretage ændringer i stiftelsesdokumenterne under hensyn til Kommissionens 

indvendinger. 

                                                           
103 NUOVO CEGAM præmis 6 
104 Ibid  
105 Ibid 
106 Ibid 
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NUOVO CEGAM anmeldte stiftelsesdokumenterne, dvs. vedtægten, overenskomsten og aftalen 

om risikodeling, hvor følgende bestemmelser havde stor betydning: 

- Vedtægten107: 

o Præambel: Det økonomiske interessefællesskab, benævnt »NUOVO CEGAM«, har 

hjemsted i Milano og tager sigte på at realisere følgende mål, der er anført i 

vedtægtens præambel: 

▪ a) Fremme af kendskabet til og udbredelsen af forsikringer inden for 

maskinskader, indirekte skader som følge af maskinskader, risici i 

forbindelse med opstilling samt ulykker på arbejdspladsen; 

▪ b) ajourføring og bearbejdning af såvel tekniske som administrative data 

med henblik på en bedre styring af branchen;  

▪ c) teknisk bistand til deltagerne både i forbindelse med tegning af 

forsikringer og i forbindelse med skadesregulering. 

o Artikel 17: ...deltagere, der ikke opfylder de forpligtelser, de har påtaget sig over 

for det økonomiske interessefællesskab, kan udelukkes af dette, såfremt 

forsamlingen vedtager en beslutning derom. 

- Overenskomsten108: 

o Artikel 1: Samtlige forsikringer af risici i Italien inden for den sektor, hvor det 

økonomiske interessefællesskab udøver sin virksomhed, omfattes af 

overenskomsten. I forbindelse med disse forsikringer fastsætter deltagerne den 

effektive præmie i overensstemmelse med deres egne forsikringsvilkår, idet de går 

ud fra de grundpræmietariffer, der fastsættes af det økonomiske 

interessefællesskab. 

o Artikel 4: Oprettelse af en undersøgelseskommission, der skal tilpasse eller ændre 

de gældende bestemmelser samt ordlyden af de almindelige eller særlige vilkår. 

o Artikel 8: Fastsættelse af maksimumsgrænser for den provision, som deltagerne 

kan yde deres agenter. 

- Aftale om risikodeling (Trattato quota ed eccedente)109: 

o Artikel 1: 

▪ Alle de forsikringer, som de afgivende deltagere har tegnet, skal 

genforsikres, og er omfattet af aftalens bestemmelser. 

                                                           
107 NUOVO CEGAM præmis 8 
108 Ibid præmis 9 
109 Ibid præmis 10 
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▪ I forbindelse med afgivelsen anvendes de samme tariffer og betingelser, 

som de direkte tegnende forsikringsselskaber har anvendt ved forsikringen 

af de enkelte risici. 

▪ For risici, der ikke er omfattet af tarifferne, og/eller som falder uden for 

denne aftale, fastsættes betingelserne og præmierne af det økonomiske 

interessefællesskab i samarbejde med MUENCHENER RUECK, der 

benævnes »det vigtigste genforsikringsselskab«. 

Inden de endelige rettelser i aftalen fandt Kommissionen fire bestemmelser uacceptable110: 

- NUOVO CEGAM-organernes beføjelser til at fastsætte tarifferne for de effektive præmier 

og de deltagende selskabers forpligtelse til at anvende disse tariffer; 

- Fastsættelse af maksimumsgrænser for policernes løbetid; 

- Deltagernes forpligtelse til at vælge medforsikringsselskaberne af deres midte; 

- Genforsikringsselskabernes forpligtelse til ikke at indrømme selskaber på det italienske 

marked, der ikke deltager i det økonomiske interessefællesskab, bedre betingelser med 

hensyn til dækning og præmier. 

Disse fire bestemmelser blev revideret inden den endelige anmeldelse, men indeholdt stadig, at 

NUOVO CEGAM-organerne fastsætter en grundpræmietarif uden nogen form for risikotillæg.  

I forhold til artikel 85 stk. 1 EØF-traktaten er det relevant, at forsikringsselskaberne i 

interessefællesskabet ikke længere, efter aftalens indgåelse, konkurrerer med hinanden i 

ubegrænset omfang, men at der i stedet er oprettet en ordning, hvor der udarbejdes en 

grundpræmietarif for de forskellige risici, som deltagerne forpligter sig til at overholde. De 

deltagende selskaber giver altså ved aftalens indgåelse afkald på selv at fastsætte de 

grundpræmietariffer, som de ønsker at anvende ved fastsættelsen af præmierne, der skal gælde 

for deres egne forsikringstagere. I stedet skal selskaberne rette sig efter det kompetente NUOVO 

CEGAM-organs beslutninger ved risici, som ikke udtrykkeligt omfattes af det økonomiske 

interessefællesskabs tariffer, eller ved risici der overstiger bestemte maksimumsbeløb. De 

enkelte deltagere kan godt nok selv frit fastsætte den effektive præmie ved at forhøje 

grundpræmietarifferne med et risikotillæg (generalomkostninger, provision, fortjeneste) under 

hensyn til deres egne forsikringsvilkår, men det må stadig konkluderes, at aftalen har til formål 

og til følge at begrænse konkurrencen mellem virksomheder, der ellers konkurrerede med 

hinanden111.  
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Videre skal genforsikringsselskaberne anvende alle de samme vilkår, som forsikringsselskabet 

anvendte ved tegningen, hvilket begrænser genforsikringsselskabernes uafhængighed med 

hensyn til indgåelse af aftaler, og det samme kan konkluderes med hensyn til 

genforsikringsselskabernes forpligtelse til at acceptere genforsikring af samtlige risici, der er 

omfattet af de afgivende deltageres policer. Til gengæld opnår genforsikringsselskaberne så 

eneret til genforsikring på samtlige af forsikringsselskabernes aftaler. Begge veje styrker denne 

gensidige afhængighed de indbyrdes forhold, hvilket i sidste instans begrænser tredjemands 

muligheder for at komme ind på markedet112.  

Som gennemgået under reguleringen af forsikringspooler, kan bestemmelserne i artikel 101 stk. 

1 TEUF – den daværende artikel 85 stk. 1 EØF-traktaten, erklæres uanvendelige, når betingelserne 

i artikel 101 stk. 3 (85 stk. 3 EØF-traktaten) er opfyldt: 

- Aftalen bidrager til at forbedre produktionen eller fordelingen af varerne eller til at 

fremme den tekniske eller økonomiske udvikling 

- Forbrugerne får rimelig andel af fordelen 

- Restriktionerne er begrænset til et minimum 

- Der må ikke være mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de 

pågældende varer. 

Den første betingelse i artikel 85 stk. 3, EØF-traktaten, synes opfyldt i denne aftale for forsikring 

af maskinskader og andre industrielle risici, fordi markedet var præget af beskeden efterspørgsel 

og et forholdsvis ringe udbud. De udbudte produkter inden for dette marked består af højt 

specialiserede tjenesteydelser, hvor de teknologiske aspekter ved de forsikrede risici indebærer 

et indgående kendskab til sektoren, hvad angår såvel vurderingen og den efterfølgende tarifering 

af risikoen som forebyggelsen af risici, så oprettelsen af et økonomisk interessefællesskab som 

NUOVO CEGAM kan gøre det lettere at opnå specialviden samt tilvejebringe tilstrækkelige 

muligheder for genforsikring 113. Dermed bliver interessefællesskabet et middel til at forbedre 

produktionen og fordelingen af tjenesteydelser inden for forsikringsvirksomhed, samt til at 

fremme den tekniske eller økonomiske udvikling. 

Næste betingelse bestemmer, at forbrugerne skal have en rimelig andel af fordelen, hvilket også 

er opfyldt, da NUOVO CEGAM's salgsfremmende foranstaltninger bidrager til at udvide 

kapaciteten og giver forbrugerne større valgmuligheder, samtidig med at en teknologisk set mere 

avanceret risikodækning sikres. 
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Som sagt indeholdt den endelige aftale stadig en bestemmelse om fastsættelsen af 

grundpræmietariffen. Bestemmelsen kan dog betragtes som acceptabel, da dette ikke forhindrer 

de deltagende selskaber i at fastsætte den effektive præmie, dvs. præmien for de enkelte risici, 

under hensyn til deres egne forsikringsvilkår114.  

På den måde fratages forsikringstagerne ikke muligheden for at udvælge forsikringsselskaberne 

på grundlag af de effektive præmier, som disse tilbyder.  

Hvis bestemmelsen omkring grundpræmietariffer ikke bare blev revideret, men udtaget helt af 

aftalen, kunne konsekvensen blive, at deltagerne i interessefællesskabet ville have meget 

sværere ved at nå de af aftalen tilstræbte mål, specielt i forhold til forbedring af produktionen og 

fordelingen, da styringen af den pågældende forsikringssektor forudsætter teknisk kendskab 

samt erfaringer med hensyn til skadessandsynligheden, hvilken er et af de hensyn, som faktisk 

taler for, at aftalen opretholdes. Derfor må det siges, at de begrænsninger, som er bibeholdt i den 

anmeldte version, kan betragtes som nødvendige for at nå de tilstræbte mål115.  

Til sidst må der ikke være mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de 

pågældende varer, hvilket i dette tilfælde vil gå på den omstændighed, at de direkte tegnende 

forsikringsselskaber er forpligtede til at henvende sig til bestemte genforsikringsselskaber. I den 

forbindelse kan det større billede være gavnligt at se på, for hvad er genforsikringsaftalens 

funktion inden for forsikringssektoren overhovedet? Denne ordning er nemlig belejlig for 

forsikringsgivere, da de skal vide om og på hvilke betingelser de risici, som de påtager sig at 

forsikre, kan genforsikres, før de påtager sig forsikringsmæssige forpligtelser, hvilket giver mening, 

når genforsikringen går forud for forsikringen af de enkelte risici. I virkeligheden er denne 

konstruktion meget normal, så på grund af disse markedsforhold virker det usandsynligt, at de 

direkte tegnende forsikringsselskaber kunne opnå genforsikringsvilkår svarende til dem i aftalen 

om risikodeling, såfremt de ikke accepterede, at de genforsikringsselskaber, der har undertegnet 

aftalen, har eneret til genforsikring. De samme vilkår vil altså ikke kunne nås, hvis de forhandlede 

individuelt med genforsikringsselskaberne, og som yderligere formildende omstændighed kunne 

de enkelte aftaleparter opsige aftalen hvert år116.  

Parterne i NUOVO CEGAM-aftalen havde cirka 26% af det italienske marked, men konkurrerede 

stadig med andre store forsikringsselskaber, og desuden ses der en struktur i denne sektor, hvor 

den, der har den største markedsandel, tegner sig for 25%, medens de tre største selskaber uden 

for NUOVO CEGAM har en markedsandel på ca. 46%. Derfor kan der godt konkluderes, at NUOVO 
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CEGAM ikke havde mulighed for at udelukke en væsentlig del af konkurrencen inden for den 

pågældende sektor og forsikringsvirksomhed117. 

Den vedtagne beslutning ender med at lyde, at i henhold til artikel 85 stk. 3 i EØF-traktaten 

erklæres bestemmelserne i artikel 85 stk. 1, i perioden d. 22 juni 1983 til d. 21 juni 1993, 

uanvendelige på den pågældende NUOVO CEGAM-aftale på grund af markedssituationen inden 

for den pågældende forsikringsbranche og som følge af, at oprettelsen af det økonomiske 

interessefællesskab kun har forholdsvis begrænset indvirkning på konkurrencevilkårene inden for 

fællesmarkedet. Dog blev fritagelsen betinget af at underrette Kommissionen én gang om året 

om eventuelle ændringer eller udvidelser i aftalen, for at Kommissionen fortsat kan kontrollere, 

om konkurrencereglerne overholdes. Selskaberne blev desuden forpligtet til årligt at forelægge 

Kommissionen en rapport om omfanget af den virksomhed, selskaberne udøvede inden for det 

økonomiske interessefællesskab118. 

Selvom Kommissionen tildelte det økonomiske interessefællesskab NUOVO CEGAM en individuel 

fritagelse, er det stadig nogle af hensynene, som resulterede i denne beslutning, som kan 

viderediskuteres.  

I forhold til genforsikrings-delen i NUOVO CEGAM-samarbejdet kunne denne del af aftalen godt 

diskuteres yderligere i forhold til artikel 101 stk. 1 litra e TEUF. I denne bestemmelse er det 

forbudt, at medkontrahenten i en aftale skal godkende tillægsydelser, som efter deres natur eller 

handelssædvane ikke har forbindelse til aftalens genstand. Aftalen om genforsikring kan godt 

have karakter af en tillægsydelse for forsikringsselskaberne, og i så fald bliver det relevant, om 

det er handelssædvane, at forsikringsselskaberne, når de indgår en aftale vedrørende fælles 

dækning, også tager kollektiv beslutning om genforsikring. Det er et svært spørgsmål at besvare, 

da det bliver en opvejning mellem relevans og objektivitet, men grundet den specielle struktur af 

genforsikringsmarkedet, kan der måske ses formildende på dette hensyn. 

Et andet hensyn går blandt andet på den grundpræmie, som pålægges de deltagende 

forsikringsvirksomheder. Grundpræmien er en minimumsgrænse, og de deltagende 

forsikringsvirksomheder fastsætter således selv den effektive præmie, som opkræves af 

forsikringstager. I sag T-90/11 fra 2014 – Ordre national des pharmaciens (ONP) mod Europa 

Kommissionen, endte ONP, som er en brancheforening, med en bøde på 4,75 MEUR for 

overtrædelse af konkurrencereglerne, fordi ONP pålagde sine medlemmer minimumspriser. Der 
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kan muligvis drages en sammenhæng mellem de to sager, og der kan derfor stilles spørgsmålstegn 

om, hvorvidt NUOVO CEGAM-samarbejdet ville blive godkendt i dag.  

3.3.2 92/96/EØF: Kommissionens beslutning af 14. januar 1992 om en procedure i henhold til 

EØF-Traktatens artikel 85 (IV/33.100 – Assurpol) 

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt en co-reassurance pool til dækning af visse risici 

for miljøskader kunne opnå en fritagelse i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 stk. 3. Poolen 

bestod af 50 forsikringsselskaber og 14 reassurandører. Groupement d'intérêt économique (GIE) 

Assurpol anmeldte d. 17. februar 1989 samarbejdsaftalen til Kommissionen med vedtægterne for 

GIE suppleret af reglerne for co-reassurancepoolens funktion. 

På anmodning af Kommissionen blev der foretaget visse ændringer i de anmeldte tekster (co-

reassuranceaftale og forretningsorden), således at de præmier, der afgives til co-reassurance, 

ikke længere omfattede mæglersalærer eller assurandørmedlemmets administrationsudgifter. 

Disse præmier skulle fremover beregnes på grundlag af risikopræmierne, forhøjet med en 

ensartet andel i driftsudgifterne til co-reassurancen. De ændrede tekster godkendtes af 

konsortiets generalforsamling d. 21. december 1990 og blev tilsendt Kommissionens 

tjenestegrene d. 6. februar 1991119. 

Assurpol blev oprettet i oktober 1988 og afløste Garpol, en co-reassurancepool, der i 1977 blev 

oprettet af omtrent de samme selskaber, og hvis samlede kapacitet var fire gange mindre end 

Assurpols kapacitet. 

Poolen havde til formål at administrere co-reassurance og retrocession for fælles regning af risici 

for miljøskader, som har deres oprindelse i erhvervsanlæg, hvad enten de er hændelige eller ej. 

Dette gjorde poolen ved at udføre og samordne alle undersøgelser og statistikker, som tager sigte 

på at afklare og forbedre forsikringsnormerne for disse risici, bidrage til at undersøge de co-

reassurerede risici samt føre regnskab med disse risici og opbevare og administrere de beløb, der 

repræsenterede co-reassuranceforpligtelserne over for alle de afgivende selskaber. 

Det geografiske anvendelsesområde for aftalen omfattede hovedsageligt Frankrig, men også de 

oversøiske departementer og territorier samt Fyrstendømmet Monaco. Poolen var åben for alle 

franske og udenlandske forsikrings- og reassuranceselskaber, der havde tilladelse til at drive 

forretning i Frankrig, herunder også dem, der ikke er etableret i Frankrig. Medlemmerne kan frit 
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Traktatens artikel 85 -  (92/96/EØF), præmis 1 (videre henvist som Assurpol) 



Side 53 af 132 
 

trække sig ud af konsortiet og aftalen ved udgangen af et bestemt regnskabsår på betingelse af, 

at de har givet meddelelse herom mindst tre måneder før regnskabsårets afslutning. 

Assurpools medlemmer kunne opdeles i to kategorier120: 

- assurandørmedlemmer, som er franske og udenlandske forsikringsselskaber, der afgiver 

90 % af deres forpligtelser med hensyn til de pågældende risici til poolen. 

- deltagende medlemmer, som er franske og udenlandske reassuranceselskaber, der 

deltager i co-reassurancen af de samlede risici, som assurandørerne har afgivet, og som 

bidrager med 54,5 % af poolens samlede kapacitet. 

Alle poolens medlemmer var ansvarlige for reassurancen af de risici, der var afgivet til poolen 

med medlemmets pågældende andel, som blev beregnet på grundlag af medlemmets 

engagement i forhold til poolens samlede kapacitet (på daværende tidspunkt 131 mio. ffr. (~20 

MEUR) pr. skade og pr. kontrakt/år). Medlemmerne kunne en gang om året øge eller reducere 

deres engagement, men assurandørmedlemmerne skulle holde et selvbehold for egen regning 

(10 % af engagementerne inden for en grænse på 200.000 ffr. (30,5 tEUR) pr. kontrakt/år), som 

ikke kunne reassureres. Disse ensartede selvbehold fastsættes af generalforsamlingen, så 

hverken assurandørmedlemmerne eller de deltagende medlemmer individuelt kunne 

retrocedere deres andel af de co-reassurerede risici121. 

Af forretningsordenen fremgik de generelle kriterier for de risici, der kunne co-reassureres, de 

standardspørgeskemaer, der skulle anvendes til analyse af risiciene, de foranstaltninger til 

forebyggelse af risici, der skulle tages i betragtning, tariflisterne og reglerne for deres anvendelse 

samt de nærmere bestemmelser for opgørelse af skader122. 

Assurandørmedlemmer kunne selv analysere risikoen og fastsætte priserne indtil en vis grænse 

(forsikringstager omsætning ikke oversteg 1 mia. ffr. (152 MEUR), og de ønskede 

forsikringssummer (pr. skade og pr. kontrakt/år) ikke oversteg 10 mio. ffr. (1,5 MEUR)). Hvis 

forsikringen lå uden for disse grænser, blev prisen fastsat af poolens tekniske udvalg. 

Samme princip gjaldt også i forhold til skadesbehandlingen, hvor assurandørmedlemmet selv 

kunne behandle skaden op til skader, der oversteg 200.000 ffr. (30,5 tEUR), som skulle behandles 

af poolens skadesopgørelsesudvalg. 
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Poolen udbød policer med dækning af ansvar for miljøskader – hvad enten de var hændelige eller 

ej (gradvise), men omfattede hovedsageligt driftstab og udgifter til fjernelse af forurening. 

Kontrakten blev indgået på årlig basis og kunne forlænges fra år til år. 

Hvor ansvarsforsikring mod risici for hændelige miljøskader dækkes i hele EU (på daværende 

tidspunkt EF), så er forsikring mod ikke-hændelige risici (gradvis forurening) ikke særlig udbredt 

selv på verdensplan. Tre pooler tilbød på daværende tidspunkt forsikringer mod hændelig 

forurening: den italienske Pool Inquinamento, den nederlandske MAS-pool og den franske 

Assurpol.  

Det geografiske marked blev afgrænset til det franske område, hvilket blev begrundet med 

forskellene mellem medlemslandene med hensyn til miljølovgivning, privatret, skatteret, 

lovgivningen om forsikringsmarkederne, kravene til sikkerhedsmæssige og forebyggende 

foranstaltninger i erhvervsvirksomhederne, forskellige karakteristika ved jorden og anlæggene. 

Udbuddet udgøres navnlig af de 122 forsikringsselskaber, der arbejder med generel 

ansvarsforsikring i Frankrig. Bruttopræmierne i denne branche beløb sig til ca. 7,5 mia. ffr. (1,2 

MiaEUR) i 1989, hvortil gruppen af assurandørmedlemmer har bidraget med ca. 75 %123.  

Efterspørgslen udgøres af de industrivirksomheder, som driver anlæg, der kan tænkes at blive 

ramt af uheld, som forårsager miljøskader. Efterspørgselselasticiteten er afhængig af, i hvor høj 

grad virksomhederne er klar over de pågældende risici, samt af konjunkturerne, men på området 

for miljøskader kan der også ske pludselige ændringer i efterspørgslen i forhold til faktorer, der 

ikke vedrører selve risiciene, såsom miljølove. 

Præmis 21 i beslutningen afsluttes med kommentaren om, at Kommissionen er enig i 

betragtningen om, at forværring af de økologiske problemer i hele verden som helhed kun kan 

forventes og dermed også en stigende efterspørgsel. Det er alligevel slående, at dette hensyn 

også ville kunne fremlægges med samme relevans her 25 år senere. 

Antallet af tegnede Assurpol-kontrakter var ikke over 200 i 1989 og ikke over 242 i 1990. Disse 

kontrakter svarer til en præmieindtjening på henholdsvis 6,5 mio. ffr. (~ 1 MEUR) (3% af det 

anslåede præmiebeløb for markedet for ansvarsforsikringer for miljøskader) og 10,3 mio. ffr. 

(~1,6 MEUR). GIE Assurpol skulle imidlertid potentielt være i stand til at co-reassurere over 70 % 

af de forsikringer, der kan tænkes at blive tegnet i Frankrig mod erstatning for miljøskader, hvis 

man tager i betragtning, at alle assurandørmedlemmerne for andre risici og gennem integrerede 

policer inden for generel ansvarsforsikring dækker 70 til 80 % af de potentielle brugere, og at risici 
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for miljøskader, der dækkes af de bestående kontrakter, kan tages ud af disse og dækkes af en 

Assurpol-police124. Så på daværende tidspunkt havde GIE Assurpol kun en ubetydelig stilling på 

reassurancemarkedet, trods poolens potentiale til at blive større, og markedets internationale 

dimension taget i betragtning. 

Samarbejdsaftalens konkurrencefordrejende påvirkning på det indre marked vurderes i forhold 

til artikel 85 stk. 1 EØF-Traktaten.  

Aftalerne mellem forsikrings- og reassuranceselskaberne om oprettelse af en permanent og 

institutionaliseret co-reassurancepool og vedtagelserne inden for sammenslutningen af 

virksomheder, som styrer poolens aktiviteter, har til formål og til følge at samordne konkurrencen 

mellem parterne og begrænse konkurrencen inden for direkte forsikring, reassurance og 

retrocession af risici for miljøskader, som har deres oprindelse i erhvervsanlæg, der er beliggende 

i Frankrig125. 

I forhold til direkte forsikringsvirksomhed kan poolens deltagende selskaber ikke frit fastsætte de 

generelle vilkår eller nettopræmierne for de forsikringskontrakter, som de indgår om forsikring 

imod risici for miljøskader.  

Assurandørmedlemmerne kan ikke uafhængigt vurdere risikoen, når præmien ikke fastsættes på 

grundlag af tariffen, men på baggrund af afgørelserne fra poolens tekniske udvalg, som fastsætter 

nettopræmien i hvert enkelt tilfælde. Assurandørmedlemmer kan dog frit kan beregne 

bruttopræmien, men derfor har aftalen stadig en konkurrencebegrænsende virkning mellem 

assurandørmedlemmerne, som uden aftalerne ville have haft større frihed med hensyn til 

fastsættelse af præmier og kontraktvilkår, og som derfor ville kunne konkurrere på andre 

betingelser. 

Assurandørmedlemmerne kan sådan set godt indgå kontrakter med andre præmier og vilkår, men 

aldrig uden at have rådført sig med det tekniske udvalg, hvilket også må være begrænsende. Hvis 

dette ikke blev overholdt, ville selskaberne miste co-reassurancefordelene.  

Selskabernes begrænsninger består altså i, at de er forpligtet til at holde et ensartet selvbehold 

for egen regning, da de kan ikke retrocedere den del, der påhviler dem i reassurancen af risici 

afgivet til poolen, og de giver afkald på individuelt at opgøre skader for skadesbeløb på over 

200.000 ffr. (30,5 tEUR), idet de forpligter sig til at acceptere skadesopgørelsesudvalgets 

afgørelser i dette spørgsmål. 
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Uden disse restriktioner ville assurandørmedlemmerne frit kunne vælge et forskelligt selvbehold 

alt efter risici og behov for reassurance og ville frit kunne afgøre eller afslå erstatningsspørgsmålet 

eller opgøre skaderne eksempelvis gennem forlig. 

Videre forelå der også begrænsninger af konkurrencen inden for reassurance, da dannelsen af en 

co-reassurancepool begrænser assurandørmedlemmernes muligheder for frit at reassurere risici, 

som de har forsikret individuelt. 

Retrocession er desuden kun mulig for fælles regning og udelukker valgfriheden for 

assurandørmedlemmerne som reassurandører og for de deltagende medlemmer med hensyn til 

retrocession af deres del af de co-reassurerede risici. De giver afkald på hver for sig og særskilt at 

skaffe sig retrocession og således konkurrere om retrocession126. 

Samarbejdsaftalen kan påvirke handelen mellem medlemsstater mærkbart enten inden for 

direkte forsikring eller inden for reassurance og retrocession. Når der foreligger nationale 

prisaftaler, som gælder for en medlemsstats samlede område, kan det i sig selv bidrage til at 

konsolidere en opsplitning af national art og virker således hæmmende på den økonomiske 

vekselvirkning, som tilstræbes i Traktaten, jf. EF-Domstolens dom af 17. oktober 1972, 

Cementkandelaren, Sml. 1972, s. 251, præmis 18. Assurpol-aftalen ville formentlig påvirke hele 

det franske område, fordi antallet af deltagende forsikringsselskaber er stort, hvorunder der også 

er udenlandske reassuranceselskaber samt datterselskaber og filialer af udenlandske 

forsikringsselskaber og reassuranceselskaber, som udspringer direkte af disse selskaber og 

følgelig deltager i samhandelen mellem medlemsstater127.  

I forhold til første betingelse i artikel 85 stk. 3 EØF-traktaten om forbedring af produktionen eller 

fordelingen af varerne og fremme af den tekniske og økonomiske udvikling, så er produktionen 

af forsikringsproduktet for dækning af miljørisici forbedret, fordi samarbejdet giver et større 

grundlag for at udarbejde statistikker. De karakteristiske træk ved risici for miljøskader er netop, 

at de svinger efter de endogene og eksogene faktorer, de lange tidsrum, der ofte går mellem det 

forhold, der udløser miljøskaden, den opståede skade og indgivelsen af erstatningskrav, som 

samlet med de manglende statistiske data gør det vanskeligt af forsikre imod risici for miljøskader, 

navnlig dem der ikke er hændelige128. Derfor giver samarbejdet inden for Assurpol mulighed for 

at forbedre kendskabet til risiciene, opbygge en finansiel kapacitet og udvikle en teknisk knowhow 

vedrørende forsikring imod risici for miljøskader.  

                                                           
126 Assurpol præmis 32 
127 Ibid præmis 33 
128 Ibid, præmis 38 
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Desuden åbner samarbejdet inden for reassurancepoolen for markedet for selskaber, som kun 

vanskeligt ville kunne få adgang på egen hånd som følge af deres begrænsede kapacitet og 

erfaring, og letter udøvelsen af forsikringsaktiviteter på dette område uden for de nationale 

grænser. 

Forbrugerne får også rimeligt udbytte af oprettelsen og driften af Assurpol, og dermed er anden 

betingelse i artikel 85 stk. 3 EØF-traktaten tilfredsstillet. Samarbejdet inden for poolen gør 

forsikringsproduktet lettere tilgængeligt og mere velegnet for forsikringstagere uanset 

virksomhedsstørrelse, der mener, at der er en risiko for, at deres anlæg kan forårsage miljøskader. 

Desuden kan det tænkes, at de forebyggende foranstaltninger, som indgår ved tegning, bidrager 

til den tekniske og økonomiske udvikling og til miljøbeskyttelse.  

Standardvilkår er ikke altid en fordel, hvis man søger et skræddersyet produkt, men på den anden 

side er det lettere for forbrugerne at sammenligne de bruttopræmier, der gælder hos de enkelte 

assurandører, der er medlem af Assurpol.  

Forsikringstagerne har også mulighed for at tegne forsikring for anlæg, der ligger uden for fransk 

område, hvilket er en fordel for forsikringstagerne, da de så får mulighed for at tegne forsikring 

for de anlæg, som de har i andre medlemsstater. Endvidere er forsikringen imod risici for 

hændelig forurening og gradvis forurening i én og samme police ligeledes en fordel for 

forsikringstagerne, idet det ikke længere vil være nødvendigt at bevise, hvad der ligger til grund 

for skaden, hvilket faktisk er en dækningsudvidelse, man sjældent ser. 

De sidste to betingelser i artikel 85 stk. 3 EØF-Traktaten om begrænsningernes nødvendighed og 

ingen udelukkelse af konkurrencen indeholder mere nuancerede hensyn, da bekymringerne 

under 85 stk. 1 i EØF-Traktaten netop gik på, at selskaberne lå under begrænsninger og 

udelukkelse af konkurrencen, men fokus flytter nu over til, hvordan begrænsningerne kan 

retfærdiggøres i forhold til, at de er nødvendige for at nå formålet. 

Opstilling af fælles generelle vilkår for direkte forsikringspolicer, en tarif for co-

reassurancepræmier og det tekniske udvalgs vurdering i hvert enkelt tilfælde af alvorligere risici, 

er af afgørende betydning for dækningen af risikoen, dels fordi de manglende statistiske data og 

de karakteristiske træk ved risikoen forhindrer, at hvert enkelt medlem får tilstrækkelig viden til 

at fastslå dem og foretage en tilstrækkelig vurdering, og dels fordi co-reassuranceudgifterne skal 

afholdes ensartet af alle assurandørmedlemmerne. Eftersom de deltagende selskaber deler 

risiciene og præmierne, er det vigtigt, at der fastsættes passende præmier og vilkår, og at visse 

selskaber ikke udøver tabsgivende aktiviteter til skade for de andre. Disse begrænsninger gik ikke 

ud over det nødvendige, idet de stillede assurandørmedlemmerne helt frit med hensyn til at 
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fastsætte bruttopræmierne. Forbrugerne blev derfor heller ikke berøvet muligheden for at vælge 

mellem assurandørmedlemmerne med hensyn til bruttopræmierne129.  

Der må være en hvis forståelse for den fælles skadesopgørelse for alvorligere risici, eftersom 

skaderne også deles af medlemmerne, hvorved der sikres, at visse medlemmer ikke anvender 

utilstrækkelige opgørelsesbetingelser til skade for de andre.  

Co-reassurance er et tilstrækkeligt middel til at skabe den nødvendige kapacitet til forsikring imod 

risici for miljøskader og til at gøre det nemmere at konstatere disse og opbygge en teknisk 

knowhow til dækning af disse risici. Så de omfattede aftaler og vedtagelser i co-

reassurancepoolen Assurpol pålægger ikke de pågældende virksomheder begrænsninger, som 

ikke er nødvendige for at forbedre produktionen og fordelingen af produktet.  

Inden for direkte forsikring ville der fortsat konkurreres mellem dækning af risici, som sker 

gennem andre policer med mindre dækning, og Assurpol-policen, som omfatter en garanti, der 

er udvidet til risici for gradvis forurening. Medlemmerne kunne også frit forsikre sig mod risici på 

andre vilkår ved at reassurere sig uden for poolen, hvis de ikke kan acceptere de vilkår, der 

tilbydes af det tekniske udvalg.  

Aftalerne indeholder ingen begrænsninger, efter de ophører, og medlemmerne kunne frit trække 

sig ud af poolen ved afslutningen af et regnskabsår på den ene betingelse, at de gav et varsel på 

tre måneder, og dermed sikres, at oprettelsen af poolen ikke risikerede at afskære nuværende 

eller potentielle konkurrenter fra lignende muligheder, og gav parterne mulighed for at råde over 

alle konkurrencefaciliteterne efter aftalens opsigelse eller ophør. 

Poolen var potentielt set i stand til at co-reassurere risiciene for miljøskader for næsten alle 

erhvervsanlæg i Frankrig, og det kan nødvendigvis ikke forventes, at dette kunne realiseres, og 

man må ligge til grund, at det også er derfor, Kommissionen har bedt om en årlig rapportering 

om eventuelle ændringer130. Dette påbud om årlig rapportering er stort set enslydende med 

påbuddet i NUEVO GEGAM-beslutningen. 

Medlemmerne i samarbejdet kunne stadig tilbyde forbrugerne produktet til forskellige 

bruttopræmier, så der ikke var mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig del af de 

pågældende forsikringsydelser, og derfor har forbrugerne stadig muligheden for at vælge mellem 

assurandørmedlemmerne, og da co-reassurancen giver et større antal forsikringsselskaber 

                                                           
129 Assurpol præmis 40 
130 Assurpol artikel 2 
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mulighed for at tilbyde et produkt, der svarer bedre til efterspørgslen, øges forbrugernes 

valgmulighed131.  

Kommissionen besluttede, at de aftaler og vedtagelser, som styrer co-reassurancepoolen 

Assurpols aktiviteter, opfyldte betingelserne for fritagelse i artikel 85 (3) EØF-traktaten132.  

 

3.3.3 1999/329/EF: Kommissionen s beslutning af 12. april 1999 om en procedure i henhold til 

EF-traktatens artikel 85 og 86 og EØS-aftalens artikel 53 og 54 (Sag IV/D- 1/30.373 - P&I Clubs-

IGA og sag IV/D-1/37.143 - P&I Clubs) (meddelt under nummer K(1999) 221) 

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt to aftaler; International Group Pooling Agreement 

(i det følgende benævnt IGPA) og International Group Agreement (i det følgende benævnt IGA), 

der er indgået inden for International Group of P&I Clubs (i det følgende benævnt IG), var 

forenelige med EF-traktatens og EØS-aftalens konkurrenceregler.  

IGA blev oprindelig anmeldt til Kommissionen i 1981, som fritog aftalen i ti år, hvorefter IG 

anmodede om forlængelse af fritagelsen. På denne baggrund sendte Kommissionen juni 1997 IG 

en klagepunktsmeddelelse om, at både IGPA og IGA var I strid med EF-traktatens 

konkurrenceregler. IG ændrede derfor sine aftaler for at bringe dem i overensstemmelse med EF-

traktatens og EØS-aftalens konkurrenceregler.  

P&I-klubber (Protection & Indemnity) er almennyttige foreninger, der tegner P&I-forsikring for 

deres medlemmer, rederierne. IG var en verdensomspændende sammenslutning af 19 P&I-

klubber, hvoraf 7 var fra Storbritannien, 4 på Bermuda, 3 i Luxembourg, 2 i Norge, 1 i USA, Japan 

og Sverige133. 

P&I-forsikring er et generelt begreb, der omfatter forsikring af forskellige typer risici: personskade 

eller tab af menneskeliv (besætningsmedlemmer, passagerer og andre), kollisionsskader på skibe, 

skade på tredjemands ejendom (f.eks. havneudstyr), forurening, skade på ladning (f.eks. 

vragfjernelse). De fleste P&I-klubber forsikrer alle disse typer risici ved en enkelt aftale dvs. en all-

risk forsikring134. Det er ret typisk for store risici, som er svære at risikovurdere, at være omfattet 

                                                           
131 Ibid præmis 41 
132 Assurpool artikel 2  
133 Kommissionens Beslutning af 12. April 1999, P&I Clubs, Sag IV/D-1/30.373 – P&I Clubs-IGA og Sag IV/D-1/37.143 
– om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 85 og 86 og EØS-aftalens artikel 53 og 54 (1999/329/EF), 
præmis 6. (Videre henvist som P&I Clubs) 
134 P&I Clubs præmis 8 
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af en all-risk forsikring, og disse ses også eksempelvis ved store byggeprojekter eller opførsler af 

havvindmølleparker.  

Sagen er speciel, fordi IGs P&I-medlemmer 

forsikrede ca. 89% af verdenstonnagen og 

næsten 100% af den europæiske tonnage, 

hvilket er meget højere tal i forhold til de to 

forrige beslutninger, der er gennemgået før 

denne, så på den måde peger denne 

beslutning hen mod en form for ydergrænse 

for, hvor stor en markedsspiller en 

samarbejdsordning kan være, og grundet de 

specielle omstændigheder stadig være 

forenelig med konkurrencereglerne. Tabel 4 

viser tallene for hver P&I-klub for 

forsikringsåret 1998/99135. 

 Den resterende tonnage forsikres af små, 

uafhængige P&I-foreninger eller almindelige 

søforsikringsselskaber eller er slet ikke P&I-

forsikret.  

IGPA er en genforsikringspool og er i store 

træk en aftale mellem gensidige foreninger 

om fordeling af erstatningsansvar, så de 

erstatningskrav, der rejses mod en P&I-klub 

ud over et bestemt beløb, fordeles 

proportionalt mellem alle P&I-klubber.  

Ansvarsfordelingsordningen omfatter forskellige dækningsniveauer136: 

a) De første 4,57 mio. EURO (5 mio. USD) af et krav dækkes af den P&I-klub, hvis medlem er ifaldet 

erstatningsansvar. Dette betegnes som klubbens »selvbehold«. De fleste af de krav, som 

klubberne skal dække, falder ind under denne kategori (mængdemæssigt 99% og værdimæssigt 

82% for perioden 1985/95). 

                                                           
135 P&I Clubs præmis 10 
136 Ibid præmis 16 
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b) Det beløb, hvormed kravet overstiger 4,57 mio. EURO (5 mio. USD) og op til 27,42 mio. EURO 

(30 mio. USD), deles af klubberne i henhold til IGPA. I perioden 1985/95 har der årligt været 

omkring 20 krav af denne størrelsesorden. 

c) Det beløb, hvormed kravet overstiger 27,42 mio. EURO (30 mio. USD) og op til 1,8 mia. EURO (2 

mia. USD), dækkes via den skadesexcedentaftale (Group General Excess Loss Reinsurance 

Contract), som klubberne har indgået kollektivt med almindelige forsikringsselskaber. Der 

forekommer kun 1 eller 2 krav om året inden for denne kategori. 

d) Det beløb, hvormed kravet overstiger genforsikringsbeløbet og op til ca. 3,9 mia. EURO (4,25 

mia. USD), deles også af klubberne i henhold til IGPA. Dette betegnes som »overspill«. Hidtil har 

intet krav været af denne størrelsesorden. 

Kommissionens klagepunktsmeddelelse fra 1997 gjorde IG opmærksom på, at den fælles 

minimumsdækning – punkt d, der før den 20. februar 1998 lå på maksimum 16.5 MiaEUR, var 

konkurrencebegrænsende i henhold til både artikel 85 og 86 EF-traktaten, fordi medlemmerne 

ikke måtte tilbyde en lavere dækning end 16.5 MiaEUR og samtidig misbrugte deres dominerende 

stilling ved at begrænse forsikringsudbuddet på markedet til skade for forbrugerne137. Derfor blev 

dette også ændret, så klubberne kunne tilbyde højere dækning end den fælles minimumsdækning 

uden for IGPA og dermed at konkurrere indbyrdes om en sådan dækning. Uden for IGPA kunne 

de også frit tilbyde lavere dækning.  

IGPA omfatter også en række bestemmelser, der ikke vedrører P&I-klubbernes 

ansvarsfordelingsordning, men ikke desto mindre er direkte forbundet med den. De enkelte 

klubbers forsikringsvilkår skal godkendes af IGPA's øvrige deltagere med et flertal på ¾ af P&I-

klubberne, og ellers kan den enkelte klub udelukkes fra samarbejdet. 

I klagepunktsmeddelelsen af 2. juni 1997 blev det anført, at IGA begrænser P&I-klubbernes frihed 

til at afgive præmietilbud for at tiltrække rederier, hvis skibe er forsikret af andre klubber, og 

dermed var i strid med traktatens artikel 85 EF-traktaten, fordi de forhindrede P&I-klubberne i at 

konkurrere om forsikringspræmierne og ikke var nødvendige for, at IGPA kunne fungere 

tilfredsstillende138. På den måde kunne de deltagende klubber ikke tilbyde billigere forsikringer 

end en anden deltagende klub. Tilbudsproceduren blev dog ændret således, at 

administrationsomkostningerne kunne fratrækkes tilbuddet, så klubberne havde mulighed for at 

konkurrere på service og administration139. Der gælder dog særlige regler for tilbud på tankskibe, 

                                                           
137 P&I Clubs præmis 21 
138 Ibid præmis 30 
139 Ibid præmis 34 
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hvor IG kommer med en årlig henstilling til klubberne, hvor de foretager en 

minimumshensættelse med henblik på erstatningskrav i forbindelse med tankskibe, der skal 

fordeles mellem klubberne140.  

I forhold til vurderingen af pool-aftalerne er den sædvanlige og tidligere gennemgåede to-trins 

procedure, hvor der først gennemgås hensynene i forhold til traktatens artikel 85 stk. 1 EF-

traktaten, som forbyder alle aftaler mellem virksomheder, der har til formål eller til følge at 

begrænse konkurrencen inden for fællesmarkedet, og som kan påvirke handelen mellem 

medlemsstaterne, og herefter hensynene som kunne fritage disse aftaler, hvis de opfylder en 

række betingelser i artikel 85 stk. 3 EF-traktaten.  

IGPA og IGA er omfattet af definitionen på co-reassurance pooler, jf. artikel 1 IBER, havde der 

været mulighed for fritagelse herunder, men fordi IG’s markedsandel er på 89%, bliver 

spørgsmålet ikke længere relevant, da poolen overskrider de anskrevne markedsandelstærskler 

på 25% på en coreassurancepool, jf. artikel 6, stk. 2(b) IBER. 

Kommissionen startede med at konkludere, at både tilbudsprocedurerne og henstillingen med 

hensyn til minimumsomkostningerne for tankskibe begrænser konkurrencen, for så vidt som de 

gælder for omkostninger inden for klubbernes selvbehold. Disse begrænsninger havde mærkbar, 

negativ indvirkning på konkurrencen på verdensmarkedet for P&I-forsikring og påvirkede i 

væsentlig grad handelen mellem medlemsstaterne. De falder derfor ind under forbuddet i 

traktatens artikel 85 stk. 1 EF-traktaten 141. 

Når der er tale om konkurrencebegrænsninger, inddrages det relevante marked også. Ud fra et 

efterspørgselssynspunkt kan direkte søforsikring opdeles i to forskellige produktmarkeder: 

kaskoforsikring og P&I-forsikring, hvor der typisk tegnes kaskoforsikring hos almindelige 

forsikringsselskaber, mens der oprettes gensidige foreninger for at dele P&I-risici. Kaskoforsikring 

for skibe blev betragtet som et særskilt marked i Kommissionens beslutning 93/3/EØF (Lloyd's 

Underwriter's Association and the Institute of London Underwriters)142.  

Markedet kan også opdeles i meget bestemte delmarkeder afhængigt af den forsikrede skibstype 

(tankskibe, fiskerfartøjer, tørlastskibe m.m.), dækningstypen (tingsskade, forurening, 

personskade m.m.) og også i forhold til dækningsniveauet (ubegrænset, begrænset til et bestemt 

niveau m.m)143.  
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Man differentierer mellem direkte kasko- og P&I-forsikring og genforsikring. I de første to tilfælde 

kommer efterspørgslen nemlig fra rederierne, medens den i det tredje tilfælde kommer fra 

forsikringsselskaberne. 

Fra udbudssiden er det i stedet relevant, om betingelserne for at tilbyde P&I-forsikring er de 

samme, så andre forsikringsgivere derfor kunne begynde at tegne P&I-forsikring med kort varsel, 

for i så fald burde produktmarkedet udvides til at omfatte andre forsikringsgivere. De 

lovgivningsmæssige hindringer for adgangen til P&I-markedet for selskaber, der i forvejen tegner 

skadesforsikring, er ubetydelige – der er i stedet to andre typer hindringer, som er mere 

relevante144. Den første forholder sig til, at andre selskaber på kort tid ville have svært ved at 

tilegne sig teknisk kendskab til P&I-risici, store netværk af repræsentanter i de vigtigste havne i 

verden, hvilket der er brug for, så problemer vedrørende P&I-krav kan løses effektivt med en 

kompetent afdeling for behandling af erstatningskrav. Den anden hindring, som måske endda er 

endnu mere væsentlig, er stordriftsfordelene i forbindelse med høje dækningsniveauer ved P&I-

forsikring. Når der så som i dette tilfælde er tale om så store risici, som ved sø- og skibsforsikring, 

er det nødvendige minimum for at tilbyde forsikringsdækning stort, set i forhold til markedets 

størrelse. Derfor udgør stordriftsfordele en vigtig hindring for adgangen til markedet. For at nå 

dette minimum vil en forsikringsgiver få påført betydelige omkostninger, som vil være tabt, hvis 

det ikke lykkes at komme ind på markedet.  

Disse to hindringer gør det svært, hvis ikke umuligt, for de fleste forsikringsselskaber at udøve 

virksomhed på markederne for P&I-forsikring. Man må formode, at selskaber, der allerede 

tilbyder kaskoforsikring for skibe, ville have lettere ved at udbygge deres ekspertise på områder i 

forhold til andre forsikringsgivere og eventuelt bare starte med at operere på markedet i 

forbindelse med begrænset P&I-dækning, hvor stordriftsfordelene er små, da denne del af 

markedet trods alt tegnede P&I-forsikring for op til ca. 459 MEUR145. 

I forhold til markedet for genforsikring af direkte P&I-forsikringsgivere er dynamikken en lidt 

anden, da de forskriftsmæssige og tekniske hindringer ikke spiller nogen væsentlig rolle, fordi det 

ikke kun er P&I-klubber, der kan tegne genforsikring for andre P&I-forsikringsgivere, men også 

søreassurandører, hvis de kan nå en minimumsdimension. Genforsikringsmarkedet er i det hele 

taget ikke betinget af større ekspertise på området, da proceduren typisk er, at den direkte 

forsikringsgiver – eventuelt flere gennem coassurence, der oftest ledes af lead-forsikringsgiver, 

som typisk er selskabet med den højeste andel, med mindre andet er aftalt – sender et bordereau 
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med opkrævninger for genforsikringsselskabets andel sammen med information om skaden, og 

hvordan den er blevet, så hele skadeshåndteringen ligger hos den direkte forsikringsgiver. 

På baggrund af de ovenstående hensyn kan vi udlede, at P&I-forsikring udgør et enkelt 

verdensomspændende produktmarked. På såvel efterspørgsels- som udbudssiden er dette 

marked kun i beskedent omfang substituerbart med andre søforsikringsprodukter. Kun på 

udbudssiden er der en begrænset grad af substituerbarhed med kaskoforsikringsgivere, når det 

gælder mindre P&I-forsikring, der kan tilbydes af såvel P&I-forsikringsgivere som almindelige 

forsikringsselskaber. P&I-genforsikring afhænger til gengæld af den tilbudte dækning, hvor 

dækning op til ca. 2 MEUR må betragtes som en del af det større verdensomspændende marked 

for søreassurance, mens søreassurandørerne, der ikke når minimumsdimensionen, der er 

nødvendig for at kunne tegne P&I-genforsikring og P&I-genforsikring på over 1,8 MiaEUR, derfor 

bør betragtes som et særskilt marked. 

Kommissionen kom videre frem til, at fordelingen af erstatningsansvar inden for IG var nødvendig, 

efter der blev indhentet oplysninger hos førende søforsikringsmæglere i London og hos de største 

reassurandører inden for IG, som anførte, at der med 30% og 45% af verdenstonnagen ville kunne 

opnås genforsikring på op til henholdsvis 1,38 MiaEUR og 1,8 MiaEUR, men at der krævedes over 

50% af tonnagen for at få genforsikring på over 2,75 MiaEUR146. Der er således kun plads til én 

aktør på markedet, hvis der skal tilbydes en sådan dækning, og fordelingen af erstatningsansvar 

mellem P&I-klubber var derfor på daværende tidspunkt konkurrencefremmende. 

Kommissionen kom desuden frem til, at de fundne begrænsninger var uløseligt knyttet til aftalen, 

fordi enhver aftale om fordeling af erstatningsansvar kræver en vis disciplin mellem deltagerne 

med hensyn til præmierne for dækning af de delte krav, da ingen af de deltagende klubber ville 

være indstillet på at dele krav, der er rejst mod en anden klub, hvis sidstnævnte tilbyder en lavere 

præmie for dækning af de samme krav. Det er således nødvendigt, at de enes om fastsættelsen 

af præmier, hvilket foregår gennem tilbudsproceduren og henstillingen for tankskibe vedrørende 

omkostningerne ved de krav, som klubberne skal dele147. De deltagende klubber afholdt sig 

generelt fra at afvige henstillingen udsendt af IG, da det kunne medføre sanktioner såsom 

udelukkelse fra poolen i to år. 

Afslutningsvis fremlagde Kommissionen, at de efter artikel 85 stk. 3, EF-traktaten, vurderede, at 

aftalerne fremmede den økonomiske udvikling, at tilbudsprocedurerne og henstillingen med 

hensyn til minimumsomkostninger for tankskibe betragtes som nødvendige for at sikre 

forbrugerne de økonomiske fordele, og til sidst at konkurrencen på markedet for P&I-forsikring 
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ikke blev udelukket. På den baggrund blev IG tildelt endnu en individuel fritagelse, dog betinget 

af, at det fremover også var nødvendigt at samle 50% af skibstonnagen, før det var muligt at 

tilbyde genforsikring på over 2.8 MiaEUR til rederierne148. 

Det blev desuden undersøgt, om IG gjorde misbrug af sin dominerende stilling, jf. artikel 86, EF-

Traktaten, grundet markedsandelen på 89% af verdens skibstonnage. Det blev undersøgt, om IG 

gjorde misbrug af sin dominerende stilling ved at begrænse de tilbudte dækninger og diskriminere 

i forhold til genforsikringsordningen. Men efter revideringen på baggrund af Kommissionens 

klagepunkter, hvor den fælles minimumsdækning blev sænket til 3.9 MiaEUR, fandtes 

spørgsmålet om misbrug af dominerende stilling ikke længere relevant.  

Beslutningen indeholder mange interessante elementer, hvoraf IG’s stærkt dominerende stilling 

på markedet træder frem. Selv i forhold til poolerne i de to foregående beslutninger havde IG en 

stærkere markedsposition. Der er specielt tre elementer, som er værd at diskutere: den fælles 

minimumsdækning, IG’s godkendelse af forsikringsvilkår samt tilbudsproceduren for tankskibe. 

Den fælles minimumsdækning var et af klagepunkterne i Kommissionens meddelelse, og på den 

baggrund ændrede IG på bestemmelsen, så det stod klubberne frit for, uden for IGPA, at tilbyde 

højere dækning end den fælles minimumsdækning og dermed at konkurrere indbyrdes om en 

sådan dækning – uden for IGPA kunne de også frit tilbyde lavere dækning hver især149. Men som 

det allerede tidligere er fastslået, så er en dækning på 2.8 MiaEUR kun mulig, når 50% eller 

derover af skibstonnagen slås sammen i en samarbejdsaftale, og dermed ville et enkelt medlem 

ikke kunne konkurrere med minimumsdækningen. Dette er relevant, fordi det sætter 

spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er af betydning at give medlemmerne lov til at tilbyde 

en højere minimumsdækning, når det ikke virker muligt for dem at kunne realisere den alligevel. 

Det giver dog muligheden for at tilbyde en lavere minimumsgrænse, men anvendelsen må også 

forventes begrænset her, hvis man skal forestille sig, at en forsikringstager skal stå og vælge 

mellem en lavere eller højere minimumsdækning.  

Man kan ud fra dette hensyn udlede, at der er tale om en afvejning mellem at alene lade en 

dominerende aktør tilbyde dækninger over 2.8 MiaEUR, eller gøre plads til flere aktører, men med 

lavere dækninger. Vi har slået flere skibsskader op for at se, hvad skaderne blev opgjort til, og her 

tegnede der sig et billede af, at der er behov for den højere dækning – eksempelvis BP Oil og 

Costa Cordia. Der kan desuden stilles spørgsmålstegn ved, om det overhovedet kan forventes, at 

man når til et punkt, hvor de store dækninger kan udbydes, uden at 50% af skibstonnagen 

                                                           
148 P&I Clubs præmis 116-117 
149 Ibid præmis 23 
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samarbejder, og at der dermed måske bliver mulighed for et marked med større konkurrence og 

nye aktører. 

Det næste hensyn omhandlede IG’s godkendelse af forsikringsvilkår. Som tidligere nævnt, kan et 

flertal på ¾ af P&I-klubberne vedtage, at en P&I-klub, hvis forsikringsvilkår og regnskabspraksis 

de ikke kan tilslutte sig, udelukkes fra samarbejdet. Kommissionen lagde godt nok vægt på, at 

dette var et konkurrencebegrænsende element, men retfærdiggjorde denne del af aftalen som 

værende en nødvendig begrænsning uløseligt knyttet til aftalen, da ingen af medlemmerne burde 

tvinges til at bidrage til at yde forsikringsdækning på policevilkår, som de ikke har tilsluttet sig150. 

I denne forbindelse er det dog værd at påpege, at IG forsikrede 89% af verdenstonnagen og 

næsten 100% af den europæiske tonnage og derfor havde en så dominerende stilling, at de kunne 

bruge muligheden for at udelukke klubber til at sætte rammerne for vilkår og dækning, hvilket 

ville kunne føre til en standardisering mellem klubberne.  

Det sidste hensyn, som også er værd at knytte nogle ekstra kommentarer til, er tilbudsproceduren 

for tankskibe. Problematikken omkring dette gik på, at IG bestemmer en grundpræmie, så 

klubberne konkurrerede igennem administrationsomkostningerne og serviceniveau. Spørgsmålet 

er i den forbindelse, om man kommer til et punkt, hvor administrationsomkostningerne og service 

når et standardiseret niveau, og dette hensyn derfor udvaskes. Kommission lagde netop vægt på, 

at der var parametre, klubberne kunne konkurrere på, hvilket kunne retfærdiggøre fastsættelsen 

af grundpræmien151.  

 

3.3.4 Sammenhænge i beslutningerne omkring samordnet praksis 

De tre foregående afsnit gennemgik tre af Kommissionens beslutninger; NUOVO CEGAM, 

Assurpool og P&I Clubs. Dette afsnit vil derfor koncentrere sig om at prøve at opstille nogle 

sammenhænge mellem hensynene i hver af sagerne.  

Karteller er aftaler mellem konkurrenter, der har til formål at hindre, fordreje og/eller begrænse 

konkurrencen inden for det indre marked og er en klar overtrædelse af artikel 101 stk. 1 TEUF. 

Kartelaftaler kan blandt andet bestå af prisfastsættelser og/eller markedsopdeling og vil begge 

medføre en mulighed for at fastholde kunstige priser, fastholde en markedsposition samt isolere 

dele af de pågældende markeder. Alle tre effekter vil medføre en svækkelse af det indre marked 

i EU, hvorfor kartelaftaler er ulovlige og kan medføre store bøder.  

                                                           
150 P&I clubs præmis 81 
151 Ibid præmis 114 
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Man kan ikke sige, at forsikringssamarbejdsaftaler generelt er kartelaftaler, men markedet er 

præget af oligopolistisk konkurrence, hvilket i højere grad giver mulighed for kartelaftaler. 

Grænsen mellem de to konkurrenceformer er ikke skarp, udover at den ene er lovlig, og den andet 

er ikke. Dog medfører begge former overpriser, hvilket medfører et samfundsmæssigt 

velfærdstab. Dette vil blive gennemgået i næste kapitel.  

For alle tre af de gennemgåede beslutninger ville et betydeligt antal forsikrings- og 

genforsikringsselskaber have været i direkte konkurrence med hinanden, hvis 

samarbejdsaftalerne ikke forelå. Derudover indeholdt NUOVO CEGAM-aftalen og IG’s to aftaler 

elementer med prisfastsættelse og standardisering af forsikringsvilkårene.  

I Assurpool-aftalen ville der fortsat konkurreres mellem dækning af risici, som sker gennem andre 

policer med mindre dækning, og Assurpol-policen, som omfatter en garanti, der er udvidet til 

risici for gradvis forurening. Medlemmerne kunne også frit forsikre sig mod risici på andre vilkår 

ved at reassurere sig uden for poolen, hvis de ikke accepterede de vilkår, der blev tilbudt af det 

tekniske udvalg. Medlemmerne i samarbejdet kunne stadig tilbyde forbrugerne produktet til 

forskellige bruttopræmier, så der ikke er mulighed for at udelukke konkurrencen for en væsentlig 

del af de pågældende forsikringsydelser, og derfor har forbrugerne stadig muligheden for at 

vælge mellem assurandørmedlemmerne, og da co-reassurancen giver et større antal 

forsikringsselskaber mulighed for at tilbyde et produkt, der svarer bedre til efterspørgslen, øges 

forbrugernes valgmulighed.  

Man kan dog diskutere den praktiske anvendelighed af de hensyn, som burde være formildende, 

for hvor det kan ske, så må det være et begrænset antal forsikringstagere, som er interesserede 

i en dårligere dækning. Dette er ligeså gældende for P&I clubs bestemmelse om 

minimumsdækning, som kunne fraviges på visse vilkår. 

Der ligger dog en forskel i de tre beslutninger i forhold til samarbejdsordningernes pågældende 

markedsandel. NUOVO CEGAM havde en markedsandel på 26%, mens IG havde hele 89%. 

Assurpool kunne potentielt set co-reassurere risiciene for miljøskader for næsten alle 

erhvervsanlæg i Frankrig, men eftersom det ikke var en realiseret andel, kan det kun antages som 

en potentiel påvirkning. Så på daværende tidspunkt havde GIE Assurpol kun en ubetydelig stilling 

på reassurancemarkedet, trods poolens potentiale til at blive større og markedets internationale 

dimension taget i betragtning. 

Grundet IG’s dominerende stilling ville de i højere grad kunne sætte standarder for hele markedet, 

hvilket i dette tilfælde var inden for P&I-forsikring på søfartsområdet. NUOVO CEGAM og 

Assurpool havde betydeligt større konkurrenter, og det kan godt tænkes, at de to aftaler kunne 
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fritages under den nyeste udgave af IBER med deres lavere markedsandel på cirka 25% som co-

reassurancepool.  

Men samlet kan det godt konkluderes, at trods det at alle tre beslutninger førte til individuelle 

fritagelser, så indeholdt alle aftalerne også i en eller anden grad og form elementer af 

prisfastsættelse og standardisering af policer, der kan være med til at fordreje og begrænse 

konkurrencen inden for det indre marked i EU. Som det også blev påpeget i P&I Clubs, er der tale 

om en afvejning mellem alene at lade en enkelt aktør i form af en pool tilbyde de ønskede 

dækninger, eller gøre plads til flere aktører, men med ringere dækninger. Alt tyder på, at hele 

markedet for nye og ukonventionelle risici generelt har brug for de horisontale 

samarbejdsordninger, så dækning af risici, der aldrig ville kunne dækkes af et enkeltstående 

forsikringsselskab, overhovedet kan udbydes. Man kan måske i stedet tænke på løsninger, som 

gør samarbejdsordningerne mere dynamiske, så der efter et vist tidspunkt er plads til større 

konkurrence og nye aktører.  

Det næste kapitel vil gennemgå de industriøkonomiske påvirkninger, horisontale 

samarbejdsaftaler har på det pågældende marked.  

 

3.4 Delkonklusion 

Alt tyder på, at hele markedet for nye og ukonventionelle risici generelt har brug for de 

horisontale samarbejdsordninger, så dækning af risici, der aldrig ville kunne dækkes af et 

enkeltstående forsikringsselskab, overhovedet kan udbydes.  

Både IBER og de horisontale retningslinjer forholder sig direkte eller indirekte til artikel 101 TEUF. 

Selvvurderingen ændres altså ikke betydeligt, om samarbejdsordningerne vurderes efter den ene 

eller anden. Den væsentligste forskel ligger i, at IBER er en sektorspecifik forordning, og de 

horisontale retningslinjer er ikke-binde regulering, der heller ikke er sektorspecifik. Desuden 

indeholder IBER fastsætte grænser for de omfattede poolers markedsandele for ikke-nye risici. 

Der synes ikke at være grund til at frygte, at de pågældende forsikringssamarbejder ikke længere 

vil være velfungerende, hvis IBER udløber, da der allerede findes velfungere 

forsikringssamarbejder uden for IBER, og de samarbejdsaftaler som blev udskrevet af IBER i 2010, 

har ikke fungeret dårlige siden da – eller det har der i hvert fald ikke været tilbagemeldinger om.  

Fleksibilitet af de horisontale retningslinjer er klart en fordel, da alle typer samarbejder kan søge 

vejledning i retningslinjerne – dette gælder både for andre sektorer men også mellem de 

forsikringssamarbejder, der både falder ind og uden for IBER. I den forbindelse er IBERs 
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begrænsede anvendelse værd at nævne, da det er estimeret, at forordningen kun omfatter 

omkring 46 pooler. De horisontale retningslinjer indeholder desuden allerede en kategori 

specifikt er for fælles datasamling. 

De tre beslutninger gennemgået i praksis førte til individuelle fritagelser, men indeholdte også 

elementer af prisfastsættelse og standardisering af policer, der kan være med til at fordreje og 

begrænse konkurrencen inden for det indre marked i EU. Man kan ikke sige, der var tale om 

kartelaftaler, da disse er direkte ulovlige, og derfor aldrig ville blive fritaget, men alle tre 

poolaftaler indeholdte elementer, der kan føre til overpriser, hvilket medfører et 

samfundsmæssigt velfærdstab. Generelt fremstod afvejningen mellem at lade en stor 

markedsaktør tilbyde de ønskede dækninger, eller gøre plads til flere aktører, men med ringere 

dækninger.  

Det konkluderes derfor, at gruppefritagelsesforordningen ikke er nødvendig og optimal for at 

beskytte behovet for samarbejde, da de få pools, der var fritaget under IBER, kan blive fritaget af 

artikel 101 TEUF og få den nødvendige vejledning fra horisontale retningslinjer. Der er dog hensyn, 

som godt kunne tale for en revision af de horisontale retningslinjer, hvis den skulle optimeres i 

forhold omfatningen af forsikringssamarbejder. 

 

Kapitel 4: Horisontale forsikringssamarbejders påvirkning af markedet 

Dette kapitel har til hensigt at undersøge de konkurrencemæssige påvirkninger, horisontale 

forsikringssamarbejder har på markedet. 

Det er almindeligt, at ukonventionelle risici dækkes gennem samarbejdsordninger, hvor flere 

forsikringsselskaber indskyder kapital og knowhow i samarbejdet og eventuelt også udveksler 

information. Et enkelt forsikringsselskab vil ikke alene kunne møde efterspørgslen, hvilket i høj 

grad skyldes en begrænset forståelse af risikoen grundet manglende historiske data, og dermed 

sandsynligheden og implikationerne af en materialiseret hændelse 152 . Derudover vil en 

materialiseret skade for denne type af nye og ukonventionelle risici være for stor for et enkelt 

forsikringsselskab til at absorbere – det vil sige, der er kapacitetsbegrænsninger. 

I kapitel 2 blev det fastslået, at forsikringssektoren er en branche med få, men store virksomheder, 

og hvor der er høje adgangsbarrierer for at træde ind på markedet for direkte forsikring.  

Jeffery Perloff definerer et oligopol som: 

                                                           
152 Se Ernst & Young (2014) og Berliner (1985) 
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- “..a small group of firms in a market with substantial barriers to entry.153” 

Under oligopolistisk konkurrence er de få udbydere afhængige af hinanden strategisk, da 

fastsættelsen af mængde og pris er gensidigt afhængig af konkurrenternes. Der skelnes desuden 

mellem pris- og mængdekonkurrence 154 . På forsikringsmarkedet er produktet en police – 

forsikringskontrakten, som ikke koster noget i sig selv at producere ud over den pågældende 

underwriters løn, og produkterne er homogene og ofte baseret på standardbetingelser (dette er 

dog ikke ligeså udbredt inden for ukonventionelle risici, som oftere har en skræddersyet police, 

men som dog stadig vil tage sig nogenlunde ens ud, ligegyldigt hvem der er forsikringsgiver), så 

forsikringsselskaberne konkurrerer som udgangspunkt på pris og dækning. Forsikringsmarkedet 

vil derfor kategoriseres under Bertrand-konkurrence, da selskaberne simultant bestemmer prisen 

for produktet155 . Dette medfører også, at den ens prissætning medfører en ligelig deling af 

markedet blandt aktørerne, hvorimod et selskab der prissætter under konkurrenterne, vil betjene 

hele markedet 156  – vi vil dog senere i dette kapitel justere på denne antagelse, da 

forsikringssamarbejder om ukonventionelle risici har en lidt anden karakter.  

De mekanismer, som karakteriserer oligopoldannelse, kan også lede til karteldannelse157. Et kartel 

er en gruppe af lignende, uafhængige selskaber, der går sammen om at fastsætte priser, at 

begrænse produktionen eller dele markeder eller kunder mellem sig. I stedet for at konkurrere 

med hinanden aftaler karteldeltagere en gensidig strategi, hvilket kan reducere deres incitament 

til at skabe nye eller bedre produkter og tjenester til konkurrencedygtige priser. En tungtvejende 

konsekvens er, at kunderne ender med at betale mere og eventuelt får mindre. Dette er 

hovedårsagen til, at karteller er ulovlige i henhold til EU-konkurrenceret, og hvorfor Europa-

Kommissionen pålægger store bøder til virksomheder, der deltager i et kartel158.  

Forsikringssamarbejder for ukonventionelle risici har indtil marts 2017 været undtaget fra de 

normale konkurrenceregler gennem gruppefritagelsesforordningen, fordi det blev vurderet, at 

forsikringssektoren var præget af særlige kendetegn, der udgjorde et øget behov for samarbejde 

på de områder, hvor de IBER-undtagelserne gjaldt. Gennem praksis i forrige kapitel sås det også, 

at selv når der blev taget individuel stilling til samarbejdsordningernes lovlighed, blev der lagt 

højere vægt på, at produkter kunne udbydes, selv når der var konkurrencebegrænsende 

                                                           
153 Perloff (2016) s. 448 
154 Cabral (2000) s. 113 
155 Ibid s. 124 
156 Ibid s. 105 
157 Perloff (2016) og Motta (2014) 
158 Definition af kartel siden sidste kildereference er baseret på Europa Kommissionens egen definition af karteller: 
European Commission. (sidst opdateret: 2017, marts 15). European Commission. Hentet april 20, 2017 fra 
Competition - Cartels - Overview: http://ec.europa.eu/competition/cartels/overview/index_en.html   
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virkninger, så længe at begrænsninger var nødvendige for formålet. Men selvom man har set 

formildende på samarbejdsordningernes konkurrencefordrejende påvirkninger af markedet, når 

de har været nødvendige for at udbyde de ønskede forsikringsprodukter, er det ikke desto mindre 

vældig interessant at se på, hvordan samarbejdsordningerne generelt påvirker mekanismerne på 

markedet, når vi prøver at udlede den optimale løsning på IBERs udløb. 

 

4.1 Generelle mekanismer på forsikringsmarkedet 

På forsikringsmarkedet ved forsikringstagerne generelt mere om deres egen risikoeksponering 

end forsikringsgiverne. Dette kan give forsikringstager incitament til at skjule den faktiske 

eksponering for at få en lavere præmie – altså er der asymmetrisk information.  

Asymmetrisk information kan give forsikringsselskaberne incitament til at opkræve en ensartet 

pris for produktet og på den måde sprede deres omkostninger på tværs af en forskelligartet 

gruppe af forsikringstagere, så tabet på højrisiko-kunderne opvejes af fortjenesterne fra lavrisiko-

kunderne. Det kan dog skabe et problem at tage en ensartet præmie, da prisen kan komme til at 

ligge over højkvalitets-kundernes reservationspris og dermed til sidst føre til, at disse kunder i 

mindre eller fuldstændig grad forlader markedet, hvilket fører til en form for markedsfiasko. 

Denne dynamik har rødder i teorierne om adverse selection og George Akerlofs "The Market for 

Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism" fra 1970. 

Moral Hazard kan også være en effekt af asymmetrisk information, hvor forsikringstagers motiv 

for at forhindre tab mindskes efter tegningen af det pågældende forsikringsprodukt. 

En ekstrem form af asymmetrisk information er vildledning i form af forsikringstagers afgivelse af 

urigtige oplysninger ved tegningen. Dette har dog vist sig ikke at være en efficient adfærd i forhold 

til nyttemaksimering, men reguleringen bag smitter af på de efterfølgende incitamenter og 

mekanismer – en stringent regulering øger incitamentet for den forsikrede til at repræsentere 

sandfærdigt, men udsætter den forsikrede for risikoen ved at vildlede ved en fejltagelse159.  

Udgangspunktet i Common law-reglerne på dette område er, at misrepræsentation kan medføre 

ophævelse, men det har dog også sine fordele – nemlig at forsikringsgiver ikke behøver udføre 

audits i samme grad som ellers, og de har heller ikke brug for en høj selvrisiko for at afbalancere 

risikoen i samme grad, da forsikrede fra start kan placeres i den korrekte risikogruppe.  

                                                           
159 Lando (2014) s. 1 
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I forhold til de mere lempelige regler er det altså en opvejning mellem risikoen for 

forsikringstagere, der misinformerer i god tro, mod de ønskede incitamenter som kommer 

nemmere frem ved stram regulering. 

Udformningen af lovregler og kontraktvilkår er incitamentsstyrerende, og inden for forsikring 

antages formålet at skulle lede til incitamenter for forsikringstagerne til at opgive korrekte 

informationer. Men hvis det alligevel sker, at der ved tegning er afgivet urigtige oplysninger, så er 

det relevant at se på, hvordan forsikringsgiver fastsætter dækningen ud fra den gældende 

regulering. 

Landos artikel Rules of misrepresentation in insurance contract law 160  tager udgangspunkt i 

simpel forsømmelighed ved afgivelsen af urigtige oplysninger for efterfølgende at sammenligne 

udgangspunktet med de andre grader af forsømmelighed – denne antagelse er hentet fra Dixit og 

Picards analyse af god tros indflydelse på forsikringskontrakter161, hvor forsikringstager heller ikke 

ved, om de er en høj- eller lavkvalitetskunde.  

Hvis man generaliserer groft, så kan det koges ned til, hvem man mener, skal bære risikoen for 

vildledning. I denne forbindelse er det dog vigtigt at huske på, at et af grundelementerne for 

forsikringsbranchens eksistens er, at forsikringstager er mere risikoavers end forsikringsgiver, da 

produktet, forsikringsselskaberne sælger, er en risikooverførsel, fordi den risikoaverse 

forsikringstager gerne betaler for at undgå skadelige risici, hvilket endda kan overstige den 

forventede nytte af at undgå risici162. Dette taler for, at risikoen ikke ligger hos forsikringstager 

som den mest risikoaverse part. Der kan dog godt argumenteres for, at forsikringsselskaberne 

også er risikoaverse inden for forsikringsområdet for nye og/eller ukonventionelle risici, hvilket vi 

gennemgår senere i dette kapitel, men forsikringstager vil stadig være den mest risikoaverse af 

de to parter, hvilket intuitivt ligger forklaret i hele forsikringsgiver-forsikringstager-dynamikken. 

Vi gennemgår et kort illustrerende eksempel på, hvilken regel der er efficient for to rationelle 

parter, ved at holde pro rata- og kausalitetsreglen op mod hinanden – for en mere udførlig analyse 

med flere lovregler stillet op mod hinanden henvises til ovenstående artikel af Lando.  

Vi forholder os til en forsikringstager, hvor den urigtige oplysning ændrer sandsynligheden for et 

tab på 100 fra 4% til 6%.  

                                                           
160 Lando (2014) 
161 Dixit & Picard (2002) 
162 Sørensen (2015) s. 35 
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Selvom vi senere i dette kapitel vil fravige denne regel igen, så tager vi udgangspunkt i, at præmien 

vil være uden profit, så det er det forventede tab gange sandsynligheden for, at tabet 

materialiserer sig. Det vil sige, at den pågældende præmie i de to tilfælde vil være: 

𝑃𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑢𝑟𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑜𝑝𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔=100×0,04=4 

𝑃𝑟æ𝑚𝑖𝑒𝑟𝑖𝑔𝑡𝑖𝑔𝑒 𝑜𝑝𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔=100×0,06=6 

Vi gennemgår først dækningen under pro rata-reglen og herefter kausalitetsreglen. Vi antager 

desuden, at det ikke er nogen omkostning for forsikringsselskabet at opdage den urigtige 

oplysning. 

Dækningsgraden under pro rata-reglen: 

Når der er betalt for lav præmie på grund af urigtige oplysninger, nedsættes dækningen med det 

forhold, som policen havde kostet under korrekt informationsafgivelse. 

Dækningen udregnes ved at gange tabet med forholdet mellem de to præmier: 

(
4

6
) × 100 =  66, 66̅̅̅̅  

Hvis der gives urigtig oplysning, sænkes dækningen altså med 100 − 66, 66̅̅̅̅ = 33, 33̅̅̅̅ . Så når 

sandsynligheden for, at hændelsen sker er 6%, men der er opgivet oplysninger som om den var4%, 

vil forsikringsgivers dækning være på 66, 66̅̅̅̅ . 

Dermed vil præmien svare til forsikringsgivers forventede omkostninger ved tab: 

66, 66̅̅̅̅ ×0,06 ≅  44 

Hvis der er afgivet rigtige oplysninger, bliver de forventede omkostninger for forsikringsgiver det 

samme: 100×0,04 = 4 

Dækningsgraden under kausalitetsreglen: 

Under kausalitetsreglen opnås fuld dækning ved tab på 100 med sandsynlighed 4% ved korrekt 

informationsafgivelse. Modsat er der 6% sandsynlig for tab på 100, når den urigtige oplysning er 

givet, hvilket medfører ingen dækning. Forsikringstager betaler 4 i præmie ved at tilbageholde 

oplysningen fremfor 6.  

Der er 2% chance for 0 i dækning. 

Der er 4% chance for 100 i dækning. 



Side 74 af 132 
 

Dermed bliver de forventede omkostninger for forsikringsgiver (100×0,04) + (0×0,02) = 4 

 

Da selskabets forventede omkostninger vil være ens i begge tilfælde, vil forsikringsselskabet være 

indifferent mellem de to regler. 

Fra forsikringstagers synsvinkel kan der dog argumenteres for, at pro rata-reglen dominerer 

kausalitetsreglen, så længe det er sikkert, at forsikringstagers vildledning opdages. Dette bunder 

i, at under pro rata-reglen vil der i begge udfald være dækning, selvom den mindskes, når der er 

afgivet ukorrekte oplysninger, hvorimod der under kausalitetsreglen er 2% sandsynlighed for, at 

dækning afvises fuldstændigt. Forbedringen ligger altså i, at forsikringstager udsættes for lavere 

risiko. 

Det modsatte resultat kan dog opstå, når forsikringsgivers omkostninger ved at undersøge 

oplysningerne er tilpas høje, da der så er behov for lavere risiko for, at forsikringstager opgiver 

urigtige oplysninger, hvilket er tilfældet under de strammere regler. 

Eksemplet påviser vigtigheden af risikooplysninger fra begge parters side, og hvordan man 

hensigtsmæssigt kan styre forsikringskontrakten. Dette er mere møntet generelt på forsikring og 

ikke forsikringssamarbejder for nye og ukonventionelle risici, men det giver en god forståelse for, 

hvor grundlæggende betydningen af risikooplysninger er for begge parter inden for forsikring, og 

hvorfor det derfor videre giver problemer for parterne, når der skal underwrites en 

forsikringskontrakt for nye og ukonventionelle risici, hvor oplysningsgrundlaget, risikoen skrives 

efter, er meget begrænset, hvilket kan føre til, at kontrakten ex ante ville have set betydeligt 

anderledes ud, hvis man havde ex post-oplysningsgrundlaget, fra når skaden har materialiseret 

sig. 

 

4.2 Økonomiske fordele og ulemper ved forsikringssamarbejder  

Konkurrenceret og politik er generelt bygget på ideen om at forbygge og forhindre selskaber i at 

handle for at øge deres markedsstyrke på en skadelig måde, da dette går ud over 

samfundsvelfærden. 

Markedsstyrke kan defineres som muligheden for at sætte priserne over omkostningerne, 

specielt marginalomkostninger som er omkostningerne ved at producere en ekstra enhed163 - 

marginalomkostninger er et passende omkostningskoncept, når man skal finde ud af, hvor meget 

                                                           
163 Cabral (2000) s. 6 
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man skal producere, hvorimod gennemsnitlige omkostninger er passende, hvis man skal finde ud 

af, om man overhovedet skal producere164.  

Et kendt studie på dette område fandt, at omfanget af markedsstyrker, i hvert fald i den 

amerikanske økonomi, var meget lav efter at have observeret lave profitter per enhed165. Dette 

stemmer godt overens med en af The Chicago Schools grundsætninger, nemlig at så længe der 

ikke er adgangsbarrierer på det pågældende marked, vil markedsstyrken aldrig blive signifikant. 

Dette er begrundet i, at et nyt selskab vil kunne komme ind på markedet ved at underbyde de 

etablerede selskaber, når de har sat prisen over omkostningerne, og derfor kan markedsstyrken 

ikke bevares166.  

Dette synspunkt er dog flere gange blevet udfordret – en alternativ tilnærmelse af værdien af 

marginalomkostningerne dividerer stigningen i omkostningen fra år t til år t+1 med stigningen i 

mængde for samme periode, hvilket med denne tilgang medfører, at priserne kan være op til tre 

gange de marginale omkostninger, før markedsstyrken påvirkes af nye konkurrenter som 

underbyder167.  

Pointen er ikke, at der ikke findes markeder, hvor markedsstyrken enten er ikke til stede eller ikke 

er signifikant, men der findes bare også nogle markeder, hvor omfanget er signifikant. 

Markedsstyrke er en del af et selskabs værdimaksimeringstrategi og kan oversættes til højere 

profit168. Dette kan ske på mange måder, heriblandt gennem retsbeskyttelse, som tilfældet også 

er for forsikringssamarbejder under IBER. Man kan dog huske på at forsikringsmarkedet for 

direkte forsikring faktisk indeholder adgangsbarrierer, hvilket bidrager til at kunne fastholde en 

eventuel markedsstyrke.  

Fra selskabernes synspunkt medfører markedsstyrke øget profit og selskabsværdi – fra lovgivers 

og sådan set også et socialt velfærdssynspunkt er implikationerne mere komplicerede. 

Førsteordenseffekten, altså den kvantitative mest signifikante effekt ved høje priser, er for hver 

prisenhedsforhøjelse, overfører hver køber denne prisenhed til sælger, hvilket er et negativt 

resultat, hvis der lægges højere vægt på forbrugervelfærd end selskabsprofit, som generelt er 

tilfældet i konkurrencepolitik. Dette er også funderet i, at for høje priser indebærer inefficient 

                                                           
164 Ibid s. 20 
165 Harberg (1954) 
166 Baumol, Panzar & Willig (1982) 
167 Hall (1988) 
168 Cabral (2000) s. 7 
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ressourceallokering169 - og når først markedsstyrken er opnået, ”spilder” selskaberne yderligere 

ressourcer på at opretholde denne. 

Konkurrencepolitisk indgriben er altså også motiveret af, at bremse op for markedsstyrker. Hertil 

tager The Chicago School det helt omvendte standpunkt, hvor markedsstyrke kun opretholdes 

grundet statsindgreb – også udtalt af den daværende skoleleder Milton Friedman: 

” Because we all believed in competition 50 years ago, we were generally in favor of antitrust. 

We’ve gradually come to the conclusion that, on a whole, it does more harm than good. [Antitrust 

law] tend to become the prey of the special interest. Right now, who is promoting the Microsoft 

case (1998)? It is their competitors, Sun Microsystems and Netscape.”170 

Der findes dog mere dynamiske tilgange til markedsstyrke. J. Schumpeter som tilhører The 

Austrian School mener, modsat Chicago økonomerne, at markedsstyrke findes i sig selv, men 

dette er en god ting, da det er forudsætning for fremskridt: 

” As soon as we go into the details and inquire into the individual items in which progress was 

most conspicuous, the trail leads not to the doors of those firms that work under conditions of 

comparatively free competition but precisely to the doors of the large concerns”171 

Denne logik kan man godt overføre til forsikringssamarbejder – man tillader visse samarbejder, 

trods at de så har en dominerende position på markedet, da alternativet er, at de ønskede 

produkter ikke kan udvikles og udbydes.  

Situationen mellem de to konkurrenceyderpunkter – monopoler og fuldkommen konkurrence, 

hvor der er få konkurrenter, betegnes som sagt af oligopolistisk konkurrence. En væsentlig forskel 

på disse konkurrencetyper er, at der ved oligopoler er strategisk afhængighed mellem 

konkurrenterne, modsat monopoler hvor der ikke er konkurrenter, og fuldkommen konkurrence 

hvor intet selskab har nok markedsstyrke til at påvirke konkurrenter signifikant. 

 

Prissætning af selskabernes produkter er grundlæggende i forhold til selskabets pågældende 

strategi. Efterspørgslen er afhængig af prissætningen jf. Figur 1 172 , og under oligopolistisk 

konkurrence afhænger efterspørgslen også af konkurrenternes prissætning. 

                                                           
169 Cabral (2000) s. 8 
170 The Wall Street journal Europe, June 10 1998 
171 Schumpeter (1950) s. 82 og 106 
172 Cabral (2004) s. 17 
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En måde at analysere den gensidige afhængig ved 

prissætning er gennem Bertrand-modellen, som er 

udviklet af Joseph Bertrand og først introduceret i 

artiklen Théorie Mathématique de la Richenesse 

Sociale173.  

Ligesom mange andre modeller, så er Bertrand-

modellen også stillet op på nogle simplificerende 

antagelser for at kunne påvise nogle generelle 

mekanismer – modellen antager et marked med to 

konkurrenter, altså duopol konkurrence, med 

homogene produkter, hvor prissætningen for begge 

selskaber sker simultant, samtidig med at begge selskaber har ens marginalomkostninger (MC), 

som er konstante, og til sidst så er efterspørgselskurven lineær. Når dette er præsenteret, letter 

vi for nogle af antagelserne for at få et mere realistisk og gældende billede af afhandlingens 

specifikke situation. 

Da produkterne antages for 

homogene, får selskabet med 

lavest pris hele efterspørgslen. 

Hvis selskaberne sætter den 

samme pris, deler de 

efterspørgslen. Selskab1s 

bedste reaktionsfunktion er 

𝑝1
∗(𝑝2)  som selskab1s optimale 

pris for hver pris sat af selskab2.  

Som figur 2, også illustrerer, så 

vælger selskab1 p1=MC, når 

p2˂MC, og når p2 er højere end 

marginalomkostningen, men 

mindre end monopolprisen (pM), 

vælges p1 til at være lige under 

p2. Til sidst vil selskab1 vælge 

p1=pM, når p2˃pM. 

                                                           
173 Bertrand (1883) s. 499-508 

Figur 1 
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Da marginalomkostningerne er ens, er selskabernes reaktionskurve også symmetrisk omkring 45˚ 

linjen. Nash-ligevægten findes, der hvor strategierne fra begge selskaber ikke kan forøge deres 

profit ved ensidigt at ændre på prisen - I forhold til figur 2, svarer det til punkt N, hvor prisen er 

lig med marginale omkostninger. Det betyder at Bertrand-modellen fastsætter, at når der er flere 

aktører på markedet med homogene produkter samt ikke-variable symmetriske 

marginalomkostninger, er dette tilstrækkeligt til at opnå et prisniveau som ved fuldkommen 

konkurrence. Men denne forudsætning synes nødvendigvis ikke at være den mest realistiske, da 

en forøgelse af markedsaktører normalt medfører et fald i ligevægtsprisen, hvor Bertrand-

modellen forudsætter ingen ændring, samtidig med at markeder med få aktører synes at have en 

positiv profit frem for ingen174. 

En måde at bløde modellen op er 

ved at justere på antagelserne. 

Produkterne er nødvendigvis ikke 

fuldstændig homogene, hvilket 

betyder, at en konkurrent ikke 

løber med hele markedet ved at 

underbyde på prisen. Derudover 

konkurreres der typisk i flere 

perioder end én, hvilket gør den 

dynamisk frem for Bertrands 

statiske udgangspunkt 175 . 

Derudover indeholder modellen 

ingen kapacitetsbegrænsninger, 

hvilket heller ikke synes realistisk – 

specielt når der konkurreres over 

flere perioder. Figur 3, viser 

situationen med priskonkurrence men med kapacitetsbegrænsninger176.  

                                                           
174 Cabral (2000) s.104 
175 For stillingtagen til disse løsninger se Maskin & Tirole, 1988. Theory of dynamic oligopoly (Part I). Econometrica 
56, 549–569 og Maskin & Tirole, 1988. Theory of dynamic oligopoly (Part II). Econometrica 56, 571–599. 
176 Modeller hvor der tages højde for kapacitetsbegrænsninger:  
Edgeworth, F., 1897. The pure theory of monopoly. In: Papers Relating to Political Economy, Macmillan London.  
Kreps, D., Scheinkman, J., 1983. Quantity precommitment and Bertrand competition yield Cournot 
outcomes. Bell Journal of Economics 14, 326–337. 
Allen, B., Hellwig, M., 1989. The approximation of competitive equilibria by Bertrand–Edgeworth equilibria in large 
markets. Journal of Mathematical Economics 18, 103–127. 
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Efterspørgselskurven er mærket D, og de to første vertikale linjer repræsenterer selskabernes 

kapacitet, hvor selskab2, i dette eksempel, har den største kapacitet k2˃k1. k2+k1 repræsenterer 

den totale kapacitet. 

D er efterspørgselskurven, hvor prisen er den uafhængige variabel, altså mængde som en 

funktion af prisen – P(Q) er den inverse efterspørgselskurve, hvor mængden er den uafhængige 

variabel, så prisen er en funktion af mængde. 

P(k2+k1) er prisen, når begge selskaber har sat P(k2+k1), hvor den totale efterspørgsel er lig det 

totale udbud – prisniveauet er altså der, hvor efterspørgselskurven skærer med det totale udbud. 

pe=P(k2+k1) er altså ligevægtsprisen for begge selskaber i dette prisstrategispil. Det er nemt at 

henlede tankerne til, hvorfor et af selskaberne så ikke underbyder denne pris selv bare med en 

marginal forskel, men med kapacitetsbegrænsninger vil det ikke hjælpe, da det underbydende 

selskab også vil komme til at sænke sin profit ved at sætte en lavere pris, fordi samme mængde 

sælges til en lavere pris. Men hvad hvis prisen så hæves? Med udgangspunkt i ovenstående figur 

3, ses det, at selskab2s resterende efterspørgsel er d2 under antagelsen at p2˃p1 og p1=P(k2+k1), 

så selskab2 får D(p2) minus selskab1s mængde, derfor er d2 parallel til D med forskellen k1. Figuren 

viser også selskab2s marginalindtægtskurve r2, hvor det ses, at marginalindtægten er højere end 

marginalomkostningerne (som her er 0) for hver værdi af mængden, som er mindre end selskab2s 

udbudte mængde. Dette indebærer, at hvis prisen sættes højere end P(k2+k1), hvilket er det 

samme som at sælge mindre end q2=k2, falder profitten, fordi indtægtstabet/den positive del af 

marginalindtægten er højere end omkostningsbesparelserne (værdien af 

marginalomkostningerne, som er 0). Det samme argument gælder for selskab1, og vi kan derfor 

konkludere, at p1=p2= P(k1+k2) faktisk er ligevægtsprisen.  

Der er et lille men til dette argument, da det faktisk kun holder, hvis kapacitetsniveauet er relativt 

lavt, hvorimod hvis det var højt, kunne det godt blive optimalt at underbyde en konkurrent. Men 

så længe de er relativt små, opnås en ligevægt, hvor ligevægtspriserne er der, hvor 

totalefterspørgslen er lig med totalkapaciteten177 – så når den totale markedskapacitet er lav i 

forhold til efterspørgslen, så er ligevægtspriserne højere end marginalomkostningerne. 

Dette stemmer godt overens med forsikringsmarkedet for ukonventionelle og nye risici, hvor 

efterspørgslen for disse produkter er højere end udbuddet, da forsikringsselskaberne ikke kan 

                                                           
177 Hvis kapacitetsomkostningerne er tilpas høje, vil selskabets kapacitetsniveau være tilstrækkelig lave til at 
resultatet stadig holder. Men selv med lave kapacitetsomkostninger, er der noget der tyder, at det stadig kan være 
sandt – se Kreps, David M. og Sheinkman, Jose A.; Capacity Precommitment and Bertrand Competition Yield 
Cournot Outcomes, Bell Jounal of Econommics 14, 1983, s. 326-337 
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tilbyde at dække disse risici alene og derfor må gøre det gennem samarbejder, hvor alle skal være 

enige om, at de overhovedet er interesserede i at underwrite den pågældende risiko.  

Oligopol priskonkurrence har altså nogle klare 

effekter på det pågældende marked. Det er 

ikke ligetil at fastsætte overgangen fra 

oligopoler til karteldannelse. Louis Kaplow og 

Carl Shapiro har lavet en teoretisk ramme for at 

vurdere effektiviteten af oligopoler og 

kartellers forvrængning ved at se på dynamiske 

og/eller gentagne oligopoler, hvor selskaberne 

udbyder substituerende produkter og 

interagerer over længere tid 178 . Teorien 

udmunder i flere resulter, men et af de 

bemærkelsesværdige går på, at der er mange 

ligevægte, hvor selskaberne maksimerer deres profit, selv når de ikke er hemmelighedsfulde 

omkring deres samarbejde, hvilket gør det muligt med for både effektivt samarbejde, men også 

hemmelige kartelaftaler.  

På den anden side påviste James W. Friedman, at selskaberne i et gentaget oligopol kan opnå 

samme effekt som karteller i forhold til at kunne ende med at udbyde til monopolpriser, hvis 

selskaberne periodemæssigt er tålmodige nok179. Når selskaber har interageret længe nok på 

samme marked, giver det mulighed for at forudse hinandens strategier og dermed fastsætte pris 

og mængde derefter180 – denne konstellation går også under betegnelsen stilletiende kartel181. 

Muligheden for at opretholde karteldannelse styrkes desuden, når aktørerne mødes på flere 

markeder182, hvilket er sandsynligt inden for ukonventionelle risici, som kan omfatte alt fra terror 

til store off-shore energiprojekter. 

Så et af de helt store problemer i forhold til karteller er, at det åbner muligheden for kartellerne 

for at prissætte som et monopol183, hvilket medfører et velfærdtab samfundsmæssigt.  

                                                           
178 Kaplow & Shapiro (2007) s. 27 
179 Friedman (1971) 
180 Cabral (2000) s. 128-130 
181 Ibid s. 127 
182 Ibid s. 138-140 
183 Motta (2014) s. 138 
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Den totale velfærd udgør summen af forbruger- og producentoverskuddet på det givne marked - 

se figur 4. Forbrugeroverskuddet består af forskellen mellem købers reservationspris og prisen, 

hvorimod producentoverskuddet udgør producenternes nettogevinst ved at sælge en mængde 

vare. 

Man kan også måle markedstyrken som afhængig af tre faktorer: priselasticiteten for 

efterspørgslen ϵ, markedskoncentrationen og tendensen til samordninger 184 . Eksempelvis vil 

markedsstyrken være større for en given markedskoncentration og priselasticitet, jo mere 

selskaberne samarbejder (og eventuelt hemmeligt). Men selv hvis selskaberne i stort omfang 

samarbejder, vil en høj priselasticitet for efterspørgslen mindske markedsstyrken. For en 

yderligere gennemgang af priselasticitet henvises til kapitel 2. 

Selskabernes profit (Π)  er givet ved indtægter (R) minus omkostninger (C). Når selskaberne 

profitmaksimerer som et monopol, er derivatet af profitten i forhold til mængden nul, da 

mængden ellers kunne øges for at nå kurvens top, hvor hældningen er nul. Så fordi profitten er 

givet ved Π(𝑞) = 𝑅(𝑞) − 𝐶(𝑞), er det det samme at sige, at derivatet af profitten er lig nul, som 

at sige derivatet af indtægter minus omkostninger er lig nul, og derfor er MC=MR. 

Profitmaksimering indebærer altså, at marginalindtægten er lig med marginalomkostningerne. 

Indtægten er givet ved R=pq, så marginalindtægten er MR=q+p. Hvis udtrykket simplificeres, får 

vi: 

𝑀𝑅 = 𝑝 (1 −
1

𝜖
) (I) 

Hvor ϵ er værdien af elasticiteten for efterspørgslen, og fordi ϵ er større end nul, følger det, at 

marginalindtægten er lavere end prisen. Dette er begrundet i, at når selskaberne sælger en ekstra 

enhed, må selskabet sænke prisen med et beløb, som er større, jo lavere elasticiteten for 

efterspørgslen er. Ved at lade mængden stige med en enhed, betyder det altså, at alle enheder i 

mængden er solgt til en lavere pris - en negativ effekt som gør marginalindtægten mindre end 

indtægten fra den marginale enhed af mængden. For yderpunktet fuldkommen konkurrence, 

som også er afbilledet i figur 5, har efterspørgselskurven en uendelig elasticitet, da selv den 

mindste prisændring vil ændre efterspørgslen med meget, og dermed bliver MR=p jf. sætning I, 

så selskaberne på et marked under fuldkommen konkurrence sætter den udbudte mængde til 

dér, hvor prisen er lig med marginalomkostningerne. 

                                                           
184 Cabral (2000) s. 160 
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Når karteller udbyder til 

monopolpriser, medfører det et 

velfærdstab, fordi det total overskud 

falder. Det fremgår af figur 5, (hvor der 

for simplicitetens skyld er valgt en 

lineær efterspørgsel), at monopolets 

dødvægtstab, består af værdien af det 

tab i mængde, som monopolet 

frembringer i forhold til fuldkommen 

konkurrence, hvilket i dette tilfælde er 

arealet IBCJ.  

Figur 5, viser også situationen, såfremt 

der havde været fuldkommen 

konkurrence, hvor ligevægten findes 

ved skæring mellem udbud og 

efterspørgsel, og hvor udbuddet er lig 

med MC.  

Tabellen under figuren viser 

forbrugeroverskuddet (CS), 

producentoverskuddet (PS) og det samfundsøkonomiske overskud (SS) i situationen med 

monopol og fuldkommen konkurrence. Det ses desuden, at det samfundsøkonomiske overskud 

falder med arealet BCD under monopoler. Årsagen bag tabet er, at mængden falder fra 

Qf.konkurrence til Qmonopol → ΔQ. Når ΔQ forbruges giver det en gevinst for forbrugeren på IBCJ, mens 

det kun koster IDCJ at producere denne mængde. Gevinsten overstiger omkostningen med BCD, 

der udgør velfærdtabet – altså dødvægtstabet, når mængden kun er Qmonopol. Under monopol kan 

man altså tale om, at noget af forbrugeroverskuddet omdannes til producentoverskud, da 

forbrugeroverskuddet falder med HBCG, mens producenten vinder HBEG og taber ECD. 

Nettoeffekten er dog med sikkerhed en gevinst, fordi arealet HBEG er større end ECG, og det vides, 

at monopolistens profit er størst ved Qmonopol. Velfærdstabet BCD opstår derfor, fordi forbrugerne 

taber mere, end producenten vinder. 

Hvis man kan tale om en mulighed for at gøre noget ved dødvægtstabet, kunne man 

prisdiskriminere kunderne fuldstændigt. Dette er dog kun en teoretisk løsning, da det for det 

første ville være svært og omkostningstungt at finde alle kundernes reservationspriser, og 

desuden vil prisdiskriminering på den måde ikke være lovlig. 

Figur og Tabel 5 

 

 Fuldkommen 
konkurrence 

Monopol 

CS ACG ABH 

PS GCF HBDF 

SS ACF ABDF 
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De ovenstående beskrevne markedshensyn omkring horisontale samarbejder har primært været 

af negativ karakter, men det er selvfølgelig ikke hele virkeligheden, da der i så fald inden for 

forsikringssamarbejder ikke må formodes at findes en fritagelsesordning på dette område, hvis 

effekterne kun var negative. Nogle af de positive effekter ved forsikringssamarbejder er blevet 

opridset i de tidligere kapitler, men består hovedsageligt i stille sikkerhed for forsikringstageren i 

form af, at produktet overhovedet kan udbydes, fordi der er mulighed for at dele risikoen mellem 

flere forsikringsselskaber185. Desuden nævnte vi, et citat fra J. Schumpeter, der gav udtryk for at 

der er behov for store aktører med høj markedsstyrke på markeder i udvikling. 

Intuitionsmæssigt kan man godt fornemme, at markedet for nye og ukonventionelle kunne få 

problemer under fuldkommen konkurrence, da der i så fald forventes ringere dækninger og 

manglende profit, som forsikringsselskaberne har som kaution til de materialiserede risici. Dette 

peger hen mod karakteristika for et nul-sums-spil.  

I praksisafsnittet gennemgik vi eksemplet med P&I Clubs – et forsikringssamarbejde med en 

stærkt dominerende stilling på markedet, men som stadig blev undtaget på individuel basis af 

Kommissionen, da de positive effekter blev vurderet højere end de negative. Dette blev 

begrundet i, at de maritime risici ikke ville kunne udbydes, med mindre over 50% af verdens P&I 

Clubs samarbejdede om dækningen. Hvis markedsandelen var forlangt lavere, ville de 

pågældende selskaber ikke have kapital til at påtage sig disse store risici, hvilket også ville gå ud 

over nogle solvenskrav. 

 

4.3 Bertrand-konkurrence med usikkerhed 

Det kan godt retfærdiggøres, at forsikringsmarkedet for nye og ukonventionelle risici består af 

risikoaverse forsikringsgivere, som konkurrerer på præmien, men ikke kender skadesomfang og 

sandsynlighed. Med denne antagelse følger det også, at den ukendte skadessandsynlighed udgør 

en systematisk risiko, som ikke reduceres ved at sælge flere policer. Når forsikringsselskaberne er 

risikoaverse, afslapper det for effekterne af priskonkurrence. 

Antagelsen om, at to selskaberne er nok til at genoprette fuldkommen konkurrence, når 

marginalomkostningerne er konstante, refereres ofte som Bertrand-paradokset186. Der findes 

mange tilgange til at tilpasse paradokset187  – nogle af dem er nævnt tidligere i dette afsnit, 

                                                           
185 Kommissionens Meddelelse nr. 82/02 af 30. marts 2010, præmis 8 og 12 
186 Tirole (1988) 
187 Ud over de i forvejen nævnte henvises til Dixon, H., 1990. Bertrand–Edgeworth equilibria when firms avoid 
turning customers away. The Journal of Industrial Economics 39, 131–146 og Dixon, H., 1992. The competitive 
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heriblandt produktdifferentiering, lade spillet løbe over flere perioder samt 

kapacitetsbegrænsninger. Som forklaret, kan ligevægten under kapacitetsbegrænsninger ikke 

udgøre nul i profit, da det ene selskab ikke kan efterkomme hele efterspørgslen, når det andet 

selskab har en højere prissætning.  

Vi vil nu gennemgå et numerisk eksempel, hvor nogle af antagelserne afviger fra Bertrand-

modellens udgangspunkt. Resultatet viser, at selv et lavt antal af aktører ikke nødvendigvis er 

tilstrækkeligt for at genoprette markedet til fuldkommen konkurrence, men selve afvigelsen 

består i, at omkostningerne antages for usikre, og at selskaberne er risikoaverse. Selskaber 

antages at være risikoneutrale, hvilket et klassisk forsikringsselskab også perfekt illustrerer, da 

dets funktion er at overtage risici, men som forklaret i kapital 2, så er forsikringssamarbejder 

omkring nye og ukonventionelle risici af en anden karakter, hvilket hovedsageligt bunder i, at 

selskaberne ikke kan vurdere risikoen statistisk på samme måde som ved konventionel forsikring. 

Derfor mener vi, at eksemplet hvor omkostningerne er usikre og selskabet risikoavers for 

passende i denne sammenhæng. 

Bertrand-resultatet om, at når det ene selskab prissætter lige under det andet selskab og dermed 

fanger hele markedet, holder stadig, når omkostningerne ukendte, men konstante, og 

selskaberne er risikoneutrale188. Men hvis selskaberne antages for risikoaverse, ændrer resultatet 

sig. Ved at sænke prisen en smule, opnår selskabet godt nok stadig en øget profit, men 

tabsomkostningerne stiger på samme måde. Når selskabet er risikoneutralt, er den forventede 

profit afgørende, hvorimod et risikoavers selskab holder profitten op mod tabene, og vil derfor 

nødvendigvis ikke foretrække hele markedet frem for en mindre andel. 

I den følgende model antager vi, at mængde er fastsat efter udbuddet, så selskaberne skal levere 

den efterspurgte mængde189. Det vil vise sig, at ligevægtstilstanden for et marked med n selskaber 

ligger, der hvor prisen er sådan, så den forventede nytte for selskab x med markedsandelen 
1

𝑛
 må 

være større eller lig med den forventede nytte, som selskab x ville have, hvis det havde hele 

markedet til samme pris190. I denne situation vil der nemlig hverken være incitament til at sænke 

prisen eller hæve den, da det vil føre til, at den resterende efterspørgsel er lig nul. Denne 

                                                           
outcome as the equilibrium in an Edgeworthian price–quantity model. The Economic Journal 102, 301–309. Hvis 
selskaberne frit kan vælge deres produktion, vil ligevægten bestå af blandede strategier, se Maskin, E., 1986. The 
existence of equilibrium with price-setting firms. American Economic Review, Papers and Proceedings 57, 1243–
1276 
188 Wambach (1999) s. 942 
189 Dette har vi antaget, se også Benassys (1989) traditionelle model, Dastidars (1995) udgangsantagelse, hvilket 
begge bygger på og går under kaldenavnet Chamberlins antagelse (Dixon 19990,1992) 
190 Wambach (1999) s. 942 
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betingelse tillader et kontinuum af ligevægte, men fokus vil være på ligevægten med den højeste 

nytteværdi. 

Når selskaberne er risikoaverse, kan man godt antage, at prissætningen er over nul-profit-prisen, 

da risikoaverse selskaber slet ikke vil træde ind på et marked med potentielle tab mod 

forventningen om ingen profit 191 . Med denne forudsætning indebærer altså priser over 

fuldkommen konkurrence-priser, hvor alle n selskaber har en positiv nytteværdi.  

Risikoaverse selskaber med konstante men ukendte omkostninger opfører sig på linje med 

selskaber, der har stigende marginalomkostninger192. I det første tilfælde er den forventede nytte 

en konkav funktion af mængde for en given pris, hvor sidstnævnte er profitten som en konkav af 

mængde. Man kan fortolke risikoaverse selskaber, som stående over for konstante marginale 

omkostninger plus, hvad Eckhoudt og Gollier193 kalder for psykologiske marginalomkostninger, 

som afhænger af graden af risikoaversion, og som stiger med den producerede mængde. 

Det er interessant i denne model, at hvis størrelsen af markedet stiger med antallet af 

virksomheder i samme forhold, vil prisen blive højere. Dette skyldes det faktum, at i sidstnævnte 

scenarie er afvigere nødt til at indtage et endnu større marked, og dermed også risikoen for endnu 

større tab – og selvom et større marked medfører en højere forventede profit, så udligner den 

modsatrettede effekt af risikoaversion, som altid vil være større, den positive effekt. 

 

4.3.1 Prissætning når omkostninger er ukendte 

I dette afsnit viser vi et eksempel for ovenstående påstand. Vi forholder os til et marked med n 

identiske selskaber, som har en von Neumann-Morgenstern194 nyttefunktion, hvor v er indkomst: 

𝑈(𝑣) = 𝑙𝑛(1 + 𝑣) (II) 

Den overordnede efterspørgsel på markedet er 1. 

Omkostninger for at producere kvantitet x er 𝑐𝑥, hvor 𝑐 ∈ {0,1} som hver især har sandsynlighed 
1

2
 for at ske. 

                                                           
191 Sandmo (1971) s. 65–73 
192 Wambach (1999) s. 943 
193 Eeckhoudt & Gollier (1995) 
194 Morgenstern & Neumann (2007) 
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Under risikoneutralitet vil selskaberne, under den sædvanlige Bertrand-priskonkurrence, sætte 

deres pris lige under deres konkurrenter, indtil 𝑝 =
1

2
, hvor den forventede profit vil være nul. Ved 

at fastsætte den lavest mulige pris på markedet, overvejes udfaldet, hvor selskaberne forventede 

nytte er lig nul – i så fald skabes følgende funktion: 

1

2
𝑙𝑛 (1 +

1

𝑛
𝑝𝑚𝑖𝑛) +

1

2
𝑙𝑛 (1 +

1

𝑛
(𝑝𝑚𝑖𝑛 − 1)) = 0, (III)  

Hvilket medfører, når prisen isoleres: 

𝑝𝑚𝑖𝑛 =
1

2
(1 − 2𝑛 + √4𝑛2 + 1). (IV) 

I så fald at 𝑛 = 2 bliver minimumsprisen 0,56, og prisen vil fortsætte mod 
1

2
 som n stiger. 

På et marked under fuldkommen konkurrence kan selskaberne ikke påvirke prisen gennem 

størrelsen af deres udbudte mængde195. I stedet maksimerer hvert selskab sin profit ved at vælge 

det optimale niveau af mængde, hvilket formelt er givet ved: 

1

2
[

𝑝

1+𝑝𝑦
] +

1

2
[

𝑝−1

1+(𝑝−1)𝑦
] = 0 → 𝑦 =

2𝑝−1

1𝑝(1−𝑝)
 (V) 

I ligevægten er udbud lig med efterspørgsel så 𝑛𝑦 = 1. konkurrence prisen er derfor: 

𝑝𝐹𝐾 =
1

2
(1 − 𝑛 + √𝑛2 + 1). (VI)  

For alle værdier af n er prisen ved fuldkommen konkurrence større end minimumsprisen. Den 

starter på 0,62 for 𝑛 = 2, og falder mod 
1

2
 som n stiger. Ved uendeligt mange selskaber er prisen 

ved fuldkommen konkurrence den samme med eller uden usikkerhed, da hvert selskab alligevel 

kun har en lille markedsandel og dermed bevæger sig mod risikoneutralitet. 

Vi går videre til oligopol-situationen. Hvis n-1 selskaber har en strategi, hvor de har sat prisen til 

p, vil det sidste selskab have incitament til at sætte prisen en smule lavere, hvis den forventede 

nytte ved at betjene hele markedet er højere end den forventede nytte ved at betjene 
1

𝑛
-del af 

markedet. I ligevægten må det derfor være sandt at: 

1

2
(1 +

1

𝑛
𝑝) +

1

2
(1 +

1

𝑛
(𝑝 − 1)) ≥

1

2
𝑙𝑛(1 + 𝑝) +

1

2
𝑙𝑛(1 + (𝑝 − 1)) (VII) 

                                                           
195 Sandmo (1971) s. 65–73 
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Alle priser, som opfylder ovenstående ulighed, udgør en Nash-ligevægt. Selvom resultatet fra 

fuldkommen konkurrence også er en Nash-ligevægt, vil vi gerne finde den ligevægt, som også er 

Pareto-efficient, hvor nytteværdien er maksimeret. I så fald ovenstående holder ved lighed, 

indebærer det for Bertrand-prisen, at: 

𝑝𝐵 =
1

2(𝑛+1)
(1 − 𝑛 + √5𝑛2 + 2𝑛 + 1) (VIII) 

Når 𝑛 = 2  vil prisen være 0,66, og for 𝑛 → ∞  går 𝑝𝐵 → 0,62 , så en pris over prisen ved 

fuldkommen konkurrence kan altså opretholdes. Den forventede nytte for hvert selskab falder 

med antallet af selskaber, men uanset n’s størrelse for hvert selskab stadig en positiv nytteværdi. 

Det er interessant, at modellen viser, at prisen stiger, hvis størrelsen af markedet stiger 

proportionelt med antallet af aktører. Hvis størrelsen af markedet er m med mn selskaber, ser 

ligevægtsbetingelsen således ud: 

1

2
𝑙𝑛 (1 +

𝑝

𝑛
) +

1

2
ln (1 +

𝑝−1

𝑛
) =

1

2
𝑙𝑛(1 + 𝑚𝑝) +

1

2
𝑙𝑛(1 + 𝑚(𝑝 − 1)) (IX) 

I så fald stiger Bertrand-prisen mod 1 for alle antal selskaber, når m er stor, det vil sige, at flere 

selskaber og et større marked, også betyder højere priser. 

Det er også interessant at se på ændringen i prisen i forhold til en ændring i usikkerhed. Den 

højest mulige pris, som kan opretholdes på et marked, hvor n er stor, er formalistisk givet ved, at 

nytten er lig med nul for et risikoavers selskab, som betjener hele markedet, hvorfor en forøgelse 

af usikkerheden, vil få prisen til at stige196.  

Vi vil gå videre med at bevise disse resultater for en vilkårlig efterspørgselsfunktion og vilkårlige 

ukendte marginalomkostninger. I denne sektion antager vi, at usikkerheden alene opstår fra 

omkostningerne per enhed af mængde (c), hvilket er stokastisk – funktionen for 

markedsefterspørgslen x(p) er vilkårlig men fast. Forsikringsmarkedet for ukonventionelle og nye 

risici passer ind i på denne type marked, da selvom enten porteføljen er så stor eller risikoen deles 

gennemsamarbejder, så den individuelle usikkerhed ikke har samme tyngde, så er 

omkostningerne for alle produkterne stadig ukendte, da størrelsen og sandsynligheden for tab 

ikke på forhånd kan vurderes statistisk på samme måde som ved traditionel forsikring, hvilket 

netop er karakteristisk for nye og ukonventionelle risici. 

                                                           
196 Ved at sætte 𝑈(𝑣) = 𝑙𝑛(1 + 𝑘𝑣) kan vi sammenligne mere er mindre risikoaverse selskaber 
(𝑘 > 1, 𝑘 < 1) sammenlignet med situationen, der lige er gennemgået. Det viser, at prisen vil stige sammen med 
graden af risikoaversion så 𝑝𝐵′ > 0, som forventet – taget fra Wambach, A. (1999), s. 946 
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For at specificere den følgende model har vi forholdt os til nedenstående antagelser: 

- På markedet er n identiske risikoaverse selskaber med nytten U hvor 𝑈′ > 0, 𝑈′′ < 0. 

- Markedsefterspørgslen er givet ved x(p). 

- Marginalomkostningerne er konstante men ukendte – sandsynlighedsfordelingen er givet 

ved f(c) hvor 𝑐 ∈ [𝑐̅, 𝑐]. 

- Selskaberne sætter deres priser, før situationen realiseres, da den forventede nytte kun 

vil være positiv – hvilket vil fremgå senere, og vi derfor ikke behøver at forholde os til 

deltagelsesbeslutninger, hvilket også er en antagelse i den originale Bertrand-model, hvor 

antallet af selskaber er fastsat, så det har vi fastholdt. 

- Efter prissætningen køber kunderne produkterne til laveste udbudte pris, hvis dette 

omfatter flere selskaber, deler de ligeligt mellem dem. 

- Selskaberne efterkommer hele efterspørgslen til denne pris. 

- Priserne ligger inden for en region, hvor en prisforhøjelse vil forhøje forventet nytte, hvor: 

 

 

𝑝′ (𝐸 [𝑈 (
(𝑝−𝑐)×𝑝

𝑟
)]) (X) 

 

er positiv om r=1 eller r=n.  

 

Antagelse fire og fem er standarder for Bertrand-modellen, hvor resten er mere restriktive, men 

valgt for at tilpasse situationen til dette pågældende marked – de er desuden også blevet brugt i 

andre virkelighedsscenarier, for eksempel skal tyske bilforsikringsgivere acceptere alle kunders 

forespørgsel om en ansvarsforsikring, og generelt kunne der bare være for høje omkostninger 

ved at afvise kunder197. 

 

 

Disse antagelser beskriver markedsstrukturen, hvorpå vi udleder følgende: 

- Hvis der er en pris i markedet, hvor n selskabers forventede nytte svarer til nytten ved 

alternative handlinger198, så er den forventede nytte, for hvilket som helst af selskaberne, 

der betjener hele markedet til denne pris, mindre: 

                                                           
197 Dixon (1990) s. 131–146. Nytten ved alternative handlinger oversat fra their outside option utility. 
198 Antaget for at simplificere beviset, men uden at miste generaliseringen 
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𝐸 [𝑈 (
(𝑝−𝑐)×𝑝

𝑛
)] = 0 → 𝐸[𝑈(𝑝 − 𝑐)×𝑝] < 0 (XI) 

Vi tager et af de n selskaber, for hvilket det er sandt at: 

∫ 𝑈 (
1

𝑛
(𝑝𝑥(𝑝) − 𝑐𝑥(𝑝))) 𝑓(𝑐) = 0

�̅�

𝑐̅
 (XII) 

Det er herefter nødvendigt at vise, at dette også gælder for p: 

∫ (𝑝𝑥(𝑝) − 𝑐𝑥(𝑝)𝑓(𝑐)) < 0
�̅�

𝑐̅
 (XIII) 

Funktion (XII) kan omskrives til: 

∫ (𝑈(𝑣)ℎ(𝑣)) = 0
𝑣

𝑣
  (XIV) 

Hvor 𝑣 = (𝑝 − 𝑐)
𝑥

𝑛
, ℎ(𝑣) =

𝑛

𝑥
𝑓 (

𝑝−𝑛𝑣

𝑥
), 𝑣 = (𝑝 − 𝑐) (

𝑥

𝑛
)og 𝑣 = (𝑝 − 𝑐) (

𝑥

𝑛
). Bemærk her at 𝑣 

svarer til 𝑐 og 𝑣 til 𝑐. 

Funktion (XIII) kan omskrives til: 

∫ 𝑈(𝑣)𝑔(𝑣) < 0
𝑛𝑣

𝑛𝑣

 

Hvor 𝑔(𝑣) = (
1

𝑛
) ℎ (

𝑣

𝑛
). 

Ved første øjekast ligner denne situation et typisk tilfælde af anden-ordens stokastisk dominans, 

hvor g(v) er en spredning af h(v). Men dette er ikke korrekt, fordi middelværdien af fordelingen g 

er n gange middelværdien af h-distribution. Det betyder, at vi sammenligner en højere risiko og 

en højere middelværdifordeling, således at resultatet a priori ikke er klart. 

Vi går videre med beviset ved at definere en ny funktion �̃� som opfylder: 

�̃�(𝑣) = 𝑛𝑈 (
𝑣

𝑛
)  (XV) 

Ved at integrere �̃�𝑔 fra 𝑛𝑣 til 𝑛𝑣 og bruge funktion (XIV) får vi: 

∫ 𝑈(𝑣)𝑔(𝑣) = ∫ 𝑛𝑈 (
𝑣

𝑛
)

1

𝑛
ℎ

𝑛𝑣

𝑛𝑣
(

𝑣

𝑛
) = ∫ 𝑈(𝑧)ℎ(𝑧)𝑛 = 𝑛×0 = 0

𝑣

𝑣

𝑛𝑣

𝑛𝑣
 (XVI) 
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�̃�  kan herefter sammenlignes med U – 𝑈’(𝑣) = 𝑈′ (
𝑣

𝑛
). Derfor er �̃�′(0) = 𝑈′(0), og �̃�′(𝑣) er 

større (mindre) end 𝑈′(𝑣) for 𝑣 > 0 (𝑣 < 0), fordi U er en konkav funktion. Ved at bruge �̃�(0) =

𝑈(0) = 0 følger det at �̃� er større (mindre) end U for v større (mindre) end nul – derfor får vi: 

0 = ∫ �̃�(𝑣)𝑔(𝑣) > ∫ 𝑈(𝑣)𝑔(𝑣)
𝑛𝑣

𝑛𝑣

𝑛𝑣

𝑛𝑣
 (XVII) 

hvilket færdiggør beviset. Ud fra dette kan udledes: 

- På et marked med oligopolistisk konkurrence, som er under Bertrand-priskonkurrence, og 

hvor vores antagelse (XI) holder, kan en pris, som er højere end prisen ved fuldkommen 

konkurrence, opretholdes, og hvert selskab har udelukkende en positiv nytteværdi. 

Betingelsen for ligevægten er, at den forventede nytte for et selskab med en 
1

𝑛
-del af markedet 

er større end for et selskab, der har hele markedet. Det er ikke en bedre strategi for selskaber at 

forhøje prisen, da det medfører manglende overskydende efterspørgsel, under antagelsen at de 

andre selskaber efterkommer hele efterspørgslen. Det er heller ikke bedre at prissætte lavere, da 

betjening af hele markedet medfører lavere forventet nytte. Dette betyder, at der er flere 

ligevægte. Når Bertrand-prisen maksimeres, svarer prisen til dér, hvor de forventede 

nytteværdier ved at betjene en 
1

𝑛
-del af markedet eller hele markedet er ens: 

𝐸 [𝑈(𝑝 − 𝑐)× (
𝑝

𝑛
)] = 𝐸[𝑈(𝑝 − 𝑐)×(𝑝)]   (XVIII) 

For en given pris er den forventede nytte fra et af selskaberne en konkav funktion af mængde. 

𝑝′′𝐸[𝑈((𝑝 − 𝑐)𝑦)] = 𝐸[𝑈′′((𝑝 − 𝑐)𝑦)(𝑝 − 𝑐)2] < 0 (XIX) 

Ved Bertrand-prisen må den optimale mængde for et pristagende selskab derfor ligge mellem 
1

𝑛
 

og 1. Derfor må Bertrand-prisen også være højere end prisen ved fuldkommen konkurrence, når 

mængden er 
1

𝑛
199. For at fastsætte, at selskaberne kun har en positiv nytteværdi, er det værd at 

notere, at antagelse (XI) viser, at ved minimumsprisen er den forventede nytte for et selskab ved 

at betjene hele markedet mindre end nul. Som vi antog, stiger den forventede nytte med prisen, 

hvilket betyder, at ligevægtsprisen må være højere end minimumsprisen og derved medføre, at 

alle aktører udelukkende har positive nytteværdier. 

En konsekvens af selskabers risikoaverse adfærd er, at hvis man sammenligner to markeder, 

hvoraf det ene er dobbelt så stort som det andet og har dobbelt så mange aktører, så vil den 

                                                           
199 Dog betinget af, at den optimale mængde falder med prisen 
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fremherskende pris være størst på det største marked200. Denne observation er generaliseret i 

følgende: 

- Hvis markedsstørrelsen og antallet af aktører stiger proportionelt med hinanden, vil den 

nye pris være højere. 

Et marked med størrelsen m× (p), hvor mn er antallet af aktører, har ligevægten: 

𝐸 [𝑈(𝑝 − 𝑐)× (
𝑝

𝑛
)] = 𝐸[𝑈((𝑝 − 𝑐)𝑚×(𝑝))]  (XX) 

eller 𝐸[𝑈(𝜋)] = 𝐸[𝑈(𝑚𝑛𝜋)] Den forventede nytte er en konkav funktion af m. Dette hentyder, 

at hvis funktion (XVIII) for en given pris er tilfredsstillet, så vil 𝐸[𝑈(𝑚𝑛𝜋)] være mindre for 𝑚′ >

𝑚 . Da alle funktionerne er kontinuerlige, vil en lille forhøjelse i prisen ikke bryde 

ligevægtsbetingelsen – dermed kan en højere pris opretholdes på et større marked. Dette resultat 

stemmer ikke nødvendigvis helt overens med de fleste oligopol-modeller, men det er en 

betingelse for dette resultat, at selskaberne møder hele efterspørgslen.  

Vi har argumenteret for, at risikoaverse selskaber på et risikofyldt oligopolmarked prissætter over 

prisen ved fuldkommen konkurrence – begrundelsen ligger i, at selskaberne ikke vil betjene hele 

markedet, hvis der er sandsynlighed for at pådrage sig højere tab, selv hvis den forventede profit 

også stiger.  

 

4.4 Delkonklusion 

Et generelt problem ved samarbejdsordninger er, at det åbner mulighed for at opnå en 

dominerende stilling på markedet, hvor markedsstyrken kan misbruges til at holde konkurrenter 

ude og føre til overpriser.  

Der fandtes dog forskellige tilgange til markedsstyrkens betydning for markedet. Der blev 

inddraget to citater, som henholdsvis redegjorde for at markedsstyrke kun opretholdes på grund 

af statsindgreb, som en sektorspecifik forordning som IBER, men også for at markedsstyrke er 

forudsætning for innovation og udvikling af nye produkter. 

Fælles dækning af nye og ukonventionelle risici forholder sig netop til produkter i udvikling, da 

det statiske grundlag for af udregne korrekte præmier er manglende, begrænset eller usikkert. 

Risikooplysninger er afgørende for vurdering af risikoens eksponering og dermed også 

præmiefastsættelsen. Når oplysningsgrundlaget, risikoen skrives efter, er meget begrænset, kan 

                                                           
200 Wambach (1999) s. 949 
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det føre til, at kontrakten ex ante ville have set betydeligt anderledes ud, hvis man havde ex post-

oplysningsgrundlaget, fra når skaden har materialiseret sig. 

Pointen er ikke, at der ikke findes markeder, hvor markedsstyrker enten er ikke til stede, eller ikke 

signifikant er det, men der findes bare også nogle markeder, hvor omfanget er signifikant. 

Markedsstyrke er en del af et selskabs værdimaksimeringstrategi og kan føre til en så 

dominerende position på markedet, at samarbejdet får kartellignende karakteristika, hvilket 

åbner muligheden for at prissætte som et monopol. I forrige kapitel blev det konkluderet, at 

forsikringssamarbejder tillades, trods de har en dominerende position på markedet, da 

alternativet er, at de ønskede produkter ikke kan udbydes. 

Bertrand-paradokset fastslår, at to selskaber er tilstrækkeligt for at opnå fuldkommen 

konkurrence, og dermed prissætte efter de marginale omkostninger. Men resultatet holder ikke 

længere, når der afviges fra standardantagelsen om selskabers risikoneutralitet, og der i stedet 

indføres de særlige karakteristika ved samarbejder om fælles dækning af nye og ukonventionelle 

risici, hvor der opereres under usikre omkostninger, som derved skaber en form af risikoaversion, 

fordi omkostningerne er usikre. I så fald vil en proportional forøgelse i markedsandelene og antal 

aktører lede til prisforhøjelse. En pris over prisen ved fuldkommen konkurrence kan altså godt 

opretholdes, selvom der er et højere antal aktører, så længe de møder hele efterspørgslen.  

 

Kapitel 5: Løsningsmodeller for udløbet  

I dette kapitel gennemgås forskellige løsningsmodeller for udløbet på 

gruppefritagelsesforordningen.  

Kapitel 3 undersøgte blandt andet, om et usædvanligt instrument som 

gruppefritagelsesforordningen er nødvendigt og optimalt for at beskytte behovet for samarbejde, 

eller om de horisontale retningslinjer allerede giver den nødvendige vejledning om fælles 

datasamling og fælles dækning af visse risikotyper. 

I forhold til spørgsmålet, om der foreligger et udvidet behov for samarbejde i forhold til udveksling 

af oplysninger, fandt vi – ligesom Kommissionen også udledte – at der er et behov for præcise 

statistiske forudsigelser af risici, da det er den eneste mulighed for at tage højde for de forventede 

omkostninger på salgstidspunktet 201 . Desuden er poolerne nødvendige for nye og 

ukonventionelle risici, da forsikringsselskaberne ikke på en stand-alone basis kan yde den 

                                                           
201 European Commission (2016c) s. 10 
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nødvendige kapacitet for disse produkter202. Konklusionen lyder derfor, at der er et øget behov 

for samarbejde på disse områder, som synes at være specifik i forsikring203.  

Det næste skridt i vurderingen er så, hvilken løsningsmodel der er den optimale.  

Samarbejder om datasamling formodes ikke nødvendig at skulle være underlagt en 

gruppefritagelsesforordning, da omfattende vejledning allerede er på plads gennem de 

horisontale retningslinjer, som anerkender de konkurrencefremmende virkninger for delingen af 

aggregerede og anonymiserede risikodata i forsikring. 

I forhold til samarbejder af visse typer risici forventes løsningsmodellen heller ikke at pege mod 

IBER, grundet den begrænsede anvendelse i form af det lave antal pooler, som falder ind under 

IBER, sammenholdt med en anerkendelse af, at der ses en voksende tendens til flere 

forsikringssamarbejder, trods at de ikke er omfattet af IBER.  

Dette afklares dog gennem de følgende afsnit, hvor fordelene og ulemperne ved 

løsningsmodellerne fremstilles. 

 

5.1 Forslag 1 – IBER udløber 

Denne første løsningsmodel omfatter, at IBER udløber, så forsikringssamarbejder i stedet vejledes 

af de horisontale retningslinjer i forhold til, hvordan de skal vurdere samarbejdet under artikel 

101 TEUF. 

Den største forskel ved at lade IBER udløbe er, at forsikringsselskaberne ikke længere opfattes af 

en sektorspecifik forordning, men skal vurdere samarbejdsordningerne fra en sag-til-sag i forhold 

til det pågældende relevante marked med vejledning fra de horisontale retningslinjer. På den 

måde diskrimineres der ikke mellem samarbejdstyperne. 

 

5.1.1 Ulemper 

Der vil være både juridiske og økonomiske omkostninger ved at lade IBER udløbe. 

Et af de største forsikringsselskaber, Allianz, kom med en bemærkning om deres bekymringer i 

forhold til, hvis deres samarbejder ikke falder under IBER, hvor de stillede spørgsmål ved, om 

                                                           
202 European Commission (2016c) 
203 Ibid 
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retssikkerheden er tilstrækkelig under de horisontale retningslinjer, og hvis udløbet medfører 

stærkt forhøjede omkostninger, vil det endda kunne få Allianz til at trække sig: 

"We would require individual self-assessments to be carried out for each and every joint 

compilation, table and study we participate in on the basis of the rules set out for information 

exchanges in the Horizontal Guidelines. This will lead to significantly increased compliance costs. 

Based upon the result of the self-assessments, we may decide to withdraw from our participation 

in certain joint compilations, tables and studies if their antitrust compliance cannot be established 

with sufficient certainty."204 

Der er altså bekymring fra forsikringsselskaberne om, at de kommer til at sidde med byrden og 

risikoen for en detaljeret selvvurdering af deres konkurrenceforhold for at sikre, at samarbejdet 

er lovligt. Akkurat denne selvvurderingsproces, er forsikringsselskaberne bange for, medfører en 

stor udgift, blandt andet ved at forlænge vurderingsprocessen samt omkostninger ved eventuelt 

ekstra ansættelser eller gennem udlicitering af vurderingen til en fagperson. Aviva plc udtalte i 

denne forbindelse: "Compliance costs would increase"205.  

Zurich Insurance Company Ltd mente i forlængelse med dette, at et udløb af IBER ville medføre, 

at forsikringsselskaberne måtte: "..bear the burden of more detailed case by case competition self-

assessments to ensure that the cooperation agreement they are engaged in or consider engaging 

complies with applicable competition law requirements. Insurers would also have to ensure that 

the arrangement falls outside Article 101(1) or, if not, meets Article 101(3). This is a potentially 

lengthy and costly exercise which may require an external peer review."206 

Der er dog i forlængelse af denne bekymring det formildende hensyn, at dette scenarie allerede 

er gældende for de samarbejder, der blev sorteret fra ved sidste revidering af IBER i 2010, og 

ingen af disse samarbejdsordninger har meldt tilbage til Kommissionen, at udløbet for disse to 

typer forsikringssamarbejder medførte øgede omkostninger og færre samarbejder.  

Kommissionen vurderede selv, at en selvvurdering under de horisontale retningslinjer ikke 

antages at medføre betydeligt højere omkostninger end under IBER, da der i begge tilfælde 

alligevel foretages en selvvurdering, hvoraf omfanget ikke er signifikant forskelligt207.  

Kommissionen efterspurgte også en redegørelse fra forsikringsselskaberne om deres udgifter 

under IBER, samt en forklaring på, hvorfor de mener, at en selvvurdering under de horisontale 

                                                           
204 European Commission/Allianz SE (2014) spørgsmål 33 
205 European Commission/Aviva plc (2014) spørgsmål 34 
206 Se European Commission/Zurich Insurance Company (2014) 
207 European Commission (2016a) s. 30 
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retningslinjer ville udgøre større omkostninger. Dette var også specificeret i et spørgeskema i 

forbindelse med den offentlige høring i 2015, som blandt andet spurgte ind til, hvordan 

selskaberne mente, at et udløb af IBER ville ændre forretningsopførslen – specielt i forhold til 

forventede udgifter, gerne kvalificeret og rangeret, men dette punkt stod generelt ubesvaret ved 

tilbagemodtagelsen af spørgeskemaet208. Det eneste selskab, der vendte tilbage med en direkte 

redegørelse for sine overholdelsesomkostninger under IBER, var German Insurance Association, 

videre omtalt som GDV. Under den offentlige høring fremlagde GDV en udregning, som viste de 

forventede udgifter ved en selvvurdering af samarbejder om fælles datasamling209. Heraf fremgår 

det, at det vil tage 300 mandedage,210 for at implementere den nye selvvurderingsmetode. Hvis 

de fordelte de 300 mandedage per medlem i GDV, ville overholdelsesomkostningerne for en 

vurdering under de horisontale retningslinjer beløbe sig til 1500 EUR per medlem i GDV211.  

Overgangsperioder, hvor man ændrer i sine processer, medfører ofte øgede omkostninger, men 

dette burde kun forventes at være under startsimplementeringen, hvorefter udgifterne 

vedrørende administration og overholdelse må forventes af falde.  

En anden større bekymring i forhold til at lade IBER udløbe er, at forsikringsselskaberne mener, 

at det vil være vanskeligt for dem at definere det relevante markedet, når de selv skal vurdere 

det konkrete marked fra sag-til-sag212. Det er et vigtigt værktøj at vide, hvordan det relevante 

marked skal vurderes i forhold til forsikringspooler – dette gælder dog både under IBER og de 

horisontale retningslinjer. Pooler under IBER skal ikke direkte definere og afgrænse det 

pågældende relevante marked, men de skal beregne deres markedsandele på det pågældende 

relevante marked jf. artikel 6, stk. 3 IBER, så indirekte indgår det stadig. For fælles datasamling er 

der under IBER ikke behov for at definere det relevante marked, og under horisontale 

retningslinjer kan de få vejledning til at analysere markedsforholdene, jf. paragraf 86-94 i de 

horisontale retningslinjer.213 

Det er i hvert fald klart, at Kommissionen ikke mener, at administrationsomkostningerne skulle 

stige ved at lade IBER udløbe, da dette heller ikke var tilfældet under IBER-revisionen i 2010214. 

Dog er dette noget knudret at forholde sig til, når der egentlig ikke findes nogen dokumentation 

i overvejende grad fra hverken Kommissionen eller forsikringsselskaberne. Kommissionen 

begrunder det historisk, at den ikke har fået klager siden sidste revidering, og 

                                                           
208 Ibid s. 30 
209 European Commission/GDV (2014) 
210 Definitionen: en dag anset i forhold til mængden af arbejde, som kan gøres af en person inden for denne periode. 
211 European Commission (2016a) s. 31 
212 Ibid 
213 Kommissionens Meddelelse nr. 11/01 af 14. januar 2011 
214 European Commission (2010) 
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forsikringsselskaberne forholder sig ikke til det på nær et enkelt eksempel fra GDV, hvor 

beregningen fremstod som et udokumenteret estimat. 

For Kommissionen forventes der ikke omkostninger ved at lade forordningen udløbe med mindre 

de horisontale retningslinjer skal revideres, da dette vil kræve noget arbejde. 

 

5.1.2 Fordele 

Udløbet af forordningen vil ikke forårsage omkostninger for sundhed, miljøkvalitet, 

klimaændringer, uddannelse, grundlæggende rettigheder, beskæftigelse, kvalifikationer, social 

integration, fattigdom, IT og IKT osv., fordi forekomsten af sundhedsrisici, miljømæssige risici eller 

klimarisici ikke afhænger af tilgængeligheden til forsikring for sådanne risici215. 

En gruppefritagelsesforordning er et exceptionelt instrument og kan kun forlænges, hvis der er 

tilstrækkelig sikkerhed for at de undtagne kategorier af samarbejdsaftaler, genererer reelle 

fordele, som deles fair mellem forbrugerne. Desuden skal fritagelsen være uundværlig, i forhold 

til at det ville være umuligt, at nå formålene med samarbejdsordningerne på, en måde som er 

mindre restriktiv for konkurrencen216.  Hvis der foreligger tvivl om dette, må den standardiserede 

tilgang med en sag-til-sag vurdering under artikel 101 stk. 3 anvendes. Dette forudsætter at 

samarbejdsaftaler under en gruppefritagelsesforordning er tilstrækkelig homogene, og 

samarbejdsaftalernes virkning for forbrugerne er tilstrækkelig forudsigelige. Så hvis der foreligger 

usikkerhed om dette, vil en forlængelse af en gruppefritagelsesforordning være i strid med 

primærret og skadelig for forbrugerne217. Opsummeret skal forordningens virkning forudsigelig 

generelt og aftalerne homogene. 

Både i rapporterne fra Ernst & Young218 og Europe Economics219 konkluderes, at de eksisterende 

pooler er svært heterogene. Ifølge Europe Economics er forbrugerens velfærd maksimeret, når 

man vurderer virkningen af pooling fra sag-til-sag220. Co-reassuranceordninger inkluderet pooler 

er i snæver forstand heterogene, når det gælder deres iboende mekanismer, og graden af 

konkurrencejusterende forhold mellem samarbejdets medlemmer eksempelvis i forhold til 

forsikringsbetingelser og præmier. Så hver type af samarbejdsordning har sine egen generiske 
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216 Ibid s. 33 
217 Ibid 
218 Europe Economics (2016) 
219 Ernst & Young (2014) 
220 Europe Economics (2016) s. 87 
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fordele og begrænsninger, som skaber en afvejning ved placeringen af en bestemt risiko, hvilket 

igen styrker argumentet for en sag-til-sag-vurdering221.  

Det er allerede præsenteret, at IBER omfatter et begrænset antal pooler, som er af heterogen 

karakter, hvorfor dette ikke kan formodes, at gruppefritagelsesforordningen længere er den 

bedste måde at afbalancere de konkurrencefremmende og konkurrencebegrænsende virkninger 

for forbrugerne, så de får den bedste aftale i hvert enkelt tilfælde.  

Endvidere ville udløbet af IBER have fordele for både interesser inden for forsikringssektoren men 

også for andre sektorer på den måde, at der skabes lige vilkår mellem de forskellige typer af 

pooler og forsikringssamarbejder, men også mellem de forskellige sektorer der vejledes af de 

horisontale retningslinjer og forsikringssektoren, hvor hvert samarbejde vurderes efter deres 

kontekst i det pågældende marked222. 

Hvis Kommissionen vurderer samarbejder nu, er det fordi minimum tre medlemslandes markeder 

påvirkes, men i det tilfælde det ikke gør, vurderer de nationale konkurrencemyndigheder fordelen 

og ulemperne ved samarbejdet, hvilet i disse tilfælde kan være en fordel for forsikringstager, da 

de nationale konkurrencemyndigheder kan inddrage særegne nationale hensyn, hvor på de et 

lokalt markedskundskab223.  

 

5.2 Forslag 2 – Forlængelse af IBER 

Løsningsmodel 2 tager udgangspunkt i, at IBER forlænges på samme vilkår eller med lettere 

revideringer. Forlængelsen udgør de standardiserede 10 år og forlænges dermed til d. 31. marts 

2027. 

 

5.2.1 Ulemper 

Under denne løsningsmodel vil der fortsat diskrimineres mellem de forskellige typer pooler i 

forhold til, hvilke der falder inden for og uden for IBER. Denne uoverensstemmelse skaber en grad 

af retsusikkerhed, da forsikringssamarbejder kan vurderes under to forskellige tilgange. Derved 

forvrænges vilkårene mellem de forskellige typer forsikringssamarbejder. 

                                                           
221 Primær forsikring og genforsikring 
222 European Commission (2016a) s. 33 
223 Ibid s. 34 
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Kommissionen vil have udgifter ved fortsat at skulle opretholde forordningen. Dette ville ikke ske, 

hvis IBER udløber, da de retslige instrumenter som overtager IBERs plads – artikel 101 TEUF og de 

horisontale retningslinjer, allerede er oprettet og fungerer, så der kan allerhøjest blive tale om 

omkostninger ved eventuelt at revidere en smule i de horisontale retningslinjer. 

Flere af forsikringsselskaberne påpeger desuden fortsat, at der er usikkerhed om, hvordan man 

anvender IBER, selv om forordningen jo faktisk blev udstedt i 1992 og siden er blevet forlænget 

to gange – dog med også med indholdsmæssige ændringer. Det er specielt i forhold til, hvordan 

begrebet ny risiko skal fortolkes, og hvordan markedsandelene udregnes 224 . Hvis IBER skal 

forlænges er det værd at overveje, hvad man kan gøre ved dette, da det ikke er hensigtsmæssigt 

at forlænge en forordning, som brugerne ikke kan finde ud af at anvende. 

 

5.2.2 Fordele 

En af fordelene ved denne løsningsmodel er, at de påståede administrative udgifterne ved at lade 

IBER udløbe, som er nævnt i løsningsmodel 1, ikke fremkommer. 

Der var desuden tal om, at hvis IBER blev forlænget, var der samtidig mulighed for at revidere 

forordningen en smule ved at udskrive eller for udbyttet af forskellige former for investering fra 

artikel 2, litra b. Dette fordi denne del af bestemmelsen aldrig er blevet anvendt i praksis225. Der 

vil være mange muligheder for at omskrive forordningen på forskellige måder, men omskrivning 

eller revidering medfører også omkostninger for Kommissionen, så i første omgang virker det 

velfunderet kun at slette en del af en bestemmelse, som alligevel ikke anvendes. 

Insurance Europe fremlagde under en offentlig høring, at en forlængelse af IBER bibeholder 

retssikkerheden for forsikringsselskaberne modsat de horisontale retningslinjer226: 

"Unlike the IBER, guidance and guidelines are not legally binding. They would not provide the legal 

certainty (re)insurers require to engage in cooperation agreements on joint compilations, tables 

and studies, and on pools. Without the legal certainty that the IBER provides, there is a real risk 

that insurers may stop cooperating, to the detriment of competition and insurance buyers." 

Vi har flere gange påpeget, at der er hensyn om retssikkerhed i forhold til at være omfattet af en 

forordning eller ej, men der hvor argumentet synes at knække, er i forhold til at dette vil medføre, 
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at forsikringsselskaber stopper med at samarbejde. Dette virker usandsynligt, da der allerede 

findes velfungerende forsikringssamarbejder, der falder uden for IBER. 

 

5.3 Forslag 3 – Forlængelse af fritagelsen for enten pooler eller datasamling  

Denne løsningsmodel bygger på at IBER forlænges, men kun for enten pooler eller fælles 

datasamling.  

Hvis fritagelsen af fælles datasamling under IBER forlænges, vil disse typer samarbejde fortsat 

reguleres efter betingelserne i artikel 2 og 3 IBER. Et udløb vil medføre, at forsikringssamarbejder 

om fælles datasamling omfattes artikel 101 TEUF og de horisontale retningslinjer. Omvendt 

gælder det for pooler, at hvis IBER forlænges for fælles dækning af visse risikotyper, at de 

omfattes af artikel 5 og 6 IBER, hvorimod et udløb medfører at pooler skal forhold sig til artikel 

101 TEUF og de horisontale retningslinjer. 

 

5.3.1 Ulemper  

De administrative omkostninger der vil være ved at lade IBER udløbe, vil under denne 

løsningsmodel kun tilfalde enten samarbejder om fælles datasamling eller samarbejde om fælles 

dækning af visse risici.  Så i den forbindelse vil de forventede administrative omkostninger være 

højere end i løsningsmodel 2 men lavere end i løsningsmodel 1. På den anden vil den 

samarbejdstype, som ikke udløber, ikke få de tidligere beskrevne fordele ved at vurderer 

samarbejder fra sag-til-sag. 

Kommissionen vil have omkostninger ved at skulle opretholde forordningen, samt gennem 

revideringen som er nødvendig ved at lade en af samarbejdstyperne udløbe, og derfor udskrives 

af forordningen.  

Samtidig vil denne løsningsmodel ende med at der fortsat vil være de uoverensstemmelser der 

er ved at lade forordningen forlænge i forhold til den generelle tilgang af 

konkurrencehåndhævelsen, som også er nævnt under de to andre løsningsforslag.  

 

5.3.2 Fordele 
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Fordele ved denne løsningsmodel vil på grund af dens udformning være en blanding af hensynene 

nævnt i de to foregående løsningsmodeller. 

Hvis man skal tale om, hvorfor den ene fritagelsesgruppe skulle vælges over den anden, er der 

selvfølgelig forskellige hensyn at tage stilling til. Hvis man først skal tale for at beholde fritagelsen 

af fælles datasamling under IBER, kan det være relevant at inddrage Kommissionens Forordning 

2016/467 af 30. september 2015 om ændring af delegerede forordning (EU) 2015/35 for så vidt 

angår beregning af lovpligtige kapitalkrav for en række aktivkategorier, som besiddes af 

forsikrings- og genforsikringsselskaber. Den fastsætter nemlig strengere krav til risikovillig kapital 

og forpligter forsikringsgiver og genforsikrer at udregne det bedste skøn på deres risici, hvilket 

potentielt forhøjer forsikringsgivernes behov for nøjagtigt information om risici for at kunne 

beregne tilstrækkelige reserve på deres balance227. Derfor må der stadig formodes et stort behov 

for at samarbejde om fælles datasamling. Modargumentet til dette er, at de horisontale allerede 

indeholder en sektion om specifikt omhandler fælles datasamling. Dette taler for at det ville være 

optimalt inden for denne løsningsmodel at beholde fritagelsen af pooler under IBER, men et 

lignende argument kan bruges i denne forbindelse, for der findes allerede velfungerende pooler 

uden for IBER. 

 

5.4 Betragtninger fra interessenter 

Siden gennemgangen af IBER rigtig kom i gang med de indledende faser i 2014, startende med en 

høring for de nationale konkurrencemyndigheder på tværs af medlemslandene, er der siden i 

slutningen af samme år afholdt en anden høring med det formål at få synspunkterne fra alle 

berørte parter, i forhold til hvordan IBER fungerer i praksis og om, hvorvidt Kommissionen skulle 

revurdere nogen af IBER-bestemmelserne i en ny gruppefritagelsesforordning.  Efter lukningen af 

de offentlige høringer blev der sendt spørgeskemaer ud til forsikring- og genforsikringspooler, 

forsikringsforeninger, som konkurrenter til pooler, forsikringsagenter samt kunder til co- og 

genforsikringspooler. Kommissionen har siden da holdt mange bilaterale møder med flere 

interessenter, navnlig med nationale forsikringsselskaber og pooler. Flere af interessenternes 

kommentarer er også blev nævnt gennem afhandlingen. 

Den 26. april 2016 blev der så afholdt diskussionsmøde omkring IBERs fremtid for interessenterne, 

styret af Kommissionens repræsentanter: 

- Vicegeneraldirektør Antitrust, Cecilio Madero Villarejo 

                                                           
227 European Commission (2016a) s. 36 
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- Fungerende direktør, Alberto Bacchiega 

- Antitrust Enheden for Finansydelse DG COMP.D.2 med kontorchefen - Joaquín Fernández 

Martín, som også holdt åbningstalen. 

Fokus var at høre interessenternes syn på de foreløbige resultater fremlagt i marts 2016. 

Yderligere deltog 80 interessenter i mødet228: 

- 21 forsikringsforeninger 

- 17 advokatselskaber 

- 11 forsikringsselskaber 

- 8 pooler 

- 4 forsikringsagenter/forsikringsagentsammenslutninger 

- 4 gensidige forsikringsforeninger 

- 4 konsulentfirmaer 

- 3 brancheforeninger 

- 2 repræsentanter fra andre af Kommissionens services 

- 2 faste nationale repræsentanter fra Europa-Kommissionen 

- 2 fra specialiseret presse 

- 2 andre 

Åbningstalen præsenterede mødets struktur ved at opdele debatten i to dele i forhold til 

konsekvenserne af blandt andet en manglende fornyelse af IBER.  

Første del gav deltagerne mulighed for at give deres første reaktion på det foreløbige 

arbejdsdokument fra Kommissionen til Parlamentet og Rådet. Den anden del bestod af en åben 

debat om konsekvenserne af en manglende fornyelse af IBER. Til sidst blev gulvet åbnet for 

deltagerne til at give generel feedback. 

Hertil fortæller Cecilio Madero Villarejo, at Kommissionen foreløbige opfattelse er, at 

forsikringsbranchen inden for IBERs to undtagne områder har et øget behov for samarbejder, 

men uden at det burde være nødvendigt at opretholde en sektorspecifik 

gruppefritagelsesforordning for forsikringssektoren, da de horisontale retningslinjer allerede 

burde tilbyde optimal vejledning for disse samarbejdsformer229.  

Den vurderede optimalitet af denne løsningsmodel er også funderet i det begrænset antal puljer, 

der falder under forordningen – nemlig færre end 50 stk. Efter denne erklæring efterlod Cecilio 

                                                           
228 European Commission (2016d) s. 1 
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Madero Villarejo gulvet til interessenterne med beskeden om, at de udtrykte holdninger skulle 

understøttes af konkrete data, hvis de skulle tages til følge. 

To af de af Kommissionen bestilte rapporter, der udkom senere i 2016, analyserer også og er 

baseret på interessent-rejste hensyn – nemlig i hvilket omfang der er substitution på udbudssiden 

for forsikring samt effekterne af de forskellige former for co- og genforsikring til rådighed på 

markedet. 

Kommissionens repræsentanter foreslog selv at tage to centrale emner op på diskussionsmødet: 

- Omkostningsstigninger grundet i et eventuelt udløb af IBER 

- Brugen af de horisontale retningslinjer. 

Cecilio Madero Villarejo afsluttede åbningstalen med at slå fast, at omkostningsstigningerne ikke 

foreløbig er blevet bakket op af data, samt at i tilfælde af, at IBER ikke fornyes, vil de relevante 

samarbejdsaftaler vurderes efter de almindelige konkurrenceregler og de horisontale 

retningslinjer, som indeholder kapitler om både informationsudveksling og samarbejder. Derfor 

burde retningslinjerne give et godt og omfattende grundlag for at vurdere samarbejder i 

forsikringssektoren, som Cecilio Madero Villarejo sagde det230. 

Interessenterne selv havde en bredere vurdering af, hvad der skulle diskuteres på mødet. 

Hovedpointerne i forhold til de foreløbige resultater var231: 

- En repræsentant for en forsikringsagent erklærede, at for visse følsomme risici, f.eks. 

inden for terrorangreb og atomenergi, er det en absolut nødvendighed at 

forsikringssektoren skal kunne samarbejde for at give dækning. 

- Flere repræsentanter fra forsikringsselskaber bemærkede sammen med en 

brancheforening, at samarbejde generelt er vigtigt for forsikringssektoren, især med 

hensyn til deling af viden om omkostninger. Det menes, at behovet for samarbejde 

mellem forsikringsselskaberne sandsynligvis vil stige i den nærmeste fremtid – især for 

nye risici. En af disse repræsentanter hævdede, at IBER ville styrke det indre marked, og 

at dens fornyelse derfor ville være i overensstemmelse med arbejdet på et Green Paper 

for Retail Financial Services232. Endvidere blev der sat kritisk spørgsmålstegn over for 

udtalelsen i IBER-rapporten, hvorpå det blev påstået, at en manglende fornyelse af IBER 

ikke fører til færre samarbejder inden for IBERs to undtagelsesområder.  

                                                           
230 Ibid s. 4 
231 European Commission (2016d) s. 2 
232 European Commission (2015, december 12) Green Paper on retail financial services: 
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm 
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- Endvidere understregede to repræsentanter vigtigheden af udveksling af oplysninger i 

henhold til Kommissionens Forordning 2016/467 af 30. september 2015 om ændring af 

delegerede forordning (EU) 2015/35 for så vidt angår beregning af lovpligtige kapitalkrav 

for en række aktivkategorier, som besiddes af forsikrings- og genforsikringsselskaber og 

spekulerede på, om en manglende fornyelse af IBER kan påvirke et sådant samarbejde 

negativt. Derfor foretrækker en del af repræsentanterne at have et retligt instrument på 

plads. I tilfælde af manglende fornyelse af IBER nævnes det, at der bør overvejes, om der 

vil være behov for yderligere vejledning ved siden de horisontale retningslinjer. 

- To repræsentanter for advokatfirmaer nævnte forskellen mellem en retsakt som IBER og 

retningslinjer. I denne forbindelse ville IBER give mere retssikkerhed. En repræsentant 

påpegede, at selv om samarbejdsaftaler falder uden for IBER, ville der være en fordel i, at 

IBER vil kunne anvendes analogt i konkurrencepraksis. 

Herefter gik diskussion over til muligheden for, at IBER udløber. I denne forbindelse blev følgende 

hovedsynspunkter fremlagt af interessenterne233: 

- En forsikringsselskabsrepræsentant bemærkede, at skiftet fra IBER til de horisontale 

retningslinjer kunne gøre samarbejdet på nogle følsomme områder af forsikringssektoren, 

f.eks. nukleare og terror risici, sværere. 

- En repræsentant for en forsikringsforening påstod, at anvendelsen af de horisontale 

retningslinjer kunne variere fra land til land, og dette ville gøre det vanskeligere i tilfælde 

af manglende fornyelse af IBER at lave en selvvurdering i henhold de horisontale 

retningslinjer - dermed kunne overholdelsesomkostningerne også stige. 

- En repræsentant fra en forsikringspool erklærede, at der altid vil være nye risici og nye 

sektorer, og at det vil være nødvendigt for forsikringsselskaberne at samarbejde om at 

skabe et marked for disse nye risici. Han påstod ligeledes, at en vurdering kan være 

vanskeligere under de horisontale retningslinjer. 

- En anden poolrepræsentant spurgte ind til alternative co- og genforsikringssamarbejder, 

og hvordan disse former for samarbejde vil kunne arbejde mere effektivt end pooler. 

- En repræsentant for en forsikringsbrancheforening bemærkede, at foreningen, han 

repræsenterer, for nylig offentliggjorde en undersøgelse, der viser effektiviteten af co- og 

genforsikringspooler, hvorefter konklusion var, at traditionelle pooler tilbyder en højere 

efficiens end mægler-ledede pooler. 

- En repræsentant fra et advokatfirma spurgte, hvornår Kommissionen ville afgøre, om der 

vil være nogen yderligere vejledning til at supplere de horisontale retningslinjer. 
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Disse overvejelser fra interessenterne blev kommenteret på af embedsmændene til stede fra 

Kommissionen234: 

- IBER-undersøgelserne har allerede understreget, at samarbejde er nødvendigt i 

forsikringssektoren. En ikke-fornyelse af IBER ville ikke gøre disse nødvendige samarbejder 

forbudt i fremtiden - samarbejdsaftalerne ville blot skulle vurderes under standard- 

konkurrencereglerne, som for andre sektorer. En ikke-fornyelse af IBER ville derfor ikke 

have en negativ indvirkning på konkurrencefremmende samarbejde. 

- IBER giver i forvejen ikke nogen retssikkerhed for forsikringsselskaber i forhold til 

samarbejdsaftaler, der falder uden for IBER. 

- Alle udmeldingerne fra forsikringsbranchen har hidtil ikke indeholdt nogen konkrete 

beviser for mulige negative virkninger i tilfælde af, at IBER ikke fornyes. 

- De horisontale retningslinjer synes at være tilstrækkelig brede til at omfatte alle former 

for samarbejdsaftaler og informationsdeling, således at selskaberne på egen hånd kan 

udføre deres selvevalueringer – f.eks. angiver de horisontale retningslinjer allerede 

udtrykkeligt, at en udveksling af anonymiserede og aggregerede oplysninger mellem 

forsikringsselskaberne i forhold til de faktiske udgifter til risikovurderingen er 

konkurrencefremmende. 

- I forhold til pooler fremgår det af undersøgelsen, at måden forsikringsselskaberne 

generelt vælger at samarbejde omkring risici på, er meget heterogene og sommetider er 

forskellige medlemsstaterne imellem. Nationale hensyn i forhold til at vurdere det 

relevante marked samt de respektive karakteristika for selve poolen skal tages i 

betragtning, når man analyserer, om betingelserne for anvendelse af artikel 101 stk. 3 

TEUF er opfyldt. Det vil være vanskeligt at etablere et ensartet sæt af kriterier for, hvornår 

artikel 101 stk. 3 er opfyldt på grund af de forskellige karakteristika og særlige nationale 

forhold. Harmonisering af vurderingen i forhold til pool-aftaler vil derfor ikke være 

berettiget i alle tilfælde. 

- De berørte parter har hidtil ikke tilstrækkeligt underbygget, hvorfor anvendelsen af de 

horisontale retningslinjer for forsikringssektoren ville være væsentligt mere udfordrende 

i forhold til industrier, der ikke er underlagt en sektorspecifik retsakt. Konkrete beviser for, 

at omkostningerne vil stige i tilfælde af en ikke-fornyelse af IBER, mangler. 

- Forsikringssamarbejder findes på mange områder, som aldrig har været omfattet af en 

gruppefritagelsesforordning. Desuden har mange puljer inden for følsomme sektorer i 

forvejen hævdet at falde uden for IBER. 
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- På trods af, at Kommissionen har fjernet to gruppefritagelser for samarbejdsaftaler 

(standard forsikringsbetingelser og sikkerhedsudstyr) i sidste IBER-revision, har 

Kommissionen ikke modtaget nogen indikation om, at nødvendige samarbejder på disse 

områder er ophørt. 

- Dynamikken inden for forsikringspooler og konkurrencen deraf viser, at over tid slår 

alternative ordninger alligevel rod i markedet. Kommissionens undersøgelse om co- og 

genforsikringspooler og på ad hoc co- og genforsikringsaftaler på markedet indikerer 

eksistensen af alternative former for samarbejde inden for forsikringssamarbejder 235 . 

Formålet med de aktuelt igangværende undersøgelser er at opnå en bedre forståelse af 

disse alternative former. 

- Kommissionen vil undersøge, om yderligere vejledning ville være nødvendigt. 

Ud fra de fremhævede hensyn fra både interessenter og Kommissionen er det klart fra begge 

sider, at man mener, at forsikringssektoren på dette område har et øget behov for samarbejde. 

Til gengæld er der uenighed om, hvordan Kommissionen skal forholde sig til dette. De fleste af de 

kritikpunkter interessenterne nævner, afviser Kommissionen på baggrund af manglende 

dokumentation. Så der synes, at være en manglende forståelse fra begge sider.  

Ud fra nogle af interessenternes kommentarer virker det dog som om, at der er tvivl om, hvad 

problematikken omkring IBERs udløb overhovedet omhandler. Dette er muligvis, fordi 

interessenterne til at starte med har udtalt, at de har svært ved at forstå IBER, og derfor også har 

problemer med efterfølgende at kommentere kvalificeret. Dette kommer blandt andet til udtryk 

i kommentaren om, at skiftet fra IBER til de horisontale retningslinjer kunne gøre samarbejdet på 

nogle følsomme områder af forsikringssektoren, f.eks. nukleare og terror risici, sværere. For det 

første findes der allerede velfungerende samarbejder uden for IBER, for det andet findes der ikke 

pooler, der dækker nukleare risici, som har markedsandele, der ville gøre, at de falder under IBER. 

På den anden side burde Kommissionen tage al denne forvirring til følge, i forhold til at det måske 

kunne være fordelagtigt at vejlede interessenterne yderligere i, hvordan de skal forholde sig til 

både IBER og de horisontale retningslinjer, da der synes at være en del misforståelser. Man burde 

dog kunne forvente, at alle interessenter har tilgang til juridisk assistance enten inden eller uden 

for selskabet, som også kunne løfte denne opgave. 

 

5.5 Kasserede løsningsforslag  
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Kommissionens konsekvensanalyse har ikke taget stilling til muligheden for at udvide IBER til at 

omfatte yderligere områder, herunder genindførelse af undtagelser for 

standardpolicebetingelser og sikkerhedsudstyr, der blev fjernet i 2010. 

Denne problemstilling blev blandt andet rejst af forsikringsselskabet Allianz til en af de offentlige 

høringer, hvor spørgsmål 25 og 29 adspurgte, om Kommissionen ikke har overvejet andre 

muligheder, så som genindførelse af de frafalde undtagelser ved 2010-revisionen, men også 

hvorfor Kommissionen ikke bruger sine beføjelser til at lade gruppefritagelsesforordningen 

omfatte afvikling af krav samt registrering og information om aggregerede risici236. Men da Allianz 

ikke kom med understøttende dokumentation for, at disse ændringer skulle påvirke 

konkurrencedynamikken inden for sektoren, blev hensynet ikke taget til følge. 

Der blev ikke indgivet yderligere anmodninger om fritagelse af interessenterne, som pegede mod, 

at IBERs anvendelsesområde skulle udvides til andre områder – heller ikke i de målrettede 

spørgeskemaer eller interessentmøder237. Dette blev kun gjort af Allianz til den offentlige høring, 

hvor forespørgslen ikke blev vurderet understøttet. Dog var der forslag om at udvide IBERs artikel 

5 til ikke kun at omfatte de traditionelle pooler, men også dem der er iværksat af mæglere og ad 

hoc-aftaler238. 

Kommissionen afviste også denne mulighed med følgende to begrundelser239: 

- First and as before, the European Commission does not dispose of sufficient own case 

practice to determine at EU level in an exhaustive manner all conditions necessary for a 

block exemption of pools that were set up by brokers and broker driven ad hoc agreements. 

- Second, according to the experience of national competition authorities, as shared via the 

public consultation and in the context of regular meetings, ad hoc coinsurance agreements 

can lead to a pass-on of cost savings from insurers to customers under certain 

circumstances and assumptions, only, which depend on each individual case. This speaks 

in favour of a case-by-case assessment rather than block exempting ad hoc agreements, 

too. 

 

Europe Economics undersøgelse til Kommissionen analyserede jo netop de forskellige slags 

pooler og forsikringssamarbejder, hvor en af konklusionerne lød, at forbrugerfordelene 

maksimeres, når samarbejderne vurderes fra sag-til-sag: "Overall, co(re)insurance schemes are 
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highly heterogeneous in terms of their intrinsic mechanisms, which suggests that a true 

assessment must be conducted on a case-by-case basis240". Hver type af samarbejde har både sine 

fordele og begrænsninger, hvilket skaber en afvejning i forhold til den givne risiko. 

En anden kasseret mulighed, som var hæftet til løsningsmodel 2 og 3, var at forlænge IBER, men 

med en kortere periode end standarden (10 år). Forslaget blev forkastet, da den formodes at gå 

imod målsætningen om retssikkerhed, da spørgsmålet om IBERs forlængelse hurtigt vil dukke op 

igen og skabe tvivl om dens fremtid og dermed bare udsætte problemstillingen, hvilket ikke 

vurderes optimalt i forhold til, hvad man vil få ud af denne forlængelse241. 

Man kan forstille sig en løsningsmodel, hvor man kunne forhøje, hvor store markedsandele IBER 

tillader for pooler. Det er dog tvivlsomt, hvor store fordele dette ville medføre. Der er selvfølgelig 

den åbenlyse grund, som er, at flere pooler ville blive omfattet af IBER, så der i mindre grad ville 

diskrimineres mellem pooler, men højere markedsandele er også med til at fremprovokerer 

netop den markedsstyrke, man prøver at dæmme op for. I den forbindelse kan en påstand fra 

EDF Energy under en offentlig høring inddrages, hvor de brokkede sig over, at IBER gav pooler for 

nukleare risici mulighed for at opretholde deres kvasi-monopol, og derved kunne opretholde 30% 

højere præmier, end præmierne ville være hvis IBER udløb242. Gennem den økonomiske analyse 

så vi er der er hold i at oligopolistisk konkurrence og monopoler giver mulighed for at opretholde 

priser over prisen ved fuldkommen konkurrence. Men påstanden indeholder nogle forkerte 

slutninger – for det første ville der ikke være mulighed for at nukleare risici kan forsikres af enkelte 

forsikringsgivere, så for at dette produkt kan udbydes skal forskningsselskaberne samarbejde om 

deling af risikoen, for det andet ville en pool, som har en markedsandel, der peger mod 

monopollignende tilstande, aldrig falde under tærsklerne på henholdsvis 20% eller 25% efter 

poolens karakter. 

De gennemgåede løsningsforslag i dette afsnit har alle begrænset anvendelse, og derfor vurderes 

disse allerede til ikke at være optimale at anvende. Derfor vil de heller ikke sammenholdes med 

de tre dominerende løsningsmodeller, som sammenlignes i næste kapitel for at finde den 

optimale løsningsmodel på IBERs udløb. 

 

5.6 Delkonklusion 
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Det ses gennem kapitlet, at interessenter og Kommissionen ikke er enige om, hvad den bedste 

løsning på IBERs udløb d. 31 marts 2017 ville være. Vi præsenterede tre løsningsmodeller, hvoraf 

den første i sin helhed går ud på, at IBER udløber, den anden at IBER forlænges, og den tredje og 

sidste på at enten bestemmelsen i IBER om fælles datasamling eller fælles dækning af visse risici 

forlænges, mens den anden udløber. Desuden blev der præsenteret nogle kasserede 

løsningsforslag, for afdække alle muligheder for at finde en optimal løsningsmodel, men alle disse 

kunne forholdsvis hurtigt argumenteres for at skulle afkastes. 

Interessenterne mener, at IBER skal forlænges, da det ellers vil gå ud over deres retssikkerhed 

samt føre til forhøjede administrationsomkostninger. Kommissionen mener, at IBER skal udløbe, 

fordi IBERs anvendelse alligevel er begrænset, og det derfor er bedre, så ikke at diskriminere 

mellem de samarbejdsordninger der falder inden og uden for IBER. Kommissionen fandt desuden 

ikke interessenternes hensyn veldokumenterede. 

Hvor løsningsmodellerne blev præsenteret i dette kapitel, vil næste kapitel indeholde en 

evaluering, hvor løsningsmodellerne sammenholdes for, at den optimale løsningsmodel efter 

vores mening kan udledes. 

 

Kapitel 6: Vurdering af løsningsmodeller 

Til vurderingen af optimaliteten af løsningsmodellerne anvendes blandt andet to grundlæggende 

evaluerings- og konsekvensanalysespørgsmål243: 

- Er forsikringssektoren fortsat præget af særlige kendetegn, som udgør et øget behov for 

samarbejde på de områder, hvor de resterende-IBER undtagelser gælder? 

o Hvis det er tilfældet, er et usædvanligt instrument såsom en 

gruppefritagelsesforordning stadig nødvendigt og proportionelt i forhold til at 

beskytte dette behov for samarbejde? 

Disse to spørgsmål er også reflekteret i vores arbejdsspørgsmål og undersøgt gennem kapitel 3 

og inddrages også i kapitel 5. Resultaterne herfra sammenholdes med den forståelse, der er 

opnået gennem kapitel 4, i forhold til hvordan samarbejdsordninger påvirker markedet, så 

løsningsmodellerne kan holdes op mod hinanden for at kunne finde den optimale løsningsmodel 

på IBERs udløb. Vi har delt sammenligningerne op i tre hovedgrupper på baggrund af 

Kommissionens retningslinjer for bedre regulering244: 

                                                           
243 European Commission (2016c) s. 9 
244 European Commission (2015, maj 19) Tool 8 Format of the IA Report Section 6 
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- Effektivitet: ”I hvilket omfang vil løsningsmodellen nå formålet?245” 

- Efficiens: ”I hvilket omfang vil løsningsmodellen være omkostningsefficient?246” 

- Overensstemmelse: ”I hvilket omfang er indgrebet overensstemmende med anden EU-

regulering?247” 

Efter Kommissionens konsekvensanalyse er formålet i forhold til forsikringssamarbejder at finde 

balancen imellem beskyttelse af konkurrencen og forsikringsgivernes behov for at samarbejde 

om fælles datasamling samt fælles dækning af visse typer risici, så produkter herunder kan 

udbydes til forbrugerne248.  

 

6.1 Effektivitet 

Der er tidligere blevet redegjort for, at den praktiske anvendelse af IBER er begrænset i form af, 

at der faktisk kun er få pooler, der falder under IBER, hvorfor det godt kan virke 

overdimensioneret at have et exceptionelt reguleringsinstrument som en 

gruppefritagelsesforordning, når anvendelsestilfældene er begrænsede. På den anden fremgår 

det fra alle parter – Kommissionen, interessenterne samt vores egen opfattelse, at markedet for 

forsikringssamarbejder er specielt og ønskes at kunne fortsat at kunne opretholde de nødvendige 

samarbejder. 

Ikke desto mindre må man stadig skelne i forhold til de forsikringssamarbejder, som ikke falder 

under IBER. Gennem kapitel 2 præsenterede vi, at samarbejder uden for IBER generelt er 

velfungerende og et område, som kun tyder på at være i udvikling. 

Som denne afart af forsikringssamarbejder udvikler sig, springer det i øjnene, hvorfor 

reguleringen er differentieret mellem de forskellige typer. Løsningsmodel 1 vil derfor gøre op med 

de ulige vilkår, der er mellem de forskellige typer samarbejder, og som er der uden tilsyneladende 

objektiv begrundelse. Vi har i hvert fald ikke fundet en grund til, at de andre typer samarbejder 

ikke er blevet inkluderet i IBER – vores egen ræsonnement er funderet i, at markedet for 

genforsikring og produkter, der udbydes på dette marked, har været i stor udvikling inden for de 

sidste 15 års tid, hvorigennem der også er blomstret alternativer op til de traditionelle pooler, 

blandt andet efter at mellemleddet i form af en forsikringsmægler er blevet mere og mere 

                                                           
245 Ibid Chapter VI, Section 3.2 
246 Ibid Chapter VI, Section 3.3 
247 Ibid Chapter VI, Section 3.5 
248 European Commission (2016a) s. 37 
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udbredt med tiden, både på markedet for genforsikring og for  diverse andre produkter på det 

kommercielle forsikringsmarked. 

En anden fordel ved, at IBER udløber, er, at de pooler, som så er omfattet af forordningen, i stedet 

vil blive vurderet på sag-til-sag-basis under de horisontale retningslinjer, hvilket burde være en 

fordel, eftersom de er heterogene af karakter, fordi de underlæggende risici er skrevet på meget 

individuel basis, da de kan være baseret på alt fra terror til miljøkatastrofer. 

Da Kommissionen begyndte at diskutere udløbet af IBER med interessenterne, var der 

bekymringer omkring retssikkerheden ved at gå fra en forordning til retningslinjer samt de 

omkostninger, som ville opstå på grund af denne overgang. Men inden da blev retssikkerheden 

under IBER også påpeget, da de underlagte pooler havde svært ved at anvende forordningen i 

forhold til at vurdere det relevante marked og markedsandelene.  

Men der er også usikkerhed om definitionen af det relevante marked under retningslinjerne, 

hvilket måske kan tale for en uddybelse/udvidelse af dette indeholdt i vejledningsinstrumenterne 

i stedet for en separat meddelelse i form af Kommissionens Meddelelse nr. 372 af 9. december 

1997, om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets konkurrenceret, 

da det kan være forvirrende, fordi det kræver, at der undersøges yderligere i EU-reguleringen, 

frem for at fremgå direkte, om det så er i IBER eller de horisontale retningslinjer. 

Samarbejder omkring informationsdeling indeholdes typisk på nationalt niveau, da prissætningen 

af præmierne i forhold til risikovurderingerne typisk landsopdeles af selskaberne, hvilket ville 

kunne tale for sag-til-sags-vurdering på nationalt niveau249. De nationale betingelser varierer jo 

også medlemslandene imellem, og de nationale konkurrencemyndigheder har desuden 

kompetencen til at vurdere lovligheden af samarbejder omkring informationsdeling, da de 

allerede gør dette inden for alle de andre sektorer under de horisontale retningslinjer. Derfor 

virker løsningsmodel 1 optimal i denne sammenhæng. 

 

6.2 Efficiens 

Når vi vurderer efficiens, vil vi gerne have, at indgrebet enten opnår formålet eller som minimum 

status quo-resultatet med mindst mulige omkostninger eller forholdsmæssige lige omkostninger, 

men så med bedre fordele. Det er altså værd at sammenligne de forskellige 

vejledningsinstrumenter for at se, om nogle af disse kan opnå samme effekt som en sektor 

                                                           
249 European Commission (2016a) s. 38 
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specifik gruppefritagelse, som jo er et særligt instrument, som kun skal bruges, når formålet ikke 

ellers kan opnås. 

I afsnit 5.1 redegør vi for, at genforsikringsaftaler vurderet på sag-til-sag-basis er bedre egnet end 

IBER.  

Overholdelsesomkostningerne mellem IBER og HG burde ikke være signifikant forskellige. 

Interessenterne har udtrykt bekymring omkring dette, da de frygter, at omkostningerne stiger, 

men dette har Kommissionen ikke taget til følge, da ingen af interessenterne har kunnet redegøre 

og dokumentere for en omkostningsstigning. Vi mener, at omkostninger burde være ligelige 

under begge instrumenter, men at overgangen fra den ene til den anden kan medføre en 

startomkostning, da overgangen fra det ene instrument til det andet forudsætter, at man lære 

det nye instrument at kende, hvilket kan medføre omkostninger både i forhold til tid og indvilgelse. 

I forhold til datasamling findes der allerede et specifikt kapitel om dette under de horisontale 

retningslinjer, som gælder for alle sektorer, hvorfor en eventuel overgang fra IBER til de 

horisontale retningslinjer i overvejende grad vil adskille sig fra hinanden, da principperne 

nærmest er identiske jf. afsnit 3.2. Hovedforskellen ligger derfor i retsvirkningerne mellem at 

være underlagt en forordning frem for retningslinjer. 

Kommissionen slipper for omkostningerne ved at opretholde IBER, hvis denne udløber, hvilket 

synes optimalt, i hvert fald i forhold til datasamling, da disse samarbejder nemt kunne gå fra en 

selvvurdering under forordningen til retningslinjerne. Man kunne frygte, at den omkostning, 

Kommissionen slipper for ved at opretholde fritagelsen af forsikringssamarbejder omkring 

informationsdeling, bare flyttes over til de nationale konkurrencemyndigheder, men de nationale 

konkurrencemyndigheder har allerede denne kompetence inden for alle de andre sektorer, 

hvorfor der ikke forventes en mærkbar omkostningsstigning.  

Det er ikke efficient, at der er et overlap mellem IBER og de horisontale retningslinjer, hvilket der 

fortsat vil være for løsningsmodel 2 og 3 (hvis kun undtagelsen omkring datasamling forlænges), 

hvorimod dette ikke vil fremkomme under løsningsmodel 1. 

Løsningsmodel 1 vurderes derfor efficient, efterfulgt af løsningsmodel 3, hvis kun bestemmelsen 

om fælles dækning af visse typer risici forlænges, og til sidst løsningsmodel 2, da der i så fald ikke 

kan undgås et overlap mellem de to vejledningsinstrumenter. 

6.3 Overensstemmelse  

Det er selvfølgelig også relevant at se på de større sammenhænge i forhold indgrebets 

overensstemmelse med den generelle EU-politik og regulering. 
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Som det blev gennemgået i starten af kapitel 3, så skete der et regimeskift i 2004 ved 

moderniseringen af konkurrencereglerne. Dette var blandt andet på baggrund af den enorme 

byrde, det tidligere regime lagde på Kommissionen, da de skulle forholde sig til et stort antal 

notifikationer. Man gik altså fra et centraliseret administrativt ex ante-regime til decentraliseret 

ex post-håndhævelse baseret på selvvurdering. Det var derfor også i denne forbindelse, at de 

horisontale retningslinjer generelt erstattede sektor-specifikke instrumenter, og der blev sorteret 

ud i regler, der ikke mentes at stemme overens med det nye regime.  

Dette regimeskift giver derfor også anledning til at sætte spørgsmålstegn ved Kommissionens 

kompetence til at definere betingelserne i gruppefritagelsesforordninger inden for 

forsikringssektoren, som findes i Rådets Forordning nr. 1534/91 af 31. maj 1991 om anvendelse 

af Traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på 

forsikringsområdet. Værdien af denne tilgang synes nemlig ikke optimal i forhold til det nye 

regime af konkurrencehåndhævelse og de horisontale retningslinjers konkrete markedskontekst 

og har derfor karakter af et levn fra det tidligere regime, blandt andet på grund af de horisontale 

retningslinjer, da de i forvejen indeholder vejledning for samarbejdsaftaler, som dog ikke er 

sektorspecifikke. De horisontale retningslinjer kan derfor godt fremstå som et mere fleksibelt og 

simpelt instrument – specielt set i lyset af, at nye og ukonventionelle risici kan komme til udtryk 

på meget forskellige måder og derfor vil nyde godt af, at vurdering kan ske på basis af de konkrete 

omstændigheder. Derfor vil løsningsmodel 1 også være bedst overensstemmende med den 

generelle EU-politik og regulering, da både løsningsmodel 2 og 3 vil indeholde elementer fra det 

tidligere regime. 

Det er dog stadig interessant, at trods at disse hensyn er fremlagt af Kommissionen under 

interessentmøderne, udtrykker interessenterne stadig, at de foretrækker, at IBER forlænges. 

 

6.4 Alternativer 

Man kan være bekymret over, om selvvurderingerne under de horisontale retningslinjer vil 

forvrides på grund af manglende forståelse, når selskaberne skal vurdere sig selv, og om dette 

videre kan gå ud over den sociale velfærd. En mellemløsning kunne måske derfor være at oprette 

en rådgivningslinje, som selskaberne kan forhøre sig hos, når der opstår tvivl af fortolkningen af 

de horisontale retningslinjer. Første problem ved denne løsning vil dog være, at sådan et 

rådgivningscenter vil medføre omkostningerne, som ikke ellers ville være der – og hvem skal 

afholde denne omkostning, EU, medlemslandene eller selskaberne?  
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Det andet problem er, at man så skal forholde sig til, om dette rådgivningscenter skal gælde for 

alle sektorer ligesom de horisontale retningslinjer, eller kun forholde sig til forsikringssamarbejder, 

fordi denne sektor er speciel, da den er vigtig for samfundsvelfærden jf. kapitel 2, og man ønsker, 

at forsikringsprodukterne kan udbydes.  

Alternativt kunne man opfordre forsikringsselskaberne til selv at oprette en interesseorganisation 

for at dele erfaringer omkring selvvurdering, men det er måske for svært at identificere en årsag, 

til at selskaberne ville være interesserede i at opholde omkostningerne herved, da de under alle 

omstændigheder vil notificeres enten af EU eller de nationale konkurrencemyndigheder, hvis 

konkurrencefordrejningen eller den dominerende stilling udbyttes og ikke stemmer overens med 

selvvurderingen.  

En sådan organisation vil altså have en proaktiv karakter, hvorimod det er nemt at forvente, at 

selskaber forholder sig reaktivt. Dog vil en adoptering i form af rådgivning kunne udformes på 

mange måder – det kunne for eksempel også være i form af præsentationer ved relevante 

konferencer, men det er svært at sige, hvilken udformning af vejledningen der vil være optimal. 

Siden IBERs udløb i marts ses der faktisk allerede forsøg på vejledning af selskaberne. Lloyd’s of 

London har udarbejdet en vejledning til deres medlemmer indeholdende en checkliste med 

spørgsmål til at selvvurdere samarbejdsordninger og det relevante marked – se eventuelt bilag 3. 

Når man opstiller forholdene gennem en checkliste mister de bagliggende bestemmelser noget 

af deres fleksibilitet, men på den anden side må det formodes bedre, at forsikringsselskaberne 

overhovedet har et startpunkt at gå ud fra, hvis de ikke ellers ved, hvordan de skal gå i gang.  

 

 

 

 

 

 

6.5 Sammenligning af løsningsmodellerne 

Kommissionen sammenligner selv de tre hovedmodeller i følgende tabel250: 

                                                           
250 European Commission (2016a) s. 41 
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Som det fremgår af tabellen, dominerer løsningsmodel 1 de to andre. Løsningsmodel 3 

foretrækkes desuden frem for model 2.  

Kommissionen har brugt en vurderingsskala med fem trin, der går fra meget negativ påvirkning 

til meget positiv påvirkning.  

- Løsningsmodel 1 antages at have en neutral påvirkning. 

- Løsningsmodel 2 antages at have en meget negativ påvirkning. 

- Løsningsmodel 3 antages at have en negativ påvirkning.  

Det er svært at vurdere Kommissionen rationale bag denne tabel, som er meget kort beskrevet i 

deres konsekvensanalyse. Kommissionen skriver til tabellen251: 

- ”163. Option 1 (baseline scenario, IBER lapses) is therefore superior to Option 2 (IBER is 

prolonged) and Option 3 (IBER prolonged only for one of two exemptions) in terms of a 

competition assessment that is close to market reality and therefore effective. By 

considering facts of individual cases competition authorities can accurately strike the 

balance between the needs for competition and the needs of insurers to cooperate.” 

 

- 164. OPTION 1 is the most effective solution followed in declining order by OPTION 3 and 

OPTION 2. OPTION 1 is therefore superior to OPTION 2 and OPTION 3 because the 

overlap of two guidance instruments (IBER and Guidelines) is an inefficiency which would 

eventually be resolved through the expiry of the IBER. 

 

- 170. OPTION 1 is the most efficient solution followed in declining order by OPTION 3 and 

OPTION 2. 

 

                                                           
251 Ibid (2016a) s. 37-41 
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- 178. In conclusion, OPTION 1 is most coherent with the general framework for antitrust 

enforcement in the EU followed by OPTION 3 and OPTION 2.  

 

- 179. In the light of the above analysis it appears that OPTION 1, which is also the 

baseline scenario, appears to be the most beneficial choice across all criteria. It is 

therefore the preferred option.” 

De ovenstående pointer er rammende, men det gør det ikke nemmere at forstå tabellen. Dette 

er især funderet i, at der ikke redegøres for, hvilken diskonteringsfaktor der er brugt til denne 

skala i forhold til at vurdere nutidsværdien af de fremtidige løsningsmodeller, hvilket virker 

vildledende, og vores eneste forklaring er, at der ikke er anvendt nogen diskonteringsfaktor, da 

parametrene herunder ikke fremgår, og tabellen derfor ”bare” er udledt på baggrund af 

ovenstående konklusioner, med løsningsmodel 1 som grundværdien i forhold til sammenligning 

med de to andre løsningsmodeller.   

En gruppefritagelsesforordning er et exceptionelt instrument og burde kun forlænges, hvis der er 

tilstrækkelig sikkerhed for at de undtagne kategorier af samarbejdsaftaler, danner reelle fordele, 

og som er uundværlig for at nå formålene med samarbejdsordningerne på en måde, som er 

mindre restriktiv for konkurrencen.  

Kapitel 2 præsenterede nogle af problemstillingerne i forhold til det relevante marked for 

forsikringssamarbejder om nye og ukonventionelle risici. Heraf fremgik det blandt andet, at IBER 

omfatter et begrænset antal pooler, som er af heterogen karakter, hvorfor dette ikke kan 

formodes, at gruppefritagelsesordningen længere er den bedste måde at afbalancere de 

konkurrencefremmende og konkurrencebegrænsende virkninger af samarbejdsordningerne.   

I den juridiske analyse holdte vi gruppefritagelsesforordningen op mod de horisontale 

retningslinjer, som selskaberne blev underlagt, da IBER udløb. Her kom vi frem til, at de 

udfordringer med at afgrænse markedsandele og det relevante marked, ville forekomme både 

som selskaberne under IBER og under de horisontale retningslinjer, dog i forskellige grad da det 

relevante under IBER kun afgrænses for at kunne finde de pågældende markedsandele, hvorimod 

der skal foretages en fuld afgrænsning i forhold til artikel 101 TEUF og de horisontale 

retningslinjer. Derfor ligger den største forskel i retsvirkningen af henholdsvis en forordning og 

retningslinjer. Praksis viste desuden, at Kommissionen i denne periode ikke førte en stram linje, i 

forhold til de beslutninger hvor de fritog samarbejdsordninger på individuel basis. I 

beslutningerne blev der lagt vægt på, at samarbejdsordningernes konkurrencebegrænsende 

virkninger var nødvendige for at nå formålet og kunne udbyde de pågældende produkter. 
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Den økonomiske analyse viste, hvordan horisontale samarbejder fordrejer markedet, og muliggør 

en prissætning over prisen ved fuldkommen konkurrence. Denne effekt bliver endda forstærket, 

når selskaberne er risikoaverse, hvilket vi argumenterede for at pooler er, da 

forsikringsselskaberne samarbejder, fordi risikoen ved de omfattede produkter er for stor for et 

enkelt selskab at bære, da der er tale om risici, som er svære at omkostningsbestemme ex ante 

ved tegningen af forsikringspolicen.  

Gennem dette kapitel og kapitlet 5 har det fremstået, at det er mest optimalt at lade IBER udløbe, 

da de horisontale retningslinjer kan bidrage til at vejlede om vurderingen af lovligheden af 

samarbejdsordningerne, på en måde der tilfredsstiller formålet på den mindst indgribende måde. 

Ved at lade IBER udløbe skabes der desuden lige vilkår mellem de forskellige typer 

forsikringssamarbejder, men sådan set også i forhold til de andre sektorer, der ikke har en 

sektorspecifik gruppefritagelsesforordning, men vejledes af de horisontale retningslinjer. 

Det konkluderes derfor, at gruppefritagelsesforordningen ikke er nødvendig og optimal for at 

beskytte behovet for samarbejde, da de få pools, der var fritaget under IBER, kan blive fritaget 

under artikel 101 TEUF og få den nødvendige vejledning fra horisontale retningslinjer.  

Vi mener derfor, at det er den mest optimale løsning at lade IBER udløbe. Der er er dog hensyn, 

som godt kunne tale for en revision af de horisontale retningslinjer, hvis den skulle optimeres i 

forhold omfatningen af forsikringssamarbejder. 

Vi vil desuden anbefale Kommissionen at observere markedet over den næste periode uanset 

løsningsmodellen, for at se effekterne i praksis, og derefter vurdere hvilke følger ændringen har 

medført. I forlængelse af dette synes det en fordel, at der kan foretages småændringer for fuld 

tilpasning, i så fald det bliver nødvendigt, og dette vil klart være nemmest under de horisontale 

retningslinjer. 

 

6.7 Perspektivering  

Hvis man skal perspektivere afhandlingens resultater eller generaliseres anvendelsen til enten en 

ny opgave, eller hvis man forestiller sig vi skulle arbejde videre med afhandlingen, kunne det være 

relevant i forskelligt omfang, at inddrage de områder, som stadig er underlagt en sektorspecifik 

gruppefritagelsesforordning. Både for at kunne sammenligne de forhold der har ført til, at 

forordningerne overhovedet blev udstedt, men også fordi der kunne være paralleller, som måske 

kunne inddrages i udformningen af den optimale løsningsmodel inden for denne afhandlings 

område. Nu hvor IBER er udløbet, findes der i dag 5 gruppefritagelsesforordninger: 
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- Vertikale aftaler generelt252 

- Biler253  

- Specialisering254  

- Forskning og udvikling255 

- Teknologioverførsel256 

Alle fem forordninger har på samme måde som IBER en udløbsdato, men samlet for alle fem 

gælder, at der ikke er taget stilling til revision ved udløb endnu.  

Hvis vi tager udgangspunkt i samarbejder om forskning og udvikling, er denne sektor ligesom 

forsikringsmarkedet meget specielt, og der er ligheder i forhold til samarbejder om nye og 

ukonventionelle risici, da man under store usikkerheder forsøger at udvikle en række produkter. 

Medicinalindustrien falder blandt andet ind under denne gruppefritagelsesforordning på nogle 

områder. Ligesom forsikringsmarkedet for disse typer risici ville markedet for udvikling af 

medicinske produkter heller ikke fungere under fuldkommen konkurrence. I produktionsfasen af 

udviklingen af medicinprodukter, vil der foreligge en i høj grad usikker risiko samt store 

investeringer og omkostninger. Hvis medicinproducenterne ikke havde mulighed for at patentere 

produkterne, ville de ikke have incitament til at forske og udvikle produkterne i samme grad, da 

de i så fald heller ikke ville have enerettigheder til at bruge, fremstille og sælge en opfindelse i en 

given periode. Hovedfordelen ved at tildele patenter er, at det giver monopolprofit til opfinderen 

i en årrække og dermed tilskyndelse til at opfinde i første omgang. Men som vi har set i kapitel 4, 

medfører monopoler høje priser og et dødvægtstab ved for lav produktion. Derfor indeholder 

problematikken fundamentale afvejninger i forhold til i hvor lang tid patentet bør løbe, hvilket i 

princippet er indtil incitament-effekten er mindre end dødvægtstabet, eller i princippet indtil 

perioden er så lang, at der er incitament til at gøre opfindelsen. Intuitivt vil der ikke være en stor 

incitament-effekt af at forlænge eksempelvis fra 20 til 21 år. Desuden indeholder diskussion også 

spørgsmål om, hvor bred beskyttelsen bør være. Igen er incitamentvirkningen større jo bredere 

patentet er, men hvis beskyttelsen er for bred, vil incitamentet til at videreudvikle mindsket. 

Ligesom der også under IBER var særlige bestemmelser for når risikoen var ny, er der også inden 

for patenter krav til at opfindelsen har en nyhedsværdi, er ikke-triviel og nyttig. De to første krav 

er indlysende, for hvorfor give monopol til en, der opfinder et produkt, som ikke er nyt eller som 

er trivielt. Men hvorfor kræve at opfindelsen er nyttig? Hvis den der tager patentet mener, at 

                                                           
252 Kommissionens Forordning (EU) Nr. 330/2010 af 20. april 2010 
253 Kommissionens Forordning (EU) Nr. 461/2010 af 27. maj 2010 
254 Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1218/2010 af 14. december 2010 
255 Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1217/2010 af 14. december 2010 
256 Kommissionens Forordning (EU) Nr. 316/2014 af 21. marts 2014 
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kunne tjene på det, er det vel vedkommendes afgørelse. Patenter muliggør desuden køb og salg 

af viden samt kapitalfremskaffelse til forskning med sikkerhed i patentet257. 

Overvejelserne i forhold til patenter synes i hvert fald at have paralleller til forsikringssamarbejder, 

da der i begge situationer er en afvejning mellem tilvejebringelsen af nye og/eller ukonventionelle 

produkter, og selskabernes dominerende positions konkurrencemæssige påvirkning af markedet.  

 

6.8 Konklusion 

En gruppefritagelsesforordning er et exceptionelt instrument og burde kun forlænges, hvis der er 

tilstrækkelig sikkerhed for at de undtagne kategorier af samarbejdsaftaler, genererer reelle 

fordele, som deles fair mellem forbrugerne. Desuden skal undtagelsen være uundværlig, i forhold 

til at det ville være umuligt, at nå formålene med samarbejdsordningerne på en måde som er 

mindre restriktiv for konkurrencen.  

Det er allerede præsenteret, at IBER omfatter et begrænset antal pooler, som er af heterogen 

karakter, hvorfor dette ikke kan formodes, at gruppefritagelsesordningen længere er den bedste 

måde at afbalancere de konkurrencefremmende og konkurrencebegrænsende virkninger af 

samarbejdsordningerne.   

Det konkluderes derfor, at gruppefritagelsesforordningen ikke er nødvendig og optimal for at 

beskytte behovet for samarbejde, da de få pools, der var fritaget under IBER, kan blive fritaget 

under artikel 101 TEUF og få den nødvendige vejledning fra horisontale retningslinjer. Vi mener 

derfor, at den optimale løsning på gruppefritagelsesforordningens udløb, er at fastholde udløbet. 

 

                                                           
257 Shavell (2003) kap. 12 s. 10 
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