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Abstract 
In the Danish insurance industry, several insurance companies are opting for preventive solutions 

and products, rather than compensation. Therefore, there is a widespread desire among insurance 

companies to expand the core business of the insurance industry through a relaxation of the rules 

and restrictions to which insurance companies are subject to. 

The insurance companies' ability to conduct and develop other business outside their core area is 

overlooked by the Danish Financial Supervisory Authority, which bases its practice on the Financial 

Business Act and in particular section 24 of the Act. However, this law is being considered by the 

government for an amendment to Bill no. L 118, which may have an impact on how the insurance 

companies can run another business either ancillary or in-house. 

The restrictive rules and restrictions that the Danish insurance companies are subject to by the 

Danish Financial Business Act are based on EU law through the Solvency II Directive and the 

Solvency II Regulation and forces the insurance companies to enter into agreements with 

supplementary companies in order to offer more preventive products to their policyholders. This 

leads to an analysis of the competition law considerations in the Treaty on the Functioning of the 

European Union Articles 101 and 102 on the possibility for insurers to conduct preventive activities 

outside their core area and what incentives underlie the insurers' desire for a relaxation of the 

rules in the Financial Business Act. 

The economic analysis highlights the incentives for a relaxation and how insurance companies can 

integrate the supplementary agreements with companies and operate them as part of the 

insurance company or develop them themselves through ancillary companies. 

Based on the financial incentives and the competition law considerations, we find that the 

possibility of expanding the insurance companies' business can be done in purely legal terms by 

splitting the insurance business into non-life insurance and other insurances. This way, the 

economic incentives and gains are achieved and the considerations in the Treaty on the 

Functioning of the European Union Article 101 and 102, as well as the Solvency II Directive and the 

Regulation are complied with. 
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Problemformulering 
- I hvilken grad vil en ændring af Lov om Finansiel Virksomhed § 24 påvirke 

forsikringsselskabernes mulighed for at drive forebyggende virksomhed, og hvordan kan 

det retspolitisk lade sig gøre? 

Økonomisk underspørgsmål 

- Hvilke incitamenter har forsikringsselskaber til at drive forebyggende virksomhed? 

Juridisk underspørgsmål 

- Hvilke konkurrenceretlige udfordringer/hensyn vil gøre sig gældende ved 

forsikringsselskabernes mulighed for forebyggelse? 

Kapitel 1 – Metode og teori 

1.1 Indledning 
Forsikringsbranchen står overfor en mulighed for at kunne redefinere deres forretningsmodel fra 

at være bygget på erstatningsudbetalinger til, at være bygget på skadesforebyggelse. Dertil 

kommer, at forsikringsselskaberne har et ønske om, at kunne drive og udvikle den forebyggende 
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virksomhed selv.1  

Som reglerne ser ud nu, giver det ikke i høj grad forsikringsselskaberne mulighed for at drive og 

udvikle forebyggende virksomhed, hverken accessorisk eller i selskabet selv, herefter in-house. 

Lige nu ligger et lovforslag til behandling i Folketinget, der potentielt kan påvirke 

forsikringsselskabernes mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed.  

Grundet forsikringsselskabernes manglende mulighed for at drive og udvikle forebyggende 

virksomhed, er forsikringsbranchen nødsaget til at indgå aftaler med supplerende virksomheder, 

der kan have forebyggende karakter.  

I forbindelse med EU-konformiteten i bl.a. det forelagte lovforslag, lægger disse aftaler og 

forsikringsselskabernes potentielle mulighed for, at drive og udvikle forebyggende virksomhed op 

til en vurdering af, hvilke EU-konkurrenceretlige hensyn forsikringsselskaberne skal være 

opmærksomme på, samt hvilke incitamenter forsikringsselskaberne har til at drive og udvikle 

forebyggende virksomhed.  

Forsikringsselskaberne er underlagt restriktive solvenskrav efter Solvens ll direktivet og Solvens ll 

forordningen, hvorfor en mulig løsning for at efterkomme forsikringsselskabernes ønske om at 

drive og udvikle forebyggende virksomhed skal findes i samspillet mellem de EU-

konkurrenceretlige hensyn, Solvens ll direktivet- og forordningen og nationalret, for at opnå de 

økonomiske fordele der kan være ved at udvide forsikringsselskabernes kerneområde.  

 

1.2 Afgrænsning 
Grundet nationalrettens område, afgrænses der i denne afhandling fra alle regler i Lov om 

Finansiel virksomhed udover § 24, herefter FIL. Dette gøres som led i behandlingen af lovforslag 

nr. L 118, der netop søger at dele forsikringsselskaber fra øvrige finansielle virksomheder. 

Analysen begrænses nationalretligt dermed til FIL § 24 sammenholdt med lovforslag nr. L 118 §§ 

24, 29, 29 a og 29 b. 

I forbindelse med behandling af EU-rettens forhold til nationalret begrænses analysen til Solvens ll 

direktivet, Solvens ll forordningen og TEUF artikel 101 og 102. Der afgrænses i denne afhandling 

 
1 Fra erstatninger til forebyggelse: Forsikringsbranchen satser på ret til selv at levere fremtidigt hovedprodukt 
(finanswatch.dk) (besøgt 12-05-2022) 

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article13305969.ece
https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article13305969.ece
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derfor, grundet EU-konformiteten, fra at benytte nationale konkurrenceregler i større omfang til 

analysen. I forbindelse hermed behandles markedet for forsikringsselskaber, hvorfor afhandlingen 

afgrænses fra alle andre regler i Solvens ll direktivet end artikel 16, 18, 275 og 276, samt Solvens ll 

forordningens artikel 1, nr. 53. 

Der vil naturligt være noget data, som behandles i forbindelse med forsikringsselskabernes 

mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed. Denne data bliver kort nævnt i 

analysen, men der afgrænses i afhandlingen fra at behandle persondataretten på nationalt-, samt 

EU-plan. 

Den økonomiske analyse benytter bl.a. den induktive metode gennem et spørgeskema udarbejdet 

i forbindelse med denne afhandling. Spørgeskemaet er sendt til og besvaret af LB Forsikring og 

tilkendegiver LB Forsikrings holdninger og ønsker. Disse svar findes at være fyldestgørende for 

hele forsikringsbranchen, da LB Forsikring har samarbejdet om svarene med 

brancheorganisationen Forsikring og Pension, hvorfor der afgrænses fra andre 

forsikringsselskabers deltagelse i spørgeskemaet. 

I forbindelse med PA-teorien benyttes den udelukkende på forholdet mellem forsikringsselskab og 

forsikringstager. Grundet afhandlingens omfang afgrænses der fra at foretage en komparativ 

analyse i forbindelse med transaktionsomkostningsteorien. 

 

1.3 Struktur/Preface 
Både den juridiske, økonomiske og integrerede analyse vil behandle forsikringsselskabernes 

mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed ved gældende ret, lovforslag nr. L 118 

og ved et fiktivt scenarie, hvor forsikringsselskaberne får mulighed for at drive forebyggende 

virksomhed gennem accessoriske virksomheder eller in-house i samspil med EU-retten. 

Samtidig behandles den samarbejdsaftale, der foreligger mellem Alm Brand Forsikring og G4S. 

Aftalen er af betydning, da det anses at være et produkt med forebyggende karakter mod 

eksempelvis indbrud, hvorfor dette kan betragtes som værende én af de forebyggende løsninger, 

som forsikringsselskaber ønsker at drive selv. Aftalen vil i denne afhandling være repræsentativ for 

de supplerende aftaler der understøtter forsikringsbranchen.  
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1.4 Synsvinkel 
Synsvinklen, ud fra hvilken en analyse foretages på baggrund af en problemstilling, er et vigtigt 

redskab til at forstå og vurdere, hvordan analysen – såvel den juridiske analyse som den 

økonomiske og integrerede analyse former sig og i hvilken grad problemstillingen besvares 

tilfredsstillende. Synsvinklen er derfor et værktøj, hvormed problemstillingen ikke kan misforstås, 

således at analysen bliver fyldestgørende.2 

Afhandlingens synsvinkel vil som udgangspunkt være ud fra et virksomhedsperspektiv, hvor det 

konkret undersøges, hvordan en ændring i FIL § 24 vil påvirke forsikringsselskaberne, og hvilke 

incitamenter der ligger til grund for et ønske om en sådan ændring. Denne synsvinkel danner som 

udgangspunkt rammen for analysen, hvorfor det også juridisk vil blive vurderet, hvilke 

konkurrenceretlige hensyn efter EU-rettens regler om konkurrencebegrænsende adfærd i TEUF 

artikel 101 og forbuddet mod at misbruge en dominerende stilling i TEUF artikel 102, der skal 

tages i betragtning i forhold til forsikringsselskabernes mulighed for at drive og udvikle 

forebyggende virksomhed. Dette sammenholdt med de mere restriktive krav, som finansielle 

institutioner er underlagt, herunder Solvens ll direktivet og Solvens ll forordningen.  

Det kan dog ikke undgås at have en samfundsmæssig karakter i forhold til de juridiske og 

økonomiske aspekter i afhandlingen. Hertil kommer, hvordan loven bør være i et samspil mellem 

nationalret og EU-ret i henhold til at efterkomme potentielle samfundsmæssige interesser. 

 

1.5 Case beskrivelse 

I henhold til Lov om Finansiel Virksomhed, er det beskrevet i § 24, hvordan pengeinstitutter, 

realkreditinstitutter og forsikringsselskaber må drive accessorisk virksomhed. Det er foreskrevet, 

at disse former for virksomheder må drive accessorisk virksomhed til den branche de er godkendt 

til, dvs. forsikringsselskaber må drive en accessorisk virksomhed, der lægger sig op ad deres 

naturlige forsikringsvirksomhed eller i forlængelse heraf, jf. FIL § 24.  

 

En ændring til lige netop FIL § 24 er iværksat hos Folketinget, hvor 1. behandling fandt sted 22. 

februar 2022. Det er hos forskellige forsikringsselskaber, herunder LB Forsikring, en ændring, der 

kan ændre deres mulighed for at udvikle en forretningsmodel, der bygger på skadesforebyggelse, 

 
2 Tvarnø, Christina D. & Denta, Sarah M., 2015 ”Få Styr på Metoden” 1. udgave, side 143 
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fremfor skadeserstatning.3 

 

En ændring af FIL § 24 kan gøre det muligt for forsikringsselskaberne at implementere en mere 

udviklingsparat forretningsmodel, der kan følge med den teknologiske og digitale udvikling og give 

forsikringsselskaberne mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed – enten som 

accessorisk virksomhed ved eksempelvis udvikling af forebyggende løsninger og services, eller in-

house i forbindelse med at begrebet ”forsikringsvirksomhed” ikke er til hinder for, at selskabet kan 

drive anden virksomhed end hvad de er godkendt til. En ændring af FIL § 24, hvor 

forsikringsselskaber potentielt kan få mulighed for at drive forebyggende virksomhed, vil 

naturligvis give forsikringsselskaberne mulighed for at styrke deres koncepter, men åbner samtidig 

op for en vurdering af de konkurrenceretlige hensyn, der måtte gøre sig gældende efter TEUF 

artikel 101 og 102.  

Denne afhandling forsøger at belyse de incitamenter, der ligger til grund for 

forsikringsselskabernes ønske om at drive forebyggende virksomhed frem for kun 

erstatningsvirksomhed, de EU-konkurrenceretlige hensyn, der skal tages højde for i forbindelse 

hermed, samt hvordan det kan lade sig gøre for forsikringsselskaber at få lov til at drive 

forebyggende virksomhed i overensstemmelse med gældende ret og EU-retten ud fra de 

restriktive krav, som forsikringsselskaber er underlagt, herunder solvenskravet i Solvens ll 

direktivet.  

 

1.6 Juridisk metode 

Når det juridisk i denne afhandling skal undersøges i hvilken grad en ændring af Lov om Finansiel 

Virksomhed § 24 vil påvirke forsikringsselskabernes mulighed for at drive og udvikle forebyggende 

virksomhed, og hvordan det retspolitisk kan lade sig gøre, vil den juridiske problemstilling blive 

forsøgt belyst gennem den retsdogmatiske analyse.  

Når den juridiske problemstilling skal analyseres, sker det ved en retsdogmatisk analyse. Denne 

analysemodel er delt op i henholdsvis en forståelse for retskildelæren og den retsdogmatiske 

metode.4 

 
3 Bilag 1: Fra erstatninger til forebyggelse: Forsikringsbranchen satser på ret til selv at levere fremtidigt hovedprodukt 
(finanswatch.dk) (besøgt 24-02-2022) 
4 Tvarnø, Christina D. & Denta, Sarah M., 2015 ”Få Styr på Metoden” 1. udgave, side 49 

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article13305969.ece
https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article13305969.ece
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1.6.1 Retskildelæren 

Retskildelæren er en måde at forstå, kategorisere og fortolke de juridiske retskilder, der ligger til 

grund for en konklusion vedrørende en juridisk problemstilling.5 

For at undersøge de juridiske aspekter af en given case, inddeles retskilderne således i 1) 

Regulering, 2) Retspraksis, 3) Retssædvaner og 4) Forholdets natur.6 I denne afhandling er det 

særligt væsentligt at undersøge regulering på området i form af gældende ret i FIL § 24, i forhold 

til lovforslag nr. L 118 og derudover EU-regulering i form af TEUF artikel 101 og 102, Solvens ll 

direktivet og Solvens ll forordningen samt meddelelser. Retskildelæren giver en forståelse af, 

hvordan juridiske problemstillinger skal behandles ud fra de givne retskilder, og hvordan disse skal 

fortolkes, så der ved den retsdogmatiske analyse opnås samme de lege lata ved lignende 

problemstillinger.7 

1.6.2 Regulering  

Begrebet regulering bygger på de grundlæggende regelsæt, der er loven. Hvad enten det er 

nationalret eller EU-ret.8  

I denne afhandling vil national regulering i form af FIL § 24 og ændring til dette i lovforslag nr. L 

118 blive behandlet, såvel som regulering i EU-retten, hvor sekundærregulering i form af Solvens ll 

direktivets og Solvens ll forordningens regler om og definitioner af forsikringsselskabers solvens og 

accessoriske virksomheder behandles i relation til nationalretten. Derudover vil primærretten i 

form af de konkurrenceretlige hensyn i TEUF artikel 101 og 102 belyses i forbindelse med 

forsikringsselskabers mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed.  

I retskildelæren hersker ikke som udgangspunkt en rangorden mellem regulering og retspraksis9, 

men reguleringsbegrebet bygger på en rangorden mellem de forskellige lovgivninger, hvor 

eksempelvis EU-retten, som i denne afhandling bliver behandlet i relation til de nationalretlige 

regler, har forrang for nationalret.10 

Retskilden regulering vil derfor i denne afhandling behandles ud fra primærreguleringen i EU- og 

 
5 Tvarnø, Christina D. & Denta, Sarah M., 2015 ”Få Styr på Metoden”, 1. udgave, side 51 
6 Ibid., side 36-37 
7 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth, 2017 ”Retskilder og Retsteorier”, 5. udgave, side 29 
8 Tvarnø, Christina D. & Denta, Sarah M., 2015 ”Få Styr på Metoden”, 1. udgave, side 36 
9 Ibid., side 33 
10 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, 2017 ”Ruth, Retskilder og Retsteorier”, 5. udgave, side 33 
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EUF traktaten, bindende sekundærregulering i form af Solvens ll direktivet og Solvens ll 

forordningen, soft law i form af meddelelser, samt nationalregulering i FIL § 24 og lovforslag nr. L 

118. 

I denne afhandling vil EU-retten som udgangspunkt blive behandlet i forhold til en ændring i den 

nationale lovgivning. Dertil kommer forståelsen for, at regulering som retskilde indeholder et 

hierarki, hvor EU-retten har forrang for national ret. Dette skyldes principperne i lex-reglerne, hvor 

EU-retten er lex superior.11 

1.6.3 Retspraksis 

Ved retspraksis forstås de domme, der er blevet afsagt i forbindelse med løsningen af juridiske 

problemstillinger, som fremadrettet kan bruges i lignende sager. Dermed kan regler udledes af en 

tidligere afsagt dom vedrørende en lignende juridisk problemstilling.12 

Når det kommer til at bruge domme som analyseværktøj i forbindelse med en juridisk 

problemstilling, skal der kigges på den generelle regel, der lægges til grund for afgørelsen i den 

forestående problemstilling. Denne regel kaldes dommens ratio decidendi.13 I dansk ret benyttes 

begrebet obiter dictum som udgangspunkt ikke ofte, men i EU-retten bliver der ofte udtalt obiter 

dictum. Obiter dictum defineres ved udtalelser i forbindelse med afgørelsen, men som ikke har 

haft direkte virkning på afgørelsen i sagen.14 

Retspraksis vil i denne afhandling benyttes til at vurdere de konkurrenceretlige hensyn 

forsikringsselskaberne skal være opmærksomme på i forbindelse med deres supplerende aftaler 

og deres ønske om selv at kunne drive og udvikle forebyggende virksomhed. Hertil kommer en 

ordlyds- og formålsfortolkning af EU-domstolens præmisser, der ligger til grund for afgørelsen. 

 

1.6.4 Retssædvaner 

Ved retssædvaner forstås de branchekutymer, der kan danne grundlag for en retsforståelse 

indenfor et givent felt. Det betyder således, at der ikke nødvendigvis er retskilder, der beskriver 

reglerne på området, men at en særlig handlemåde i branchen har medført, at denne tolkes som 

 
11 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth, 2017 ”Retskilder og Retsteorier”, 5. udgave, side 48 
12 Ibid., side 141 
13 Ibid., side 142 
14 Ibid. 
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værende korrekt og retsligt bindende.15 Retssædvaner er en hyppig retskilde i nationalret, hvor 

disse vaner over en længere periode har skabt en måde hvorpå en branche kan bygge sin 

virksomhed omkring.16 

I EU-retten er benyttelsen af retssædvaner som retskilde ikke hyppigt udbredt, da en regels 

manglende benyttelse over en længere periode ikke gør den ubrugelig.17 

Retssædvaner vil i denne afhandling ikke blive behandlet i høj grad, da problemstillingen tager 

udgangspunkt i forsikringsselskabernes nuværende muligheder efter FIL § 24, men særligt deres 

potentielle fremtidige muligheder ved en ændring i national lovgivning. Dette sammenholdt med 

de EU-konkurrenceretlige hensyn, der skal tages højde for ved forsikringsselskabernes nuværende 

muligheder for forebyggende virksomhed og deres muligheder ved en ændring i 

forsikringsselskabernes favør. 

1.6.5 Forholdets natur 

Ved den retsdogmatiske analyse og dermed retskildelæren forstås forholdets natur som den 

retskilde, hvor jura-kyndige, herunder dommere kan lade sig inspirere af forskellige overvejelser, 

som i bund og grund er frie og bunder i den juridiske kulturtradition.18  

I nationalret bliver denne retskilde benyttet, såfremt det ikke med sikkerhed kan løses ud fra 

regulering, retspraksis eller retssædvaner.19 Da denne afhandling bygges op om en vurdering af 

forsikringsselskabernes muligheder for at drive forebyggende virksomhed og de dertil EU-

konkurrenceretlige hensyn, der må tages i forbindelse hermed, findes det ikke i høj grad relevant 

at benytte denne retskilde yderligere i analysen. 

1.6.6 EU-rettens retskilder 

I denne afhandling bliver den forelagte problemstilling vedrørende en ændring i FIL § 24 

analyseret ud fra et EU-retsligt perspektiv i forhold til nationalretten. Dertil kommer, at den 

retsdogmatiske analyse må tage afsæt i de omhandlende nationale retskilder med de EU-retslige 

 
15 Ibid., side 168 
16 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth, 2017 ”Retskilder og Retsteorier”, 5. udgave, side 169 
17 Ibid., side 172 
18 Ibid., side 192 
19 Ibid. 
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retskilder som primært analyseværktøj for at belyse de EU-konkurrenceretlige problemstillinger 

denne ændring i nationalret kan medføre. 

Når denne problemstilling skal analyseres, vil det ske ved at analysere de forskellige retskilder i EU-

retten, herunder Solvens ll direktivet, Solvens ll forordningen, EUF-traktaterne samt retspraksis i 

form af afsagte domme ved EU-domstolen. 

Der hersker ikke et hierarki mellem retskilderne i nationalret, jf. ovenstående.20 I EU-retten er 

retskilderne dog hierarkisk inddelt.21 De EU-retslige retskilder kan således inddeles i forskellige 

klassificeringer og hierarkier, hvor 1) Primærregulering består af de grundlæggende regler 

beskrevet i EU-, EUF-traktaterne og Chartret om grundlæggende rettigheder, 2) 

Sekundærregulering består af direktiver, forordninger og afgørelser, 3) Soft law består af ikke-

bindende sekundærregulering såsom meddelelser, 4) Praksis herunder EU-Domstolens praksis, 5) 

Folkeret som EU er indblandet i.22 

Denne inddeling i et retskildehierarki betyder, at nogle af retskilderne i EU-retten vægter højere 

end andre. Dertil kommer at eksempelvis primærretten vægter højere end 

sekundærreguleringen.23 Retskilderne der falder ind under sekundærreguleringen er beskrevet i 

TEUF artikel 288.24 

Der vil derfor i denne afhandling blive taget udgangspunkt i primærretten ved brug af TEUF-

traktaterne, navnlig TEUF artikel 101 og TEUF artikel 102 til at belyse hvilke EU-konkurrenceretlige 

hensyn forsikringsselskaberne skal tage i forhold til deres mulighed for at drive og udvikle 

forebyggende virksomhed i forbindelse med gældende nationalret og en ændring af gældende 

nationalret.25 

Bindende sekundærregulering vil dog i høj grad blive benyttet i form af Solvens ll direktivet og 

Solvens ll forordningen til at forstå det juridiske standpunkt for gældende nationalret i forhold til 

EU-retten, samt en ændring af gældende nationalret i forhold til EU-retten. Derudover vil 

 
20 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth, 2017 ”Retskilder og Retsteorier”, 5. udgave, side 33 
21 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth, 2016 ”EU Ret”, 7. udgave, side 125 
22 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth, 2017 ”Retskilder og Retsteorier” 5. udgave, side 98 
23 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth, 2016 ”EU Ret” 7. udgave, side 125 
24 Ibid., side 126 
25 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth, 2017 ”Retskilder og Retsteorier” 5. udgave, side 98 
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bindende sekundærregulering i form af retspraksis blive benyttet til at analysere hvilke EU-

konkurrenceretlige hensyn, forsikringsselskaberne skal være opmærksomme på i forbindelse med 

deres muligheder for ar drive og udvikle forebyggende virksomhed ved gældende ret, samt hvilke 

EU-konkurrenceretlige hensyn der skal tages i forbindelse med en ændring af gældende 

nationalret. Som supplement til primærregulering og bindende sekundærregulering, vil ikke-

bindende sekundærregulering, altså soft law, blive benyttet i form af meddelelser vedrørende 

fortolkningen af EU-reguleringen på området.26 

1.6.7 Harmonisering og EU-konform fortolkning 

EU- og EUF-traktaterne er direkte anvendelige på de respektive retsområder, hvis det 

grundlæggende udgangspunkt er, at de er præcise og ubetingede. Dette betyder imidlertid, at der 

skabes en harmoni mellem EU-retten og nationalret, hvilket kommer til udtryk i EU-konform 

fortolkning, subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet.27 

I forbindelse med benyttelsen af EU-retten til at belyse og vurdere de konkurrenceretlige hensyn 

forsikringsselskaberne må tage højde for i forbindelse med at drive og udvikle forebyggende 

virksomhed, ligger det nært at nævne, at EU-retten kan benyttes i forbindelse med en vurdering 

ud fra nationalret, da princippet om, at national lovgivning så vidt muligt skal tolkes EU-konformt 

lægger til grund for en benyttelse af EU-retten.28  Dermed er det givet, at de af EU fastsatte regler 

om forsikringsselskabers solvens og konkurrencebegrænsende adfærd kan benyttes direkte, da 

dansk lovgivning om finansielle virksomheder og Konkurrenceloven skal være direkte konform 

med EU-rettens regler, jf. TEU art. 4, stk. 3 og TEUF art. 288.29 

1.6.8 Den retsdogmatiske metode 

Denne afhandling vil belyse og vurdere problemstillingen ved en retsdogmatisk analyse, og 

herunder ved at bruge fremgangsmåden ved den retsdogmatiske metode for at belyse faktum, 

retsfaktum, jus og retsfølge.30 

I denne afhandling vil de faktiske omstændigheder, der ikke har betydning rent juridisk, blive 

sammenholdt med retsfaktum og jus, hvilket vil give en indikation af hvilken retsfølge den givne 

 
26 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth, 2016 ”EU Ret” 7. udgave, side 126 
27 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth, 2017 ”Retskilder og Retsteorier” 5. udgave, side 99 og 113 
28 Ibid., side 115-116 
29 Ibid., side 116 
30 Tvarnø, Christina D. & Denta, Sarah M., 2015 ”Få Styr på Metoden” 1. udgave, side 51 
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problemstilling lægger op til.31 Denne metode kategoriserer de retskilder, der anvendes til at 

analysere problemstillingen, hvilket giver en overordnet forståelse for, hvilke retskilder der 

indledningsvist skal undersøges for at forsøge at nå frem til retsfølgen.32 

 

1.7 Økonomisk metode 

Den økonomiske del af afhandlingen tager udgangspunkt i det neoklassiske forskningsprogram.33 

Analysen vil således gøre brug af både den deduktive metode, hvor anvendelse af økonomiske 

teorier skal bistå analysen og suppleres samtidig af den induktive metode, som har til formål at 

give et indblik fra et virksomhedsperspektiv og et samfundsmæssigt synspunkt gennem en række 

spørgsmål besvaret af et forsikringsselskab i samarbejde med en brancheorganisation.34 

 

1.7.1 Principal-agent modellen 

Principal-agent teorien, herefter PA, analyserer forholdet mellem en principal og en agent. Dette 

gøres ved at man eksplicit studerer, hvorledes relationen mellem en principal og en agent 

kontraktmæssigt er og yderligere, hvordan den kan og bør være.35 En principal og en agent forstås 

som forholdet mellem eksempelvis en arbejdsgiver og en arbejdstager eller aktionærer og 

virksomhedsledelse.36  Eksempler er der mange af. Det vigtigste er at forstå, at PA-teori 

beskæftiger sig med forholdet mellem to ”parter” der indgår kontrakt sammen.37  

PA-teorien fokuserer særligt på situationerne, hvor der forekommer forskellige typer af 

informations-asymmetri imellem parterne. 38 Dette forekommer i situationer, hvor det 

forudsættes, at principalen har mindre information om agentens handlinger end agenten selv har, 

hvilket vil sige at agenten kan handle i egen interesse (diskretionært) uden at det opdages af 

principalen. 39 Disse situationer kan opstå på mange måder, men aktuelt for denne afhandling 

 
31 Ibid. 
32 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth, 2017 ”Retskilder og Retsteorier”, 5. udgave, side 30 
33 Knudsen, Christian, 1997 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 2, 2. udgave, side 44 
34 Knudsen, Christian, 1994 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 1, 2. udgave, side 34-36 
35 Knudsen, Christian, 1997 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 2, 2. udgave, side 164 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
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opstår de også ved at principalen ikke direkte og omkostningsfrit kan observere agentens 

handlinger.40 

Dette problem forsøger PA-teorien at løse ved at analysere, hvorledes der kan udformes en 

incitamentsforenelig kontrakt mellem parterne.41 Incitamentsforenelige kontrakter er udformet i 

sådan et omfang, at de bedst muligt får agenten til at handle i egeninteresse på en sådan måde, at 

det stemmer overens med principalens interesser.42 

I denne afhandling vil PA-teorien blive brugt til at vurdere det kontraktmæssige forhold, 

forsikringsselskaberne har med deres forsikringstagere.  

 

1.7.2 Incitamentsforenelighed 

Ved incitamentsforenelighed fokuseres der i PA-teorien på, hvordan man i en situation, hvor der 

findes asymmetrisk information og man har med nyttemaksimerende parter at gøre, kan udforme 

en kontrakt der er optimal for begge parter – en incitamentsforenelig kontrakt.43 Målsætningen 

for en incitamentsforeneligkontrakt er at forventningsafstemme principalens og agentens 

interesser. I praksis er det principalens opgave at løfte kontrakten mellem parterne ved at 

udforme en kontrakt, der giver incitament til at agentens adfærd nogenlunde svarer til den adfærd 

principalen forventer, at agenten udviser.44 

Forsikringskontrakter er faktiske eksempler på incitamentsforenelige kontrakter. Typisk for 

eksempelvis indboforsikringer findes der ”klausuler”, der skal give forsikringstageren incitamenter 

til at handle forsvarligt, ved eksempelvis at låse døren efter sig, sammenlignet med en situation, 

hvor forsikringstageren har fuld dækning ved indbrud og ingen incitamenter til at handle 

forsvarligt, altså undlade at låse døren efter sig, fordi man alligevel får fuld dækning. Disse 

”klausuler” kan have karakter af bl.a. selvrisikoer i indboforsikringer eller reduktion ved opnåelse 

af elitebilist i bilforsikringer. 

Formålet med ”klausulerne” giver forsikringstageren incitament til at agere ansvarligt og mindske 

 
40 Knudsen, Christian, 1997 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 2, 2. udgave, side 164 
41 Ibid., side 164-165 
42 Ibid., side 165 
43 Ibid., side 168 
44 Ibid. 
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de inefficienser, der kan opstå som konsekvenser af asymmetrisk information ved moral hazard 

(skjulte handlinger) problemet.45 

Samme incitamentsforenelige kontrakter findes også i den måde man designer aflønningssystemer 

på. Hvor man i eksempelvis ansættelseskontrakter typisk har et aflønningssystem, der søger at 

gøre den ansattes løn afhængig af resultater eller ansattes handlinger.46 

Meningen bag incitamentsforenelige kontrakter er at allokerer noget af risikoen fra principalen 

over til agenten. Agenter er ikke altid villige til at bære samme risiko som principalen og er derfor 

risikoaverse, hvorfor selve opgaven i en incitamentskontrakt består i at finde det trade-off, hvor 

agenten påtager sig en del af risikoen.47 

Det vil i denne afhandling blive analyseret og vurderet, hvorvidt 

incitamentsforenelighedskontrakter bliver fleksible i forhold til designet mellem forsikringsselskab 

og forsikringstager. Dette med henblik på at vurdere forsikringsselskabernes mulighed for at drive 

forebyggende virksomhed.  

1.7.3 Adverse Selection og Moral Hazard 

Når der i PA-teorien beskæftiges med asymmetrisk information, så refereres der til to forskellige 

principper; Adverse Selection og Moral Hazard.48 

Adverse selection (skjult information) er et alment kendt problem fra forsikringsbranchen og 

hentyder til det fænomen at den del af befolkningen, der vælger at købe forsikring ikke er en 

tilfældig gruppe af mennesker, men en gruppe af mennesker der har en forventning om, at de kan 

opnå en forsikringsudbetaling på over gennemsnittet fra forsikringsselskabet.49  

Dette kan eksempelvis være en gruppe af mennesker der er i højrisiko og derfor gerne vil tegne en 

livsforsikring hos et forsikringsselskab. De mennesker besidder muligvis privat information om 

deres helbred, som forsikringsselskabet ikke kan observere og på den måde har højrisikogruppen 

af mennesker selekteret sig selv til forsikringsselskabets tilbud om at tegne en livsforsikring.50 

 
45 Knudsen, Christian, 1997 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 2, 2. udgave, side 168-169 
46 Ibid., side 169 
47 Ibid., side 169-170 
48 Ibid., side 165 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
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Adverse selection problemet kan karakteriseres som et ex ante eller prækontraktuelt problem, 

dvs. at den asymmetriske information eksisterede allerede inden tegningen af forsikringen. Det er 

imidlertid et problem forsikringsselskaber er klar over, hvorfor forsikringsselskaberne til en grad vil 

forsøge at ”screene” deres forsikringstagere bl.a. ved at i dette eksempel at kræve 

lægeerklæringer osv. Det forholder sig sådan, at det altid vil være svært og kræve en større 

omkostning, at skaffe alt den nødvendige information en forsikringstager kunne tilbageholde. 

Årsagen til adverse selection er netop den manglende observerbarhed af forsikringstagerens 

private information.51 Forsikringsselskaber kan derfor være tvunget til at finde på andre løsninger 

end overvågning. 

Moral Hazard (skjult handling) er den anden type af asymmetrisk information og karakteriseres 

ved at være af ex post eller postkontraktuel karakter. Det betyder, at forsikringstageren kan 

foretage handlinger efter kontraktens indgåelse, der pga. den asymmetriske information kan 

skjule, at den foretaget handling ikke var i overensstemmelse med den indgåede kontrakt og 

handlede udenfor/imod forsikringsselskabets interesser.52 

Ligeledes stammer Moral Hazard begrebet fra forsikringsbranchen og bruges ofte om situationer, 

hvor forsikringstageren vil have tendens til at agere mindre forsigtigt i en situation, hvor 

forsikringstageren ved, at de er forsikret og kan få større udbetalinger fra forsikringsselskabet.53 

Begreberne adverse selection og moral hazard er i teorien umiddelbart nemme at differentiere fra 

hinanden, dog i praksis viser det sig imidlertid at være sværere end i teorien.54 

Denne differentiering vil blive vurderet og analyseret og i forlængelse af den forestående 

problemstilling vil det blive vurderet i denne afhandling, om forsikringsselskabernes mulighed for 

at drive og udvikle forebyggende virksomhed helt eller delvist kan udelukke den asymmetriske 

information. 

1.7.4 Transaktionsomkostningsteorien 

Ronald Coase skrev i 1937 artiklen ”The Nature of the Firm”, hvori han søgte at svare på 

spørgsmålet om: ”hvorfor virksomheder eksisterer” og ”hvad bestemmer virksomhedens størrelse 

 
51 Knudsen, Christian, 1997 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 2, 2. udgave, side 165 
52 Ibid., side 167 
53 Ibid. 
54 Ibid., side 168 
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eller grænserne for dens størrelse”. Oliver Williamson præsenterede derefter for første gang 

transaktionsomkostningsteorien med udgangspunkt i Coases artikel, som et forskningsprogram.55  

Umiddelbart tager transaktionsomkostningsteorien afstand fra den ortodokse neoklassiske teori, 

hvor transaktionsomkostningsteorien ikke har udgangspunkt i ordninger med stabile og 

paretooptimale ligevægtstilstande.  Transaktionsomkostningsteorien har derfor sit udgangspunkt i 

suboptimale ordninger med eksempelvis forskellige former for koordinationssvigt, bl.a. 

markedssvigt.56  

Williamson interesserede sig primært for markedssvigt, der medførte at virksomheder erstattede 

markedstransaktioner med interne, administrativt organiserede transaktioner.  

Transaktionsomkostningsteoriens formål søger derfor ikke blot at forklare, hvorfor nogle 

transaktioner ændres fra at være markedstransaktioner til at foretages som internt organiserede 

transaktioner, men også at forklare skiftet fra én organisationsform til en anden. Det var først 

senere, da Williamson præsenterede vertikal integration, at transaktionsomkostningsteorien 

kunne benyttes som et egentligt forskningsprogram.57 Hertil omtaler Williamson således, at den 

optimale løsning på transaktionsomkostninger skal findes i virksomhedernes governance 

structure.58  

Transaktionsomkostninger er alle de omkostninger forbundet med kontraktpartnere, forhandling, 

kontraktudformning, overvågning og håndhævelse af kontraktvilkårene. 

Transaktionsomkostningsteorien arbejder ud fra 2 betingelser. Williamson argumenterer således 

for 2 menneskelige adfærdsbetingelser for transaktionsomkostninger:59 

1. Økonomiske agenter er begrænset rationelle 

2. Økonomiske agenter er opportunistiske 

De to antagelser udgør transaktionsomkostningsteoriens hårde kerne, hvorfor der ikke kan 

ændres på disse antagelser, når teorien skal anvendes.  

 
55 Knudsen, Christian, 1997 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 2, 2. udgave, side 208 
56 Ibid., Side 206-209 
57 Ibid., side 209 
58 Ibid., side 210 
59 Ibid., side 213 
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Transaktionsomkostningsteorien benytter sig af en række variabler til at definere 

beskyttelsesbæltet indenfor teorien. Disse variabler kan variere i forhold til hvilken transaktion, 

der analyseres. Williamson beskriver de 3 væsentligste variablerne som:60 

1. Frekvens hvormed en transaktion gentages 

2. Graden af usikkerhed, herunder en transaktion udføres 

3. Graden af aktivspecificitet, dvs. den grad, hvor der indgår specifik teknologi, uddannelse, 

viden eller anden form specialiserede forhold 

Særligt sidstnævnte variabel har Williamson tillagt meget vægt, hvorfor den skønnes at have størst 

betydning rent institutionelt og organisatorisk.61 Disse forudsætninger, der indgår i 

beskyttelsesbæltet kan sammenlignes med det neoklassiske program, hvorfor det også kan 

argumenteres for at transaktionsomkostningsteorien ses som en generalisering af neoklassisk 

teori.62 

Transaktionsomkostningsteoriens centrale tese består i et efficiensprincip, hvor Williamson 

formulerer det som følgende: ”transactions are assigned to and organized within governance 

structures in a discriminating (transaction-cost economizing) way”.63 Dette princip, som er 

underlagt teoriens hårde kerne og med udgangspunkt i de 3 variabler i beskyttelsesbæltet, gør det 

muligt at opstille en række forskellige transaktionssituationer, som virksomheder kan stilles 

overfor og derved kategorisere dem. Efterfølgende er det muligt for efficienstesen at udpege én af 

de mulige reguleringsrammer (governance structure), som er økonomiserende omkring den 

pågældende transaktion og er mere efficient end de andre.64 

Williamson har defineret reguleringsrammen (governance structure), som en kontraktmæssig 

ordning, der benyttes af parterne i transaktionen og som består af specificerede 

beslutningsprocedurer, når parterne skal tilpasse en kontrakt til nye og ændrede vilkår.65 

 
60 Knudsen, Christian, 1997 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 2, 2. udgave, side 215 
61 Ibid., side 216 
62 Ibid., side 215 
63 Ibid., side 217 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
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1.8 Integreret metode 

Der vil i denne afhandling blive undersøgt retspolitisk ved de lege ferenda, hvordan loven bør være 

for at imødekomme forsikringsselskabernes ønske om at drive og udvikle forebyggende 

virksomhed selv, ud fra de benyttede økonomiske teorier, metoder, undersøgelser og modeller.66 

 

Kapitel 2 - Juridisk analyse 

I Lov om Finansiel Virksomhed § 24 er det foreskrevet, at forsikringsselskaber kan drive accessorisk 

virksomhed til den type virksomhed, der er givet tilladelse til, jf. FIL § 24, stk. 1, 1. pkt. Denne 

accessoriske virksomhed indebærer bl.a. digitale løsninger, der ligger i naturlig forlængelse af den 

godkendte virksomhed, jf. FIL § 24, stk. 1, 2. pkt. Derudover foreskriver reglen, at accessorisk 

virksomhed kan drives gennem datterselskaber, jf. FIL § 24, stk. 2.  

Hvis forsikringsselskaber, som det ser ud nu, vil søge at udvikle deres forretningsmodeller over 

mod et mere forebyggende udgangspunkt, og dertil vil have produktionen og udviklingen af 

services, produkter og digitale løsninger i forsikringsselskabet, herefter defineret som in-house, er 

dette dog ikke muligt, jf. FIL § 24, stk. 1. Forsikringsselskaberne kan kun udvikle digitale løsninger, 

der er en forlængelse af eller er en naturlig del af deres allerede godkendte virksomhed, jf. FIL § 

24, stk. 1, 1. pkt. Når deres forretningsmodel bygger på skadeserstatning, har de derfor ikke 

mulighed for at udvikle forebyggende løsninger selv, jf. FIL § 24, stk. 1, 2. pkt.  

Folketinget har imidlertid haft et lovforslag om en ændring af Lov om Finansiel Virksomhed til 2. 

behandling, herefter Lovforslag nr. L 118.67 I dette lovforslag bliver der lagt op til, at § 24 i Lov om 

Finansiel Virksomhed, herefter FIL, bliver ændret fra at gælde Pengeinstitutter, realkreditinstitutter 

og forsikringsselskaber til at gælde pengeinstitutter og realkreditinstitutter.68 Hermed bliver der 

lagt op til, at FIL § 24 ikke skal omfatte forsikringsselskaber, jf. lovforslag nr. L 118 § 24, stk. 1. 

Dette vil imidlertid kunne betyde, at forsikringsselskaber får mulighed for at drive anden form for 

accessorisk virksomhed end den, de er godkendt til.69 Derudover bliver der i lovforslaget lagt op til 

 
66 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth, 2017 ”Retskilder og Retsteorier” 5. udgave, side 449 
67 Bilag 2: L 118 - 2021-22 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om 
kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og flere andre love. (Udpegelse af afviklingsmyndigheder for 
nødlidende centrale modparter og regler for livsforsikringsvirksomheder, der udbyder syge- og ulykkesforsikringer 
m.v.). / Folketinget (ft.dk) (besøgt 15-04-2022) 
68 Bilag 2 
69 Ibid., 12. pkt. 

https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L118/som_fremsat.htm
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L118/som_fremsat.htm
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L118/som_fremsat.htm
https://www.ft.dk/samling/20211/lovforslag/L118/som_fremsat.htm
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en mere specificeret gennemgang af, hvordan forsikringsselskaber kan drive accessorisk 

virksomhed. Specificeringen fremgår i lovforslagets §§ 29, 29 a og 29 b.70 

Umiddelbart vil det kunne antages, at forsikringsselskaberne kan få mulighed for at udvide deres 

nuværende forretningsmodel til, at kunne drive forebyggende virksomhed accessorisk eller in-

house. Dette betyder, at forsikringsselskaber kan opnå en mulighed for eksempelvis at udvikle 

produkter til brug for forebyggelse af skader.71 

Når det er sagt, er der stadig lagt op til begrænsninger som i den nuværende § 24 i FIL, hvilket vil 

betyde, at forsikringsselskaber generelt set ikke bliver sat i samme kategori som 

realkreditinstitutter og pengeinstitutter, men stadig er underlagt regler vedrørende hvilke typer 

accessorisk virksomhed de har tilladelse til at drive i det forelagte lovforslag, jf. lovforslag nr. L 118 

§ 29, stk. 1. Denne § 29 i lovforslaget vil imidlertid give forsikringsselskaberne lov til (som i § 24 i 

gældende ret) at drive accessorisk virksomhed, som er forbundet med den virksomhed, der er 

givet tilladelse til, herunder digitale løsninger og services, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1. Med 

dette forslag til ændring, hvor elementer af § 24 i gældende Lov om Finansiel Virksomhed er lagt 

op til at blive defineret i § 29, er der samtidig lagt op til en udvidelse af § 29, så reglerne i bund og 

grund bliver mere udtømmende.72 Dette vil betyde, at en bredere definition af accessorisk 

servicevirksomhed bliver implementeret, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 4, nr. 2. Forslaget til 

denne ændring lægger dog imidlertid op til, at denne form for servicevirksomhed skal drives 

gennem et datterselskab med begrænset hæftelse, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 4, nr. 2, hvilket 

betyder, at datterselskabets økonomi ikke må være direkte forbundet med forsikringsselskabets 

økonomi, hvis dette lovforslag bliver vedtaget som gældende ret. 

Dette vil betyde, at forsikringsselskaber får mulighed for at etablere et datterselskab, hvor der kan 

udvikles services til at drive forebyggende virksomhed, mod at forsikringsselskaberne hæfter 

begrænset, såfremt dette lovforslag bliver vedtaget, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 4, nr. 2.  

 
70 Bilag 2, 14. pkt. 
71 Bilag 1: Fra erstatninger til forebyggelse: Forsikringsbranchen satser på ret til selv at levere fremtidigt hovedprodukt 
(finanswatch.dk) (besøgt 15-05-2022) 
72 Bilag 2, 14. pkt. 

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article13305969.ece
https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article13305969.ece
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Udover forslaget til § 29, er der yderligere lagt op til en udvidelse af § 29 gennem §§ 29 a og 29 

b.73 

§ 29 a fremsætter en regel, som midlertidigt giver forsikringsselskaber lov til at drive anden 

virksomhed, såfremt dette er med henblik på at afvikle eller sikre eksponeringer, som forud er 

indgået af forsikringsselskabet, jf. lovforslag nr. L 118 § 29 a, 1. pkt.  

Forslaget til ændringen af lovgivningen lægger derudover op til, at § 29 b skal inddrages.74 Dette vil 

betyde, at forsikringsselskaber kan få mulighed for at drive anden virksomhed i fællesskab med 

andre, såfremt de kumulative betingelser i reglen er opfyldt, jf. lovforslag nr. L 118 § 29 b, stk. 1, 

nr. 1-3. Såfremt lovforslag nr. L 118 bliver vedtaget, fremgår det af ordlyden, at 

forsikringsselskaber får mulighed for at drive anden virksomhed i fællesskab med andre 

virksomheder, såfremt forsikringsselskaberne ikke har bestemmende indflydelse på den drevne 

virksomhed, at forsikringsselskabet ikke driver virksomheden i fællesskab med andre finansielle 

virksomheder, herunder forsikringsselskaber og at den anden virksomhed drives i et andet selskab 

end forsikringsselskabet, jf. lovforslag nr. L 118 § 29 b, stk. 1, nr. 1-3. Dertil kommer, at der skal 

være begrænset hæftelse i det andet selskab, såfremt forsikringsselskaberne driver virksomhed 

efter § 29 b, stk.1, nr. 3. 

I henhold til lovforslag nr. L 118 §§ 29, 29 a og 29 b, må det betragtes, at bestemmelserne i § 29 b, 

stk. 1, nr. 2 lægger op til, at konkurrencereglerne, herunder EU’s regler mod 

konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling i TEUF artikel 101 og 102 er 

taget til efterretning. Det kan udledes, at der må foreligge nogle hensyn i forbindelse med 

ordlyden i denne regel, hvor formålet kan vurderes at have karakter af forbrugerbeskyttelse, samt 

en vis sikring af konkurrencen på markedet mellem finansielle institutioner, jf. lovforslag nr. L 118 

§ 29 b, stk. 1, nr. 1-3. Det vurderes, at der er lagt op til, at forsikringsselskaber efter denne 

bestemmelse er underlagt et strengere krav i forbindelse med at indgå samarbejder med andre 

finansielle institutioner. 

  

 
73 Bilag 2, 15. pkt. 
74 Ibid. 
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2.1 Gældende ret 
I denne sag om en ændring af FIL § 24, er de faktiske omstændigheder som det ser ud nu, at 

forsikringsselskaber kategoriseres sammen med pengeinstitutter og realkreditinstitutter, og 

dermed har samme begrænsninger som disse former for virksomhed, jf. FIL § 24, stk. 1. Derudover 

er det ikke muligt for forsikringsselskaber at udvikle en forretningsmodel, der bygger på 

skadesforebyggelse, frem for deres nuværende forretningsmodel, der bygger på 

skadeserstatning.75 Dette skyldes, at FIL udelukker finansielle virksomheder, herunder 

forsikringsselskaber fra at drive anden accessorisk virksomhed, som ikke ligger sig op ad deres 

godkendte brancheområde, jf. FIL § 24, stk. 1, 1. pkt. Dette betyder imidlertid, at 

forsikringsselskaberne ikke kan drive en virksomhed, som vil kunne anses for forebyggende i form 

af eksempelvis udvikling af nye digitale løsninger og services, jf. FIL § 24, stk. 1, 2. pkt.  

Som udgangspunkt bliver der i gældende ret defineret, at accessorisk virksomhed enten skal være 

forbundet med forsikringsselskabet eller være i forlængelse af deres tilladte virksomhed, jf. FIL § 

24, stk. 1, 2. pkt. Dette tyder imidlertid på, at reglerne omkring accessorisk virksomhed efter FIL § 

24 ikke er kumulative. Det fremgår af ordlyden, at den accessoriske virksomhed enten kan være 

forbundet med den tilladte virksomhed eller være i forlængelse heraf, jf. FIL § 24, stk. 1, 2. pkt. 

Imidlertid bliver der i lovforslag nr. L 118 lagt op til, at ordlyden ændres således, at reglerne bliver 

kumulative. Dette betyder, at der er lagt op til, at forsikringsselskaber kan drive accessorisk 

virksomhed, hvis denne virksomhed både er direkte forbundet med den tilladte virksomhed og er i 

forlængelse heraf, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk.1, 2. pkt. Dette er bekymringer, der deles af 

forsikringsselskaberne imellem, hvilket understøttes i høringsnotatet vedrørende lovforslaget.76 

 

Denne uddybende definition af FIL § 24, som i lovforslaget bliver behandlet i § 29 og ændringen af 

ordlyden, vil som sådan ikke give forsikringsselskaber mulighed for at drive anden accessorisk 

virksomhed, end hvad de er godkendt til. Det fremgår af høringsnotatet, at Finanstilsynets praksis 

ikke ændres i forbindelse med lovforslag nr. L 118, hvorfor den nuværende praksis for accessorisk 

virksomhed forbliver uændret.77 Der bliver derfor ikke lagt op til, at forsikringsselskaber kan drive 

forebyggende virksomhed i et bredere omfang end de kan ved gældende ret, jf. FIL § 24, stk. 1 og 

 
75 Bilag 1 
76 Bilag 5: Høringsnotat, pkt. 2.7.2 
77 Ibid., pkt. 2.7.2 
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2, samt lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1 og 2.78 

 

Ved lovforslag nr. L 118 må det lægges til grund, at der generelt set ikke er lagt op til, at gældende 

ret på området for accessorisk virksomhed ændres mærkbart, men at FIL § 24 blot skal være mere 

konkret og defineres ud fra et bredere regelsæt i §§ 29, 29 a og 29 b, jf. lovforslag nr. L 118 §§ 29, 

29 a og 29 b.79  

Det bemærkes yderligere, at en uddybende definition af, hvad digitale løsninger kan være ikke er 

tiltænkt, da den naturlige digitale udvikling antages at være taget i betragtning.80 I henhold til 

gældende ret, er digitale løsninger og services ikke defineret konkret, hvilket lægger op til et 

fortolkningsgrundlag, hvor Finanstilsynet kan vurdere accessoriske virksomheder i form af digitale 

løsninger og services ud fra den digitale og teknologiske udvikling, jf. FIL § 24, stk. 1, 2. pkt.  

 

2.2 Solvens 
I medfør af lovforslag nr. L 118 lægges der op til en ændring af ordlyden, da ordlyden i gældende 

ret ikke er tilstrækkelig i forhold til en EU-konform fortolkning. Der er pligt til i nationalretlige 

sammenhænge at implementere EU-direktiver i lovgivningen, således at retskilderne kan fortolkes 

og benyttes korrekt, jf. TEUF art. 288.81 

Direktiver og forordninger er begge sekundærregulering efter EU-rettens retskildehierarki, og 

begge retskilder er bindende. Forordninger er bindende for alle medlemsstater i sin enkelthed, jf. 

TEUF art. 288, stk. 2. Dog bliver kompetencen for gennemførelsen og implementeringen af 

direktiver pålagt den nationalretlige instans, jf. TEUF art. 288, stk. 3. I forbindelse med 

implementeringen af disse retskilder fra EU-retten i nationalretten må principperne om 

samarbejde og harmoni mellem nationalret og EU-ret betragtes. Navnlig subsidiaritetsprincippet 

og proportionalitetsprincippet.82  

Implementeringen af Direktiv 2009/138/EF, herefter Solvens ll direktivet, i nationalret gør sig 

gældende, eftersom der af dette direktiv forekommer en harmonisering på området, hvor 

 
78 Bilag 5, pkt. 2.7.2 
79 Ibid., pkt. 2.7.3 
80 Bilag 5, pkt. 2.7.2 
81 Tvarnø, Christina D. & Nielsen, Ruth, 2017 ”Retskilder og Retsteorier” 5. udgave, side 117 
82 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth, 2016 ”EU Ret 7”. udgave, side 129 
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medlemslandene, herunder Danmark må søge at udfærdige en lovgivning, der er så EU-konform 

som muligt, herunder med en direktivkonform fortolkning i forbindelse med 

subsidiaritetsprincippet og den frie bevægelighed på det indre marked, jf. Solvens ll direktivets 

betragtning nr. 11.83  

Det må endvidere betragtes, at EU-domstolen udtalte i Harz-sagens præmis 2684, at det påhviler 

de nationale domstole at fortolke nationalret i forhold til direktivets ordlyd, jf. sag C-79/83, 

præmis 26. Dermed understreger Domstolen, at direktiver skal implementeres i nationalret i 

videst muligt omfang, specielt på harmoniserede områder indenfor det indre marked.  

Ydermere fastsættes Finanstilsynets praksis bl.a. på baggrund af de risici forbundet med 

accessorisk virksomhed som beskrevet i Solvens ll direktivets artikel 16, sammenholdt med 

direktivets bilag 1 vedrørende forsikringsklasser, sammenholdt med Solvens ll direktivets artikel 

18, jf. Solvens ll direktivets art. 16, stk. 1, litra a-c og art. 18, stk. 1.  

 

Dette lægger op til fortolkningen af nationalret ud fra et EU-retsligt udgangspunkt.  

Gældende nationalret på området forekommer vag i sin fremlægning af, hvilke accessoriske 

virksomheder forsikringsselskaber kan drive, da ordlyden må forstås som værende et valg mellem 

at accessorisk virksomhed enten kan være forbundet med eller ligge sig op ad den godkendte 

virksomhed. Dette er som sådan ikke i overensstemmelse med de foreliggende regler vedrørende 

EU-direktivers implementering i nationalret. Der er lagt op til i lovforslag nr. L 118, at en 

uddybning af forsikringsselskabers beføjelser og muligheder for at drive accessorisk virksomhed 

skal være mere EU-konform i forbindelse med at stemme overens med Solvens ll direktivets regler 

vedrørende, hvilke typer virksomheder et forsikringsselskab lovligt kan drive, jf. Solvens ll 

direktivets art. 16, stk. 1, litra a-c og art. 18, stk. 185. Artikel 18 foreskriver, at forsikringsselskaber 

udelukkende må drive forsikringsvirksomhed, og ingen anden form for virksomhed, jf. Solvens ll 

direktivet, art. 18, stk. 1, litra a. Sammenholdt med gældende nationalret på området, må det 

vurderes, hvorvidt FIL § 24, stk. 1 efterkommer reglerne på en måde, hvor fortolkningen ikke kan 

diskuteres og hvor ordlyden må antages at stemme overens med EU-direktivet. Imidlertid må det 

 
83 Direktiv 2009/138/EF, betragtning 11 
84 C-79/83, Dorit Harz mod Deutsche Tradax GmbH, Domstolens Dom af 10. april 1984, præmis 26 
85 Direktiv 2009/138/EF 
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vurderes, at det på den ene side er muligt efter FIL § 24, stk. 1, 1. pkt. for både 

forsikringsselskaber, pengeinstitutter og realkreditinstitutter at drive accessorisk virksomhed til 

det, de er godkendt til og på den anden side er definitionen af accessorisk virksomhed i FIL § 24, 

stk. 1, 2. pkt. bred i den forstand, at accessorisk virksomhed enten skal ligge sig op ad den tilladte 

virksomhed eller være i forlængelse heraf, jf. FIL § 24, stk. 1, 2. pkt.  

Dette vil imidlertid vurderes at give et fortolkningsgrundlag, som ikke er entydigt og som derfor 

ikke er i overensstemmelse med ordlyden i Solvens ll direktivets artikel 18, jf. Solvens ll direktivets 

art. 18, stk. 1, litra a.  

Sammenholdt med Kommissionens Forordning 2015/3586, herefter Solvens ll forordningen, vil det 

kunne tolkes således, at de accessoriske virksomheder, så vidt der er tale om accessoriske 

servicevirksomheder er af en karakter, hvor det bl.a. omfatter databehandlingstjenester og 

forskellige plejeydelser eller enhver anden virksomhed, som grundet dens art kan betegnes som 

værende accessorisk.87 

Dette vil på sin vis betyde, at forsikringsselskaber efter lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 4, nr. 2 vil få 

mulighed for at drive accessorisk servicevirksomhed, som defineret i Solvens ll forordningen, jf. 

Solvens ll forordningens art. 1, nr. 53. Når det er sagt, må det vurderes at FIL § 24 i den forbindelse 

ikke i sin ordlyd definerer specifikt hvilke former for accessorisk virksomhed finansielle 

virksomheder, herunder forsikringsselskaber, må drive, jf. FIL § 24, stk. 1, 2. pkt.  

Lovforslag nr. L 118 lægger derfor op til, at § 24 i gældende ret i sin helhed bliver udvidet og 

defineret i §§ 29, 29 a og 29 b, således at definitionen på accessorisk virksomhed bliver mere klar 

og i overensstemmelse med Solvens ll direktivet i den forstand, at §§ 29, 29 a og 29 b udelukkende 

omhandler forsikringsselskaber. Dertil kommer også, at der i lovforslag nr. L 118 er lagt op til en 

uddybning af, hvilke former for accessorisk virksomhed forsikringsselskaber må drive, hvilket 

derfor kunne stemme overens med både Solvens ll direktivets artikel 18, stk. 1, litra a og Solvens ll 

forordningens artikel 1, nr. 53. Dette vil have en indvirkning på selve det lovgivningsmæssige 

aspekt i forhold til fortolkning af accessorisk virksomhed i finansielle virksomheder og 

forsikringsselskaber. 

 
86 Kommissionens Forordning 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Solvens ll direktivet, artikel 1, nr. 
53 
87 Ibid., artikel 1, nr. 53 
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Dertil kommer, at der i lovforslag nr. L 118 er lagt op til, at ordlyden i § 29, stk. 1 skal ændres fra at 

accessorisk virksomhed gælder ved virksomhed drevet naturligt som en del af forsikringsselskabet 

eller i forlængelse af den godkendte virksomhed til en kumulativ bestemmelse, således at disse 

betingelser begge skal være opfyldt for at forsikringsselskaber kan drive accessorisk virksomhed, 

jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1.88 

Der er her lagt op til, at reglerne i gældende ret skal udvides i en forstand, så Solvens ll direktivet 

kan implementeres og ikke misfortolkes i forhold til nationalrettens ordlyd, jf. lovforslag nr. L 118 § 

29, stk. 1, jf. Solvens ll direktivet, art. 18, stk. 1, litra a. 

Det kan derfor diskuteres, om der i lovforslag nr. L 118 er lagt op til en lempelse af reglerne for 

forsikringsselskabernes mulighed for at drive accessorisk forebyggende virksomhed, da det 

vurderes, at lovforslaget har til hensigt at ændre gældende ret i en forstand, så EU-konformiteten 

opretholdes, og så der ikke hersker tvivl om reglerne vedrørende accessoriske virksomheder for 

forsikringsselskaber, jf. Solvens ll direktivet art. 18, stk. 1, litra a, jf. FIL § 24, stk. 1, jf. lovforslag nr. 

L 118 § 29, stk. 1.89 

Da lovforslaget lægger op til en ændring af ordlyden af FIL § 24 og derudover lægger op til ikke at 

gælde forsikringsselskaber efter FIL § 24, stk. 1, 1. pkt. for at imødekomme en EU-konform 

fortolkning af lovgivningen efter Solvens ll direktivets artikel 18, da må det vurderes, om der ligger 

fortsatte hensyn bag dette lovforslag, som ikke har til hensigt at imødekomme 

forsikringsselskabernes ønske om at få mulighed for at drive accessorisk forebyggende virksomhed 

eller drive forebyggende virksomhed in-house.90 

Det vurderes derfor, at de fremlagte hensyn må være af en karakter, der imødekommer EU-

rettens bestemmelser på en måde, hvor Lov om Finansiel Virksomhed og dennes ordlyd stemmer 

overens med hensigten i EU direktivet.91 Disse hensyn vurderes derudover at have et 

konkurrenceretligt perspektiv, da ordlyden i lovforslag nr. L 118 §§ 29, 29 a og 29 b er lagt op til at 

blive ændret, og at der i den udvidede § 29 med tilføjelse af §§ 29 a og 29 b kunne være et EU-

konkurrenceretligt hensyn.92 Dette ses bl.a. på det strengere krav i forbindelse med 

 
88 Bilag 2, 14. pkt. 
89 Ibid., 14. & 15. pkt. 
90 Bilag 1  
91 Direktiv 2009/138/EF 
92 Bilag 2, 14. & 15. pkt. 
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forsikringsselskabernes mulighed for at drive virksomhed i fællesskab med andre, jf. lovforslag nr. 

L 118 § 29 b, stk. 4, nr. 1-3. Derudover er finansielle institutioner også underlagt et solvenskrav 

efter Solvens ll direktivets artikel 275, hvilket har til hensigt at varetage forsikringsselskabernes 

kapital til at overholde et minimum, hvor forsikringstagernes forsikringskrav altid vil være sikret, jf. 

Solvens ll direktivets art. 275, stk. 1. 

2.2.1 Garantifonden  

I den juridiske analyse tages højde for de hensyn, der ligger til grund for, hvorfor gældende ret ikke 

tillader forsikringsselskaber at drive og udvikle forebyggende virksomhed. Umiddelbart synes 

forsikringstagernes krav på erstatning at være et vigtigt hensyn i forbindelse med udformningen af 

lovgivning på området, jf. Solvens ll direktivet. At give forsikringsselskaber mulighed for at drive og 

udvikle forebyggende virksomhed kommer med den naturlige risiko for, at forsikringstagerne ikke 

kan få udbetalt erstatninger grundet forsikringsselskabernes manglende likviditet, såfremt en eller 

flere af deres accessoriske virksomheder skulle blive insolvent. Dette ses bl.a. på den grønne 

omstilling, hvor virksomheder i langt højere grad bidrager til at opnå de mål sat på FN’s seneste 

klimakonference.93 Ved gældende ret kan forsikringsselskaber ikke drive virksomheder, der 

investerer i den grønne omstilling som accessorisk virksomhed. Det fremgår af Bilag 3, at dette er 

et højt prioriteret ønske fra forsikringsselskabernes side: ”For at nå målet, så er der behov for 

betydelige investeringer bl.a. fra private forsikringsselskaber og pensionsordninger.” og 

”Herudover er ejerskab med bestemmende indflydelse og drift af skov også et stort ønske, 

eftersom den grønne dagsorden spiller en stor rolle for selskabers grønne profil, jf. også 

sammenhængen med COP 26-målene.”94 

Der eksisterer dog et sikkerhedsnet i tilfældet, hvor forsikringsselskaber går konkurs. Alle 

forsikringsselskaber i EU er medlem af EU’s Garantifond, der har til hensigt at beskytte 

forsikringstagerne og deres ret til erstatning. Dette gælder dog imidlertid kun for 

skadesforsikringer og ikke SUL-forsikringer, da der er væsentlig forskel på de to typer af 

forsikringer, jf. Lov om Garantifondens § 1. SUL-forsikringer har til formål at sikre forsikringstagere 

mange år ud i fremtiden, hvor skadesforsikringer typisk løber fra år til år. Dette vil blive videre 

behandlet i den integrerede analyse. 

 
93 https://www.un.org/en/climatechange (besøgt 09-05-2022) 
94 Bilag 3 

https://www.un.org/en/climatechange
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2.3 Supplerende aftaler 
På baggrund af ovenstående vurderes det, at forsikringsselskabernes ønske, som fremlagt i Bilag 1, 

ikke vil være muligt under gældende ret eller ved lovforslag nr. L 118, hvorfor forsikringsbranchen 

på nuværende tidspunkt og fremadrettet må støttes op af aftaler med supplerende virksomheder, 

som det bl.a. ses fra interview med LB Forsikring og brancheorganisationen Forsikring & Pension, 

herefter F&P: ”Forsikringsbranchen står over for en omstilling, hvor den traditionelle 

forsikringsvirksomhed suppleres af en række digitale løsninger samt andre services…”95 

Indledningsvis skal det undersøges, hvorvidt aftaler indgået mellem forsikringsselskaber og 

supplerende virksomheder kan have konsekvenser ud fra de EU-konkurrenceretlige hensyn, der 

kan påvirke forsikringsselskabers solvens, ud fra gældende ret og ved en teoretisk ændring, hvor 

forsikringsselskaberne får mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed. 

På grund af EU-konformiteten er det nærliggende at undersøge de EU-konkurrenceretlige hensyn, 

der kan gøre sig gældende ved forsikringsselskabernes nuværende supplerende aftaler og ved det 

teoretiske scenarie, hvor forsikringsselskaberne har mulighed for at udvikle og drive forebyggende 

virksomhed. 

 

2.4 Konkurrenceret 
Forsikringsselskabernes nuværende aftaler med supplerende virksomheder vurderes ud fra de 

konkurrenceretlige hensyn efter TEUF artikel 101, og hensynene i TEUF artikel 102 vil blive 

vurderet i det teoretiske scenarie hvor forsikringsselskaber har mulighed for at drive og udvikle 

forebyggende virksomhed selv. 

 

2.4.1 TEUF artikel 101, stk. 1 

Den generelle forbudsbestemmelse mod konkurrencebegrænsende adfærd skal findes i TEUF 

artikel 101, stk. 1.96 TEUF artikel 101, stk. 1 foreskriver således, at enhver form for 

konkurrencebegrænsende adfærd, herunder samordnet praksis og aftaler mellem virksomhed, der 

kan have til formål eller til følge at skade konkurrencen på det indre marked ikke er tilladt, jf. TEUF 

 
95 Bilag 3: Interview med LB Forsikring og Forsikring & Pension 
96 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 31 
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art. 101, stk. 1.97 Det EU-konkurrenceretlige perspektiv for udformningen af § 29 i lovforslag nr. L 

118 må tages i betragtning, da dette lovforslag i sin ordlyd er lagt op til at blive ændret for at 

stemme overens med EU-retten, herunder Solvens ll-direktivet, hvilket også fremgår af 

høringsnotatet til lovforslaget.98 Lovforslag nr. L 118 giver anledning til en vurdering af risikoen 

vedrørende forsikringsselskabers supplerende aftaler/samarbejder og de EU-konkurrenceretlige 

hensyn, der kan ligge til grund herfor.  

De EU-konkurrenceretlige hensyn, der vurderes ved forsikringsselskabernes nuværende eneste 

mulighed for forebyggelse gennem supplerende aftaler, gør det sig yderligere gældende, at disse 

konkurrenceretlige hensyn må gøre sig gældende ved forsikringsselskabers mulighed for at drive 

forebyggende virksomhed gennem datterselskaber. 

Lovforslag nr. L 118 lægger imidlertid op til en ændring af FIL, hvor forsikringsselskaber får 

mulighed for at drive accessorisk servicevirksomhed gennem et datterselskab, jf. lovforslag nr. L 

118 § 29, stk. 4, nr. 2. Dette kan have en konkurrencemæssig indflydelse på måden 

forsikringsselskaber driver virksomhed, hvor de konkurrenceretlige hensyn ved aftaler mellem 

datterselskaber og moderselskaber må betragtes efter reglerne i TEUF artikel 101, stk. 1.  

Såfremt forsikringsselskaber får mulighed for at drive accessorisk servicevirksomhed gennem et 

datterselskab efter lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 4, nr. 2, vil dette give anledning til en fortolkning 

af begrebet samordnet praksis efter forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1. Såfremt 

forsikringsselskaber driver accessorisk servicevirksomhed gennem et datterselskab til bl.a. 

forebyggelse af skader eller indgår en supplerende aftale med en anden forebyggende 

virksomhed, da vil hensynet i TEUF artikel 101 om fastsættelse af priser eller 

forretningsbetingelser være nærliggende at vurdere, jf. TEUF art. 101, stk. 1, litra a.99 

Det fremgår ikke af Bilag 2, hvad de supplerende aftaler omfatter, men der foreligger eksempelvis 

en aftale mellem Alm Brand Forsikring og G4S, som omfatter indboforsikring og 

sikkerhedsløsninger i form af smart-home alarmsystemer, herefter smart-home løsninger. Denne 

aftale har forebyggende karakter i form af bedre sikring i hjemmet. Den supplerende virksomhed 

 
97 Ibid., side 32 
98 Bilag 5, punkt 2.7.2 
99 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 32 
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G4S, kunne være et eksempel på en forebyggende servicevirksomhed, som forsikringsselskaberne 

selv ønsker at drive, jf. Kapitel 1.3. 

Det bemærkes dog, at ordlyden i lovforslagets § 29, stk. 4, nr. 2 lyder, at der skal være begrænset 

hæftelse til datterselskabet. Dette beskytter imidlertid forsikringsselskabet som moderselskab, så 

ansvaret ligger hos den accessoriske dattervirksomhed og moderselskabets kapital beskyttes, så 

forsikringstagerne ikke bliver stillet ringere. Dermed må det som udgangspunkt antages, at 

datterselskabet – såfremt en overtrædelse af TEUF artikel 101 finder sted må hæfte for dette. 

Retspraksis på dette område fastsætter imidlertid, at selvom der er begrænset hæftelse for et 

datterselskab, og dette datterselskab udviser konkurrencebegrænsende adfærd, herunder 

samordnet praksis, da vil moderselskabet hæfte for dette, selvom moderselskabet ikke har haft 

kendskab til den indgåede kartelaftale eller den samordnede praksis, der måtte ligge til grund for 

sagen, jf. sag C-595/18 P.100 

Her fastslog Domstolen, at datterselskabers adfærd kan tilregnes moderselskabet i sager, hvor 

datterselskaberne udviser konkurrencebegrænsende adfærd. Dette værende selvom at 

datterselskaberne er individuelle enheder, jf. præmis 31.101 Formålet med denne præmis må have 

en afgørende virkning på udfaldet af dommen, eftersom der af ordlyden må vurderes, at 

datterselskaber i sin helhed ikke er enkeltstående juridiske enheder, når moderselskabet har en 

afgørende rolle i styringen af disse datterselskaber, jf. præmis 31.102 

I denne sag, der blev appelleret efter første afgørelse, slog EU-Domstolen fast, at Goldman Sachs 

stod med et hæftelsesansvar, jf. præmis 36.103 Her lægger Domstolen vægt på, at Retten ikke 

begik fejl, da de vurderede, at Goldman Sachs med deres indflydelse i datterselskabet må have 

haft en afgørende indflydelse på Prysmians aktiviteter.  

Det må på baggrund af denne retspraksis vurderes, at et moderselskab kan blive pålagt 

hæftelsesansvar. Dette vil i så fald betyde, at der for forsikringsselskaber kan antages at være 

risiko forbundet med muligheden for at drive forebyggende accessorisk virksomhed, både i form af 

en kapitalrisiko, men ligeledes skaber forebyggende virksomheder en risiko for, at disse kan indgå i 

 
100 C-595/18 P, The Goldman Sachs Group Inc. mod Europa-Kommissionen, Domstolens dom af 27. januar 2021 
101 Ibid., præmis 31 
102 Ibid., præmis 31 
103 Ibid., præmis 36 
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konkurrencebegrænsende aftaler, som moderselskabet må hæfte for og derved kan have en 

konsekvens for forsikringsselskabets solvens efter Solvens ll direktivet. Det må af ordlyden i 

præmis 36 kunne vurderes, at et moderselskab hæfter for et datterselskabs 

konkurrencebegrænsende aktiviteter, selvom der er begrænset hæftelse i et sådant selskab, hvor 

formålet med dette præmis må være at stadfæste udtalelsen i præmis 31 om moderselskabers 

hæftelse for datterselskaber og understrege, at et moderselskab har afgørende indflydelse på et 

datterselskab, når de besidder en mærkbar del af stemmerettighederne, jf. præmis 36.104 

Derudover bliver der i præmis 38 lagt vægt på, at formålet med denne formodning om at 

moderselskabet har haft afgørende indflydelse på datterselskabet er netop bl.a. at mindske 

konkurrencebegrænsende adfærd på det indre marked.105 Dette giver derfor en klar indikation af, 

at et EU-konkurrenceretligt hensyn, der må tages i forbindelse med forsikringsselskabers mulighed 

for at drive accessorisk virksomhed, er moderselskabets hæftelse for datterselskabets 

konkurrencebegrænsende adfærd forbudt efter TEUF artikel 101 og 102. Dette betyder, at 

forsikringsselskaber ikke kan fraskrive sig et hæftelsesansvar for deres accessoriske virksomheders 

konkurrencebegrænsende adfærd, jf. præmis 38.106  

Dette vil have en indflydelse på, hvorvidt og i hvilken grad forsikringsselskaber får mulighed for at 

udvikle forebyggende løsninger og services efter FIL § 24 og lovforslag nr. L 118 §§ 29, 29 a og 29 

b.  

Sag C-595/18 P stadfæster, at moderselskaber hæfter for datterselskabers 

konkurrencebegrænsende adfærd. Konsekvenserne ved at overtræde de EU-konkurrenceretlige 

hensyn kan have en negativ effekt på Solvens ll direktivets hensyn. Dette skyldes, at 

forsikringsselskabernes solvens vil være i øget risiko, hvis forsikringsselskabets datterselskaber 

udviser konkurrencebegrænsende adfærd, som moderselskabet skal hæfte for og derved mindsker 

Solvens ll-hensynet til forsikringstagerne efter artikel 275, jf. Solvens II direktivet art. 275, stk. 1. 

Dette indebærer, at forsikringsselskabet i højere grad vil være udsat for konsekvenserne ved 

konkurrencebegrænsende adfærd. De nuværende regler for accessorisk virksomhed understøttes 

af Solvens ll direktivets hensyn til forsikringstagerne, eftersom der af direktivets artikel 275, stk. 1 

 
104 C-595/18 P, The Goldman Sachs Group Inc. mod Europa-Kommissionen, Domstolens dom af 27. januar 2021, 
præmis 36 
105 Ibid., præmis 38 
106 Ibid., præmis 38 
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fremgår, at forsikringskrav har forrang for andre fordringer mod forsikringsselskabet.107 Heri kan 

det tolkes, at det absolutte hensyn for forsikringsselskaber ligger hos forsikringstagerne, og at det 

derfor ved en ændring af FIL § 24 med uddybende §§ 29, 29 a og 29 b i lovforslag nr. L 118 må 

kunne tolkes således, at de konkurrenceretlige regler fremsat af TEUF artikel 101, stk. 1 har til 

hensigt i dette tilfælde at beskytte finansielle virksomheder mod konkurrencebegrænsende 

adfærd og beskytte forsikringstagernes krav på erstatning og at TEUF artikel 101, stk. 1 er taget i 

betragtning ved lovforslag nr. L 118 ved at udforme en mere EU-konform regel, hvor ordlyden 

ligger op til, at forsikringsselskaber udelukkende må drive accessorisk virksomhed i deres 

godkendte branche, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1. Derudover fremsætter Solvens ll direktivet i 

artikel 276, at forsikringsselskaber skal føre register over deres aktiver, som modsvarer 

forsikringsmæssige hensættelser, jf. Solvens ll direktivet art. 276, stk. 1.108 Dette bevirker, at 

hensynet til forsikringstagerne må være stadigt og det sikres dertil, at forsikringsselskaberne ikke 

varetager opgaver eller udvider deres forretning i en sådan henseende, at det vil være til skade for 

forsikringstagerne, jf. Solvens ll direktivet art. 276, stk. 1.  

Lovforslag nr. L 118 § 29 har derfor til hensigt, at fortolke FIL mere EU-konformt i ordlyden og 

dermed beskytte forsikringstagerne ved at sikre, at forsikringsselskaberne har nødvendig solvens 

til at kunne udbetale forsikringssummer og erstatninger, jf. FIL § 24, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, 

stk. 1, jf. Solvens ll direktivet art. 18, stk. 1, litra a, jf. Solvens ll forordningen art. 1, nr. 53, jf. 

Solvens ll direktivets art. 275, stk. 1 og art. 276, stk. 1.  

 

2.4.2 Aftaler og samordnet praksis 

Dette leder op til en vurdering af, hvilke konkurrenceretlige hensyn der kan foreligge ud fra 

gældende ret og dermed forsikringsselskabernes mulighed for at samarbejde med og/eller drive 

forebyggende virksomheder.  

TEUF artikel 101, stk. 1 fastslår, at aftaler og samordnet praksis med konkurrencebegrænsende 

formål eller følger er forbudt, jf. TEUF art. 101, stk. 1.109 Dette betyder dermed, at aftaler indgået 

mellem virksomheder for at svække konkurrencen er forbudt. Men samordnet praksis, der kan 

 
107 Direktiv 2009/138/EF, artikel 275, stk. 1 
108 Direktiv 2009/138/EF, artikel 276, stk. 1 
109 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 32 
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have samme virkning er dermed også forbudt, jf. TEUF art. 101, stk. 1. Samordnet praksis består 

imidlertid af en praksis, der er så ensartet at måtte anses for planlagt, uden at der foreligger en 

egentlig aftale.110 

Ved gældende ret efter FIL § 24 er det som udgangspunkt ikke muligt for forsikringsselskaber at 

drive forebyggende virksomhed, hvorfor det i høj grad er nødvendigt, at indgå supplerende 

aftaler.111 

Ved den EU-konforme fortolkning, herunder den EU-direktivkonforme fortolkning i forhold til 

Solvens ll direktivet, der er lagt op til ved en ændring af ordlyden i lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1, 

kan de EU-konkurrenceretlige hensyn vurderes. Efter lovforslag nr. L 118 § 29 b frem går det, at 

forsikringsselskaber ikke må drive virksomhed i fællesskab med andre finansielle virksomheder, jf. 

lovforslag nr. L 118 § 29 b, stk. 1, nr. 1-3. Reglen indeholder en række kumulative bestemmelser 

for, hvornår og hvordan et forsikringsselskab må indgå samarbejde med andre finansielle 

virksomheder, hvorfor et element af konkurrenceretlige hensyn kan anskues, jf. lovforslag nr. L 

118 § 29 b, stk. 1, nr. 1-3.112 

På nuværende tidspunkt ligger gældende ret og lovforslag nr. L 118 op til, at forsikringsselskaber 

godt kan drive accessorisk virksomhed, hvis det ligger i naturlig forlængelse af deres godkendte 

virksomhed eller/og hvis det er en naturlig del af den godkendte virksomhed, jf. FIL § 24, stk. 1, jf. 

lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1. En sådan aftale er som udgangspunkt ikke i strid med TEUF artikel 

101, stk. 1, medmindre den vil have til formål eller til følge at hindre konkurrencen, jf. TEUF artikel 

101, stk. 1. 

I skrivende stund kan forsikringsselskaber indgå aftaler med andre virksomheder om at drive en 

forretning af forebyggende karakter, jf. FIL § 24. Ud fra aftalen mellem Alm Brand Forsikring og 

G4S kan udledes, at denne er eksklusiv og har til formål at give forsikringstagerne mulighed for 

lukrative præmieforhold.113 Dette er umiddelbart ikke i sig selv en konkurrencebegrænsende 

aftale efter TEUF artikel 101, stk. 1, men det vil kunne give anledning til en vurdering omkring, 

 
110 Ibid., side 46 
111 https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/ (besøgt 14-05-2022) 
112 Bilag 2, 14. & 15. pkt. 
113 https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/ (besøgt 14-05-2022) 

https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/
https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/
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hvorvidt en sådan aftale kan ligge op til en begrænsning af konkurrencen ved, at denne kan have 

til formål eller til følge at hindre konkurrencen.114 

En begrænsning af konkurrencen er som udgangspunkt ikke kun forårsaget af at en aftale eller 

samordnet praksis har til formål at hindre konkurrencen på det frie marked.115 En aftale eller 

samordnet praksis kan også have til følge at hindre konkurrencen, hvilket er forbudt efter TEUF 

artikel 101, stk. 1.116 Her er det vigtigt at slå fast, at bestemmelsen i TEUF artikel 101, stk. 1 finder 

anvendelse, såfremt en af aftaleparterne, herunder en af parterne, der deltager i den samordnede 

praksis, får forringet sin handelsfrihed og hvor tredjemand får mindsket mulighederne for at 

handle frit.117 

Det følger af ordlyden i TEUF artikel 101, stk. 1, at en konkurrencebegrænsende aftale eller 

samordnet praksis skal have til formål eller til følge at begrænse konkurrence.118 Grundet den EU-

direktivkonforme fortolkning efter lovforslag nr. L 118, med ændring af ordlyden, vil 

forsikringsselskabernes mulighed for at drive accessorisk virksomhed ændres i den forstand, at det 

nu kumulativt skal overholdes, at den accessoriske virksomhed skal være en naturlig del og i 

forlængelse af den godkendte virksomhed, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1. TEUF artikel 101, stk. 

1 er fortolkningsværdig i forhold til dette lovforslag. Et EU-konkurrenceretligt hensyn der skal 

tages i forbindelse med vurderingen af om aftalen mellem Alm Brand Forsikring og G4S er 

konkurrencebegrænsende, er indledningsvist at undersøge, hvorvidt en sådan aftale har til formål 

eller til følge at begrænse konkurrencen. I forhold til hensynet omkring formål eller følge, må det 

først undersøges om aftalen har til formål at begrænse konkurrencen, og hvis dette ikke kan 

påvises, da undersøges følgerne.119 

Forsikringsselskaber må derfor være påpasselige med, hvilke aftaler de indgår, hvordan aftalerne 

udformes og hvem de indgår aftaler med, jf. Solvens ll direktivet art. 18, stk. 1, jf. TEUF art. 101, 

stk. 1.  

Der er imidlertid lagt op til i lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1, at forsikringsselskaberne ikke får lov til 

at drive accessorisk forebyggende virksomhed eller forebyggende virksomhed in-house, jf. 

 
114 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 69 
115 Ibid. 
116 Ibid., side 70 
117 Ibid., side 70 
118 Ibid., side 70 
119 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 73 
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ovenstående. Dermed vil der ud fra en EU-konform fortolkning af reglerne af FIL § 24 og lovforslag 

nr. L 118 § 29 give anledning til at vurdere, at det EU-konkurrenceretlige aspekt – selvom 

forsikringsselskaber ikke får lov at drive forebyggende virksomhed, stadig har en afgørende rolle 

for, hvordan konkurrencen på det indre marked, navnlig i forsikringsbranchen udformer sig, jf. 

TEUF art. 101, stk. 1, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, jf. FIL § 24, stk. 1.  

Eftersom der ikke er lagt op til, at forsikringsselskaber kan drive forebyggende virksomhed 

accessorisk eller in-house som de ønsker, da må det vurderes, hvilke EU-konkurrenceretlige 

hensyn der gør sig gældende ved forsikringsselskabernes supplerende aftaler.  

Dette lægger imidlertid op til en fortolkning af, hvilke former for virksomhed forsikringsselskaber 

må indgå i og med hvilke de må lave aftaler med ved en ændring af FIL, jf. lovforslag nr. L 118 §§ 

29, stk. 4, nr. 2 og 29 b. Det følger af lovforslaget, at forsikringsselskaber får mulighed for at drive 

accessorisk servicevirksomhed gennem et datterselskab med begrænset hæftelse, jf. lovforslag nr. 

L 118 § 29, stk. 4, nr. 2. Definitionen på accessorisk servicevirksomhed findes i Solvens ll 

forordningen, hvor det defineres, at accessorisk servicevirksomhed forstås ved et ikke-reguleret 

selskab, der driver forskellige aktiviteter, jf. Solvens ll forordningen, art. 1, nr. 53.120 

Dermed lægger lovforslag nr. L 118 §§ 29, 29 a og 29 b op til en EU-konform undersøgelse og 

fortolkning af, hvilke former for virksomhed forsikringsselskaber må drive, jf. lovforslag nr. L 118 

§§ 29, 29 a og 29 b. I gældende ret efter FIL § 24 er reglerne omkring, hvilke typer accessorisk 

virksomhed en finansiel virksomhed må drive ikke tilstrækkeligt EU-konform med Solvens ll 

direktivets artikel 18. Derudover beskriver gældende ret ikke i tilstrækkelig grad, hvilke 

virksomheder forsikringsselskaber ikke må drive accessoriske virksomheder med, hvorfor de EU-

konkurrenceretlige hensyn efter TEUF artikel 101 vurderes bedre efterkommet ved en udvidelse 

efter lovforslag nr. L 118 § 29 b, stk. 1, nr. 1-3.  

Lovforslag nr. L 118 §§ 29, 29 a og 29 b lægger imidlertid op til, at forsikringsselskaber får 

mulighed for at drive accessorisk servicevirksomhed efter lovforslag L 118 § 29, stk. 4, nr. 2 med 

tolkning ud fra Solvens ll forordningens artikel 1, nr. 53, men begrænser forsikringsselskabernes 

 
120 Kommissionens Forordning 2015/35 af 10. oktober 2014 om supplerende regler til Solvens ll direktivet, artikel 1, nr. 
53 
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mulighed for at drive accessorisk virksomhed med eksempelvis andre forsikringsselskaber, jf. 

lovforslag nr. L 118 § 29 b, nr. 2.  

Dette bevirker, at forsikringsselskaberne er nødsaget til at indgå supplerende aftaler for at kunne 

tilbyde forebyggende løsninger og services.  

Alm Brand Forsikring og G4S må være opmærksomme på de EU-konkurrenceretlige hensyn, 

eftersom en sådan aftale kan betragtes ud fra et EU-konkurrenceretligt perspektiv grundet EU-

konformiteten på området. Det er derfor værd at bemærke reglerne i TEUF artikel 101, stk. 1, 

sammenholdt med Solvens ll direktivet, Solvens ll forordningen, lovforslag nr. L 118 og gældende 

ret i FIL, jf. TEUF art. 101, stk. 1, jf. Solvens ll direktivet art. 18, stk. 1, jf. Solvens ll forordningen art. 

1, nr. 53, jf. lovforslag nr. L 118 §§ 29, stk. 4, nr. 2 og 29 b, nr. 2.  

I aftalen må det anskues, hvorvidt den ville kunne hindre konkurrencen ved eksempelvis at 

udelukke aktører fra at handle frit eller at stille forsikringstagerne i en position, hvor de skal have 

en smart-home løsning fra G4S for at kunne beholde sin indboforsikring i Alm Brand Forsikring, 

hvilket kunne medføre et brud på TEUF artikel 101 ved fastsættelse af bl.a. forretningsbetingelser, 

jf. TEUF artikel 101, stk. 1, litra a.121 

Hvad enten der i et sådant tilfælde er tale om en konkurrencebegrænsende aftale eller samordnet 

praksis efter TEUF artikel 101, stk. 1, da må det i den foreliggende aftale vurderes, hvorvidt 

eksklusiviteten i forbindelse med forsikringstagernes mulighed for lukrative præmieforhold kan 

have til formål eller til følge at hindre konkurrencen, jf. TEUF art. 101, stk. 1.122 

Det følger af retspraksis, at det ikke er nødvendigt, at der foreligger en egentlig aftale om at 

begrænse konkurrencen, men at en samordnet praksis er nok til at vurdere, at der må foreligge et 

mål om at begrænse konkurrence ved, at styrke sin egen position på markedet, jf. sag C-306/20.123 

I en aftale, hvor et stort forsikringsselskab bevidst – eller ubevidst stiller forbrugerne værre og 

forvrider konkurrencen på en måde, hvor andre forsikringsselskaber ikke kan indtræde grundet 

vilkår, der må anses som en overtrædelse af TEUF artikel 101, da må det vurderes om der 

foreligger en aftale om at mindske konkurrencen. Hvis det ikke kan konkluderes, at der foreligger 

en aftale, må det vurderes om den praksis, der udvises og drives af, i dette tilfælde, et 

 
121 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 70 
122 Ibid., side 73 
123 C-306/20, "Visma Enterprise" SIA mod Konkurences padome, Domstolens dom af 18. november 2021. 
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forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed er så ensartet og kalkuleret, at der må foreligge en 

form for samordnet praksis, der enten har til formål at mindske konkurrencen eller til følge at 

mindske konkurrencen.124 Tolkningen om konkurrencebegrænsende formål eller følger efter TEUF 

artikel 101, stk. 1 spænder bredt grundet ordlyden. Det fremgår af retspraksis i sag C-306/20, hvor 

Domstolen lagde til grund i præmis 53, at samordnet praksis mellem virksomheder, der har til 

formål eller følge at hindre konkurrencen, som tolket ud fra TEUF artikel 101, stk. 1 er forbudt, jf. 

præmis 53125. Dermed må det vurderes, at formålet med dette præmis er at understrege, at TEUF 

artikel 101, stk. 1 gælder for samordnet praksis såvel som aftaler med konkurrencebegrænsende 

udfald.126 Det leder op til sagens præmis 54, hvor der fastslås, at en aftale skal have til formål eller 

til følge at hindre konkurrencen, jf. præmis 54.127 Det følger derfor af ordlyden, at en aftale 

mellem et forsikringsselskab såsom Alm Brand Forsikring og en sikkerhedsvirksomhed såsom G4S, 

kan falde ind under forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1, selvom en sådan aftale ikke har til formål 

at hindre eller svække konkurrencen, men at følgerne heraf giver anledning til en vurdering af de 

konkurrencebegrænsende udfald af aftalen, jf. præmis 54.128 

Dette fastslås ydermere i Domstolens præmis 55, hvor det understreges, at aftalens formål først 

må anskues, for at det derefter må vurderes, hvorvidt en sådan aftale har haft som følge at hindre 

konkurrencen, jf. præmis 55.129 Formålet med dette præmis må vurderes at være, at understrege 

rækkefølgen, hvoraf hvilken en given aftale eller samordnet praksis skal analyseres og vurderes ud 

fra forbudsbestemmelsen i TEUF artikel 101, stk. 1, hvortil det af ordlyden, jf. ovenstående, 

fastslås, at en aftale enten kan have til formål eller til følge at hindre konkurrencen, og stadig falde 

ind under forbudsbestemmelsen i TEUF artikel 101, stk. 1, jf. præmis 55.130 

Det fremgår af præmis 94, at virksomheders fælles vilje til at indrette deres praksis og ageren på 

markedet er tilstrækkeligt til at vurdere, at der må foreligge en aftale, jf. præmis 94.131 Det følger 

 
124 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 74 
125 C-306/20, "Visma Enterprise" SIA mod Konkurences padome, Domstolens dom af 18. november 2021, præmis 53 
126 Ibid. 
127 Ibid., præmis 54 
128 Ibid. 
129 Ibid., præmis 55 
130 C-306/20, "Visma Enterprise" SIA mod Konkurences padome, Domstolens dom af 18. november 2021, præmis 55 
131 Ibid., præmis 94 
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af ordlyden i dette præmis at vurderingen af, hvorvidt en konkurrencebegrænsende aftale 

foreligger i stor grad bygger på virksomheders ageren på markedet, jf. præmis 94.132 

På baggrund af retspraksis, jf. ovenstående, kan forsikringsselskabers ageren på markedet have 

konkurrencebegrænsende karakter, hvis en aftale indgået mellem eksempelvis Alm Brand 

Forsikring og G4S om at give forsikringstagere lukrative præmieforhold på eksempelvis 

indboforsikring vurderes at have til formål eller følge at begrænse konkurrencen. Det vil som 

udgangspunkt ikke i sig selv have karakter af en konkurrencebegrænsende aftale, jf. TEUF art. 101, 

stk. 1.133 Dog i tilfældet, hvor aftalen udelukker andre sikkerhedsvirksomheder ved, kun at give 

lukrative præmieforhold til forsikringstagere, der benytter sig af G4S’ service, må de EU-

konkurrenceretlige hensyn vurderes ud fra TEUF artikel 101, stk. 1, litra a. Såfremt andre 

sikkerhedsvirksomheder ikke har mulighed for at indgå samarbejder med forsikringsselskaber, vil 

hensynet om hvorvidt aftalen mellem Alm Brand Forsikring og G4S har til formål eller til følge at 

ekskludere andre aktører kunne tages i betragtning, jf. TEUF art. 101, stk. 1, litra a, jf. sag C-306/20 

præmis 53-55.134  

Dette bevirker, at sådanne aftaler kan have karakter af prisaftaler efter TEUF artikel 101, stk. 1, 

litra a, hvor der af ordlyden kan udledes at købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser 

er forbudt, jf. TEUF art. 101, stk. 1, litra a.135 Dermed kan en aftale mellem to store virksomheder, 

henholdsvis et forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed om at fastsætte betingelser, 

hvormed det kan udelukke andre forsikringsselskaber og sikkerhedsvirksomheder fra 

konkurrencen i den forstand, at forsikringstagerne får lukrative præmieforhold på eksempelvis 

indboforsikring ved installering af en smart-home løsning fra sikkerhedsvirksomheden. Dermed 

kan det indskrænke andre forsikringsselskaber og sikkerhedsvirksomheder fra at indtræde og drive 

forretning på samme vilkår og med samme forudsætninger som de aftalende parter. Dette kan 

have en mulig konkurrenceretlig indflydelse på en måde, hvorved forsikringsselskaber driver deres 

forretning, jf. TEUF art. 101, stk. 1, litra a.  

 

 
132 Ibid., præmis 94 
133 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 86 
134 C-306/20, "Visma Enterprise" SIA mod Konkurences padome, Domstolens dom af 18. november 2021, præmis 53-
55 
135 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 86 
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2.4.3 Til formål eller til følge 

Der skelnes imidlertid ikke mellem formålet eller følgen af en konkurrencebegrænsende aftale 

eller samordnet praksis, jf. TEUF art. 101, stk. 1. Dertil må det bemærkes, at ordlyden ligger op til 

en tolkning, hvor forbrugerne vægtes højt, jf. TEUF art. 101, stk. 1, litra a.136 

Af hensyn til lovforslag nr. L 118, hvor der lægges op til en ændring af FIL, kan de EU-

konkurrenceretlige hensyn udledes, som en del af formålet med en mere EU direktiv-konform 

fortolkning i henhold til Solvens ll direktivets artikel 18, stk. 1, jf. lovforslag nr. L 118 §§ 29, 29 a og 

29 b.137 

I henhold til Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01138, herefter Kme 2011/C, følger det, at et 

konkurrencebegrænsende formål opnås ved en aftale, hvis natur har til hensigt at begrænse 

konkurrencen, jf. Kme 2011/C nr. 24, 1. pkt. Derudover følger det af Kme 2011/C, at den 

konkurrencebegrænsende følge af aftalen ikke nødvendigvis behøves undersøgt, såfremt aftalen 

findes at have et konkurrencebegrænsende formål, jf. Kme 2011/C nr. 24, 2. pkt.139 

Det følger imidlertid yderligere af Kme 2011/C, at retsfølgen kan blive den samme ved at det 

vurderes, at en aftale har haft konkurrencebegrænsende følger, selvom det ikke kan fastslås, at 

formålet i første omgang har været at begrænse konkurrencen, jf. Kme 2011/C nr. 25.140 

Det vil altså være underordnet, om samarbejdsaftalen mellem Alm Brand Forsikring og G4S ikke 

var tiltænkt som en konkurrencebegrænsning for andre virksomheder, men at aftalens 

følgevirkning er, at konkurrencen bliver begrænset. Dette kan bl.a. ses ved, at de kontraherende 

virksomheders markedsandele er så store, at andre virksomheder i de respektive brancher får 

ringere konkurrencevilkår som følge af den foreliggende aftale mellem de kontraherende 

virksomheder. 

Princippet om, at der ikke skelnes mellem formål eller følge i forbindelse med domsafsigelser, 

vedrørende konkurrencebegrænsende aftaler eller samordnet praksis ses i retspraksis.141 

I sag C-228/18 slår Domstolen fast, at der af hensyn til spørgsmålet vedrørende virksomheders 

formål eller følge af konkurrencebegrænsende aftaler først må undersøges, hvorvidt en sådan 

 
136 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 70 
137 Bilag, 14. & 15. pkt. 
138 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
139 Ibid., nr. 24 
140 Ibid., nr. 25 
141 C-228/18, Gazdasági Versenyhivatal mod Budapest Bank Nyrt. m.fl., Domstolens dom af 2. april 2020 
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aftale har til formål at begrænse konkurrencen, og dernæst må vurderes, hvorvidt aftalen har haft 

til følge at begrænse konkurrencen, såfremt formålet ikke kan fastslås, jf. præmis 33.142 Hertil må 

det vurderes, at en aftale kan have konkurrencebegrænsende følger, og at der ved vurderingen af 

virkningen på markedet ved en sådan aftale ikke skelnes mellem formål eller følge, såfremt 

formålet ikke kan fastslås og følgerne af aftalen har haft konkurrencebegrænsende karakter, jf. 

præmis 38.143 

Såfremt et forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed vælger at indgå aftale eller samordne 

deres praksis i forbindelse med potentielle lukrative præmieforhold for forsikringstagerne, da må 

de være opmærksomme på, om denne aftale kan have en konkurrencebegrænsende følge, jf. 

ovenstående, såfremt de ikke bevidst har til formål at begrænse konkurrencen, hvilket decideret 

ville være en overlagt overtrædelse af TEUF artikel 101, stk. 1. Det er værd at bemærke, at en 

sådan aftale eller samordning af praksis ikke nødvendigvis, kun kan blive dømt 

konkurrencebegrænsende ud fra enten dens formål eller dens følge. Den kan altså dømmes 

konkurrencebegrænsende ud fra både dens formål og dens følge, jf. præmis 44.144 I denne præmis 

følger det af ordlyden, at en konkurrencebegrænsende aftale kan straffes ud fra formålet, men 

også ud fra følgen. Dette bevirker, at en konkurrencebegrænsende aftale mellem et 

forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed kan blive vurderet ud fra formålet – såfremt det 

findes at være hensigten med aftalen at begrænse konkurrencen, men også ud fra følgerne efter 

denne aftale, jf. præmis 44.145 

De EU-konkurrenceretlige hensyn forsikringsselskaberne skal være opmærksomme på ved at indgå 

i supplerende aftaler er netop, at aftalerne som udgangspunkt ikke har til formål at begrænse 

konkurrencen, men ligeledes skal være opmærksomme på, at de supplerende aftaler ikke har til 

følge at begrænse konkurrencen, jf. TEUF art. 101, stk. 1.  

 

2.4.4 Prisaftaler 

Såfremt et forsikringsselskab indgår en aftale med en sikkerhedsvirksomhed, som medfører, at 

forretningsbetingelserne bliver, at forsikringstagerne kun kan få nedsættelse i præmien, såfremt 

 
142 Ibid., præmis 33 
143 Ibid., præmis 38 
144 Ibid., præmis 44 
145 Ibid., præmis 44 
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de har en smart-home løsning fra en bestemt sikkerhedsvirksomhed, da vil det kunne give en 

fordrejning af konkurrencen, og ville kunne have karakter af en prisaftale, jf. TEUF art. 101, stk. 1, 

litra a.146 

Det følger af ordlyden i TEUF artikel 101, stk. 1, litra a, at en prisaftale kan karakteriseres ved 

enten fastsatte købs- eller salgspriser eller andre forretningsbetingelser, jf. TEUF art. 101, stk. 1, 

litra a.147 Af en sådan aftale, ville formålet med aftalen potentielt ikke kunne vurderes at være 

konkurrencebegrænsende, da et forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed ikke som 

udgangspunkt er konkurrerende virksomheder pga. forskellige brancher, men følgerne af en sådan 

aftale ville kunne skabe en fordrejning af konkurrencen på en måde, hvor andre 

forsikringsselskaber ikke ville have mulighed for at give samme rabatter, og dermed ikke have 

mulighed for at konkurrere på samme vilkår, jf. TEUF art. 101, stk. 1, litra a. Dette bliver imidlertid 

fastslået af Domstolen i sag C-228/18, hvor der af præmis 55 fremgår, at de 

konkurrencebegrænsende følger af en aftale må undersøges, såfremt aftalen ikke har haft til 

formål at fordreje konkurrencen. Det følger ydermere af dette præmis, at konkurrencens 

udformning må undersøges i et perspektiv, hvor en sådan aftale ikke fandtes, navnlig med henblik 

på priser, kvalitet og kvantitet af ydelserne, jf. præmis 55.148 Hertil må det vurderes, at formålet 

med dette præmis er, at understrege vigtigheden og entydigheden i fortolkningen omkring formål 

eller følge, og at disse to begreber har samme retsfølge, jf. præmis 55.149 Det må derudover 

udledes af ordlyden i dette præmis, at en aftales manglende konkurrencebegrænsende formål 

ikke er til hinder for at retsfølgen bliver den samme, såfremt en konkurrencebegrænsende følge 

kan fastslås, jf. præmis 55.150 

 

2.4.5 Ulige vilkår 

En aftale indgået mellem et forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed, jf. ovenstående, kan 

vurderes ud fra TEUF artikel 101, stk. 1, litra d, med henblik på at vurdere, om en sådan aftale kan 

være ekskluderende overfor eksempelvis andre sikkerhedsvirksomheder eller forsikringsselskaber, 

der tilbyder samme ydelse og tilsvarende produkt som de kontraherende virksomheder, jf. TEUF 

 
146 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 86 
147 Ibid. 
148 C-228/18, Gazdasági Versenyhivatal mod Budapest Bank Nyrt. m.fl., Domstolens dom af 2. april 2020, præmis 55 
149 Ibid. 
150 C-228/18, Gazdasági Versenyhivatal mod Budapest Bank Nyrt. m.fl., Domstolens dom af 2. april 2020, præmis 55 
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artikel 101, stk. 1, litra d.151 Det kan imidlertid antages, at produkterne leveret af eksempelvis G4S 

ikke nødvendigvis er unikke i den forstand, at sikkerhedssystemerne solgt af 

sikkerhedsselskaberne kan være produceret andetsteds.152 

Dermed kan en aftale mellem et forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed, hvor det følger af 

forretningsbetingelserne, at kun dén ene sikkerhedsvirksomhed kan medføre lukrative 

præmieforhold for forsikringstagerne, potentielt have en ekskluderende effekt efter TEUF artikel 

101, stk. 1, litra d, hvis følgerne af en sådan aftale er, at andre sikkerhedsvirksomheder ikke kan 

konkurrere på et plan, hvor markedet er naturligt opdelt, jf. TEUF art. 101, stk. 1, litra d.153 

 

2.4.6 Horisontale aftaler 

Foregående afsnit behandlede et aftaleforhold, hvor et forsikringsselskab indgår en aftale med en 

sikkerhedsvirksomhed om lukrative præmieforhold ved installering og benyttelse af 

sikkerhedsvirksomhedens produkt og service. Afhandlingen belyste hvilke EU-konkurrenceretlige 

hensyn forsikringsselskaberne skal være opmærksomme på ved indgåelse af aftaler om 

supplerende produkter og services til forsikringsbranchen. I forbindelse med en vurdering af om 

forsikringsselskabernes supplerende aftaler har til formål eller følge at skabe en 

konkurrencebegrænsning, er det nærtliggende at skelne mellem om virksomhedernes aftaler er 

horisontale eller vertikale.154  

Horisontale aftaler er defineret ved en aftale mellem to producenter, hvor selve processen 

berøres og hvor udfaldet eksempelvis kan være aftalte priser eller forretningsbetingelser forbudt 

efter TEUF artikel 101, stk. 1.155 En udtømmende liste over hvilke former for horisontale aftaler der 

er forbudt, er dog ikke direkte defineret i TEUF artikel 101, stk. 1, litra a-e. I de nationale 

konkurrencebestemmelser findes dog en mere udtømmende liste over, hvilke former for 

horisontale aftaler, der er forbudte. Grundet harmoniseringen på området, er TEUF direkte 

anvendelig på de nationale konkurrenceregler, hvor der i TEUF er defineret en overordnet og bred 

forbudsbestemmelse mod konkurrencebegrænsende aftaler og samordnet praksis, jf. TEUF art. 

 
151 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 90 
152https://www.g4s.dk/omg4s/certificering (besøgt 17-03-2022) 
153 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 90 
154 Ibid., side 115 og 203 
155 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 115 

https://www.g4s.dk/omg4s/certificering?_gl=1*rjeyl*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAg6yRBhBNEiwAeVyL0EvVEZgFWenH8b8udQuowm94jXkiACHsYIy_rE3R6jK5-I4itzIjjhoC2BcQAvD_BwE
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101, stk. 1, litra a-e. I de nationale konkurrenceregler defineres den forbudte 

konkurrencebegrænsende adfærd mere specifikt, jf. KL § 6, stk. 2, nr. 1-7.  

I forbindelse hermed har Kommissionen udarbejdet nogle retningslinjerne om fortolkning af TEUF 

artikel 101 i forbindelse med horisontale aftaler.156 

Af foregående eksempel på en eventuel horisontal aftale mellem et forsikringsselskab og en 

sikkerhedsvirksomhed, der kunne have til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, må det 

vurderes, hvorvidt en sådan aftale ville have karakter af at være en horisontal aftale forbudt efter 

TEUF artikel 101, stk. 1. Det følger af Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01, herefter Kme 

2011/C157, at horisontale aftaler er defineret ved en aftale indgået mellem to konkurrenter på 

samme brancheområde, jf. Kme 2011/C nr. 1, 2. pkt.158 I det foregående eksempel kan det 

umiddelbart diskuteres, hvorvidt en aftale mellem Alm Brand Forsikring og G4S kan have karakter 

af en horisontal aftale. Det må altså umiddelbart vurderes, at der ikke ville foreligge en horisontal 

aftale forbudt efter TEUF artikel 101, stk. 1, såfremt et forsikringsselskab indgik en aftale med en 

sikkerhedsvirksomhed om lukrative præmieforhold ved benyttelse af sikkerhedsvirksomhedens 

produkter og services, da forsikringsselskaber og sikkerhedsvirksomheder opererer på to 

forskellige brancheområder, jf. Kme 2011/C nr. 1, 2. pkt.159 Når det er sagt, kan en sådan aftale 

have horisontal karakter, såfremt sikkerhedsvirksomheden eller forsikringsselskabet udbyder 

nogle services, der kan have karakter af samme brancheområde, jf. Kme 2011/C nr. 1, 2. pkt.160 

Det følger af Kme 2011/C, at aftaler af horisontal karakter kan give væsentlige økonomiske fordele 

ved implementering og sammenlægning af selskabernes aktiviteter, herunder viden og aktiver, jf. 

Kme 2011/C nr. 2, 1. pkt.161 Aftalen mellem Alm Brand Forsikring og G4S kunne potentielt give 

forsikringsselskabet såvel som sikkerhedsvirksomheden en betydelig fordel i forbindelse med 

vidensdeling og udvikling af forebyggende løsninger, der kunne give forsikringstagerne bedre 

produkter og præmier, såfremt de valgte at benytte en bestemt løsning fra en bestemt 

sikkerhedsvirksomhed, jf. Kme 2011/C nr. 2, 2. pkt.162 

 
156 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
157 Ibid. 
158 Ibid., nr. 1 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 2 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
162 Ibid. 
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Af Kme 2011/C fremgår det, at horisontalt samarbejde er defineret ved et samarbejde mellem 

konkurrenter, jf. Kme 2011/C, nr. 1, 2. pkt. Det følger derudover af Kme 2011/C, at horisontalt 

samarbejde bl.a. kan bruges til risikodeling, hvilket har stor relevans for netop 

forsikringsbranchen, da forsikringens kerne er risikoallokering, jf. Kme 2011/C nr. 2, 2. pkt.163 I 

gældende ret, hvor forsikringsselskaber har mulighed for at drive accessorisk virksomhed indenfor 

deres brancheområde eller som naturlig forlængelse af deres forretning efter FIL § 24, stk. 1, 1. & 

2. pkt., vil der i princippet ikke være tale om en aftale forbudt efter TEUF artikel 101, stk. 1, jf. Kme 

2011/C nr. 1, 2. pkt, når eksempelvis Alm Brand Forsikring indgår en supplerende aftale med G4S. 

Derfor er der ved lovforslag nr. L 118 yderligere lagt op til en mere konkret fortolkning og EU-

konform implementering af TEUF artikel 101, stk. 1 i nationalret ved at udvide § 29 til kun at gælde 

forsikringsselskaber og konkretisere reglerne defineret heri, jf. Lovforslag nr. L 118 §§ 29, stk. 1, 29 

a og 29 b. Dette giver imidlertid i bredere forstand mulighed for, at tolke nationalret på 

forsikringsområdet mere EU-konformt i forhold til de retningslinjer, der er fremsat i Kme 2011/C 

om definitioner og fortolkning af horisontale aftaler efter TEUF artikel 101, stk. 1.164 

En aftale mellem et forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed må derfor først vurderes, om 

havende et konkurrencebegrænsede formål eller en konkurrencebegrænsede følge og dernæst 

om en sådan aftale kan fritages fra at være forbudt efter TEUF artikel 101, stk. 1, jf. Kme 2011/C 

nr. 20.165  

De EU-konkurrenceretlige hensyn ved forsikringsselskabernes supplerende aftaler kommer da til 

udtryk ved at vurdere, om der er tale om en aftale eller samordnet praksis, der har til formål eller 

til følge at begrænse konkurrencen, om der er tale om horisontale aftaler og om en sådan aftale i 

virkeligheden styrker konkurrencen, jf. Kme 2011/C nr. 1, 2. pkt., nr. 2, 1.pkt. & nr. 20. En aftale 

om fastsættelse af forretningsbetingelser som i aftalen mellem Alm Brand Forsikring og G4S, hvor 

forsikringstagere kun kan få præmienedsættelse, hvis de har benyttet sig af services fra én 

bestemt sikkerhedsvirksomhed, kan imidlertid godt være underlagt forbuddet efter TEUF artikel 

101, stk. 1, litra a.166 I afhandlingen vurderes, om det er tilstrækkeligt og om forsikringsselskaber 

og sikkerhedsvirksomheder er reelle konkurrenter på samme brancheområde, hvilket definerer 

 
163 Ibid., nr. 1 
164 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
165 Ibid., nr. 20 
166 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 145 
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horisontale aftaler, jf. Kme 2011/C nr. 1, 2. pkt.167 

Kme 2011/C giver retningslinjer om fortolkningen af den primære regulering i form af TEUF artikel 

101. 

I vurderingen af om en aftale mellem et forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed kan have 

karakter af en horisontal konkurrencebegrænsende aftale efter TEUF artikel 101, stk. 1, må det 

lægges til grund, at en sådan aftale som udgangspunkt ikke er en horisontal aftale efter TEUF 

artikel 101, stk. 1, da argumentationen herom vil være at forsikringsselskaber og 

sikkerhedsvirksomheder opererer på forskellige brancheområder, og derfor ikke er konkurrenter, 

jf. Kme 2011/C nr. 1, 2. pkt.168 Når det er sagt, kan en aftale indgået mellem et forsikringsselskab 

og en sikkerhedsvirksomhed have en betydelig indflydelse på andre forsikringsselskabers og 

sikkerhedsvirksomheders konkurrenceevne, såfremt en aftale mellem et forsikringsselskab og en 

sikkerhedsvirksomhed, med store markedsandele, om eksklusive forretningsbetingelser foreligger, 

jf. TEUF artikel 101, stk. 1, litra a, jf. Kme 2011/C nr. 33.169 Dette understøttes af Kommissionens 

bagatelmeddelelse af 2014, herefter Kme 2014/C, hvor Kommissionen tilkendegiver, at en aftale 

ikke kan være konkurrencebegrænsende efter TEUF artikel 101, stk. 1, såfremt den ikke mærkbart 

påvirker konkurrencen på området170, jf. Kme 20 14/C 291/01 nr. 1, 2. pkt.171 

Dermed følger en konkurrenceretlig risiko for forsikringsselskaberne, såfremt de vælger at indgå et 

samarbejde med supplerende virksomheder. Det vurderes derfor i afhandlingen, at en sådan 

aftale ikke nødvendigvis er af horisontal karakter, fordi forsikringsselskaber og 

sikkerhedsvirksomheder ikke er konkurrenter på samme brancheområde, jf. Kme 2011/C nr. 1, stk. 

2. 172 En sådan aftale kan dog potentielt på grund af sin eksklusivitet have 

konkurrencebegrænsende formål eller følger, såfremt forsikringsselskabet og 

sikkerhedsvirksomheden, der deltager i en sådan aftale eller samordnet praksis har en betydelig 

størrelse på markedet til, at gøre en forskel i den konkurrencemæssige balance, jf. Kme 2011/C nr. 

20, 1. pkt.173 Hvilket gør, at forsikringsselskaberne må være opmærksomme hensynet efter TEUF 

 
167 Ibid., side 146 
168 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 1 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
169 Ibid., nr. 33 
170 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 76 
171 Kommissionens meddelelse 2014/C 291/01 nr. 1 om aftaler af ringe betydning i forhold til TEUF art. 101 
172 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 1 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
173 Ibid., nr. 20 
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artikel 101, stk. 1, litra a, ved udformning af disse eksklusive aftaler. 

 

2.4.7 Standardiseringsaftaler 

Når de EU-konkurrenceretlige hensyn i afhandlingen vurderes i forhold til forsikringsselskabers 

supplerende aftaler, er det værd at diskutere, hvilken type aftale der er tale om. Efter Kme 2011/C 

kan sådanne aftaler eksempelvis være indkøbsaftaler, produktionsaftaler og 

standardiseringsaftaler.174 

Det argumenteres nedenfor i afhandlingen, at aftalen mellem Alm Brand Forsikring og G4S kan 

have karakter af en standardiseringsaftale, jf. Kme 2011/C nr. 263, 1. pkt.175 

En standardiseringsaftale falder som udgangspunkt ikke ind under TEUF artikel 101, stk. 1, 

eftersom standardiseringsaftaler som regel har positive indvirkninger på markedet, jf. Kme 2011/C 

nr. 263, 1. pkt.176 En standardiseringsaftale efter Kme 2011/C nr. 263, 1. pkt. mellem Alm Brand 

Forsikring og G4S kan dog grundet sin art, formål og selskabernes placering på markedet have 

konkurrencebegrænsende følger ved eksempelvis at begrænse priskonkurrencen eller 

produktionen, jf. Kme 2011/C nr. 263, 1. pkt.177 Forsikringsselskaber skal derfor ved aftaler med 

supplerende virksomheder være opmærksomme på, at der ikke forekommer forskelsbehandling i 

den forstand, at de fordele forsikringstagerne opnår ved installering af smart-home løsninger fra 

sikkerhedsvirksomheden er så markante, at andre virksomheder på samme brancheområde ikke 

kan konkurrere på lige vilkår, jf. Kme 2011/C nr. 264, 2. pkt.178 Dermed skal forsikringsselskaberne 

være opmærksomme på, at sådanne aftaler kan have til følge at begrænse konkurrencen, og 

dermed falde ind under forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1.  

Ydermere skal de kontraherende virksomheder tage hensyn til, hvorvidt en aftale kan være til 

skade for forsikringstagerne ved, at indeholde standardbetingelser, som ikke kan fraviges, jf. Kme 

2011/C nr. 270, 2. pkt.179 Det kan komme til udtryk ved, at forsikringstagerne ikke har andet valg 

end at acceptere de standardbetingelser, der ligger til grund for deres forsikring, fordi en 

standardiseringsaftale mellem et forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed fastslår 

 
174 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
175 Ibid., nr. 63 
176 Ibid., nr. 263 
177 Ibid., nr. 264 
178 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 264 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
179 Ibid., nr. 270 



110136 Kontrakt nr. 23085 16-05-2022 
111451 Forebyggende virksomhed i forsikringsbranchen 

Side 48 af 121 
 

standardbetingelser, der giver forsikringstagerne lukrative præmieforhold og forsikringstagerne 

ikke har andet valg end at acceptere, eventuelt grundet forsikringsselskabets størrelse og 

markedsandel, men også fordi forsikringstagerne muligvis har alle deres forsikringer samlet i ét 

forsikringsselskab. Dette bygger på forsikringsselskabernes forretningsmodel i forhold til rabatter i 

forbindelse med samling af forsikringer i samme forsikringsselskab.180 Dette kan bl.a. gøre sig 

gældende hos forsikringsselskaber, der tilbyder et bredt udvalg af forsikringer, herunder 

skadesforsikring og sundheds-, ulykkes- og livsforsikring, herefter SUL-forsikringer. Dette vil gøre 

det væsentligt mere omstændigt for forsikringstagerne at skifte forsikringsselskab. Dermed kan en 

sådan aftale have en negativ virkning på konkurrencen og i samme omfang stille forsikringstagerne 

i en situation, hvor de bliver nødt til at vælge mellem at acceptere standardbetingelserne eller 

vælge en dyrere forsikring, jf. Kme 2011/C nr. 270, 2. pkt.181, jf. TEUF art. 101, stk. 1, litra a og e. 

Det følger af retspraksis i sag C-228/18182, at vurderingen af hvorvidt en standardiseringsaftale har 

til formål at begrænse konkurrencen må komme først i en helhedsvurdering omhandlende 

formålet og følgerne af en sådan aftale efter TEUF artikel 101, stk.1, jf. præmis 21.183 Det følger af 

ordlyden i dette præmis, at en formodning om et konkurrencebegrænsede formål var nok til at 

indlede en undersøgelse heraf, men at denne formodning måtte forkastes, da den pågældende 

aftale aldrig ”så dagens lys”, hvilket må henvise til at aftalen ikke kunne bevises at være indgået, 

da den ikke fandt sted, jf. præmis 21, 3. pkt.184 I denne forbindelse giver det en klar indikation af, 

at en formodet konkurrencebegrænsende aftale ikke nødvendigvis har til formål – eller kan 

bevises at have til formål, at begrænse konkurrencen, jf. præmis 21.185 Dermed slår Domstolen 

fast, at undersøgelsen omkring en sådan standardiseringsaftales formål afsluttes, og 

undersøgelsen omkring aftalens følger indledes, jf. præmis 22.186 

Det følger af præmis 74, at den forelæggende ret efterprøver om en sådan standardiseringsaftale 

kan have positive indvirkninger på konkurrencen, som det også følger af Kme 2011/C nr. 263, 

hvilket som udgangspunkt ville give anledning til at forkaste tvisten omkring fortolkningen af en 

 
180 https://www.almbrand.dk/kundeservice/kundefordele/samlerabat-og-fordele (besøgt 05-05-2022) 
181 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 270 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
182 C-228/18, Gazdasági Versenyhivatal mod Budapest Bank Nyrt. m.fl., Domstolens dom af 2. april 2020 
183 Ibid., præmis 21 
184 C-228/18, Gazdasági Versenyhivatal mod Budapest Bank Nyrt. m.fl., Domstolens dom af 2. april 2020, præmis 21 
185 Ibid. 
186 Ibid., præmis 22 

https://www.almbrand.dk/kundeservice/kundefordele/samlerabat-og-fordele/?gclid=CjwKCAjw682TBhATEiwA9crl3_yQL6D8_VBwN4mzeIV7CDwuBD6VqGDd0K4LjlgR2Eh40qYa5Yvr9xoCk_MQAvD_BwE
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sådan aftale i forhold til ordlyden i TEUF artikel 101, stk. 1, jf. præmis 74187, jf. Kme 2011/C nr. 

263.188  

I et sådant tilfælde, ville det give anledning til en vurdering af om en standardiseringsaftale havde 

mærkbare følger i form af standardbetingelser, der ville stille forsikringstagerne ringere eller at 

konkurrencen, grundet eksempelvis forskelsbehandling blev fordrejet på en måde, hvormed 

følgerne af denne aftale kunne fastslås at være konkurrencebegrænsende, jf. præmis 75189, jf. Kme 

nr. 264 og 270.190 

I forbindelse med en undersøgelse af en mulig konkurrencebegrænsning ved en potentiel 

standardiseringsaftale mellem et forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed slår Domstolen 

fast, at selvom denne som udgangspunkt ikke er konkurrencebegrænsende i sit formål, vil de 

konkurrencebegrænsende følger skulle undersøges, jf. præmis 77, 1. pkt.191 I den forstand giver en 

standardiseringsaftale, der som udgangspunkt er positiv for konkurrencen, jf. Kme 2011/C nr. 

263192, oplæg til at vurdere om en sådan aftale har nogle urimelige standardbetingelser, hvis 

følger er konkurrencebegrænsende og dermed forbudt efter TEUF artikel 101, stk. 1, jf. præmis 77, 

2. pkt.193 

Af gældende ret kan det tolkes, at forsikringsselskaber har mulighed for at indgå en aftale om 

samarbejde med en sikkerhedsvirksomhed, men de har ikke mulighed for at drive accessorisk 

virksomhed, der ligger udenfor deres godkendte virksomhed, jf. FIL § 24. Da der af lovforslag nr. L 

118 lægges op til en udvidelse af FIL § 24 i en §§ 29, 29 a og 29 b, giver det en specificeret og mere 

udtømmende definition af forsikringsselskabernes muligheder, jf. lovforslag nr. L 118 §§ 29, 29 a 

og 29 b. Såfremt dette lovforslag bliver vedtaget, da vil forsikringsselskaberne som udgangspunkt 

ikke have mulighed for at drive anden accessorisk virksomhed grundet EU-konformiteten i 

fortolkning af lovforslag L 118 § 29, stk. 1, da denne bestemmelse er lagt op til at blive kumulativ, 

således at det er nødvendigt både at opfylde kravet om at den accessoriske virksomhed skal lægge 

sig op ad den godkendte virksomhed og i naturlig forlængelse heraf, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, 

 
187 Ibid., præmis 74 
188 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 263 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
189 C-228/18, Gazdasági Versenyhivatal mod Budapest Bank Nyrt. m.fl., Domstolens dom af 2. april 2020, præmis 75 
190 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 264 & 270 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
191 C-228/18, Gazdasági Versenyhivatal mod Budapest Bank Nyrt. m.fl., Domstolens dom af 2. april 2020, præmis 77 
192 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 263 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
193 C-228/18, Gazdasági Versenyhivatal mod Budapest Bank Nyrt. m.fl., Domstolens dom af 2. april 2020, præmis 77 
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stk. 1. Denne konformitet, der vil lægge op til en bedre fortolkning af Solvens ll direktivets artikel 

18, stk. 1 og Solvens ll forordningens § 1, nr. 53 gør, at den traditionelle forsikringsbranche er 

nødsaget til at være suppleret af aftaler med andre virksomhed for, at forebygge skader frem for 

at erstatte, jf. Bilag 1 og 3. Dette bevirker bl.a. at risikoen for at indgå i konkurrencebegrænsende 

aftaler eller samordnet praksis som nævnt ovenfor øges, hvorfor de konkurrenceretlige hensyn 

efter TEUF artikel 101, stk. 1 må tages i betragtning i forhold til formålet og følgerne af de 

supplerende aftaler.  

Disse aftaler kan forekomme at have en positiv indflydelse på markedet og konkurrencen, såfremt 

det fremmer parternes økonomi og stiller forsikringstagerne bedre, jf. Kme 2011/C nr. 263, 1. pkt. 

og nr. 270.194 Dog kan de EU-konkurrenceretlige hensyn vurderes, såfremt der af en sådan aftale 

indgår standardbetingelser, der kan begrænse forsikringstagerne ved at indskærpe deres mulighed 

for frit at vælge forsikringsselskab, eller afholde andre selskaber fra at indtræde på lige fod på 

markedet, eller hvis forsikringsselskabets markedsandel er af en markant størrelse til, at kunne 

have en indvirkning på konkurrencen via standardbetingelser, der kan have 

konkurrencebegrænsende formål eller følger , jf. Kme 2011/C nr. 270, 2. pkt., 275, 1. pkt. og 277, 

2. pkt.195, jf. TEUF art. 101, stk. 1.  

 

2.4.8 Fritagelse 

Det er muligt for virksomheder, der ved aftaler eller samordnet praksis, som falder ind under TEUF 

artikel 101, stk. 1 og potentielt kunne begrænse konkurrencen, at blive fritaget eller få 

dispensation efter undtagelsesbestemmelsen i TEUF artikel 101, stk. 3.196 

Af TEUF artikel 101, stk. 3 følger det af ordlyden, at alle aftaler omfattet af TEUF artikel 101, stk. 1 

principielt kan fritages for de retsfølger, der måtte komme ved en overtrædelse af TEUF artikel 

101, stk. 1.197 Ordlyden i denne regel understreger dermed, at en aftale eller samordnet praksis og 

i sin helhed alle aftaler og samordnet praksis mellem forsikringsselskaber og supplerende 

virksomheder kan fritages, selvom en sådan aftale eller samordnet praksis falder ind under 

forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1, jf. TEUF art. 101, stk. 3. Dette kan ske som enkeltstående 

 
194 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 263 & 270 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
195 Ibid., nr. 270 
196 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard,2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 100 
197 Ibid. 
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aftaler efter ordlyden i TEUF artikel 101, stk. 3 ”enhver form for aftale og samordnet praksis” eller 

som gruppeaftaler, hvilket ville falde ind under gruppefritagelsen efter ordlyden ”kategori af 

aftaler”.198 

For at en aftale eller samordnet praksis, der efter sin art er forbudt efter TEUF artikel 101, stk. 1, 

kan fritages, skal en række kumulative betingelser opfyldes. Der er henholdsvise tale om nogle 

negative og positive betingelser.199 Det følger imidlertid af Kme 2011/C200, at der skal foretages en 

undersøgelse af hvorvidt en aftale eller samordnet praksis, der er underlagt forbuddet i TEUF 

artikel 101, stk. 1 kan være fritaget efter stk. 3, jf. Kme 2011/C nr. 48201, jf. TEUF art. 101, stk. 3. 

Dertil følger det af Kme 2011/C202, at de to positive og to negative betingelser skal være opfyldt 

for, at en aftale eller samordnet praksis bliver fritaget efter TEUF artikel 101, stk. 3, jf. Kme 2011/C 

nr. 49.203 En aftale mellem et forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed, som behandlet 

ovenfor, og som eksempelvis findes, at være underlagt forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1, skal 

derfor positivt; forbedre produktion eller fordeling eller fremme teknologisk eller økonomisk 

udvikling og hermed sikre forbrugernes fordel204, jf. TEUF art. 101, stk. 3, jf. Kme 2011/C nr. 49.205 

En sådan aftale skal derudover negativt; sikre at de omhandlende virksomheder ikke pålægges 

begrænsninger, som ligger ud over hvad der kræves for at opnå målene og at der ikke gives 

mulighed for, at virksomhederne kan udelukke konkurrence for en stor del af de omhandlende 

varer206, jf. TEUF art. 101, stk. 3, jf. Kme 2011/C nr. 49.207 

Det vil sige, at en aftale mellem et forsikringsselskab og en sikkerhedsvirksomhed vil kunne 

fritages efter TEUF artikel 101, stk. 3, såfremt den i første omgang faldt ind under forbuddet i TEUF 

artikel 101, stk. 1, ved at denne eksempelvis fremmede den teknologiske udvikling på området, 

sikrede forsikringstagerne rimelige fordele ved en sådan aftale, undgik at begrænse 

sikkerhedsvirksomheden, såvel som andre forsikringsselskaber og ikke begrænsede konkurrencen 

på en måde, hvor enten andre forsikringsselskaber og/eller sikkerhedsvirksomheder ikke i samme 

 
198 Ibid., side 101 
199 Ibid. 
200 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
201 Ibid., nr. 48 
202 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
203 Ibid., nr. 49 
204 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard,2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 101 
205 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 49 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
206 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard,2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 102 
207 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 49 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
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omfang havde mulighed for at konkurrere på samme marked208, jf. TEUF art. 101, stk. 3, jf. Kme 

2011/C nr. 49.209 

Retspraksis på området understøtter imidlertid fortolkningen af TEUF artikel 101, stk. 3, hvor det i 

sag C-306/20 følger, at undtagelsesbestemmelsen i TEUF artikel 101, stk. 3 skal tolkes således, at 

en aftale mellem en producent og en leverandør kan være omfattet af fritagelsesbestemmelsen i 

TEUF artikel 101, stk. 3, såfremt denne aftale faldt ind under forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1, jf. 

præmis 83.210 Det understreges i denne forbindelse, at en sådan aftale kun kan fritages ved at de 

kumulative positive og negative betingelser overholdes, jf. præmis 84211, hvor det af ordlyden 

forekommer at alle betingelserne, henholdsvis både positive og negative skal være opfyldt for, at 

en sådan aftale ville kunne fritages efter TEUF artikel 101, stk. 3. Såfremt disse kumulative 

betingelser i sin helhed overholdes, da vil de fordele, som aftalen medfører ikke nødvendigvis 

være af så mærkbar karakter, at de opvejer ulemperne ved den konkurrenceforvridning, som 

aftalen i første omgang medførte efter TEUF artikel 101, stk. 1, jf. præmis 85.212 Disse fordele, som 

værende en del af de to positive betingelser, der skal opfyldes må derfor være af så overvejende 

positiv karakter, at de opvejer ulemperne ved denne konkurrencebegrænsning aftalen medførte, 

jf. præmis 85.213 

Dertil kommer at en aftale et forsikringsselskab indgår, hvad enten det er med en 

sikkerhedsvirksomhed, et andet forsikringsselskab eller en leverandør som alt overskyggende 

udgangspunkt ikke må have til formål eller til følge at begrænse konkurrencen efter TEUF artikel 

101, stk. 1 og skal opfylde de positive og negative kumulative betingelser efter 

undtagelsesbestemmelsen i TEUF artikel 101, stk. 3 for at blive fritaget efter denne bestemmelse, 

jf. præmis 83 og 84.214 Det er derfor vigtigt at bemærke at alle fritagelsesbetingelserne skal være 

opfyldt, som det fremgår af ordlyden i præmis 84215, for at blive fritaget og at en vurdering af 

hvorvidt graden af opfyldelse er tilstrækkelig, må finde sted, jf. præmis 85.216 

 
208 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard,2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 101 og 102 
209 Kommissionens meddelelse 2011/C 11/01 nr. 49 om retningslinjer for fortolkning af TEUF artikel 101 
210 C-306/20, "Visma Enterprise" SIA mod Konkurences padome, Domstolens dom af 18. november 2021, præmis 83 
211 Ibid., præmis 84 
212 Ibid., præmis 85 
213 C-306/20, "Visma Enterprise" SIA mod Konkurences padome, Domstolens dom af 18. november 2021, præmis 85 
214 Ibid., præmis 83 og 84 
215 Ibid., præmis 84 
216 Ibid., præmis 85 
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Udover den generelle undtagelsesbestemmelse i TEUF artikel 101, stk. 3, findes der yderligere 

sektorbestemte undtagelsesregler, herunder også forsikringssektoren, som er reguleret i 

Kommissionens forordning nr. 267/2010, herefter Kfo 267/2010.217 I særlige tilfælde falder 

samarbejde mellem forsikringsselskaber ind under undtagelsesbestemmelsen i TEUF artikel 101, 

stk. 3, hvor det eksempelvis er tilladt at indsamle fælles data til beregninger, tabeller og 

undersøgelser, jf. Kfo 267/2010 artikel 2, litra a, nr. i-ii og litra b.218 I det forestående tilfælde, hvor 

der undersøges de EU-konkurrenceretlige hensyn ved samarbejde mellem forsikringsselskaber og 

supplerende virksomheder, da vil disse fritagelsesordninger efter Kfo 267/2010 ikke have en større 

relevans. 

 

2.4.9 Vertikale aftaler 

Vertikale aftaler falder ikke typisk ind under forbuddet i TEUF artikel 101, stk. 1, da en aftale 

mellem eksempelvis producenter og leverandører som udgangspunkt er en nødvendig og naturlig 

del af de fleste virksomheders forretning.219 Det følger dog af retspraksis, at vertikale aftaler kan 

have konkurrencebegrænsende formål ved eksempelvis eneforhandlingsaftaler, hvor producenter 

meddeler forhandlere, at de ikke må forhandler med producentens konkurrenter eller at 

forhandlingsprisen er fastsat, således at forhandleren ikke har mulighed for at konkurrere ved at 

lave udsalgs-løsninger.220 Vertikale aftaler må derfor vurderes, hvorvidt de er 

konkurrencefremmende ved at kigge på virksomhedernes position på markedet, navnlig deres 

økonomiske situation og dernæst hvilket formål disse aftaler har.221 Dermed kan det vurderes, 

hvorvidt en vertikal aftale har haft til formål eller til følge at begrænse konkurrencen.222 

I forhold til aftalen mellem Alm Brand Forsikring og G4S kan det diskuteres, hvorvidt denne kan 

være af vertikal karakter. Dette gør sig gældende, hvis G4S ikke kan levere deres produkter og 

services uden levering fra Alm Brand Forsikring. Her ville kunne argumenteres for, at et 

leverandørforhold fandt sted, hvilket som udgangspunkt ikke er forbudt efter TEUF artikel 101, stk. 

 
217 Kommissionens forordning 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 
218 Ibid. 
219 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 203 
220 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 211 
221 Ibid., side 223 
222 Ibid., side 224 
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1. Af aftalens ordlyd fremkommer, at det er en eksklusiv aftale mellem Alm Brand Forsikring og 

G4S. De EU-konkurrenceretlige hensyn der ligger til grund for horisontale aftaler, finder derfor 

ligeledes anvendelse på vertikale aftaler, der er i strid med TEUF artikel 101, hvilket denne aftale 

potentielt kan være, da der af ordlyden kan indikere et element af en eneforhandlingsaftale.223 

 

2.4.10 Accessorisk virksomhed 

I en sådan henseende, at forsikringsselskaber i forbindelse med en ændring af FIL § 24 får lov til at 

drive forebyggende virksomhed in-house eller drive forebyggende accessorisk virksomhed, der 

ligger udenfor deres godkendte praksis, hvilket er ønsket i forsikringsbranchen, jf. Bilag 1 og 3, da 

vil de EU-konkurrenceretlige hensyn, som behandlet ovenfor være yderst reelle. Dette i en sådan 

henseende, at forsikringsselskaber da vil kunne drive accessorisk forebyggende virksomhed 

udenfor deres godkendte brancheområde, og dermed selv udvikle digitale løsninger og services til 

at fremme deres egen konkurrenceevne og derved udvide deres forretningsområde fra erstatning 

til forebyggelse. Derudover vil en øget risiko for konkurrencebegrænsning fremkomme, såfremt 

forsikringsselskaber via en dattervirksomhed kan udvikle forebyggende produkter og services, og 

derved lave vertikale aftaler om produktion og levering mellem forsikringsselskabet og dens 

accessoriske virksomheder, der potentielt kan falde ind under forbuddet mod at begrænse 

konkurrencen i TEUF artikel 101, stk. 1 i den forstand, at et forsikringsselskab dermed selv kan stå 

for hele produktionskæden fra eksempelvis smart-home løsning til forsikring til 

præmienedsættelse hos kunderne. 

  

2.4.11 Dominerende stilling efter TEUF artikel 102 

I henhold til TEUF artikel 102 og dens forbud mod et misbrug af dominerende stilling, må det som 

udgangspunkt vurderes, at en sådan regulering er til for at sikre velfærden i samfundet og undgå 

monopoler, der grundet den dominerende stilling på markedet, kan misbruge denne i forbindelse 

med eksempelvis prissætninger og handelsbetingelser.224 

I foregående analyse af de EU-konkurrenceretlige hensyn i forbindelse med gældende ret og 

lovforslag nr. L 118, må det antages, at en væsentlig konkurrenceretlig udfordring kan opstå i 

 
223 https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/ (besøgt 14-05-2022) 
224 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 291 

https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/
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forbindelse med forbuddet i TEUF artikel 102 som følge af, at forsikringsselskaber fik lov til at drive 

og udvikle forebyggende virksomhed accessorisk eller in-house.  

Som udgangspunkt forbyder TEUF artikel 102 ikke dominerende stillinger, men derimod forbyder 

et misbrug af en dominerende stilling.225  

Det følger imidlertid af ordlyden i TEUF artikel 102, at en eller flere virksomheder skal have en 

dominerende stilling på markedet eller en stor del af samme, før et misbrug af dominerende kan 

opstå, jf. TEUF art. 102.226 

 

2.4.12 Det relevante marked 

Såfremt forsikringsselskaber fik mulighed for at drive forebyggende virksomhed og udvikle 

løsninger såsom smart-home løsninger accessorisk eller in-house, da må hensynet i TEUF artikel 

102 tages til efterretning, da det potentielt kan give anledning til en vurdering af, om nogle 

forsikringsselskaber kan opnå en dominerende stilling, ved muligheden for at drive og udvikle 

forebyggende virksomhed, eksempelvis ved at vertikal integrere med supplerende virksomheder 

og udvide deres forretningsområde, jf. kapitel 3.227 På denne baggrund ville en godkendelse til at 

drive og udvikle forebyggende løsninger og services in-house hos forsikringsselskaberne eller drive 

accessorisk virksomhed ud over deres godkendte brancheområde kunne skabe konkurrenceretlige 

problemer i forbindelse med et stort forsikringsselskabs muligheder for at blive egenrådigt på 

markedet, jf. TEUF art. 102. I forbindelse med de konkurrenceretlige hensyn efter TEUF artikel 

102, såfremt forsikringsselskaberne fik mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed, 

undersøges det relevante geografiske marked og det relevante produktmarked indledningsvist.228 

I forbindelse med et forsikringsselskabs potentielle mulighed for at drive og udvikle forebyggende 

virksomhed in-house eller accessorisk via datterselskaber, da er det væsentligt at undersøge 

hvordan der afgrænses i forhold til det relevante geografiske marked og det relevante 

produktmarked.229 Det følger af Kommissionens meddelelse 97/C 372/03, herefter Kme 97/C230, at 

 
225 Ibid., side 288 
226 Ibid., side 292 
227 Ibid., side 292 
228 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 295 
229 Ibid., side 296 
230 Kommissionens meddelelse 97/C 372/03 om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets 
konkurrenceret 



110136 Kontrakt nr. 23085 16-05-2022 
111451 Forebyggende virksomhed i forsikringsbranchen 

Side 56 af 121 
 

en afgrænsning af det relevante geografiske marked og det relevante produktmarked er til for at 

vurdere, hvilke virksomheder, der potentielt ville være i stand til at begrænse konkurrencen 

mellem konkurrenter.231 

I den forbindelse ville en vurdering af forsikringsselskabets størrelse, markedsandele og 

konkurrencemæssig størrelse skulle tages i betragtning.232 Dermed bliver det muligt at udregne 

markedsandele og fastslå om en given virksomhed ville kunne indtage en dominerende stilling, jf. 

Kme 97/C.233 

 

2.4.13 Det relevante geografiske marked 

Det følger af Kme 97/C234, at det relevante geografiske marked er defineret som det marked, 

hvorpå konkurrerende virksomheder opererer og hvor vilkårene for konkurrence er så ensartede, 

at de kan skelnes fra de øvrige markeder, jf. Kme 97/C pkt. 8.235  

Det følger af ordlyden i TEUF artikel 102, at det indre marked eller en væsentlig del heraf er 

underlagt forbuddet mod et misbrug af dominerende stilling.236 Såfremt et forsikringsselskab får 

mulighed for at drive og udvikle forebyggende løsninger og services accessorisk eller in-house, da 

er de EU-konkurrenceretlige hensyn i forbindelse med markederne værd at tage i betragtning, 

eftersom et misbrug af deres dominerende stilling vil påvirke samhandlen mellem 

medlemsstaterne. Såfremt forsikringsselskaberne får mulighed for at udvide deres 

forretningsområde med accessoriske virksomheder og udvikling in-house, vil 

forsikringsselskaberne kunne overlappe på det relevante geografiske marked.237 

 

2.4.14 Det relevante produktmarked 

I henhold til det relevante produktmarked, følger det af Kme 97/C238, at dette marked defineres 

ved lignende produkter, hvorved forbrugeren kan substituere disse produkter med lignende, jf. 

 
231 Ibid., pkt. 2 
232 Ibid. 
233 Ibid. 
234 Kommissionens meddelelse 97/C 372/03 om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets 
konkurrenceret 
235 Ibid., pkt. 8 
236 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 297 
237 Ibid., side 298 
238 Kommissionens meddelelse 97/C 372/03 om afgrænsning af det relevante marked i forbindelse med Fællesskabets 
konkurrenceret 
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Kme 97/C pkt. 7. Til denne vurdering, må det i et sådant tilfælde, hvor forsikringsselskaber kan 

drive og udvikle forebyggende løsninger accessorisk eller in-house vurderes, hvorvidt disse 

produkter og services er substituerbare på markedet, og hvorvidt forsikringstagerne kan få samme 

vare eller tjenesteydelser andetsteds239, jf. Kme 97/C 7. pkt. 

 

2.4.15 Mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed 

I forbindelse med forbuddet mod et misbrug af dominerende stilling i TEUF artikel 102, og en 

fastlæggelse af de relevante elementer i forbindelse med en dominerende stilling, må da vurderes 

i forhold til en godkendelse for forsikringsselskaber til at drive og udvikle forebyggende 

virksomhed accessorisk eller in-house og om et eller flere forsikringsselskaber opnår en 

dominerende stilling efter Kme 97/C.240  

De hensyn, der ligger til grund for forbuddet mod et misbrug af dominerende stilling efter TEUF 

artikel 102 er derfor væsentlige at tage i betragtning i forbindelse med forsikringsselskabernes 

mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomheder selv.  

Indledningsvis skelnes der i praksis mellem to former for misbrug: udnyttende misbrug og 

ekskluderende misbrug.241 I henhold til en vurdering af et muligt misbrug af en dominerende 

stilling efter TEUF artikel 102 for et eller flere forsikringsselskaber ved, at de får godkendelse til at 

drive og udvikle deres egne forebyggende løsninger og services, udgør det en risiko for, at et 

udnyttende misbrug såvel som et ekskluderende misbrug kunne finde sted.242 

Det følger imidlertid af retspraksis, at TEUF artikel 102 skal tolkes således, at en virksomhed med 

en dominerende stilling ikke må benytte ulige vilkår overfor handelspartnere, såfremt ydelserne er 

af samme værdi og hvis dette kan påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne, jf. sag C-525/16 

præmis 23.243 Dette indikerer, at et misbrug af en dominerende stilling kan forekomme, såfremt et 

forsikringsselskab med en dominerende markedsstilling stiller handelspartnere værre ved at 

tilbyde ulige vilkår, jf. TEUF art. 102, litra c. Det kunne eksempelvis være som i foregående 

eksempel, en forringelse af sikkerhedsvirksomheders konkurrencevilkår, såfremt 

 
239 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 300 
240 Ibid., side 297-302 
241 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 325 
242 Ibid., side 325 
243 C-525/16, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA mod Autoridade da Concorrência, Domstolens dom af 
19. april 2018, præmis 23 
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forsikringsselskaber selv får godkendelse til eksempelvis at udvikle smart-home løsninger til 

forebyggelse. Hvis forsikringsselskaber får mulighed for selv at udvikle smart-home løsninger ved 

en ændring af FIL § 24, da ville forsikringsselskaberne kunne begrænse 

sikkerhedsvirksomhedernes konkurrenceevne i den forstand, at forsikringstagernes mulighed for 

en eventuel præmienedsættelse ved installering af sikkerhedsløsningen, udviklet af 

forsikringsselskabet giver forsikringstagerne et incitament til at vælge produkter fra 

sikkerhedsvirksomheder fra, jf. TEUF art. 102, litra c. Det EU-konkurrenceretlige hensyn efter TEUF 

artikel 102 i forbindelse med forsikringsselskabernes mulighed for selv at drive og udvikle 

forebyggende løsninger og services, hvilket eksempelvis kan stille sikkerhedsvirksomhederne 

ringere, er derfor væsentlig at tage i betragtning, jf. TEUF art. 102, litra a-d. Dette ville kunne 

medføre et misbrug af forsikringsselskabernes (opnåede) dominerende stilling, og dermed være 

underlagt forbuddet efter TEUF artikel 102, jf. TEUF art. 102, litra a-d. Hvis dette var tilfældet, da 

ville et stort forsikringsselskab have mulighed for at give forsikringstagerne lukrative 

præmieforhold ved installering af forsikringsselskabets egne løsninger og services, eksempelvis 

smart-home løsninger, hvilket kunne stille sikkerhedsvirksomheder såvel som andre 

forsikringsselskaber i en position, hvor de ikke var i stand til at konkurrere, jf. sag C-525/16 præmis 

23.244 

Derudover følger det af sag C-525/16, at et misbrug kan fastlægges, såfremt selskabets adfærd på 

markedet har karakter af at have til hensigt at fordreje konkurrencen. Det følger derfor af 

ordlyden, at en misbrugs-adfærd kumulativt er diskriminerende og tilsigter at fordreje 

konkurrencen, jf. præmis 25.245 Dermed ville et misbrug af en dominerende stilling for et 

forsikringsselskab kunne karakteriseres ved, at ulige konkurrencevilkår af diskriminerende og 

ekskluderende karakter, ville fremgå af betingelserne, som måtte anses at være urimelige, komme 

til udtryk ved ekskluderingen af sikkerhedsvirksomhedernes konkurrenceevne i forbindelse med 

godkendelse til at udvikle forsikringsselskabernes egne forebyggende løsninger og services, jf. 

præmis 25,246 jf. TEUF art. 102, litra c.  

Såfremt en ændring af FIL § 24 gav forsikringsselskaberne mulighed for selv at udvikle 

 
244 C-525/16, MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia SA mod Autoridade da Concorrência, Domstolens dom af 
19. april 2018, præmis 23 
245 Ibid., præmis 25 
246 Ibid. 
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forebyggende løsninger og services, da ville det udover en ekskluderende dominans overfor 

konkurrenter også kunne give anledning til en vurdering af en udnyttende dominans overfor 

forsikringstagere.247  

 

2.4.16 Rabatter 

Udgangspunktet er, at det er tilladt at uddele rabatter til alle kunder i forbindelse med 

virksomheden, også selvom virksomheden har en dominerende stilling på markedet. Dette anses 

for værende en naturlig konkurrenceform.248  

Imidlertid må det nævnes, at eksklusive rabatter eller rabatter, der har til hensigt at skabe et 

loyalitetsforhold mellem virksomheden og kunderne, kan vurderes på en objektiv baggrund at 

have konkurrencebegrænsende formål i form af et misbrug af virksomhedens dominerende 

stilling.249 

I henhold til om et dominerende forsikringsselskabs udvikling af smart-home løsninger potentielt 

kunne underlægges bestemmelsen i TEUF artikel 102 om forbud mod et misbrug af dominerende 

stilling, kan vurderes ud fra scenariet som beskrevet ovenfor, hvor forsikringsselskaber får 

mulighed for at drive og udvikle forebyggende løsninger og services som en følge af en ændring af 

FIL § 24. 

 

2.4.17 Loyalitetsrabatter 

Som behandlet ovenfor fremgår det af ordlyden i aftalen mellem Alm Brand Forsikring og G4S, at 

denne bygger på eksklusivitet. Ved at give forsikringsselskaberne mulighed for selv at drive og 

udvikle forebyggende løsninger og services, da vil aftaler som denne bl.a. kunne integreres eller 

udvikles i forsikringsselskabet selv og dermed stadig bevare den eksklusive karakter, hvorfor 

forsikringsselskaberne kan samarbejde med deres egne virksomheder indenfor forebyggelse. I 

dette scenarie vil det eksempelvis være muligt for de dominerende forsikringsselskaber at tilbyde 

forsikringstagere lukrative præmieforhold, såfremt forsikringstagerne installerer de dominerende 

forsikringsselskabers udviklede eller integrerede smart-home løsninger. Dette vil sikre et loyalt 

forhold mellem forsikringstager og forsikringsselskab. Sådanne rabatter kan have karakter af 

 
247 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 325 
248 Ibid., side 357 
249 Ibid. 
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loyalitetsrabatter og kunne potentielt have en ekskluderende virkning på sikkerhedsvirksomheder, 

såvel som andre forsikringsselskaber, hvilket kan resultere i et misbrug af dominerende stilling, jf. 

TEUF art. 102.250 

Domstolen har imidlertid gennem retspraksis nedfældet definitioner for- og anvendelsen af TEUF 

artikel 102, litra a-d i sag C-85/76.251 Denne sag er en essentiel sekundær retskilde i EU-

konkurrenceretten til forståelsen af, hvordan TEUF artikel 102 skal forstås og benyttes. 

I henhold til det foreliggende eksempel kan denne sag252 benyttes analogt i den forstand, at 

Domstolen lægger til grund i præmis 80, at eksklusivitetskontrakter og herunder loyalitetsrabatter 

udgjorde et misbrug af deres dominerende stilling ved bl.a. at fratage kunderne væsentlige 

valgmuligheder.253 Dermed følger det af retspraksis, at dominerende forsikringsselskaber, ved selv 

at have lov til at udvikle smart-home løsninger til forebyggelse, potentielt vil kunne misbruge 

deres dominerende stilling ved at indskrænke sikkerhedsvirksomhedernes mulighed for, at tilbyde 

deres produkter, uden aftaler med de dominerende forsikringsselskaber, jf. præmis 80.254 

Konkurrencen på sikkerhedsvirksomhedsområdet ville blive hindret i en sådan grad, hvor 

sikkerhedsvirksomhederne ikke ville have mulighed for, at tilbyde produkter, der grundet deres art 

og lighed med forsikringsselskabernes sikkerhedsprodukter, ville bevirke, at 

sikkerhedsvirksomhederne ville konkurrere på ulige vilkår, hvilket ville stride imod TEUF artikel 102 

litra c. 

Derudover fremhæver retspraksis på området, at de dominerende forsikringsselskaber ikke ville 

have mulighed for, at tilbyde forsikringstagerne loyalitetsrabatter i form af lukrative 

præmieforhold ved køb og installering af lige netop de dominerende forsikringsselskabers smart-

home løsninger – uden at det ville stride imod TEUF artikel 102. Det følger af præmis 90, at store 

præmienedsættelser og i dette forhold, som i det givne eksempel, ikke ville være forenelige med 

at konkurrencen ikke må fordrejes, jf. præmis 90.255 Det følger ydermere af ordlyden i præmis 90, 

 
250 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 358 
251 C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Domstolens Dom af 
13. februar 1979 
252 Ibid. 
253 Ibid., præmis 80 
254 C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Domstolens Dom af 
13. februar 1979, præmis 80 
255 Ibid., præmis 90 
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at sådanne rabatter, der kan begrænse forsikringstageren fra at vælge frit, er i strid med de 

grundlæggende konkurrenceretlige målsætninger, jf. præmis 90.256 Dette ville bevirke, at de 

dominerende forsikringsselskabers nedsættelse i præmieforhold for deres forsikringstagere, der 

har installeret forsikringsselskabernes smart-home løsninger ikke ville have karakter af 

kvantumsrabatter (mængderabatter), der efter ordlyden i præmis 90 ikke er karakteriseret som 

værende et misbrug af den dominerende stilling, jf. præmis 90.257  

Såfremt et eller flere dominerende forsikringsselskaber får mulighed for at udvikle smart-home 

løsninger til forebyggelse ved en ændring af FIL § 24, og vælger at tilbyde præmienedsættelser til 

kunder, der har installeret deres produkter og løsninger, hvilket derfor kunne fordreje 

konkurrencen for sikkerhedsvirksomheder eller andre forsikringsselskaber, da slår retspraksis fast, 

at et sådant loyalitetsrabatsystem ville være uforenelig med konkurrencereglerne, og dermed 

være forbudt efter TEUF artikel 102, jf. præmis 134.258 Det fremgår af ordlyden i præmis 134, at 

eksklusivitet er nøgleordet for, hvornår rabatter og præmienedsættelser for forsikringstagere 

bliver taget i betragtning som værende et misbrug af en dominerende stilling, jf. præmis 134.259 

Ud fra ovenstående analyse vedrørende de EU-konkurrenceretlige udfordringer og hensyn i 

forbindelse med forsikringsselskabernes teoretiske mulighed for at drive og udvikle forebyggende 

løsninger og services selv, ville dominerende forsikringsselskaber skulle være opmærksomme på 

de konkurrenceretlige hensyn efter TEUF artikel 102 og hvilke udfordringer det kunne medbringe i 

forbindelse med aftaler om løsninger omkring præmier og rabatter, der kan lede til en fordrejning 

af konkurrencen, jf. TEUF art. 102, jf. præmisserne 80, 90 og 134.260 

 

2.4.18 Samspil mellem TEUF artikel 101 og 102 

De konkurrenceretlige hensyn efter TEUF artikel 101 kommer til udtryk i forbindelse med 

forsikringsselskabernes nuværende mulighed for at indgå aftaler med supplerende virksomheder. 

Såfremt forsikringsselskaberne ved en ændring af FIL § 24 fik mulighed for at drive og udvikle 

forebyggende løsninger og services selv, skal hensynene efter TEUF artikel 102 da tages i 

 
256 Ibid. 
257 Ibid. 
258 Ibid., præmis 134 
259 C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Domstolens Dom af 
13. februar 1979, præmis 134 
260 Ibid., præmis 80, 90 og 134 
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betragtning, eftersom nogle forsikringsselskaber kunne opnå en dominerende stilling hermed. 

Samspillet mellem hensynene i TEUF artikel 101 og TEUF artikel 102 er værd at bemærke i 

forbindelse med forsikringsselskabernes ønske om selv at kunne drive og udvikle forebyggende 

løsninger og services, da nogle forsikringsselskaber i denne forbindelse ville have mulighed for at 

indgå potentielle konkurrencebegrænsende aftaler med deres forebyggende accessoriske 

virksomheder, hvilket kunne have en konkurrencebegrænsende effekt, som forbudt efter TEUF 

artikel 101, stk. 1. Derudover ville det i samme ombæring være essentielt at bemærke de 

konkurrenceretlige hensyn efter TEUF artikel 102 i denne forbindelse ville det være at betragte, at 

nogle forsikringsselskaber i samme ombæring, som aftaler med deres accessoriske virksomheder, 

kunne opnå en dominerende stilling og have en øget risiko for et misbrug af denne stilling ved 

eksempelvis eksklusive rabatter og ulige handelsvilkår, jf. TEUF art. 102.  

Samspillet mellem disse bestemmelser i TEUF artikel 101 og TEUF artikel 102, kan derfor komme 

til anvendelse i forbindelse med et forsikringsselskabs mulighed for at drive accessorisk 

virksomhed uden for deres godkendte brancheområde – ved en ændring af FIL § 24 i denne 

retning og et forsikringsselskabs mulighed for at udvikle forebyggende løsninger in-house.  

Dette gør sig gældende i det anvendte teoretiske eksempel i ovenstående analyse, hvor 

eksempelvis et dominerende forsikringsselskab driver en accessorisk virksomhed til udvikling af 

forebyggende løsninger og laver en aftale med denne virksomhed – eller de accessoriske 

virksomheder imellem, der har til formål eller følge at begrænse konkurrencen i den forstand, at 

eksempelvis sikkerhedsvirksomheder og andre forsikringsselskaber her ikke vil kunne konkurrere 

på lige vilkår, da de accessoriske virksomheder udvikler produkter tilsvarende 

sikkerhedsvirksomhedsprodukterne og at forsikringstagerne kan få lukrative præmieforhold, altså 

eksklusive rabatter i forbindelse med køb og installering af forsikringsselskabets produkter i stedet 

for sikkerhedsvirksomhedernes produkter, jf. TEUF art. 101, stk. 1 og TEUF art. 102. Her vil et 

konkurrenceretligt standpunkt kunne vurdere, hvorvidt en sådan aftale mellem et dominerende 

forsikringsselskab og dennes accessoriske virksomhed kunne falde ind under 

forbudsbestemmelsen i TEUF artikel 101, stk. 1 og om en sådan aftale kunne indikere et misbrug af 

en dominerende stilling i forbindelse med eksklusivitets- og loyalitetspræmier, hvilket bl.a. ville 

være forbudt efter TEUF artikel 102.  

I henhold til dette, er det vigtigt at fastslå, at en aftale, der falder ind under TEUF artikel 101, stk. 1 
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ikke er til hinder for, at den også kan falde ind under TEUF artikel 102, hvilket også ses i 

retspraksis. I dette tilfælde understreger Domstolen i sag 85/76, at TEUF artikel 101 og 102 kan 

finde anvendelse på samme sag givet de faktiske omstændigheder, jf. præmis 116.261 Dermed kan 

et forsikringsselskabs ageren på et marked, hvor de frit kan drive accessorisk forebyggende 

virksomhed gennem accessoriske virksomheder eller in-house ved en ændring af FIL § 24 falde ind 

under de hensyn, der må tages i henhold til TEUF artikel 101, stk. 1 og TEUF artikel 102, såfremt 

det af de faktiske omstændigheder foreligger, at et forsikringsselskab har udnyttet sin 

dominerende stilling ved eksempelvis eksklusivitets- og loyalitetsrabatter og eventuelt lavet 

aftaler med deres accessoriske virksomheder med det formål eller den følge, at konkurrencen i 

forsikringsbranchen, såvel som sikkerhedsbranchen fordrejes til skade for såvel virksomheder som 

forsikringstagere, jf. TEUF art. 101, stk. 1, TEUF art. 102, litra a og c, jf. præmis 116.262 

 

Efter disse konkurrenceretlige hensyn i forbindelse med gældende ret i FIL § 24, samt ved en 

ændring af FIL § 24 ved lovforslag nr. L 118, og forsikringsselskabernes muligheder ved de 

gældende regler, forslaget til reglerne og forsikringsselskabernes ønsker om hvordan en ændring 

af FIL § 24 skal udfærdiges263, da giver det anledning til, at vurdere en anvendelse af EU-

konkurrencereglerne, hvor TEUF artikel 101 ikke udelukker TEUF artikel 102, da 

forsikringsselskabernes ønske er, at de kan få godkendelse til at udvikle forebyggende løsninger in-

house264, så kan forsikringsselskaberne potentielt opnå en dominerende stilling, hvilket kunne give 

anledning til adfærd, der kunne falde ind under forbudsbestemmelsen i TEUF artikel 102, og hvor 

deres aftaler med accessoriske virksomheder/datterselskaber og lignende kunne falde ind under 

forbudsbestemmelsen i TEUF artikel 101, kommer det til udtryk ud fra de faktiske 

omstændigheder, at anvendelsen af TEUF artikel 101 og TEUF artikel 102 på denne problemstilling 

kan få en samtidig virkning, hvor det er op til Kommissionen at vurdere, hvorvidt 

 
261 C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Domstolens Dom af 
13. februar 1979, præmis 116 
262 Ibid. 
263 Bilag 1  
264 Ibid.  



110136 Kontrakt nr. 23085 16-05-2022 
111451 Forebyggende virksomhed i forsikringsbranchen 

Side 64 af 121 
 

omstændighederne falder ind under TEUF artikel 101 eller TEUF artikel 102265, jf. præmis 116.266 

 

2.5 Delkonklusion 
I henhold til den ovenstående analyse af såvel forsikringsselskabers situation ved gældende ret, i 

forhold til lovforslag nr. L 118 om ændring af FIL § 24, Solvens ll direktivet og Solvens ll 

forordningens samspil med hensynene i TEUF artikel 101, kan det vurderes, at 

forsikringsselskaber, ud fra hvad lovforslag nr. L 118 lægger op til, ikke får mulighed for at drive og 

udvikle forebyggende løsninger og services accessorisk eller in-house i det ønskede omfang, jf. 

lovforslag nr. L 118 §§ 29, 29 a og 29 b. Dette sammenholdt med vurderingen af, hvilke EU-

konkurrenceretlige udfordringer og hensyn forsikringsselskaberne skal være opmærksomme på 

efter TEUF artikel 101 i forbindelse med de aftaler, der supplerer forsikringsbranchen.  

Forsikringsselskaberne skal i forbindelse med deres supplerende aftaler være opmærksomme på 

om sådanne aftaler kan have til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, jf. sag C-228/18. 

Hensynet vurderes i analysen i forbindelse med aftalen mellem Alm Brand Forsikring og G4S, hvor 

der bl.a. bemærkes, at parterne skal være opmærksomme på, at aftalen ikke indeholder ulige 

vilkår, der kan have en ekskluderende effekt, hvilket er forbudt efter TEUF artikel 101, stk. 1, litra 

d. 

Det EU-konkurrenceretlige hensyn der foreligger i forbindelse med horisontale aftaler, der er 

forbudte efter TEUF artikel 101, stk. 1, skal forsikringsselskaberne ligeledes være opmærksomme 

på. Dette hensyn leder tilbage til, om forsikringsselskabernes supplerende aftaler kan have en 

mærkbar virkning på konkurrencen, selvom forsikringsselskabet og de supplerende virksomheder 

som udgangspunkt ikke opererer på samme brancheområde, hvilket dermed stadig kan have en 

konkurrenceretlig begrænsning som forbudt efter TEUF artikel 101, stk. 1, jf. Kme 2011/C.   

Karakteren af forsikringsselskabernes supplerende aftaler er i forbindelse hermed værd at 

vurdere, hvor standardiseringsaftaler specielt er behandlet i analysen, grundet den eksklusive 

aftale der foreligger mellem Alm Brand Forsikring og G4S. Her skal hensynet efter TEUF artikel 101, 

stk. 1, litra a om fastsættelse af forretningsbetingelser betragtes, hvorfor forsikringsselskaberne 

må være opmærksomme på, om de betingelser, der indgår i de supplerende aftaler er af 

 
265 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard, 2014 ”EU-Konkurrenceret”, 5. udgave, side 409 
266 C-85/76, Hoffmann-La Roche & Co. AG mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, Domstolens Dom af 
13. februar 1979, præmis 116 
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konkurrencebegrænsende karakter, jf. Kme 2011/C. 

Såfremt forsikringsselskaberne får lov til at drive og udvikle forebyggende virksomhed selv, som de 

ønsker, da skal de være opmærksomme på de EU-konkurrenceretlige hensyn efter TEUF artikel 

102. Hvis forsikringsselskaberne fik mulighed for at drive og udvikle forebyggende løsninger selv, 

da ville et overlap med sikkerhedsvirksomheder på det relevante marked, herunder det relevante 

geografiske marked og det relevante produktmarked, kunne finde sted, hvilket kunne give 

forsikringsselskaberne en dominerende stilling og potentielt gøre de EU-konkurrenceretlige 

hensyn efter TEUF artikel 102 relevante at tage i betragtning. Derudover er det værd for 

forsikringsselskaber at betragte, at de rabatter, der ville være muligt at give forsikringstagerne, 

kunne falde ind under forbuddet i TEUF artikel 102, såfremt rabatterne er baseret på loyalitet og 

kan ekskludere konkurrenter fra at indtræde på lige fod og ved lige konkurrence, jf. TEUF art. 102, 

litra a og c. 

Det konkluderes derfor på baggrund af analysen, at de konkurrenceretlige hensyn efter TEUF 

artikel 101 og 102 vægter ind i forhold til forsikringsselskabernes mulighed for forebyggende 

virksomhed, da disse virksomheder vil have mulighed for at indgå aftaler i forbindelse med 

forebyggelse og forsikring. Samtidig øges muligheden for at forsikringsselskaber og deres 

accessoriske virksomheder kan indgå i flere aftaler/samarbejder, hvilket øger risikoen for potentiel 

konkurrencebegrænsende adfærd.  

Derfor har de konkurrenceretlige hensyn i forbindelse med forsikringsselskabernes mulighed for 

forebyggende virksomhed til hensigt at beskytte de altovervejende hensyn, der ligger i Solvens ll 

direktivet, navnlig forbrugerhensynet, da konsekvenserne ved at overtræde reglerne i TEUF artikel 

101 og 102 kan få en negativ indflydelse på forsikringsselskabernes solvens. 

 

Kapitel 3 - Økonomisk analyse 

3.1 Optimale forsikringsforhold 

Det følger af gældende ret, som nævnt i den juridiske analyse, at forsikringsselskaber kan drive 

accessorisk virksomhed, såfremt det ligger i forlængelse af deres godkendte brancheområde, eller 

en naturlig del heraf, jf. FIL § 24.  
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Forsikringsselskabers ageren og muligheder på et marked, hvor de udelukkende kan drive 

forsikringsvirksomhed, der falder ind under eller ligger i naturlig forlængelse af deres godkendte 

brancheområde, giver anledning til at undersøge hvilke incitamenter, der ligger til grund for 

forsikringsselskabernes ønske om at kunne drive og udvikle forebyggende virksomhed accessorisk 

eller in-house.  

Det må som udgangspunkt i analysen antages, at hver forsikringstager handler ud fra et 

nyttemaksimerende standpunkt.267 Dette vil sige, at hver forsikringstager i højere grad har 

incitament til at indgå i en forsikringskontrakt, da udsigten til kendte omkostninger er i højere kurs 

end udsigten til uforudsete omkostninger.268 Forsikringstagerne antages derfor at være 

risikoaverse, hvorfor de typisk vil tegne forsikringer, eftersom dette er en forventet og kendt 

omkostning, modsat ikke at være forsikret, som forudsætter en uventet og ukendt omkostning.269  

Ovenstående antagelser taget i betragtning og med udgangspunkt i at et forsikringsselskab er villig 

til at udstede en forsikringspolice med forsikringer tilknyttet, der dækker ethvert tab mod en 

betalt forsikringspræmie og som dækker 100 procent over selvrisikoen, da vil formlen for det 

optimale forsikringsforhold være beskrevet som følgende270: 

W = Forsikringstagernes formue271 

X = Forsikringstagernes tab272 

I(X) = Erstatning ved tab273 

P = Forsikringstagernes præmie274 

Y(X) = Forsikringstagernes formue efter betalt præmie, lidte tab og modtaget erstatning275 

Med disse værdier kan formlen for det optimale forsikringsforhold ved 100 procent dækning af tab 

over selvrisikoen opstilles: 

 
267 Laffont, Jean-Jacques, 2003 “The Principal Agent Model; The Economic Theory of Incentives”, side 51 
268 Ibid. 
269 Ibid. 
270 Laffont, Jean-Jacques, 2003 “The Principal Agent Model; The Economic Theory of Incentives”, side 61 
271 Ibid.  
272 Ibid. 
273 Ibid. 
274 Ibid. 
275 Laffont, Jean-Jacques, 2003 “The Principal Agent Model; The Economic Theory of Incentives”, side 61 
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𝑌(𝑋) = 𝑊 − 𝑃 − 𝑋 + 𝐼(𝑋)276 

Hermed beskrives, hvordan forsikringstagernes formue efter alle udgifter inkl. tab og ved 

modtagelse af en erstatning på 100 procent af tabets omfang vil være.  

Forsikringstagerne antages som udgangspunkt at ville vælge en forsikringspolice, hvor deres nytte 

vil være højest. De antages altså, at ville nyttemaksimere i forhold til den forsikringspolice, der kan 

give dem den bedste nytteværdi efter alle omkostninger inkl. tab og ved modtaget erstatning.277 

 

Det forudsætter, at erstatningsudbetalingen ikke kan være et negativt tal i en forsikringskontrakt, 

hvorfor erstatningen skal være over eller lig med 0 ved alle former for tab.278 

Derfor gælder 𝐼(𝑋) ≥ 0 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑋. 279 

Såfremt forsikringstagerne søger at nyttemaksimere på deres forsikringskontrakter ud fra deres 

formue efter alle udgifter inkl. tab og modtaget erstatning (Y(X)), da vil forsikringstagerne altid 

tegne forsikringskontrakt med det forsikringsselskab, der kan give den højeste værdi af 𝑈[𝑌(𝑋)], 

hvor U er den nyttemaksimerende værdi.280 

Med udgangspunkt i en antaget risikoavers tilgang til forsikringstagernes indgåelse af 

forsikringskontrakter, må det antages, at forsikringstagerne vil vælge det forsikringsselskab, der 

kan give den største nytteværdi, herunder billigere forsikringspræmie, selvrisiko og højeste 

erstatningsudbetaling. Dermed vil forsikringsselskabernes mulighed eller mangel på samme til at 

drive forebyggende virksomhed efter gældende ret og deres udstedelse og indgåelse af 

forsikringskontrakter med forsikringstagerne blive taget i betragtning.  

Ovenstående formel på det optimale forsikringsforhold er et simplificeret matematisk teoretisk 

udtryk for, hvor forsikringstagerne vil tegne deres forsikringer, nemlig hvor forsikringstagernes 

nytte er størst. I praksis kan det antages, at der indgår flere, måske ukendte variabler i ligningen 

eller incitamenter der kan ændre på nytten for forsikringstageren, hvorfor dette vil blive behandlet 

i den fortsatte analyse.  

 
276 Ibid. 
277 Ibid. 
278 Ibid. 
279 Ibid. 
280 Laffont, Jean-Jacques, 2003 “The Principal Agent Model; The Economic Theory of Incentives”, side 61 
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Dette ændrer dog ikke på, at før et Principal-agent forhold mellem forsikringsselskab og 

forsikringstager finder sted, så forudsætter PA-teorien at de to parter har eller skal indgå 

kontrakt.281 Det må derfor være nærtliggende at undersøge de forhold, der gør sig gældende, når 

et forsikringsselskab og en forsikringstager skal indgå i kontrakt og hvilke udfordringer, der kan 

opstå både før og efter kontraktindgåelse, samt de incitamentsværktøjer der har til følge at 

mindske de udfordringer. 

3.2 Risikofordeling 
Forsikringsbetingelserne definerer risikofordelingen i forsikringskontrakter, hvor 

forsikringsselskabet afgør hvor stor en risiko de vil påtage sig, og hvor meget risiko de vil allokere 

til forsikringstageren.282 

Dette gør sig gældende i eksempelvis Alm Brand Forsikrings betingelser i afsnit 1 og 2, der 

omhandler forsikringsdækningen, hvad forsikringen omfatter og selvrisikoen.283 

Afsnit 1 omfatter risikofordelingen mellem forsikringsselskab og forsikringstager i forhold til 

eksempelvis hvem der er dækket af forsikringen, hvor forsikringen dækker, samt hvor forsikringen 

ikke dækker.284 

Ud fra afsnit 1.1 i Alm Brand Forsikrings forsikringsbetingelser kan det udledes, at 

forsikringstageren, samt dennes husstand og fastboende personer med folkeregisteradresse på 

adressen for indboforsikringens dækningsområde er dækket af den tegnede indboforsikring og det 

kan udledes af afsnit 1.2, at indboforsikringen dækker i hele Danmark.285  

I forhold til forsikringsbetingelsernes opbygning og allokeringen af risiko mellem principalen og 

agenten, da må det som udgangspunkt gælde, at agenten er mere villig til at påtage sig yderligere 

risiko ved ikke at være dækket i forskellige scenarier, såfremt at forsikringspræmien i den anden 

ende er tilpas billig til, at agenten bliver indifferent mellem at vælge en forsikring, hvor agenten er 

dækket i alle tilfælde, men som er lagt dyrere end en forsikring, hvor agenten er dækket i de fleste 

tilfælde med undtagelser, men som er langt billigere.286 

Ligeledes vil principalen i langt højere grad være tilbøjelig til at kræve en højere forsikringspræmie 

 
281 Knudsen, Christian, 1997 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 2, 2. udgave, side 164 
282 Bilag 4: Alm Brand Forsikring indboforsikringsbetingelser 
283 Ibid., afsnit 1 & 2 
284 Bilag 4, afsnit 1 
285 Ibid. 
286 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 121 
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i situationer, hvor agenten er mere risikovillig.287 Det vil dermed give anledning til en højere 

forsikringspræmie, såfremt forsikringstageren rent statistisk er mere risikovillig, for da er 

sandsynligheden højere for, at forsikringsselskabet skal udbetale en erstatning og dermed bærer 

forsikringsselskabet en højere risiko, hvorfor den faste pris igennem forsikringspræmien er højere i 

situationer med en mere risikovillig forsikringstager.288 

Dette kan eksempelvis gøre sig gældende for forsikringsselskaber i situationer, hvor 

forsikringstageren bor i et mere udsat område med statistisk flere indbrud. Her vil 

forsikringstageren vælge at tegne en forsikring, hvor dækningen er så bred som muligt. Omvendt 

vil mere af risikoen da blive lagt på forsikringsselskabet, hvilket vil resultere i en højere præmie for 

forsikringstageren, da risikoen for indbrud – og dermed øget risiko for at forsikringsselskabet skal 

udbetale erstatning, er højere, hvorfor agentens minimerede risiko afspejles i principalens 

forhøjede risiko, og dermed den brede dækning efterfulgt af en højere præmie.289 

3.2.1 Incitamentsforenelige kontrakter 

Udgangspunktet for, om en forsikringstager tegner en forsikring i et forsikringsselskab, og hvilket 

forsikringsselskab de vil vælge, er baseret på deres nyttemaksimering, jf. Kapitel 3.1. Til analysen 

af, hvor meget nytte en forsikringstager kan udvinde ved indgåelse af en forsikringskontrakt, vil 

der blive benyttet forsikringsbetingelser for forsikringer hos Alm Brand Forsikring.290 Dette med 

henblik på at vurdere, hvorvidt forsikringstagernes nytte kan påvirkes af de forskellige betingelser i 

forsikringskontrakterne.  

Forsikringspræmien har en afgørende effekt for, hvorvidt forsikringstagerne vælger at tegne en 

forsikring hos et forsikringsselskab, da private forsikringsbetingelser på eksempelvis 

indboforsikring umiddelbart ikke afviger meget fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.291 

Ud fra ovenstående kan det antages, at en forsikringstager umiddelbart vælger forsikringsselskab 

på baggrund af, hvor forsikringstageren opnår den højeste nytte – alle variabler taget i 

betragtning. 

Når et forsikringsselskab og en forsikringstager indgår en forsikringskontrakt, da er det 

 
287 Ibid. 
288 Ibid. 
289 Ibid. 
290 Bilag 4 
291 Ibid. 
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forsikringsselskabet, der i forsikringsbetingelserne og de almindelige betingelserne bestemmer 

reglerne for kontrakten.292 

Indenfor PA-teorien findes umiddelbart tre typer af kontrakter: Kontrakter hvor 

forsikringsselskabet kan observere alt og samtidig bekræfte den observerbare information 

(fuldstændig kontingent), kontrakter hvor forsikringsselskabet ikke kan observere alle 

forsikringstagerens handlinger, men derimod kan bekræfte de observationer, der gøres 

(fuldstændig) og endelig en kontrakt, hvor forsikringsselskabet hverken kan observere 

forsikringstagerens handlinger eller bekræfte de observationer, som de gør sig (ufuldstændig).293 

Disse kontrakttyper er illustreret nedenfor i figur 1. 

 

 

Kontrakt Kan alt observeres for alle? Kan den observerbare 

information bekræftes? 

Fuldstændig kontingent Ja Ja 

Fuldstændig Nej Ja 

Ufuldstændig Nej Nej 

Figur 1. Egen tilvirkning, kilde: Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 94 

 

Almindelige forsikringskontrakter, herunder indboforsikring vil have karakter af en fuldstændig 

kontrakttype, jf. ovenstående. Forsikringsselskabernes kontraktudfærdigelse bærer præg af en 

manglende observationsmulighed i forhold til forsikringstageren, hvilket fremgår af betingelserne 

hos eksempelvis Alm Brand Forsikring. Betingelserne afspejler en risikoallokering, således at 

præmien for forsikringstageren justeres ud fra forsikringstagerens risikovillighed og risikoaversion. 

Dermed vil incitamenterne for, hvorfor forsikringsselskaberne vil have ændret FIL § 24, så de kan 

drive accessorisk virksomhed udover deres godkendte brancheområde og udvikle forebyggende 

løsninger in-house, blive taget i betragtning i den videre analyse. Det er essentielt at fastslå, at 

adverse selection og moral hazard, samt en forsøgt mindskelse af disse er at tage i betragtning, 

 
292 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 94 
293 Ibid., side 93 og 94 
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hvorfor de incitamentsforenelige elementer undersøges som middel til at mindske adverse 

selection og moral hazard.294 

 

3.3 Adverse selection 
Det antages, at indgåelse af forsikringskontrakter som udgangspunkt bunder i et ønske fra 

forsikringstageren om risikoallokering. Forsikringstageren ønsker at mindske sin egen risiko og 

flytte noget risiko over på forsikringsselskabet ved, at indgå en kontrakt om forsikringsdækning 

ved et tab, jf. kapitel 3.2. Risiko kan variere fra forsikringstager til forsikringstager. Dette kan 

skyldes baggrunden for, hvorfor en forsikringstager ønsker at tegne forsikring. Dette kan være alt 

fra en forsikringstagers profession, som kan have øget risiko for personskader til forsikringstagers 

adresse befinder sig i et udsat område for kriminalitet eller et mere generelt ønske om at andre 

bærer risikoen for én, hvis uheldet skulle være ude.295 

 

3.3.1 Fuldstændig information 

I situationer hvor fuldstændig information forefindes, da antages det, at der findes to typer 

forsikringstager; højrisiko (personer med øget risiko for tab) og lavrisiko (personer med mindsket 

risiko for tab).296 

I denne situation vil beslutningsrækkefølgen være givet ved en tilfældighed i forhold til om 

forsikringstageren er i højrisiko- eller lavrisikogruppe. Herefter vil forsikringsselskabet vurdere 

hvilke forsikringsbetingelser, der skal gøre sig gældende for forsikringstageren, herunder om 

forsikringsselskabet dækker fuldt ud ved tab eller om forsikringsselskabet har indskrevet klausuler 

om, kun at dække op til et givet antal procenter af skadens omfang (delvist forsikret). 

Forsikringstageren kan derfor vælge at acceptere (A) eller fravælge (F) forsikringstilbuddet.297 

 
294 Bilag 4 
295 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 158 
296 Ibid., side 159 
297 Ibid. 
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Figur 2. Egen tilvirkning, kilde: Hendrikse, George, 2003 ”Economics and Management of Organizations”, side 159 

Den forventede udgift for en lavrisiko forsikringstager antages at være 3, mens den forventede 

udgift for en højrisiko forsikringstager forventes at være 7. Samtidig vil en lavrisiko forsikringstager 

ikke betale mere end 4 for en forsikring, hvor en højrisiko forsikringstager ikke vil betale mere end 

8. Kontrakter i situationer med fuld information kan skræddersys direkte til forsikringstagerne, da 

al information er tilgængelig for begge parter.298 

Dette bevirker, at præmien for forsikring afhænger fuldstændig af hvilken risikogruppe 

forsikringstageren befinder sig i, hvorfor forsikringsselskabet kan tegne en fuldstændig kontingent 

kontrakt.299 

Det antages, at en lavrisiko forsikringstager vil betale et maksimum på 4 for forsikring og en 

højrisiko forsikringstager vil betale et maksimum på 8. Dette bevirker, at forsikringsselskabet kan 

udforme en kontrakt, der er fuldstændig kontingent, da der er fuld information. 

I nedenstående figur vises et eksempel, hvor lavrisiko forsikringstagere får fire forskellige præmier 

på henholdsvis forsikringsaftaler med klausuler og forsikringsaftaler med fuld dækning. Ligeledes 

gør det sig gældende for højrisiko forsikringstagere.300 

 
298 Ibid. 
299 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 159 
300 Ibid., side 159-160 
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Figur 3. Egen tilvirkning, kilde: Hendrikse, George, 2003 ”Economics and Management of Organizations”, side 160 

På baggrund af fuld information vil forsikringskontrakten med en præmie på 4 blive valgt af 

lavrisiko forsikringstageren og højrisiko forsikringstageren vil vælge præmien på 8. Grunden til 

dette er, at forsikringsselskabet ved fuld information kan tilbyde den forsikring, hvorved både 

forsikringstageren og forsikringsselskabet kan nyttemaksimere.301  

 

3.3.2 Asymmetrisk information 

I henhold til forsikringskontrakter, da vil det i de fleste tilfælde gælde, at forsikringsselskabet ikke 

kender til forsikringstagernes situation, hvilket indebærer, at information omkring 

forsikringstagernes risikoniveau er ukendt for forsikringsselskabet. Dette vil i praksis bestå i, at 

forsikringsselskabet ikke kender til forsikringstagerens risikovillighed i forhold til eksempelvis at 

låse døren i forbindelse med indboforsikringer. Forsikringsselskabet vil imidlertid have kendskab 

til, at der findes højrisiko og lavrisiko forsikringstagere, men forsikringsselskabet er ikke som sådan 

klar over hvilken forsikringstager, der er højrisiko og hvilken forsikringstager der er lavrisiko, eller 

hvor mange der er af hver. Dette bevirker, at den præmie kontrakten indeholder nu ikke er 

tilknyttet en højrisiko forsikringstager eller en lavrisiko forsikringstager, men derimod er beskrevet 

med en enkelt værdi. Den asymmetriske information bevirker dermed, at forsikringsselskabet ikke 

kan definere de forskellige omkostninger ved forsikringstagerne, da forsikringsselskabet ikke 

 
301 Ibid., side 160 
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kender forsikringstagernes risikoniveau. Kontrakten er defineret ved [P], hvor P er 

forsikringspræmien.302 

Det antages, at forsikringsselskaberne er nyttemaksimerende, hvorfor det er essentielt, at 

forsikringsselskaberne ikke vil indgå i forsikringskontrakter, der i gennemsnit giver et tab.303 

 

Figur 4. Egen tilvirkning, kilde: Hendrikse, 2003 ”George, Economics and Management of Organizations”, side 161 

Det vil imidlertid være nærtliggende for forsikringsselskaber at tage en gennemsnitspris for høj- og 

lavrisiko forsikringstagere, men det vil resultere i, at lavrisiko forsikringstagerne ikke vil købe 

forsikring, og at forsikringsselskaberne vil tabe penge på højrisiko forsikringstagerne. Højrisiko 

forsikringstagerne vil i situationer med asymmetrisk information derfor give forsikringsselskaberne 

incitament til at hæve deres forsikringspræmier til et niveau, hvor lavrisiko forsikringstagerne vil 

fravælge forsikringer. Her opstår adverse selection problemet.304 

Det kan på baggrund af ovenstående vurderes, at der foreligger et incitament fra 

forsikringsselskabernes side til at kunne reducere adverse selection problemet i 

forsikringskontrakter. I den videre analyse vil det derfor blive undersøgt, hvilke 

incitamentsværktøjer forsikringsselskaberne opnår ved, at kunne drive og udvikle forebyggende 

virksomhed selv.  

 

 
302 Hendrikse, George, Economics and Management of Organizations, 2003, side 161 
303 Ibid., side 162 
304 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 162 
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3.4 Moral hazard 

I henhold til kapitel 3.2 er det blevet vurderet, hvem der i forsikringskontrakter bærer den største 

risiko. I forbindelse med at risikoen flyttes fra forsikringstageren over til forsikringsselskabet ved 

indgåelse af en forsikringskontrakt, skabes incitament for forsikringstagere til at handle mindre 

agtpågivende, da forsikringstagerne ikke længere bærer den fulde risiko, hvis et tab skulle 

opstå.305  

Dette kan gøre sig gældende i eksemplet med indboforsikring, hvor en forsikringstager ved et 

uheld kommer afsted hjemmefra uden nøgler og derved en ulåst dør, men undlader at gå tilbage 

for at låse døren, da forsikringstageren ved, at han/hun er forsikret. Dette bevirker, at 

informationen mellem forsikringsselskab og forsikringstager er asymmetrisk, og der kan derfor 

forekomme interessekonflikter, når forsikringstageren har en information, som 

forsikringsselskabet ikke kender, hvilket giver anledning til, at forsikringsselskabet indskriver regler 

for dækning i forsikringsbetingelserne. Dermed allokeres noget af risikoen til forsikringstageren.306 

Forsikringsselskabet kan dermed vælge to forskellige muligheder for at komme skjult handling til 

livs.307 Den første mulighed for forsikringsselskaberne er, at tilføje ændringer i erstatningen, 

såfremt forsikringstageren lider et tab.308 Her kan det i et givet eksempel bære præg af en 

selvrisiko, der foreskriver at forsikringstageren bærer noget af risikoen selv. Forsikringsselskabet 

kan dermed justere selvrisikoen i forhold til forsikringsselskabets overbevisning om 

forsikringstagerens tendens til at handle uforsvarligt, og derved foretage skjulte handlinger.309 

Den anden mulighed for at minimere skjulte handlinger fra forsikringstagerne er ved, at 

forsikringsselskabet kræver eller selv skaffer flere oplysninger om forsikringstageren ved 

indgåelsen af forsikringskontrakten.310 Oplysningerne kan ved indboforsikringer være alt fra 

information omkring området fra hvor adressen forsikres, navnlig om området er mere udsat for 

kriminalitet. Det kan også være information omkring sikkerheden på adressen og huset, der 

forsikres. Dette ses eksempelvis ved Alm Brand Forsikring og G4S med deres eksklusive 

 
305 Ibid., side 95 
306 Ibid., side 106 
307 Ibid. 
308 Ibid. 
309 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 106 
310 Ibid. 
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samarbejde om forsikring og sikkerhed.311 Et sådant samarbejde giver mulighed for 

forsikringsselskabet til at benytte installerede sikkerhedsløsninger, der i høj grad øger muligheden 

for at overvåge forsikringstageren. Det kan eksempelvis være i form af smart-home løsninger, hvor 

det kan spores om alarmen var slået til, om et vindue var åbent, video overvågning osv. 

 

3.4.1 Fuldstændig og asymmetrisk information 

I det tilfælde, hvor forsikringsselskabet har fuldstændig information, hvor alt kan observeres og 

verificeres, kan forsikringsselskabet som udgangspunkt vælge, hvilke kontrakter der passer bedst 

til de enkelte forsikringstagere, og samtidig kan forsikringstagerne vælge hvilken kontrakt, der 

forekommer mest nyttemaksimerende. Imidlertid er udgangspunktet, at forsikringsselskaberne vil 

være risiko neutrale, da nyttefunktionen for forsikringsselskaberne vil være lineær i forhold til 

præmieforholdene, da forsikringsselskaberne er indifferente mellem en høj præmieindtjening og 

en lavere præmieindtjening, der i gennemsnit over en periode er den samme som den høje 

præmieindtjening. Dette beror sig på, at forsikringsselskaber bestemmer et risikoniveau for 

forsikringstagerne, hvor præmien vil afspejles ved, at et højt risikoniveau som udgangspunkt vil 

resultere i en høj præmie for forsikringstageren, og et lavt risikoniveau vil resultere i en lav 

præmie for forsikringstageren. Dermed risikospreder forsikringsselskaberne, og vil derfor befinde 

sig i et risikoneutralt udgangspunkt ved forsikringskontrakter med fuldkommen information.312 

Grunden til at forsikringsselskaberne risikospreder på denne måde er netop på grund af den 

asymmetriske information, der findes mellem forsikringsselskaber og forsikringstagere, hvorfor 

dette medvirker, at forsikringskontrakter baseres på fuldstændige kontrakter, jf. figur 1. 

Som nævnt i ovenstående, vil der i praksis være asymmetrisk information ved indgåelse af en 

forsikringskontrakt mellem et forsikringsselskab og en forsikringstager. Når en forsikringskontrakt 

skal tegnes, vælger forsikringsselskabet hvordan kontrakten skal se ud. Forsikringstageren har 

herefter mulighed for at tage stilling til, om han/hun vil acceptere kontrakten eller fravælge den. 

Hvis forsikringstageren vælger at fravælge forsikringstilbuddet, da får forsikringsselskabet 0 og 

forsikringstageren er stillet som før kontraktindgåelse. Ved accept af forsikringstilbuddet vil 

forsikringstageren vælge sin effort. I dette tilfælde vil effort være hvordan forsikringstageren 

 
311 https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/ (besøgt 14-05-2022) 
312 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 106 

https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/


110136 Kontrakt nr. 23085 16-05-2022 
111451 Forebyggende virksomhed i forsikringsbranchen 

Side 77 af 121 
 

agerer, når han/hun er forsikret. Dette afspejler altså hvor risikoavers forsikringstageren vil være i 

en situation, hvor han/hun er forsikret.313  

Såfremt forsikringstageren vælger at være risikovillig ved eksempelvis at undlade at låse døren, 

fordi forsikringstageren alligevel er forsikret gennem en indboforsikring, da kan det for 

argumenteringens skyld antages, at der er 2/3 risiko for at der vil være et tab og dermed et 

erstatningskrav fra forsikringstageren mod forsikringsselskabet, hvorfor forsikringsselskabets 

udbytte i tilfældet vil være 10. Samtidig vil der kun være 1/3 risiko for, at der ikke sker et tab, 

hvorfor forsikringsselskabets udbytte i dette tilfælde, hvor der ikke sker et tab vil være 30.314 

Disse sandsynligheder er baseret på forløbet fra kontrakts indgåelse til kontrakts udløb.  

Såfremt forsikringstageren fortsat vil være risikoavers, til trods for at han/hun er forsikret, da vil 

risikoen for at der sker et tab omvendt være 1/3 og risikoen for at der ikke sker et tab vil være 2/3, 

hvorfor forsikringsselskabets udbytte vil være henholdsvis 10 og 30.315 

Disse sandsynligheder er taget i betragtning på baggrund af, at forsikringstageren både er forsikret 

ved tab, men også gør en indsats for at mindske risikoen for at tabet forekommer. Derfor er der 

større sandsynlighed for et højere udbytte for forsikringsselskabet i situationen, hvor 

forsikringstageren er risikoavers og forsikret. 

 

Figur 5. Egen tilvirkning, kilde: Hendrikse, George, 2003 ”Economics and Management of Organizations”, side 108 

 
313 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 107-108 
314 Ibid., side 107 og 108 
315 Ibid., side 107 
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Ved symmetrisk information vil forsikringsselskabet og forsikringstageren kunne observere og 

afstemme hinanden fuldstændig på baggrund af deres valgte effort, og forsikringsselskabet vil 

derfor kunne skræddersy prisen for hver enkelte forsikringstager på baggrund af deres risikoprofil. 

I en situation, hvor informationen er symmetrisk, da vil fuldstændige kontingente kontrakter altid 

være at foretrække fremfor fuldstændige kontrakter. 

Uden nogen former for observation af forsikringstageren i en given situation, hvor et tab er 

opstået, er det muligt for forsikringsselskabet at sikre, at forsikringstageren har taget alle 

forbehold for at tabet kunne være undgået. Informationen mellem forsikringstager og 

forsikringsselskab er altså asymmetrisk og netop heri består moral hazard problemet.316 

Ud fra ovenstående kan det vurderes, at der for forsikringsselskaberne foreligger et incitament for 

at mindske forekomsten af moral hazard hos forsikringstagerne. I den videre analyse vil det derfor 

blive undersøgt, hvilke incitamentsværktøjer forsikringsselskaberne opnår ved, at kunne drive og 

udvikle forebyggende virksomhed selv.  

 

3.5 Transaktionsomkostninger 
Motivationen for denne afhandling udsprang af artiklen fra Finanswatch.317 Denne artikel afspejler 

forsikringsselskabernes ønske om at drive og udvikle forebyggende accessorisk virksomhed ud 

over deres godkendte brancheområde eller in-house. Indledningsvis vil den analytiske tilgang til 

forsikringsselskabernes incitamenter for deres ønske om forebyggende virksomhed tage afsæt i 

lovforslag nr. L 118 og interviewet med LB Forsikring og F&P.318 Dette er med henblik på at 

undersøge de bevæggrunde og incitamenter for forsikringsselskaberne til, at ville udvide 

Finanstilsynets praksis i henhold til, hvilke former for virksomheder forsikringsselskaber har lov til 

at drive.  

I lovforslagets høringsnotat findes de udtalelser fra finansministeriet, der danner grundlag for de 

forskellige ændringer. Her er det vigtigt at bemærke, at den nuværende § 24 i FIL, der regulerer 

forsikringsselskabernes mulighed for accessorisk virksomhed er specificeret i lovforslagets nye § 

 
316 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 107 
317 Bilag 1 
318 Bilag 3 
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29.319 Det anføres af F&P i høringsnotatet til lovforslaget, at ordlyden i den nye § 29 er en 

skærpende regulering sammenlignet med gældende ret.320 

Det bemærkes samtidig, at finansministeriet i høringsnotatet påpeger overfor F&P, at den nye 

ordlyd i lovforslagets § 29 ikke er en skærpende regel, men blot en bedre implementering af EU 

rettens regler på området, hvorfor det bemærkes at finanstilsynets praksis for hvordan et 

forsikringsselskab kan drive accessorisk virksomhed ikke ændres.321 

Det er dog nærtliggende at undersøge forsikringsselskabernes incitamenter, der ligger til grund for 

deres ønske om en ændring af FIL § 24.  

Incitamenterne vurderes ud fra interviewsvarene i Bilag 3, givet af LB Forsikring og F&P322. Til 

spørgsmålet om hvilke incitamenter, der ligger til grund for deres ønske om en ændring af FIL § 24 

nævnes ”…den traditionelle forsikringsvirksomhed suppleres af en række digitale løsninger samt 

andre services, der i højere grad har til formål at sikre… frem for at forsikre i traditionel 

forstand…”. Dette bevirker en tilgang, hvor incitamenterne i høj grad fremgår forbrugersikrende 

ved, at forsikringsselskaberne får lov til at drive accessorisk virksomhed udover deres godkendte 

brancheområde og/eller får mulighed for at drive og udvikle forebyggende løsninger og services 

in-house. Det udledes ydermere af svaret, at forsikringsbranchen allerede suppleres af en række 

digitale løsninger og services. 

Det undersøges derfor hvilke økonomiske udfordringer, der kan opstå ved de supplerende aftaler 

for forsikringsselskaberne. Det bemærkes dog, at de supplerende aftaler ikke er direkte defineret i 

svaret, jf. Bilag 3, hvorfor det kan antages, at de supplerende aftaler blandt andet kan være aftalen 

mellem Alm Brand Forsikring og G4S om sikring i hjemmet og dertilhørende præmienedsættelser 

på indboforsikringer, jf. kapitel 1.3.323 

Ved at undersøge de udfordringer der kan opstå ved de supplerende aftaler, kan incitamenterne 

omvendt også findes for, hvorfor forsikringsselskaber vil have lov til at drive og udvikle de 

forebyggende løsninger og services selv – enten i form af accessorisk virksomhed eller in-house. 

Det kan antages, at nogle supplerende aftaler, herunder aftalen mellem Alm Brand Forsikring og 

 
319 Bilag 2, pkt. 14. og 15. 
320 Bilag 5, pkt. 2.7.2 
321 Ibid. 
322 Bilag 3 
323 https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/ (besøgt 14-05-2022) 
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G4S, bl.a. har til hensigt at give forsikringsselskabet større mulighed for at observere 

forsikringstagerne og derved mindske nogle af de udfordringer, der kan opstå mellem 

forsikringsselskaber og forsikringstagere, herunder adverse selection og moral hazard.  

Det bemærkes, at de supplerende løsninger og services må være afledt af en aftale mellem et 

forsikringsselskab og de supplerende virksomheder. Det er derfor relevant at undersøge den 

teoretiske tilgang til kontraktudformning via de af transaktionsomkostningsteorien beskrevne 

elementer. Her tænkes eksempelvis på kontraktudformning, omkostninger i forbindelse med 

forhandlingskraft, overvågning m.m.324 

Ligesom det er gældende for forsikringskontrakter, er det også gældende for kontrakter mellem 

virksomheder, at der ved fuldstændig kontingente kontrakter må antages, at de omkostninger og 

de elementer det indebærer, må være næsten eller komplet fraværende.325 

De nuværende supplerende aftaler må derfor antages at have karakter af fuldstændige kontrakter, 

jf. Figur 1, da det antages, at være umuligt for virksomheder at udformer kontrakter uden 

omkostninger og at de kan skrive sig ud af alle tænkelige scenarier.326 

 

3.5.1 Investeringsspecifikke aftaler 

De forskellige transaktionsomkostninger forbundet med fuldstændige kontrakter bunder 

hovedsageligt i koordination og motivations problemer.327 Kommunikation er primært det største 

problem i koordination mellem to kontraherende virksomheder. Skjult information og skjult 

handling, som også er behandlet tidligere i denne afhandling, er typiske motivations problemer. 

Samtidig kan genforhandling af kontrakter være afgørende, når omstændigheder ændres. Det kan 

imidlertid være svært at verificere om omstændighederne rent faktisk har ændret sig.328 

Det fremgår ikke på hverken Alm Brand Forsikring eller G4S’ hjemmesider, hvilke betingelser deres 

samarbejde bygger på. Det er oplyst over telefon af dato 30. marts 2022 af Alm Brand Forsikring, 

at aftalen indbefatter et nedslag på indboforsikring på 15% og 8% på husforsikring ved installering 

af et G4S smart-home sikkerhedssystem. Hvilket produkt der skulle tilkøbes fra G4S blev ikke 

 
324 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 205 
325 Ibid. 
326 Ibid., side 206 
327 Ibid., side 207 
328 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 207 
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oplyst, men et minimums krav er, at der er tale om et smart-home sikkerhedssystem, der kan 

tilkobles en central. 

Det må antages, at det smart-home produkt, der skal tilkøbes til Alm Brand Forsikrings 

indboforsikring er et produkt valgt eller udviklet i fællesskab mellem Alm Brand Forsikring og G4S 

til at efterkomme de mest væsentlige kravsspecifikationer i forhold til sikkerhed i hjemmet. 

Nedenstående teoretiske model viser de koordinations- og motivationsproblemer, der 

sommetider kan forhindre forekomsten af profitable transaktioner mellem virksomheder. 

Hvis G4S har brugt ressourcer på at udvikle et bestemt produkt til Alm Brand Forsikring i 

forbindelse med deres indboforsikringer, kan det antages at G4S har haft en totalomkostning på 

400, hvor variablen C repræsenterer den del af omkostningen som ikke kan hentes andetsteds. 

Dette antages, da det tidligere er nævnt, at smart-home sikkerhedssystemet er udviklet til Alm 

Brand Forsikring og ikke nødvendigvis kan bruges til andre kunder, eksempelvis hvis systemet er 

opkoblet til en fælles central eller der kan findes andre produkter fra G4S, der giver forbrugeren 

større nytte, når de ikke kommer i forbindelse med indboforsikringen. Derfor er omkostningerne 

400-C mulige at hente alternativt end gennem Alm Brand Forsikrings indboforsikringer. 

Værdien for indboforsikringen og smart-home sikkerhedssystemer anslås at have en værdi på 480 

for Alm Brand Forsikring. Dette er et eksempel på en transaktionsbestemtinvestering, som 

beskrevet af Williamson.329 Dette bevirker at 80 er overskuddet, C er den definitive tabte 

omkostning og 400-C er værdien ved alternativ brug. Investeringsspecifikke aftaler har en høj grad 

af aktivspecificitet, ifølge Williamson, jf. kapitel 1.7.  

I ovenstående taleksempel blev det vurderet at overskuddet fra samarbejdet mellem Alm Brand 

Forsikring og G4S er 80. Der er tale om quasi-surplus (kvasi-renten), hvilket beskriver værdien af 

f.eks. en transaktionsinvestering som bruges optimalt og minus værdien ved suboptimalt brug. 

Kvasi-renten er lig med indtægterne fratrukket de omkostninger der kan indhentes andetsteds.330 

480 − (400 − 𝐶) = 80 + 𝐶 

480 − 400 + 𝐶 = 80 + 𝐶 

480 − 400 = 80 + 𝐶 − 𝐶 

 
329 Ibid.  
330 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 208 
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480 − 400 = 80 

Kvasi-renten afviger fra et almindeligt overskud. Kvasi-renten vil altid være større eller lig med det 

almindelige overskud, men kvasi-renten forekommer kun, når der foretages specifikke 

investeringer, som eksempelvis ved ovenstående.331 

Èn af de udfordringer der kan opstå ved et samarbejde mellem eksempelvis Alm Brand Forsikring 

og G4S er netop fordelingen af kvasi-renten. Dette er umiddelbart en fordeling, der vil være aftalt 

ex ante. Hvis begge parter har lige stor forhandlingsstyrke vil fordelingen af kvasi-renten 

naturligvis være 50/50. I tilfældet, hvor fordelingen eksempelvis er 50/50, vil der kunne opstå 

opportunistisk adfærd fra virksomheden, der ikke har foretaget den specifikke investering – i dette 

tilfælde Alm Brand Forsikring. Da aftaler mellem virksomheder bygger på fuldstændige kontrakter 

og specielt ved kontrakter, hvor der er foretaget specifikke investeringer, kan kontraktuelle 

problemer opstå. Williamson referer til disse problemer som en fundamental transformation.332 

I bund og grund medfører det, at der er mange virksomheder, som kan foretage disse 

investeringer, men kun én vil ende med at gøre det. Dette er dog på et meget teoretisk niveau og 

kan sandsynligvis ikke tilføjes til aftalerne mellem forsikringsselskaber og de supplerende 

virksomheder, men i eksemplet med aftaler mellem forsikringsselskaber og 

sikkerhedsvirksomheder, findes det dog underholdende, at det umiddelbart kun er G4S og Alm 

Brand Forsikring, der har indgået en eksklusiv aftale om forebyggelse af indbrud i hjemmet. 

For at vende tilbage til udfordringen ved opportunistisk adfærd vil det opstå fra Alm Brand 

Forsikrings side, da forhandlingsstyrkerne er antaget at være ens og Alm Brand Forsikring ikke har 

foretaget den specifikke investering. Da den fuldstændige kontrakt ikke kan dække alle 

situationer, der kan opstå ex post, kan forhandlingsstyrken skifte efter kontraktindgåelsen. I 

situationer, hvor den ene eller anden part opnår en væsentlig større forhandlingsstyrke ex post, vil 

denne part være i en position til eksempelvis at genforhandle kontraktvilkårene. Når dette sker, 

kaldes det for hold-up.333 

Det kan altså vurderes af ovenstående, at en aftale mellem forsikringsselskaber og supplerende 

 
331 Ibid. 
332 Ibid. 
333 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 209 
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virksomheder kan have risiko for, at der opstår opportunistisk adfærd, rentefordelingsproblemer 

og hold-up problemer. 

Det fremgår imidlertid ikke konkret, hvilke aftaler der foreligger mellem forsikringsselskaber og 

supplerende virksomheder. I Bilag 3 stiller vi spørgsmålet om hvilke former for virksomhed 

forsikringsselskaber selv ønsker at drive, hvortil der svares: ”Forsikringsselskaberne ønsker, som 

nævnt ovenfor under besvarelsen af spørgsmål 1, blandt andet at kunne tilbyde sine 

medlemmer/kunder skadeforebyggende tiltag…”334. Der henvises til svaret i spørgsmål 1, som 

tilkendegiver aftaler med supplerende virksomheder, men ikke videre definerer hvilke 

virksomheder, der er tale om: ”… den traditionelle forsikringsvirksomhed suppleres af en række 

digitale løsninger samt andre services, der i højere grad har til formål at ”sikre” og skabe tryghed 

for det enkelte medlem/den enkelte kunde fremfor at ”forsikre” i traditionel forstand…”. 

Det vurderes derfor ud fra svarene, at forsikringsselskaber kan være mere eksponeret for 

opportunistisk adfærd og hold-up fra de supplerende virksomheder. Forsikringsselskaber er nemlig 

”begrænset” til at drive forretning i forlængelse af deres kerneforretning, som er forsikring, 

hvorfor deres forhandlingsstyrke i de supplerende aftaler kan forekomme lav, hvorfor 

forsikringsselskaber i høj grad er afhængige af disse aftaler for at kunne tilbyde forebyggende 

løsninger og services, da de ikke har mulighed for at drive dem selv. Dette gør forsikringsselskaber 

umiddelbart sårbare overfor potentiel opportunistisk adfærd og hold-up situationer i forbindelse 

med, når og hvis kvasi-renten opnås og skal fordeles mellem forsikringsselskaberne og deres 

supplerende virksomheder.  

Det bemærkes yderligere ved spørgsmålet i Bilag 3 omkring  a) at få lov til at drive accessorisk 

virksomhed udenfor deres godkendte område eller b) gøre dette in-house, hvortil der svares: ”Det 

er en kombination af a) og b), idet den optimale løsning er, at begrebet ”accessorisk virksomhed” 

har et bredere anvendelsesområde, således at selskaberne kan understøtte samfundsudviklingen, 

jf. besvarelsen af spørgsmål 1, samt drive den accessorisk virksomhed i selskabet, hvorved 

selskaberne kan spare medlemmerne/kunderne for administrationsomkostninger, give en mere 

helstøbt medlems/kundeoplevelse, samt tilbyde de produkter og løsninger, som passer til den 

enkeltes behov og livssituation.” Der henvises igen til svarene fra spørgsmål 1, hvorfor det 

 
334 Bilag 3 
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yderligere lægges til grund at forsikringsselskaberne ønsker at drive de aftaler med supplerende 

virksomheder, som accessorisk virksomhed selv eller ved in-house i forsikringsselskabet. Der 

lægges også vægt på de administrative omkostninger og byrder, der er gældende ved de 

nuværende supplerende aftaler, som vil kunne spares væk, hvis forsikringsselskaberne selv stod 

for at drive de supplerende aftaler som accessorisk virksomhed eller in-house.335 

   

3.5.2 Indboforsikring og smart-home statistik 

I forhold til forsikringsselskabernes nuværende situation og supplerende aftaler med bl.a. 

sikkerhedsvirksomheder, kan spørgsmålet om hvilke incitamenter forsikringsselskaberne har for, 

at ville udvikle forebyggende løsninger in-house i stedet for at bibeholde deres supplerende aftaler 

med sikkerhedsvirksomheder stilles. Hertil kan Williamsons iagttagelse omkring, hvordan 

transaktioner i en virksomhed adskiller sig fra transaktioner mellem virksomheder eksempelvis 

bruges til vurderingen af, hvilke omkostninger der kan forekomme forsikringsselskaberne ved 

deres supplerende aftaler.336 

Når forsikringsselskaber indgår aftaler med eksempelvis sikkerhedsvirksomheder, herunder en 

aftale mellem Alm Brand Forsikring og G4S er der omkostninger forbundet hermed. Her tænkes 

bl.a. i omkostninger vedrørende tid og forhandling af udformningen af kontrakten.  

Ud fra Danmarks Statistik kan det udledes at 36 % af den danske befolkning (i alderen 16-74 år) 

havde en smart-home løsning i år 2020, jf. Figur 6. Denne graf er inddelt i forskellige klasser af 

smart-home løsninger, hvor det er alt fra højttalere og stemmestyring til energiforbrug.337 

 
335 Bilag 3 
336 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 206 
337 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=41576 (besøgt 09-05-2022) 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=41576
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Figur 6. Kilde: Danmarks Statistik338 

Det kan udledes, at 15 % af den danske befolkning havde et smart alarm-, overvågning- og 

sikkerhedssystem i år 2020. Dette bevirker, at 85 % af den danske befolkning i den omtalte 

aldersgruppe ikke havde et smart-home alarmsystem i år 2020. I forhold til forsikringsselskabernes 

incitamenter til at indgå eksklusive aftaler med sikkerhedsvirksomheder med efterfølgende 

lukrative præmieforhold for forsikringstagerne til følge, må den statistiske visualisering af 

mængden af smart-home alarmsystemer holdes op overfor mængden af indboforsikringer. 

Det fremgår af en rapport udarbejdet af F&P fra 2019, at mængden af husstande uden en 

indboforsikring var omkring 7 %. Det fremgår ydermere, at andelen af husstande uden 

indboforsikring har en faldende tendens, da andelen af boligejere uden indboforsikring kan ses at 

være faldet fra år 2007 til 2016, jf. 7.339 

 
Figur 7, Kilde: Bilag 8 

 

Disse to grafer sammenlagt giver en indikation af, at forsikringsselskaber har en potentielt stor 

markedsandel, der kan indhentes via aftaler med sikkerhedsvirksomheder. Såfremt det antages, at 

 
338 https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=41576 (besøgt 09-05-2022) 
339 Bilag 8: Den uforsikrede restgruppe 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=41576
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det kun er en lille del af de boligejere, der har en indboforsikring, som rent faktisk også har et 

smart-home alarmsystem, da vil et incitament fra forsikringsselskabernes side opstå. Dette i 

relation til en potentiel videreførelse af smart-home alarmsystemer til omkring 93 % af danske 

husstande. Såfremt 15 % af de danske husstande, der har et smart-home alarmsystem, benytter 

sig af en sikkerhedsvirksomhed som eksempelvis G4S, da vil et forsikringsselskab som Alm Brand 

Forsikring kunne give forsikringstagerne et incitament til både at vælge Alm Brand Forsikring ved 

en nedsættelse i deres præmie på indboforsikring og til at vælge G4S som led i denne kæde, da de 

netop får mulighed for at mindske deres præmie på indboforsikring ved installering af smart-home 

alarmsystem fra G4S igennem Alm Brand Forsikring og samtidig mindsker risikoen for indbrud.340 

I forhold til en transaktionsomkostningsteoretisk tilgang til indgåelsen af en kontrakt mellem Alm 

Brand Forsikring og G4S må det antages, at der er et ønske om at minimere 

transaktionsomkostninger i forbindelse hermed. En mindskelse af transaktionsomkostninger ved 

udvikling af forebyggende løsninger og services kan eksempelvis være, at forsikringsselskaberne 

får lov til selv at udvikle smart-home løsninger, så leddet hvor kontraktudformningen skal drøftes 

og tiden der bruges, afskæres. Denne tilgang afspejles i Bilag 3, hvor LB Forsikring og F&P udtaler: 

”Der kan fx være tale om services og andre løsninger, der ikke nødvendigvis er knyttet direkte op 

på, at der er indtrådt en skade, eller et bestemt forsikringsprodukt, men som hjælper 

medlemmet/kunden i forskellige situationer gennem livet.”341 Af dette svar kan udledes en 

villighed til at sikre forsikringstagerne igennem bl.a. forebyggende løsninger og services som har til 

hensigt at hindre eller forebygge før en skade måtte forekomme. Aftalen mellem Alm Brand 

Forsikring og G4S er derfor nødvendig for Alm Brand Forsikring som forsikringsselskab, for at 

forebygge, hindre og minimere risikoen for indbrud for deres forsikringstagere.  

Der er forskellige omkostninger forbundet med sådanne kontrakter. Det kan eksempelvis være 

omkostninger i forbindelse med udvikling af smart-home løsningerne, omkostninger i forbindelse 

med tid, når kontrakten skal udformes, m.m. For at finde ud af, hvad de totale omkostninger er 

ved en sådan kontrakt og hvad den optimale udformning vil være, kan disse omkostninger lægges 

sammen.342 

 
340 https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/ (besøgt 14-05-2022) 
341 Bilag 3 
342 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 211 

https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/
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Ved en eksklusiv aftale som indgået mellem Alm Brand Forsikring og G4S, kan de 

transaktionsspecifikke investeringer betragtes i forbindelse med det overskud en smart-home 

løsning direkte udviklet til en specifik forsikringstager kan give.  

Det er dog ikke uden problemer, at Alm Brand Forsikring og G4S kan generere overskud i 

forbindelse med deres aftale, da disse relationer i henhold til transaktionsomkostningsteorien kan 

give anledning til adfærd, som afspejler opportunisme. Dette skyldes, at denne aftale indgået 

mellem Alm Brand Forsikring og G4S ikke har komplet information, hvorfor det kan give anledning 

til eksempelvis hold-up problemer senere hen.343 Der kan altså opstå et problem, når nogle af de 

93 % af boligejere med en indboforsikring vil vælge at få installeret smart-home løsninger fra G4S 

for at få en billigere indboforsikring, hvilket kan medføre flere forsikringstagere hos Alm Brand 

Forsikring i takt med at tallet af boligejere med smart-home alarmsystemer stiger fra de 15 % som 

nævnt ovenfor. Dette vil sandsynligvis generere et ekstra overskud (kvasi-rente), som skal fordeles 

mellem Alm Brand Forsikring og G4S.  

 

3.5.3 Styringsstruktur og reguleringsramme 

Når det kommer til kontraktindgåelse mellem to virksomheder, skal governance structure 

(styringsstrukturen) besluttes og fastlægges. I henhold til transaktionsomkostningsteorien 

vurderes, hvilken styringsstruktur der er mest efficient ud fra niveauet af specificiteten af aktiver 

(investeringer), graden af usikkerhed og hyppighed (hvor ofte en transaktion forekommer).344  

 

 
343 Ibid. 
344 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 213-214 
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Figur 8. Kilde: Knudsen, Christian, 1997 ”Økonomisk metodologi”, bind 2, side 218 

Styringsstrukturen er defineret af Williamson som en kontraktmæssig ordning, der består af en 

række specificeret beslutningsprocedure, som transaktionsparterne gør brug af, når kontrakten 

imellem dem skal tilpasses til nye/ændrede vilkår.345  

I Figur 8 anvendes der af Williamson 3 dimensioner, hvori han karakterisere transaktioner og 

hvilken grad de kommer i, vil afgøre hvilken reguleringsramme der er den mest efficiente. Graden 

af aktivspecificitet og hyppighed er inddelt fra lav, medium og høj og lav til høj og formålet med 

teorien er, at kunne udpege den mest transaktionsomkostningsminimerende reguleringsramme 

for den enkelte transaktion. 

Forsikringsselskaberne kan på baggrund af anvendelse af transaktionsomkostningsteorien på 

deres supplerende aftaler finde frem til de mest efficiente reguleringsrammer og 

styringsstrukturer på de forskellige transaktionsomkostninger. 

Dette kan bl.a. gøre sig gældende ved forsikringsselskabernes ønske om at drive og udvikle 

forebyggende virksomhed selv, da de nuværende supplerende aftaler enten skal udvikles af 

forsikringsskabet eller om nogle af aftalerne er bedst egnet til at blive vertikal integreret. Vertikal 

integration (bilateral governance) kunne eksempelvis gøre sig gældende på aftaler, hvor der 

foreligger en høj grad af aktivspecificitet, jf. Figur 8.    

Interviewsvarene fra Bilag 3 giver imidlertid ikke anledning til at vurdere, præcis hvilke og hvor 

mange aftaler forsikringsselskaber har indgået med supplerende virksomheder. Aftalen, som er 

 
345 Knudsen, Christian, 1997 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 2, side 217 
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behandlet i denne afhandling som eksempel på supplerende virksomhed (aftalen mellem Alm 

Brand Forsikring og G4S) behandles yderligere som eksempel.346 

Derfor er det værd at bemærke, at en præcis vurdering af hvilket niveau af specificitet de 

forskellige investeringer, der foretages mellem forsikringsselskaber og de supplerende 

virksomheder kan være svær at fastslå, eftersom aftalens karakter ikke kendes. Det antages 

derfor, at nogle af deres aftaler indeholder investeringer med lav specificitet og andre indeholder 

investeringer med høj specificitet, som det også er antaget og brugt som analyserende eksempel i 

kapitel 3.5.1. I dette eksempel blev det antaget, at smart-home løsningerne er et skræddersyet 

produkt til forsikringstagerne, som de har mulighed for at tilgå gennem Alm Brand Forsikring og 

G4S.  

Hertil kommer et svar på spørgsmål 4 i Bilag 3, hvor det kan udledes at ønsket om forebyggende 

virksomhed dækker over netop forebyggelse af skader, som ikke nødvendigvis er beskrevet i 

forsikringsbetingelserne: ”…at kunne tilbyde sine medlemmer/kunder skadeforebyggende tiltag, 

hvor der ikke nødvendigvis er konkret dækning for den pågældende skade i henhold til 

forsikringsbetingelserne…” Hertil kan det udledes, at forsikringsselskabernes manglende mulighed 

for selv at kunne udvikle forebyggende løsninger, produkter og services erstattes af aftale med 

eksempelvis sikkerhedsvirksomheder.347 Dette kan være et argument for den høje specificitet i 

nogle af de supplerende aftaler, hvor forsikringsselskaberne i fællesskab med 

sikkerhedsvirksomheder kan skræddersy løsninger til forsikringstagerne – uden at de har lov til 

selv at udvikle det.348 

3.5.4 Vertikal integration 

Ved kontraktindgåelse mellem et forsikringsselskab og en supplerende virksomhed, er der 

generelt mange ubekendte grundet informationens ufuldstændige natur. Dette bevirker, at 

problemer såsom opportunistisk adfærd, fordeling af kvasi-renten, forhandlingsstyrker og hold-up 

kan forekomme, jf. Kapitel 3.5. Ved en sådan aftale mellem et forsikringsselskab og en 

supplerende virksomhed, hvor produktets specificitet er høj, vil incitamentet til at forhandle 

kontrakter ex post være høj, da eksempelvis de supplerende virksomheder ved, at deres produkt 

ikke er let substituerbart og forsikringsselskaberne vil have svært ved ”bare” at finde en ny partner 

 
346 Bilag 3 
347 Ibid. 
348 https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/ (besøgt 14-05-2022) 

https://www.almbrand.dk/om-alm-brand/presse/nyhed/2020/6/g4s/
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med samme kontraktvilkår. Havde det være et produkt med lav specificitet, ville en sådan kontrakt 

i højere grad være styret af markedet, og hold-up problemerne ville ikke i lige så høj grad være 

gældende. Dette skyldes, at et produkt med lav specificitet som regel har et stort antal af 

udbydere, hvorfor eksempelvis forsikringsselskaberne ville have nemmere ved at finde en ny 

handelspartner og derfor ville de supplerende virksomheder ikke have incitament til at forhandle 

ex post.349 

Ved ovenstående eksempel med en eksklusiv aftale indgået mellem Alm Brand Forsikring og G4S, 

blev der argumenteret for, hvornår et smart-home alarmsystem kan have karakter af et produkt 

med høj specificitet, hvorfor det generelt kan give anledning til bl.a. hold-up problemer. Ved en 

kontraktindgåelse som ovenstående, er det blevet behandlet tidligere, at disse kontrakter har 

karakter af fuldstændige kontrakter. Dette gør sig gældende ved at det bl.a. er meget svært at 

skrive sig ud af alle mulige scenarier, jf. kapitel 3.2.1. Der kan opstå uforudsete scenarier, som man 

ikke kan forhandle sig ud af ex ante. Dette bevirker, at graden af usikkerhed vil være forbundet 

med disse eksogene omstændigheder. Denne usikkerhed taget i betragtning, giver incitament for 

en af parterne (eksempelvis G4S eller Alm Brand Forsikring) til at genforhandle kontrakten ex post 

med henblik på at opnå en større del af kvasi-renten. For at komme hold-up problemerne til livs 

ved disse kontrakter, hvor et produkt med høj specificitet er involveret, vil en mulig løsning på 

dette problem være vertikal integration, jf. Figur 8. Dette skyldes, at et forsikringsselskab ved at 

vertikal integrere, udligner parternes forhandlingsposition, eliminerer mulige interessekonflikter 

og muligheden for de kontraherende virksomheders genforhandling ex post (hold-up) ved at flytte 

produktionen af et produkt, løsning eller service med høj specificitet til det pågældende selskab 

selv (in-house).350 

 

3.6 Forebyggende virksomhed 

Grundet finanstilsynets gældende praksis er forsikringsselskaber nødsaget til at indgå aftaler med 

supplerende virksomheder, hvis de ønsker at tilbyde forsikringstagerne forebyggende løsninger 

eller services, jf. FIL § 24. Dette bevirker, at forsikringsselskaber bl.a. indgår i aftaler på tværs af 

 
349 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 212 
350 Ibid., side 213 
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brancher, herunder forsikring og sikkerhed (Alm Brand Forsikring og G4S). Et overblik over 

forsikringsbranchen som den ser ud lige nu er vist i figur 9.  

 

Figur 9. Kilde: Egen model 

Forsikringsselskaber har et ønske om at kunne drive accessorisk forebyggende virksomhed, der 

ligger uden for deres godkendte brancheområde, men de har også et ønske om, at kunne udvikle 

og drive den forebyggende virksomhed in-house. Da LB Forsikring og F&P blev stillet spørgsmålet 

om, hvilken ændring der var den optimale for at kunne drive deres ønskede forebyggende 

virksomhed svarede de bl.a.: ”…den optimale løsning er, at begrebet ”accessorisk virksomhed” har 

et bredere anvendelsesområde, således at selskaberne kan understøtte samfundsudviklingen…” 

Det bemærkes her, at forsikringsselskaberne i højere grad ønsker selv at drive de virksomheder, 

som de på nuværende tidspunkt har de supplerende aftaler med. Dette ser LB Forsikring og F&P 

helst, at forsikringsselskaber gør ved accessorisk virksomhed, hvilket betyder at de enten opretter 

accessoriske virksomheder selv, der kan varetage de forebyggende løsninger eller services eller 

hvis forsikringsselskaberne er i stand til at vertikal integrere nogle af de supplerende virksomheder 

eller aftaler, der findes på det forebyggende marked. Dette ville resultere i en forsikringsbranche 

som vist i Figur 10. 



110136 Kontrakt nr. 23085 16-05-2022 
111451 Forebyggende virksomhed i forsikringsbranchen 

Side 92 af 121 
 

 

Figur 10. Kilde: Egen model 

Samtidig bemærkes det, at LB Forsikring og F&P ønsker at forsikringsselskaber eller rettere 

begrebet ”forsikringsselskab” ikke må ligge til hinder for at kunne drive de forebyggende 

virksomheder og services in-house. I så fald ville forsikringsselskabet have mulighed for at drive 

anden forretning ud fra deres kerneselskab, som er forsikring, hvorfor forsikringsbranchen kunne 

se ud som i Figur 11. 

 

Figur 11. Kilde: Egen model 

Den optimale løsning menes at være en blanding af at kunne drive forebyggende virksomhed både 

i form af accessorisk virksomhed og in-house, jf. Bilag 3. Derfor vil fordelene og incitamenterne for 

forsikringsselskaber blive behandlet ud fra, at de kan vertikal integrere de supplerende 

virksomheder og aftaler, samt integrere forsikringsselskabernes accessoriske virksomheder og 

integrere de forebyggende løsninger eller services til in-house i forsikringsselskabet.   



110136 Kontrakt nr. 23085 16-05-2022 
111451 Forebyggende virksomhed i forsikringsbranchen 

Side 93 af 121 
 

Ovenstående analyse har behandlet et eksempel på en af disse aftaler (Alm Brand Forsikring og 

G4S). Der er dog ikke klarhed omkring, hvor mange supplerende aftaler det drejer sig om, eller 

hvad disse aftaler præcist indeholder, jf. Bilag 3. Der er forskellige omkostninger forbundet med at 

indgå supplerende aftaler og i takt med, at kvasi-renten skal fordeles, kan der bl.a. opstå hold-up 

problemer i form af genforhandling. Disse forskellige udfordringer og omkostninger forbundet 

med kontraktindgåelse kan på sin vis forebygges ved, at forsikringsselskaberne selv får mulighed 

for at drive og udvikle den forebyggende virksomhed selv. Dermed kan problemer vedrørende 

genforhandling (hold-up), diverse kontraktomkostninger og usikkerhed ved uforudsete scenarier 

på sin vis undgås ved at vertikal integrere eller drive og udvikle forebyggende virksomhed selv.351 

 

3.6.1 Incitamenter 

Som nævnt ovenfor i kapitel 3.1 er formlen for den optimale forsikringskontrakt givet ved 𝑌(𝑋) =

𝑊 − 𝑃 − 𝑋 + 𝐼(𝑋)352. Forudsætningen for denne formel er dog, at der ydes en erstatning på 100 

% over selvrisikoen af forsikringstagerens tab. I afsnittet om risikofordeling blev 

forsikringsbetingelserne ved Alm Brand Forsikrings indboforsikring analyseret for, at vurdere hvor 

forsikringsselskabet allokerer risikoen. Forsikringstageren i forsikringskontrakter bærer stadig en 

del af risikoen i givne tilfælde, som beskrives af forsikringsselskabet i betingelserne. Ved at 

forsikringsselskaber kan vertikal integrere, kan de på den måde udvikle og tilbyde forsikringstagere 

deres ”egne” forebyggende løsninger, herunder smart-home sikkerhedssystemer til hjemmet, 

hvorved forsikringsselskabet i højere grad kan overvåge forsikringstagerens ageren. En bredere 

overvågning af forsikringstagerne ville give mulighed for, at forsikringsselskaberne kan påtage sig 

en højere risiko i forbindelse med indboforsikringer. Ved at forsikringsselskaberne selv kunne 

udvikle forebyggende løsninger ville det derfor give dem mulighed for i højere grad at skræddersy 

bl.a. indboforsikringer til den enkelte forsikringstager og overvåge forsikringstagerne i højere grad 

for dermed at justere præmien og risikofordelingen derefter. Dette ville kunne lade sig gøre ved 

bl.a. vertikal integration af supplerende aftaler, eftersom forsikringsselskaberne potentielt selv 

ville kunne styre graden af sikkerhed i hjemmet, selv hos den mest risikovillige forsikringstager. 

 
351 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 213 
352 Laffont, Jean-Jacques, 2003 “The Principal Agent Model; The Economic Theory of Incentives”, side 61 
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Dette kan resultere i et scenarie, hvor formlen for den optimale forsikringskontrakt ville være 

tættere på at være opnåelig.  

Hvis forsikringsselskaberne fik mulighed for at vertikal integrere og udvikle forebyggende 

løsninger, services og produkter selv, da ville den asymmetriske information blive mere ubetydelig 

i den forstand, at forsikringsselskaberne i højere grad ville bevæge sig hen imod fuldstændig 

information – netop ved at kunne overvåge forsikringstageren i højere grad gennem forskellige 

forebyggende produkter.  

I skrivende stund – ved gældende ret, har forsikringskontrakter form af fuldstændige kontrakter, 

hvilket betyder, at det ikke som udgangspunkt er muligt for forsikringsselskaberne at skrive sig ud 

af alle scenarier, der måtte opstå grundet den asymmetriske information. Ved at 

forsikringsselskaberne potentielt fik mulighed for at vertikal integrere og flytte nogle af deres 

supplerende aftaler in-house eller til deres accessoriske virksomheder, da ville det i højere grad 

være muligt for forsikringsselskaberne at skrive sig ud af flere scenarier, eftersom der eksempelvis 

ville være mulighed for i højere grad at observere forsikringstagerne og dermed udforme 

forsikringskontrakterne på baggrund af den nye tilgængelige information. Dette ville bevirke, at 

disse former for forsikringskontrakter kunne bevæge sig væk fra fuldstændige kontrakter og mere 

over mod fuldstændig kontingente kontrakter, hvor alt kan observeres og verificeres, jf. Figur 1. 

Den simple version af PA-teorien repræsenterer situationen mellem to parter, hvor der findes 

asymmetrisk information og interessekonflikter opstår, jf. Kapitel 1. Dette gør sig ligeledes 

gældende på forholdet mellem forsikringsselskab og forsikringstager. Principalens opgave 

(forsikringsselskabet) er at kunne tilbyde en forsikringsaftale (incitamentsforeneligkontrakt) til 

forsikringstageren, der bedst muligt tager højde for at agenten (forsikringstageren) agerer efter 

principalens forventning. Givet den øgede overvågning i eksempelvis smart-home 

sikkerhedsløsninger kan forsikringsselskabet i langt højere grad observere forsikringstageren, men 

også bekræfte de observationer overfor forsikringstageren. Dette kan komme til udtryk i 

betingelserne i en forsikringskontrakt, hvor risikoen ville ligge 100% hos forsikringsselskabet ved 

indboforsikring, hvis forsikringstageren har foretaget alle de nødvendige foranstaltninger for 

eksempelvis at undgå indbrud. Samtidig kunne betingelserne indeholde en klausul, hvor 

forsikringsselskabet overfører nogle procenter af risikoen tilbage til forsikringstageren, hvis 

han/hun har handlet uagtsomt. Dette kan forsikringsselskaber i langt højere grad gøre grundet den 
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øgede overvågning og muligheden for at bekræfte overfor forsikringstageren, at han/hun har 

handlet uagtsomt ved eksempelvis at have ulåste døre eller vinduer. Dette medfører, at 

forsikringsselskabet kan tilbyde langt bedre kontraktvilkår til forsikringstageren. Samtidig lægges 

det også til grund i Bilag 3, at helhedsoplevelsen hos forsikringstageren bliver mere komplet, da 

forsikringsselskabet kan tilbyde både selve forsikringen, men også de dertilhørende forebyggende 

løsninger og services som en skræddersyet pakke til forsikringstageren. Og måske mest relevant, 

at de administrative omkostninger kan mindskes. Dette kommer bl.a. til udtryk af svaret på 

spørgsmål 5 og 7 i Bilag 3: ”… selskaberne kan spare medlemmerne/kunderne for 

administrationsomkostninger, give en mere helstøbt medlems/kundeoplevelse, samt tilbyde de 

produkter og løsninger, som passer til den enkeltes behov og livssituation”353 og ”… selskaberne 

kan hjælpe deres medlemmer/kunder bedre end i dag. Det kunne være et ”hel-kunde koncept” – 

hvor selskaberne kan bruge hele den ekspertise, som de har opbygget over tid. Mere simpelt sagt 

er kunne det være, at forsikringsselskabet også kan hjælpe medlemmet/kunden med at 

undgå/forebygge skader, og ikke kun udbetale erstatning, når skaden er sket.”354 

Problemet i adverse selection er som nævnt tidligere, oplysninger om en forsikringstagers risiko, 

som forsikringsselskabet ikke kender til. Umiddelbart er det brugen af selvrisiko eller allokeringen 

af, hvem der bærer risikoen, som det fremgår af betingelserne i forsikringskontrakter, der er de 

eneste værktøjer til at reducere adverse selection. 

Det vurderes dog, at ved forsikringsselskabernes mulighed for at vertikal integrere med de 

supplerende virksomheder og aftaler, eller få mulighed for at drive og udvikle forebyggende 

virksomhed selv, kan opstå muligheder, hvorved adverse selection begrænses i større omfang. 

Dette kan være en mulighed ved, at forsikringsselskabet integrerer en sikkerhedsvirksomhed og 

tilegner sig adgang til den data sikkerhedsvirksomheden har opbygget på deres kunder. 

Forsikringsselskabet ville være i stand til tilbyde forsikringer til det integrerede selskabs kunder på 

baggrund af den information, det opkøbte selskab besidder. Det kunne bl.a. være optegnelser af 

data for indbrud, hærværk og anmeldelser om mistænkelig adfærd, som en sikkerhedsvirksomhed 

ville være i besiddelse af, grundet deres ekspertise og indsamlingen af data fra deres 

sikkerhedssystemer. Den data forsikringsselskaber indsamler fra deres kunder er i skrivende stund 

 
353 Bilag 3 
354 Ibid. 
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data som indhentes fra forsikringstageren selv, men også ved at trække data fra deres egne 

systemer – eksempelvis hvis forsikringstageren har flere forskellige forsikringer samlet i samme 

forsikringsselskab. Dette fremkommer af svaret til spørgsmål 9 i Bilag 3, hvor det anføres at: ”Det 

er en kombination. Medlems/kundedata indhentes dog altid fra medlemmet/kunden selv.”355 

Hvis forsikringsselskaber vertikal integrerer sikkerhedsvirksomheder, så får forsikringsselskabet 

derved automatisk adgang til sikkerhedsvirksomhedens kundedata og kan således trække 

information direkte derfra, som forsikringsselskabet kan anvende ved indgåelse af forsikring med 

forsikringstagerne. Forsikringsselskaber ville være i stand til at kunne observere denne data og 

verificere den overfor forsikringstageren, hvilket vil gøre forsikringstageren mindre i stand til at 

skjule information. En sidegevinst for forsikringsselskabet ville samtidig være, at denne data vil 

være dem frit tilgængeligt og ikke data, der skal købes af virksomheder, som de har indgået 

samarbejder med. Ved vertikal integration af eksempelvis en sikkerhedsvirksomhed eller ved at 

drive og udvikle forebyggende virksomhed selv, vil forsikringsselskaber have mulighed for at 

mindske adverse selection og reducere deres omkostninger i forbindelse med at ”screene” deres 

forsikringstagere for information. 

Moral hazard opstår som følge af forsikringsselskabets manglende observationsevne eller 

manglende mulighed for at verificere observationer. I tilfælde hvor forsikringsselskaber kan drive 

forbyggende virksomhed ved accessorisk virksomhed, vertikal integration eller in-house. Der vil 

det for forsikringsselskaber i langt større grad være muligt at udvikle og tilbyde forsikringstagerne 

løsninger eller services, der kan observere forsikringstagernes omgivelser og adfærd, efter der er 

tegnet forsikring. Dette gør sig både gældende for indboforsikringer, men det ses bl.a. i høj grad 

også på bilforsikringer. Forsikringsvirksomheden UNDO, der er en del af Tryg Forsikring, tilbyder 

bilforsikringer gennem en app der også har til hensigt at observere forsikringstagerens evne og 

måde at køre bil på.356 App’en overvåger kørsel, mens føreren kører bil og på baggrund af denne 

data app’en indsamler over en given prøveperiode, kan UNDO efterfølgende skræddersy en 

bilforsikring. UNDO har derfor benyttet sig af en digital løsning, hvor de opnår en bedre 

observation overfor deres forsikringstagere, hvilket giver UNDO’s forsikringstagere incitament til 

at køre mere forsvarligt. Dette resulterer, ifølge UNDO’s prisberegner, bl.a. i en lavere præmie. 

 
355 Bilag 3 
356 https://www.undo.app/bilforsikring-kor (besøgt 09-05-2022) 

https://www.undo.app/bilforsikring-kor
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Udover den lavere præmie, vil en hyppigere og bredere overvågning potentielt kunne resultere i 

færre uheld, da incitamentet for at køre mere forsvarligt og fornuftigt i bil øges, hvis 

forsikringstagerne får mulighed for præmienedsættelse som følge af denne overvågning. Dette 

kan i givet fald resultere i en samfundsmæssig gevinst, da det kan have indvirkning i antallet af 

biluheld, hvilket også vil resultere i færre erstatningsudbetalinger for forsikringsselskaber. 

De samme principper gør sig gældende ved installering af smart-home løsninger til brug i 

forbindelse med indboforsikringer. 

LB Forsikring og F&P finder det imidlertid ikke at have nogen indflydelse på forsikringstagernes 

policer endnu i forbindelse med deres svar på spørgsmål 11 i interviewet, men de er omvendt 

heller ikke afvisende overfor, at det på sigt kan indføres i forsikringstagernes policer: ”I forholdet 

mellem selskabet og medlemmet/kunden, forventes det ikke at få nogen betydning for 

medlemmets/kundens police. Der er dog tale om forhindringsløsninger, som på sigt kan medføre, 

at disse indføres i medlemmets/kundens police – dette også for at sikre medlemmets/kundens tillid 

og forventning til den relevante forhindringsløsning.”357 

Det kan derfor vurderes, at forsikringsselskaber i den grad har mulighed for at reducere moral 

hazard ved, at kunne drive forebyggende virksomhed enten ved accessorisk virksomhed, vertikal 

integration eller som in-house løsning. Det vurderes derfor at være et stærkt incitament for, 

hvorfor forsikringsselskaberne ønsker at drive og udvikle forebyggende virksomhed selv. 

Sidst vurderes de incitamenter, der forekommer ved forsikringsselskabernes mulighed for at drive 

forbyggende virksomhed ud fra transaktionsomkostningsanalysen. 

I praksis understøttes forsikringsselskaberne af supplerende virksomheder. Det blev vist i Figur 6 

og 7, hvor mange procent af den danske befolkning, der havde indboforsikring og hvor mange 

procent, der havde en smart-home sikkerhedsløsning i hjemmet. Tallene viste en potentielt stor 

andel af den danske befolkning, der fortsat ikke havde en smart-home sikkerhedsløsning i 

hjemmet, kontra den del af befolkningen, der havde tegnet en indboforsikring. I forlængelse af 

forsikringsselskabernes ønske om at forebygge fremfor at erstatte, blev aftalen mellem G4S og 

Alm Brand Forsikring analyseret igennem afhandlingen, som eksempel på en aftale mellem et 

forsikringsselskab og en supplerende virksomhed. Analysen af aftalerne mellem virksomheder og i 

 
357 Bilag 3 
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det behandlede eksempel har vist, at den slags aftaler kommer med visse komplikationer. Disse 

komplikationer udgør primært fordelingen af kvasirenten, opportunistisk adfærd fra én af 

parterne, interessekonflikter, forhandlingsstyrke ved genforhandling af aftalekontrakten, hold-up 

problemer og administrative omkostninger mm. 

Transaktionsomkostningsteorien foreskriver at flere af disse problemer helt eller delvist kan 

forsvinde, hvis virksomheder vælger den mest efficiente reguleringsstruktur, herunder bl.a. 

vertikal integration.358 Det kan ikke udelukkes, at aftalen mellem G4S og Alm Brand Forsikring bl.a. 

bygger på potentialet for at få smart-home løsninger ud til flere kunder ved hjælp af attraktive 

indboforsikringer. Det antages dog imidlertid at være usandsynligt, at G4S eller Alm Brand 

Forsikring ville vertikal integrere med hinanden, da begge virksomheder har en mærkbar størrelse 

og markedsandel indenfor hver deres branche, men det skal selvfølgelig ikke udelukkes. Omvendt 

kan det sagtens lade sig gøre, at der findes forsikringsselskaber eller sikkerhedsvirksomheder som 

kunne finde på at vertikal integrere, hvis kombinationen af smart-home sikkerhedsløsninger og 

indboforsikringer viser sig at give profit. På baggrund af dette kan der argumenteres for at 

forsikringsselskaber har incitament til at vertikal integrere med deres nuværende supplerende 

virksomheder, som løsning på de problemer og komplikationer, der kan opstå ved aftaler mellem 

virksomheder som eksempelvis G4S og Alm Brand Forsikring. 

Dernæst skal det vurderes, hvorvidt vertikal integration af de supplerende virksomheder vil give 

forsikringsselskaber en større nytte end eksempelvis at drive dem selv ved accessorisk virksomhed 

eller in-house. Umiddelbart er det ikke muligt at besvare dette spørgsmål på nuværende 

tidspunkt, da det efter gældende ret ikke er muligt for forsikringsselskaber at vertikal integrere 

med- eller drive forebyggende virksomhed som accessorisk virksomhed eller in-house, hvis 

virksomheden eller beskæftigelsen ligger uden for finanstilsynets tilladte praksis for 

forsikringsselskaber. Dog må nogle af de faktorer, der skal indgå i vurderingen af, hvad der bedst 

kan betale sig for forsikringsselskaber, hvis de får mulighed for at drive forebyggende virksomhed, 

bl.a. være hvad den enkelt forsikringsvirksomhed er i stand til. Er kapitalen stor nok til at vertikal 

integrere de supplerende virksomheder og aftaler, eller kan det lægges til grund at 

forsikringsselskabernes egen ekspertise kan udnyttes til, at de selv bedre kan drive og udvikle egne 

 
358 Hendrikse, George, 2003 “Economics and Management of Organizations”, side 212-213 
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forebyggende løsninger og services og derved ikke er nødsaget til at integrere de supplerende 

aftaler eller virksomheder. Sidstnævnte menes at være en mulighed ud fra svarene til spørgsmål 3 

og 5 i Bilag 3: ”… forsikringsselskabet kan udnytte den særlige viden og kompetencer, som de har 

opbygget gennem kernevirksomheden, for bland andet at understøtte forebyggelse og forhindring 

til glæde for både medlemmer/kunder og samfundet.” og ”Endeligt kan der skabes synergier ved at 

selskaberne får mulighed for at udnytte de kompetencer og den viden, som er opbygget gennem 

kernevirksomheden.”359 

På baggrund af ovenstående kan det argumenteres, at der kan forekomme incitamenter for 

forsikringsselskaber til at vertikal integrere med de virksomheder, de har supplerende aftaler med. 

Dog er incitamenter forbundet med muligheden for at drive virksomheden selv enten som 

accessorisk virksomhed eller in-house. Ud fra transaktionsomkostningsteorien bliver de 

udfordringer, der kan forekomme med aftaler mellem virksomheder belyst og det vurderes ud fra 

analysen, at for forsikringsselskaber kan vertikal integration være den mest efficiente 

reguleringsstruktur som løsning på problemerne helt eller delvist, såfremt aftalernes indhold er af 

høj aktivspecificitet eller usikkerhed. Det kan ligeledes gøre op med problemerne belyst af 

transaktionsomkostningsteorien, hvis forsikringsselskaber selv vælger at drive den forebyggende 

virksomhed som accessorisk eller in-house, hvor forsikringsselskaber på denne måde ikke behøver 

at indgå i aftaler med supplerende virksomheder overhovedet. Dette er vurderet såfremt 

forsikringsselskabernes ønske om en lovændring på området bliver imødekommet. Det vurderes 

derfor, at ovenstående analyse giver et billede af de incitamenter der kan ligge til grund for 

forsikringsselskabernes ønske om at drive og udvikle forebyggende virksomhed selv. 

 

3.7 Økonomisk delkonklusion 
De supplerende aftaler der foreligger mellem forsikringsselskaber og supplerende virksomheder 

bringer ikke i lige så høj grad forsikringsselskaber og forsikringstagere tættere på den optimale 

forsikringskontrakt, som hvis forsikringsselskaberne havde mulighed for at vertikal integrere de 

supplerende virksomheder eller drive forebyggende virksomhed selv via accessorisk virksomhed 

eller in-house. Aftalen mellem Alm Brand Forsikring og G4S antages at være repræsentativ for de 

 
359 Bilag 3 
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supplerende aftaler, som forsikringsselskaberne indgår i og aftalen er blevet brugt som eksempel 

gennem hele analysen. Der foreligger et incitament for forsikringsselskaberne til at ville drive og 

udvikle forebyggende accessorisk virksomhed selv eller in-house, hvilket netop er, at det i højere 

grad bliver muligt at overvåge forsikringstagerne, og dermed sikre mere fuldstændig information, 

hvilket vil kunne rykke forsikringskontraktens struktur fra at være fuldstændig til at være mere 

fuldstændig kontingent. Yderligere incitamenter fra forsikringsselskabernes side til at ville drive og 

udvikle forebyggende virksomhed, ligger i PA-teoriens rammer om adverse selection og moral 

hazard. Såfremt forsikringsselskaber fik mulighed for at drive forebyggende virksomhed, da ville 

kontraktudfærdigelsen foregå således, at forsikringsselskabet i mere præcis forstand kunne 

afstemme med forsikringstageren og sikre, at denne vil handle i overensstemmelse med 

forsikringsselskabet. Adverse selection problemet kan reduceres ved at forsikringsselskaber 

eksempelvis kan vertikal integrere de supplerende aftaler eller virksomheder, hvor der foreligger 

en høj grad af aktivspecificitet. En vertikal integration med en sikkerhedsvirksomhed ville give 

forsikringsselskabet adgang til sikkerhedsvirksomhedens kundedata. Denne data kunne bl.a. 

indeholde oplysninger om indbrud, hærværk eller anmeldelser om mistænkelig adfærd. 

Oplysninger som normalt er givet af forsikringstageren, ville da bedre kunne observeres af 

forsikringsselskabet og endnu vigtigere, ville forsikringsselskabet kunne verificere denne data. Et 

andet incitament ville være muligheden for at overvåge forsikringstagerne ex post gennem de 

forebyggende løsninger og services, da dette ville betyde, at forsikringsselskaberne bedre kunne 

risikoallokere og derved have mulighed for at lave ”flydende” selvrisikoklausuler, hvor 

forsikringsselskabet kan påtage sig mere af risikoen, hvis forsikringstageren har handlet 

hensigtsmæssig, men samtidig bedre fraskrive sig risiko og pålægge en større selvrisiko ved 

eksempelvis grov uagtsomhed fra forsikringstageren ved en erstatningssag. Aftalerne mellem 

forsikringsselskaber og de supplerende virksomheder er analyseret ud fra 

transaktionsomkostningsteorien og benyttes primært på den foreliggende aftale mellem Alm 

Brand Forsikring og G4S. De udfordringer og problematikker der kan opstå mellem kontraherende 

virksomheder er blevet belyst i ovenstående analyse. Transaktionsomkostningsteorien foreskriver 

vertikal integration som en efficient reguleringsramme på alle eller delvist alle udfordringer og 

problematikker forbundet med supplerende aftaler af mellem- til høj aktivspecificitet og/eller 

usikkerhed. Yderligere bliver det vurderet at udover at vertikal integrere nogle af de supplerende 
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aftaler eller virksomheder, så er det ligeledes i forsikringsselskabernes interesse at drive eller 

udvikle disse forebyggende løsninger ved accessorisk virksomhed eller in-house selv, da aftaler 

med supplerende virksomheder dermed ikke vil være nødvendige, og forsikringsselskaberne vil da 

kunne undgå de omkostninger og udfordringer, der er forbundet med indgåelse af sådanne 

aftaler. Dette er muligt ud fra forsikringsselskabernes egen ekspertise og viden på de områder, 

som forsikringsbranchen ved gældende ret understøttes af ved de supplerende aftaler. 

 

Kapitel 4 - Integreret analyse 
I den juridiske analyse blev det fundet, at der skal tages højde for en række EU-konkurrenceretlige 

hensyn i forbindelse med gældende ret og forsikringsselskabernes mulighed for at indgå 

supplerende aftaler, jf. FIL § 24. I henhold til forsikringsselskabernes ønske om at få lov til selv at 

drive og udvikle forebyggende accessorisk virksomhed eller in-house, må det vurderes, hvorvidt 

loven kunne udfærdiges, så de EU-konkurrenceretlige hensyn bliver taget i betragtning, samt EU-

konformiteten overholdes. Dette med henblik på at skabe en synergi mellem lovgivning og 

forsikringsselskabernes ønsker om forebyggende virksomhed.  

Som det ser ud nu, er der lagt op til en specificering af reglerne på forsikringsområdet i forhold til 

at kunne drive accessorisk virksomhed, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1.  

I Bilag 3 blev det gjort klart, at forsikringsselskaber ønsker at kunne drive forebyggende accessorisk 

virksomhed, men forsikringsselskaberne ønsker derudover i høj grad, at få lov til at udvikle 

løsninger, produkter og services in-house.360 Derudover nævnes det i Bilag 3, at 

forsikringsselskaber ønsker i højere grad, at have mulighed for at investere i den grønne omstilling, 

som et led i deres ønske om at kunne drive og udvikle forebyggende virksomhed. Det nævnes 

bl.a.: ”Herudover er ejerskab med bestemmende indflydelse og drift af skov også et stort ønske…”. 

Dette svar indikerer et generelt ønske om, at få lov til at drive anden virksomhed end 

forsikringsvirksomhed og specielt i højere grad at kunne investere i den grønne omstilling. Et 

sådant ønske må dog anses som værende langt væk fra, hvad Solvens ll direktivet foreskriver om 

forsikringsselskabernes mulighed for at drive anden virksomhed – netop at de i bund og grund kun 

har lov til at drive forsikringsvirksomhed, jf. Solvens ll direktivets art. 18, stk. 1. Eftersom 

 
360 Bilag 3 
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lovforslaget lægger op til at være mere EU-direktivkonform i sin ordlyd, må det lægges til grund, at 

ejerskab af skov som udgangspunkt er udelukket som en del af forsikringsselskabernes 

accessoriske virksomhed, jf. lovforslag nr. L 118, jf. Solvens ll direktivets art. 18, stk. 1. 

I henhold til forsikringsselskabernes ønske om at kunne drive accessorisk virksomhed udenfor 

deres godkendte brancheområde og deres ønske om muligheden for at kunne udvikle løsninger, 

services og produkter in-house, lægges det til grund fra forsikringsbranchens side, at de i høj grad 

ønsker at støtte samfundsudviklingen: ”…den optimale løsning er, at begrebet ”accessorisk 

”virksomhed” har et bredere anvendelsesområde, således at selskaberne kan understøtte 

samfundsudviklingen…”361, hvilket må indikere et ønske fra forsikringsbranchen om, at få 

branchens forretningsmodel klar til at understøtte udviklingen i samfundet i den forstand, at 

branchen kan være ”låst”, som det ser ud nu. Med ”låst” menes, at forsikringsselskaber 

udelukkende har mulighed for at drive skadeserstatningsvirksomhed, som de altid har haft, hvilket 

vil sige, at der potentielt ikke er mulighed for at forebygge skader og investere i produkter, 

løsninger og services, der kan følge med den samfundsmæssige udvikling, herunder den digitale 

udvikling i forbindelse med bl.a. smart-home løsninger for bedre overvågning.362  

Derudover lægges det til grund i Bilag 3, at forsikringsselskaberne ønsker en branchemodel, hvor 

de har lov til at udvikle de forebyggende løsninger, services og produkter in-house, hvilket gøres 

klart i svaret: ”…drive den accessorisk virksomhed i selskabet, hvorved selskaberne kan spare 

medlemmerne/kunderne for administrationsomkostninger, give en mere helstøbt 

medlems/kundeoplevelse, samt tilbyde de produkter og løsninger, som passer til den enkeltes 

behov…”363. Her understreges en generel vilje til at skabe et bedre produkt for forsikringstagerne 

og spare dem for unødvendige udgifter. Forsikringsbranchen har altså et ønske om, at kunne følge 

med samfundsudviklingen, samt skabe bedre forhold for forsikringstagerne ved en ændring af 

reglerne, der giver forsikringsselskaberne mulighed for både at drive accessorisk virksomhed 

udenfor deres godkendte brancheområde og udvikle forebyggende løsninger, services og 

produkter in-house.364  

 
361 Bilag 3 
362 Bilag 1 
363 Bilag 3 
364 Ibid. 
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I forhold til det juridiske aspekt der følger med forsikringsselskabernes manglende mulighed for at 

drive deres ønskede accessoriske virksomheder og udvikle forebyggende services, løsninger og 

produkter in-house, lægger lovforslag nr. L 118, som nævnt i ovenstående analyser, op til en 

ændring af ordlyden, så reglen i FIL bliver mere EU-direktivkonform i forhold til Solvens ll 

direktivet, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1. Det er derfor af hensyn til forsikringstagernes 

sikkerhed for at få udbetalt erstatninger – og hermed forsikringsselskabernes solvens, at 

forsikringsselskaberne ikke har lov til at udvide deres forretning, som de ønsker. Det 

forbrugermæssige hensyn er altså at anskue efter gældende ret og lovforslag nr. L 118. 

4.1 Grøn omstilling 
LB Forsikring og F&P argumenterer i Bilag 3 for, at forsikringsselskaber gerne vil investere i den 

grønne omstilling, herunder eje og drive skov, jf. ovenstående.365 I forhold til 

forsikringsselskabernes mulighed for at have bestemmende indflydelse på – og drive skov, giver 

det anledning til at vurdere, hvordan det økonomisk påvirker forsikringsselskaberne at få lov til 

lige netop dette – og i denne sammenhæng have lov til at drive accessorisk virksomhed ud over 

deres godkendte brancheområde.  

I forbindelse med forsikringsselskabernes ønske om, at få mulighed for at drive skov og investere 

mere i den grønne omstilling, ville der i første omgang skulle tilsidesættes noget kapital fra 

forsikringsselskaberne. Enten i form af investering i grøn omstilling eller til at drive den 

accessoriske grønne virksomhed. Det følger af Finanstilsynets rapport om 

skadesforsikringsselskabers resultater i 2020, at den samlede skadesforsikringsbranche havde et 

resultat før skat på 10,4 mia. kr. i 2020.366 Såfremt forsikringsselskaberne får lov til i højere grad at 

investere i den grønne omstilling, må det antages at medføre en mærkbar effekt på den grønne 

omstilling, når en så stor branche får mulighed for at omdirigere nogle af skadeserstatnings 

likviderne til grønne investeringer, og/eller får mulighed for selv at drive virksomheder – enten 

accessorisk eller in-house, der har med den grønne omstilling at gøre. Det bemærkes, at disse tal 

fra Finanstilsynets rapport udelukkende omhandler skadesforsikringsselskaber og ikke SUL-

forsikringsselskaber. En ændring af FIL, så forsikringsselskaberne får lov til at drive og udvikle 

forebyggende virksomhed, herunder grøn investering, vil dermed påvirke forsikringsselskaberne 

 
365 Bilag 3, spørgsmål 4 
366 Bilag 7 
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på en måde, så de i højere grad får mulighed for at bidrage til de tiltag, der er nødvendige for at nå 

de fastsatte klimamål efter Paris-aftalen og de seneste COP-møder.367  

Såfremt forsikringsselskaberne får mulighed for at bidrage til den grønne omstilling, giver det i 

samme ombæring også mulighed for, at forsikringsselskaberne kan styrke deres egen profil – 

herunder deres grønne profil, hvilket vil give de forsikringsselskaber, der vil investere i den grønne 

omstilling en mulighed for, at styrke deres billede udadtil i forhold til forsikringstagerne. Dette 

understøttes af svaret i Bilag 3, spørgsmål 4: ”…den grønne dagsorden spiller en stor rolle for 

selskabers grønne profil…”368 

Det må antages, at jo flere virksomheder, der får muligheden for og ønsker, at investere i den 

grønne omstilling, jo større en positiv effekt på de samfundsgevinster, der er ved den grønne 

omstilling. Dette vil bl.a. i høj grad give en bedre og bredere beskyttelse af skov og natur, hvilket 

forsikringsselskaberne giver udtryk for i Bilag 3. Ligeledes må det forventes, at der kan investeres 

flere midler i virksomheder, der specialiserer sig i udvikling af grøn energi. 

LB Forsikring og F&P vurderer i Bilag 3 ikke, at der er stor risiko forbundet hermed: 

”…investeringerne er langsigtede og risikoen moderat…”. Der vil imidlertid altid være risiko 

forbundet med investeringer og de risici kan komme til udtryk på et utal af måder. Eksempelvis 

kan skove eller naturområder, der investeres i, ødelægges af brand eller lignende katastrofer eller 

virksomheder, der forsker i grøn energi ikke opnår de forventede resultater. Uagtet om risikoen 

indtræffer, vil der stadig være bidraget til klimamålene, eftersom investeringen i den grønne 

omstilling er foretaget og en brand eller anden katastrofe er ude af forsikringsselskabernes 

hænder. I den forbindelse antages det, at der ikke som sådan er tale om tabt investering. Juridisk, 

kan det vurderes, hvordan risici forbundet med investeringer og drift af accessorisk virksomhed 

forholder sig i forhold til Solvens ll direktivets regler om forsikringsselskabers solvens i forhold til 

erstatning. Hvis loven skulle ændres, så forsikringsselskaberne fik lov til at drive og udvikle 

forebyggende accessorisk virksomhed eller in-house, herunder skovbrug, da ville reglens ordlyd 

som bekendt ikke ændres, men blot yderligere defineres i hovedbestemmelsen i § 29, stk. 1, jf. 

lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1. Der skulle dog tages højde for forsikringsselskabets solvens i 

forbindelse med erstatninger, men hvis de fik lov til at drive og udvikle forebyggende virksomhed, 

 
367 Bilag 3, spørgsmål 1 
368 Bilag 3, spørgsmål 4 
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skulle der da være en klar definition af en maksimal grænse for investeringens størrelse, som da 

ville kunne bidrage til at være forenelig med EU-reglerne på området, herunder Solvens ll 

direktivet. Dette ville sikre en EU-konformitet, samtidig med at forsikringstagerne stadig er sikret 

deres krav på erstatning, jf. Solvens ll direktivets artikel 18, stk. 1, artikel 275 og artikel 276. 

Hvis det skulle gøres muligt for forsikringsselskaberne bl.a. at drive skov og investere i den grønne 

omstilling som led i accessorisk virksomhed, da ville hensynet til forsikringstagerne være 

afgørende.  

Garantifonden blev nævnt kort i den juridiske analyse, som et sikkerhedsnet for forsikringstagerne 

og forsikringsselskaber. Hvis et forsikringsselskab ender i konkurs, da vil Garantifonden sikre 

forsikringstagernes krav på erstatning af det konkursramte forsikringsselskab. Dette gør sig 

imidlertid kun gældende på skadesforsikringer. Det bemærkes, at forsikringsselskaber kan tilbyde 

flere forskellige typer af forsikringer og ikke udelukkende skadesforsikringer. SUL-forsikringer kan 

også være en del af et forsikringsselskabs udbud af forsikringer. Disse forsikringer indgår ikke i 

Garantifondens sikkerhedsnet, hvorfor forsikringstagere, der har tegnet SUL-forsikringer ikke er 

sikret erstatning indenfor SUL-forsikringerne, hvis forsikringsselskabet går konkurs. 

Det leder til, at hvis retten på dette område skulle kunne forene forsikringsselskabernes ønske om 

at drive og investere i grøn omstilling, da er en opdeling af forsikringsselskaberne nødvendig. 

Denne opdeling er nødvendig for, at kunne give forsikringsselskaberne lov til, at drive accessorisk 

virksomhed, herunder investere i den grønne omstilling, da det altafgørende hensyn er 

forsikringstageren. Ved at forme loven således, at forsikringsselskaberne kan opdele deres 

virksomhed i skadesforsikringsvirksomhed og SUL-forsikringsvirksomhed, med investering i den 

grønne omstilling via skadesforsikringsvirksomheden, hvor der samtidig er begrænset hæftelse i 

forhold til forsikringsselskabet, da vil forsikringstagerne stadig være sikret, eftersom denne del af 

virksomheden ville være omfattet af Garantifonden. I forhold til at drive 

skadesforsikringsvirksomhed som accessorisk virksomhed, ville denne form for 

forsikringsvirksomhed stadig skulle opfylde EU-konformiteten i forhold til Solvens ll direktivets 

retningslinjer omkring forsikringsselskabernes solvens og muligheden for at sikre 

forsikringstagernes krav på erstatning, jf. Solvens ll direktivets art. 18, stk. 1 og art. 275. 

Derved kan forsikringsselskabernes ønske om at kunne drive og investere i den grønne omstilling 

opnås, hvilket bidrager positivt til bevarelse af naturområder og den grønne sektor generelt, uden 
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at gå på kompromis med det altafgørende hensyn, der er forsikringstagernes retsstilling i forhold 

til erstatning, jf. Solvens ll direktivets art. 275, stk. 1.  

 

4.2 Forebyggende virksomhed 

I den økonomiske analyse blev det fundet, hvilke incitamenter, der kan ligge til grund for 

forsikringsselskabernes ønske om at få mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed 

– enten accessorisk eller in-house. Transaktionsomkostningsteorien belyste de implikationer, der 

ligger i de aftaler mellem forsikringsbranchen og de supplerende virksomheder. 

Transaktionsomkostningsteoriens formål er som udgangspunkt at identificere de 

transaktionsomkostningsminimerende reguleringsrammer til de analyserede transaktioner.369 Det 

blev fundet i den økonomiske analyse, at vertikal integration kan være en den mest efficiente 

løsning til helt eller delvist at fjerne de implikationer, der kan forekomme ved supplerende aftaler, 

navnlig de supplerende aftaler, hvor graden af aktivspecificitet er høj. 

Ligeledes blev det også vurderet at ved en lovændring, der giver forsikringsselskaberne mulighed 

for at drive forebyggende virksomhed enten accessorisk eller in-house, vil give 

forsikringsselskaberne de samme incitamenter og muligheder, som hvis forsikringsselskaberne 

valgte at vertikal integrerer med deres supplerende virksomheder eller aftaler. De incitamenter og 

de muligheder som forsikringsselskaberne har ved vertikal integration ud fra 

transaktionsomkostningsteorien er ligeledes gældende ved den mulighed, at de udvikler og driver 

virksomheden i en accessorisk virksomhed eller in-house.  

I forbindelse med at vurdere, hvordan gældende ret bør udformes således at 

forsikringsselskaberne kan drive forebyggende løsninger og services i form af accessorisk 

virksomhed eller in-house, må de økonomiske muligheder ved en ændring i denne retning tages i 

betragtning. Det må vurderes, hvordan lovforslag nr. L 118 kan ændres for, både at være EU-

konform, samt samfundsmæssigt-, forbrugermæssigt- og virksomhedsmæssigt givende. 

Det første incitament fra forsikringsselskabernes side til at ville have mulighed for at drive 

forebyggende virksomhed accessorisk eller in-house, blev fundet i den økonomiske analyse at 

være, at forsikringsselskaberne på den måde kan komme tættere på muligheden for, at give 

 
369 Knudsen, Christian, 1997 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 2, 2. udgave, side 218 
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forsikringstagerne den optimale forsikringskontrakt: 𝑌(𝑋) = 𝑊 − 𝑃 − 𝑋 + 𝐼(𝑋). 370 Dette 

udgangspunkt vil i givet fald da give forsikringsselskaberne incitament til at påtage sig mere risiko, 

hvilket eksempelvis kunne være i forsikringsbetingelserne ved indboforsikring, hvor bl.a. 

selvrisikoen ville kunne fjernes, så forsikringstagerens dækningsgrad bliver højere. LB Forsikring og 

F&P er ikke helt afvisende overfor, at der ved forebyggende accessorisk virksomhed gives 

mulighed for en ændring af og potentielt mere gunstige forhold i forsikringstagernes 

forsikringspolicer: ”…som på sigt kan medføre, at disse indføres i medlemmets/kundens police…”371 

Ved de forebyggende løsninger og services, som eksempelvis smart-home løsninger, følger en 

generel højere overvågning. Denne overvågningsgrad kan bidrage rent samfundsmæssigt på en 

måde, hvor det bl.a. kan have en positiv effekt på hyppigheden af indbrud. Hvis indboforsikringer 

mere udbredt kommer med smart-home løsninger, da antages det, at risikoen for indbrud og 

hærværk samtidig minimeres. Dette kan samtidig bidrage til, at forsikringsselskaber i en langt 

mindre grad skal foretage erstatningsudbetalinger i forbindelse med tyveri mm. 

I forbindelse med eksempelvis bilforsikringer, kan den øgede overvågning ligeledes bidrage til 

trafiksikkerheden, hvis den forebyggende løsning eller service indeholder et belønningsincitament 

til forsikringstageren, hvis han/hun udviser mere agtpågivenhed, hver gang der køres i bilen. Dette 

kan få en positiv effekt på antallet af omkomne i trafikken og samtidig lette byrden for SUL-

forsikringerne, da det kan få en indvirkning på antallet af erstatninger for SUL-forsikringer. 

Muligheden for at have mere overvågning og samtidig give den øgede overvågning incitament fra 

forsikringsselskabernes side til at belønne forsikringstagerne, kan derfor have direkte positiv 

virkning på samfundet, virksomheder og forbrugere.  

Hvis forsikringsselskaberne kan drive forebyggende virksomhed accessorisk eller in-house, vil de 

økonomisk kunne reducere deres administrationsomkostninger forbundet med eksempelvis 

kontraktudfærdigelse, tid i forbindelse med forsikringstageroprettelse, herunder behandlingstid i 

forbindelse med at give forsikringstageren mulighed for at kombinere indboforsikring med en 

smart-home løsning, hvilket også er en del af forsikringsselskabernes ønske ved at få mulighed for 

at drive forebyggende virksomhed: ”…give en mere helstøbt medlems/kundeoplevelse…”.372 Ved at 

administrationsomkostningerne forbundet med forsikringstagernes indboforsikring og smart-

 
370 Laffont, Jean-Jacques, 2003 “The Principal Agent Model; The Economic Theory of Incentives”, side 61 
371 Bilag 3, spørgsmål 11 
372 Bilag 3, spørgsmål 5 
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home løsning bliver reduceret, kan den generelle oplevelse som forsikringstager potentielt blive 

bedre og mere komplet. Det antages at kunne have en positiv effekt på oplevelsen af 

forsikringsselskaber, hvor det i højere grad bliver et personligt og forebyggende produkt, fremfor 

et produkt, der kun skal udbetale en erstatning, såfremt en skade er sket. 

Såfremt forsikringsselskaberne fik mulighed for at drive forebyggende virksomhed, er det fundet 

ud fra ovenstående, at det i høj grad kan mindske forsikringsselskabernes omkostninger, bl.a. i 

forbindelse med færre erstatningsudbetalinger, eftersom forebyggelse heraf måtte finde sted. 

Derudover kan det i det tilfælde, at forsikringsselskaberne får mulighed for at drive forebyggende 

virksomhed accessorisk potentielt give en større kundetilstrømning, hvor omsætningen da ville 

kunne påvirkes positivt. De forebyggende accessoriske virksomheder kunne i givet fald give 

forsikringsselskaberne adgang til nye markeder, der ligger udenfor forsikringsbranchen. Dette ville 

– i tilfælde af, at forsikringsselskaberne fik mulighed for at investere i den grønne omstilling på 

deres ønskede måde, give anledning til eventuelt højere investeringer i lige netop dette. Politisk og 

samfundsmæssigt vægtes den grønne omstilling højt, hvorfor lige netop muligheden for at 

investere i og drive grøn virksomhed vægtes forholdsvist højt i forsikringsbranchen: ”Det er vigtigt 

at forsikrings- og pensionsbranchen kan bidrage til den grønne omstilling i Danmark og verden. 

Beskyttelse af verdens skove var som bekendt et meget højt prioriteret emne på COP26…”373 

Dermed er der en potentiel samfundsmæssig gevinst ved, at forsikringsselskaberne kan nedsætte 

deres omkostninger, give kunderne en bedre oplevelse, forebygge skader, investere i den grønne 

omstilling og opnå at få flere kunder. 

Ovenstående giver anledning til at antage, at der for forsikringsselskaberne potentielt er mange 

fordele, hvis deres ønske om at drive og udvikle forebyggende virksomhed bliver muligt. Det skal 

derfor vurderes, hvordan gældende ret på området kan se ud for at imødekomme 

forsikringsselskabernes ønske og samtidig tage de forbruger-, konkurrence- og samfundsmæssige 

hensyn til efterretning, herunder forbrugerhensynet i Solvens ll direktivet, opretholdelse af den fri 

konkurrence efter TEUF artikel 101 og 102, samt de samfundsmæssige hensyn i forhold til at skabe 

nye markeds- og investeringsmuligheder forbundet med en udvidelse af forsikringsbranchens 

muligheder for forebyggende virksomhed accessorisk og in-house.  

 
373 Bilag 3, spørgsmål 1 
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4.3 De lege ferenda 
Såfremt gældende ret skal imødekomme forbrugerhensynet i Solvens ll direktivet, skal det som 

udgangspunkt gøres klart, at forsikringsselskabets solvens sikres i en tilstrækkelig grad, så 

forsikringstagerne altid kan få udbetalt deres erstatninger i forbindelse med tab, jf. Solvens ll 

direktivets artikel 275, stk. 1. Forsikringsselskaberne skal altså have mulighed for at drive og 

udvikle forebyggende virksomhed uden at gå på kompromis med forsikringstagernes sikkerhed.  

Som det fremgår af lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1, ændres ordlyden, således at reglen bliver EU-

konform.  

Det må betragtes, at disse regler, der beskriver hvilke accessoriske virksomheder 

forsikringsselskaber må drive, skal modificeres, så forsikringsselskaberne stadig opretholder en 

solvens, der sikrer forsikringstageren, hvilket ses som en observering også gjort af 

forsikringsbranchen: ”Formålet med reglerne om accessorisk virksomhed er at sætte grænser for, 

hvad forsikringsselskaberne må drive i egen virksomhed eller via egne datterselskaber. Baggrunden 

er grundlæggende ønsket om at sikre medlemmerne/kunderne i forsikringsselskabet mod, at 

selskabet går konkurs…”.374  

Indledningsvis må det betragtes, at der ikke er lagt op til, at Finanstilsynets praksis ændres, og at 

Finanstilsynet har den afgørende bestemmende magt nationalt, i forhold til, hvilket selskab den 

accessoriske virksomhed skal drives i, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 2. Gældende ret skal altså 

have et element af en ændring af selve forsikringsselskabernes struktur. Såfremt reglerne 

foreskriver, at forsikringsselskaber kan drive accessorisk forebyggende virksomhed, og at 

Finanstilsynet har den afgørende bestemmelse, da vil argumentet for, at en tilføjelse til det 

nuværende lovforslag måtte være, at accessorisk forebyggende virksomhed kan drives af 

forsikringsselskaber, såfremt skadesforsikring og SUL-forsikring er opdelt i separate selskaber.  

Det skal klart defineres i gældende ret, at forsikringsselskaberne skal opdeles således, at deres 

skadesforsikringsvirksomhed får mulighed for at drive forebyggende accessorisk virksomhed på en 

måde, som de ønsker, herunder i forbindelse med at udvikle forebyggende løsninger og services 

såsom smart-home løsninger, eller investere i den grønne omstilling (dog stadig med begrænset 

hæftelse fra hovedstolen). SUL-forsikringerne skal dog afholdes fra at være en del af denne 

mulighed, hvilket stadig vil sikre forsikringstagerne. Dette ses i forbindelse med 

 
374 Bilag 3, spørgsmål 3 
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forsikringsselskabets skadesforsikringsvirksomheds insolvens, hvor det stadig ville være muligt for 

forsikringstagerne at få udbetalt deres erstatningssummer grundet Garantifonden. Da SUL-

forsikringsvirksomheden ville være separeret fra skadesforsikringsvirksomheden, og eftersom den 

begrænsede hæftelse i forbindelse med skadesforsikringsvirksomhedens accessoriske 

virksomheder, ville forsikringskravets forrang for andre fordringer, stadig være gældende, jf. 

Solvens ll direktivet art. 275, stk. 1. 

En lovændring som denne, hvor forsikringsselskabets forretning skulle deles op i skadesforsikring 

og SUL-forsikring, der ville efterkomme reglerne om forsikringsselskabers solvens efter Solvens ll 

direktivet, ville stadig sikre forsikringstagernes forsikringskrav, da der netop er et sikkerhedsnet i 

forbindelse med Garantifonden, jf. lov om garantifonden § 1.  

Denne udformning af reglerne ville påvirke forsikringsselskaberne på en måde, hvor de fik 

mulighed for at udvide deres marked i forbindelse med at kunne udvikle og drive forebyggende 

virksomhed accessorisk, men det ville også omvendt kræve, at forsikringsselskaberne bliver nødt 

til at ekspandere deres virksomhed til flere virksomheder. Eksempelvis består Alm Brand A/S både 

af skadesforsikringsvirksomhed, pension og pengeinstitut. Dog er sidstnævnte senest integreret 

med Sydbank A/S375. Et selskab som dette, der drev både forsikringsvirksomhed og pengeinstitut 

ville i høj grad være nødt til, at drive deres skadesvirksomhed i ét selskab, deres 

pensionsvirksomhed (herunder SUL-forsikringer) i et andet selskab, og ville ikke have mulighed for 

at drive accessorisk forebyggende virksomhed sammen med deres pengeinstitut, men skulle drives 

igennem deres skadesforsikringsvirksomhed.  

En finansiel koncern, som førnævnte, vil være underlagt de nuværende gældende regler om 

accessorisk virksomhed på deres pengeinstitutafdeling, SUL-forsikringsafdeling, pension, m.m. 

Disse afdelinger ville stadig være underlagt den begrænsede praksis indenfor accessorisk 

virksomhed. Skadesforsikringsvirksomheden ville som den eneste virksomhed i koncernen kunne 

drive og udvikle forebyggende virksomhed efter eget ønske, hvorfor den øgede risiko ved at drive 

og investere i andre brancheområder, gennem deres accessoriske virksomhed tilknyttet til 

skadesforsikringsvirksomheden, udelukkende ville være isoleret til denne del af virksomheden. 

Dette ville bevirke, at andre finansielle virksomheder stadig kunne overholde deres solvenskrav 

efter Solvens ll direktivet, hvor skadesforsikringsvirksomheden selvfølgelig skulle efterkomme 

 
375 https://www.sydbank.dk/alm-brand-bank (besøgt 10-05-2022) 
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disse krav til bedste evne, men skadesforsikringsvirksomheden ville samtidig også kunne påtage 

sig den øgede risiko, fordi skadesforsikringsvirksomheden understøttes af et sikkerhedsnet i form 

af garantifonden, jf. lov om garantifonden § 1. Dette ville sikre forsikringstagerens forsikringskrav, 

desuagtet forsikringsselskabernes mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed, jf. 

Solvens ll direktivet art. 275, stk. 1.  

Det kan argumenteres for, at de foreslåede regler i lovforslag nr. L 118 § 29 b kan videreføres som 

regler forbundet med en tilføjelse af regler vedrørende opdeling af forsikringsselskabernes 

virksomhed, jf. ovenstående. Dette med henblik på, at den EU-konforme struktur, som kan 

opretholdes ved implementering af en regel som nævnt ovenfor, samtidig understøtter og 

efterkommer konkurrencereglerne i TEUF artikel 101 og 102, navnlig forbudsbestemmelsen i TEUF 

artikel 101, stk. 1 i forbindelse med aftaler mellem forsikringsselskaber og andre virksomheder 

som led i deres forebyggende løsninger, jf. lovforslag nr. 118 § 29 b, stk. 1, nr. 1-3.  

Såfremt loven udfærdiges således, at forsikringsselskabernes virksomhed opdeles i 

skadesforsikringsvirksomhed og SUL-forsikringsvirksomhed, og at skadesforsikringsvirksomheden 

får mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed, men at forslaget til § 29 b, stk. 1, 

nr. 1-3 videreføres til dette oplæg til gældende ret, kan det yderligere fastslås, at de aftaler, der 

indgås, kun kan indgås mellem skadesforsikringsvirksomheden og deres accessoriske 

virksomheder, men kan ikke indgås mellem SUL-forsikringsvirksomheden og 

skadeserstatningsvirksomheden, samt de accessoriske forebyggende virksomheder forbundet med 

skadesforsikringsvirksomheden. 

Dette ville i imidlertid påvirke forsikringsselskabernes nuværende praksis, da de ikke længere ville 

være i stand til at tilbyde ”bundlede” forsikringsløsninger i form af skades- og SUL-forsikringer i 

samme løsning. Omvendt argumenteres der i det forelagte forslag til gældende ret for, at aftaler 

der indgås mellem skadesforsikringsvirksomheder og accessoriske virksomheder ikke kan 

udelukkes at kunne tage form af konkurrencebegrænsende aftaler, forbudt efter TEUF artikel 101, 

hvorfor overtrædelser forbundet hermed kan tilskrives mere specifikt de overtrædende 

virksomheder. Derudover ville bøderne forbundet med de aftaler, der indgås gennem 

skadesforsikringsvirksomheden og de accessoriske virksomheder – såfremt de aftaler har form af 
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en begrænsende aftale, jf. TEUF art. 101, i højere grad kunne forbindes og pålægges de direkte 

involverede virksomheder.  

Det følger af retspraksis, at moderselskaber hæfter for datterselskabers konkurrencebegrænsende 

aftaler, jf. sag C-595/18 P.376 Ved en ændring af gældende ret, som den forelagte, vil det kunne 

argumenteres for, at skadesforsikringsvirksomheden kan være eksponeret for, at der potentielt 

kan forekomme en konkurrencebegrænsning i aftalerne mellem skadesforsikringsvirksomheden 

og de accessoriske forebyggende virksomheder, forbudt efter TEUF artikel 101. Sådanne aftaler vil 

stadig være konkurrencebegrænsende og forbudte efter en ændring, hvor forsikringsselskabernes 

virksomhed bliver opdelt, jf. TEUF art. 101. I henhold til lovforslag nr. L 118 § 29 b, stk. 1, nr. 2 

foreslås det, at forsikringsselskaber ikke kan drive accessorisk virksomhed i fællesskab med andre 

finansielle virksomheder. Ved en ændring, hvor forsikringsvirksomheden bliver opdelt, vil 

”forsikringsselskaber” skulle erstattes med ”skadesforsikringsvirksomheder”, og denne regel vil da 

kunne lyde på, at skadesforsikringsvirksomheder ikke kan drive accessorisk forebyggende 

virksomhed sammen med andre finansielle virksomheder, herunder SUL-forsikringsvirksomheder, 

pension, pengeinstitutter, m.m. Hermed bliver de EU-konkurrenceretlige hensyn imødekommet i 

den forstand, at det i højere grad kan udformes således i gældende ret, at straffen for en 

skadesforsikringsvirksomheds overtrædelse af konkurrencereglerne, som kan medføre bøder efter 

Rådets Forordning 1/2003377, i højere grad ville kunne pålægges den overtrædende virksomhed, 

og dermed stadig sikre forsikringstagerne ved insolvens hos selve forsikringsselskabet. Såfremt 

forsikringsselskabets skadesforsikringsvirksomhed bliver pålagt en bøde for overtrædelse af TEUF 

artikel 101 eller 102, da kan det i teorien medføre en insolvens hos denne 

skadesforsikringsvirksomhed. Dog er det værd at bemærke, at skulle bøden resultere i en 

insolvens hos skadesforsikringsvirksomheden, da vil der stadig tages hånd om forbrugerhensynet 

efter Solvens ll direktivet artikel 275, da sikkerhedsnettet i form af Garantifonden vil have til 

formål at sikre forsikringstagernes forsikringskrav. Dermed skal det i en sådan ændring, som den 

forelagte, tages til eftertragtning, at disse bøder kun skal kunne ramme den 

 
376 Sag C-595/18 P om Goldman Sachs’ hæftelse for datterselskab Prysmian CS 
377 Rådets forordning nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 
81 og 82 
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skadesforsikringsvirksomhed og dennes accessoriske virksomheder, der indgår i en 

konkurrencebegrænsende aftale, som led i at drive accessorisk forebyggende virksomhed. 

I henhold til den foreslåede ændring af gældende ret, så forsikringsselskabernes forretning 

opdeles efter skadesforsikringsvirksomhed og SUL-forsikringsvirksomhed, vil deres ønske om at 

drive forebyggende accessorisk virksomhed i højere grad kunne tilgodeses. Når det kommer til 

forsikringsselskabernes ønske om at kunne drive og udvikle forebyggende løsninger og services in-

house, må gældende ret formuleres på en klar måde, så begrebet ”skadesforsikringsselskab” ikke 

er til hinder for, at de selv kan udvikle de forebyggende løsninger og services, der potentielt kan 

give forsikringstagerne en bedre løsning i forbindelse med eksempelvis indboforsikringer. For at 

det kan lade sig gøre, bør loven udformes således, at der er en klar opdeling og definition af 

accessorisk virksomhed gennem forsikringsselskabet selv, og gennem et datterselskab. Som det er 

lagt op til nu i lovforslag nr. L 118, får forsikringsselskaberne mulighed for at drive accessorisk 

servicevirksomhed, som defineret i Solvens ll forordningens artikel 1, nr. 53, gennem et 

datterselskab med begrænset hæftelse. Såfremt forsikringsselskaberne skal have mulighed for, at 

udvikle og drive forebyggende virksomhed in-house, da vil loven skulle have et kapitel, hvor 

accessorisk virksomhed gennem et datterselskab og udvikling af forebyggende virksomhed in-

house – i skadesforsikringsvirksomheden, efter opdelingen, klart er defineret, så der i første 

omgang gælder, at skadesforsikringsvirksomheder kan drive accessorisk virksomhed som de 

ønsker, men også kan udvikle løsninger og services in-house. Dette med en klar formulering om 

opdelingen af skadesforsikringsvirksomhed og SUL-forsikringsvirksomhed, så forbrugerhensynet i 

Solvens ll direktivets artikel 275 efterkommes til bedste evne. Dette sikrer forsikringsselskabernes 

mulighed for at tilbyde forsikringstagerne et skræddersyet produkt på eksempelvis deres 

indboforsikring, og i samme ombæring sikre forsikringstagernes forsikringskrav, jf. Solvens ll 

direktivets artikel 275, stk. 1. 

Ved en opdeling af forsikringsselskabernes forretning i skadesforsikringsvirksomhed og SUL-

forsikringsvirksomhed, skal det dog bemærkes, at såfremt det bliver muligt via en 

skadesforsikringsvirksomhed at drive accessorisk forebyggende virksomhed eller in-house og 

investere i grøn omstilling m.m., da vil en potentiel dominerende stilling kunne opnås i forbindelse 

med deres markedsudvidelse.  

Hvis skadesforsikringsselskaber får mulighed for at udvikle forebyggende løsninger og services, må 
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det kunne lægges til grund, at aftaler der indgås mellem skadesforsikringsselskaber og 

accessoriske virksomheder, bliver mere tilgængelige, hvilket også kan have den effekt, at bl.a. 

variablerne i transaktionsomkostningsteoriens beskyttelsesbælte øges. Williamson taler således 

ind i, hvordan et atomistisk konkurrenceforhold kan transformeres til at minde om- og agere som 

et bilateralt monopolforhold, på grund af at graden af variablerne i 

transaktionsomkostningsteoriens beskyttelsesbælte øges.378 Dette taler for, hvorfor 

forsikringsselskabernes virksomhed skal opdeles mellem skadesforsikringsvirksomhed og deres 

øvrige forsikringsvirksomhed, da bøderne isoleret set kun bør ramme 

skadesforsikringsvirksomheden, eftersom skadesforsikringsvirksomhederne påtager sig en øget 

risiko ved, at udvide forretningen i form af accessoriske virksomheder og samarbejder ud over 

forsikring.  

Dette vil bevirke, at muligheden for et misbrug af deres dominerende stilling kan finde sted, som 

forbudt efter TEUF artikel 102.  

Incitamenterne for at disse skadesforsikringsvirksomheder ville indgå i en 

konkurrencebegrænsning skal derfor minimeres. I forhold hertil må straffen for at overtræde 

reglerne i TEUF artikel 101 og 102 skærpes, således at straffen for overtrædelse af 

konkurrencereglerne i højere grad er hårdere for skadesforsikringsvirksomheder, der overtræder 

konkurrencereglerne fremfor andre virksomheder.  

Derudover skal en ændring om, hvem bøderne kan pålægges ske, således at 

skadesforsikringsvirksomhedens ledelse kan straffes ud fra national lovgivning i det land, hvor 

skadesforsikringsvirksomheden har hovedstol. Hermed kan incitamenterne for at overtræde 

konkurrencereglerne efter TEUF artikel 101 og 102 mindskes ved, at straffen for 

forsikringsselskaberne bliver hårdere gennem deres skadesforsikringsvirksomhed. 

 

4.4 Integreret delkonklusion 
For at imødekomme forsikringsbranchens ønske om at drive og udvikle forebyggende virksomhed 

– accessorisk eller in-house, og for at opnå de virksomheds-, samfunds- og forbrugermæssige 

fordele, som en ændring i denne retning kan medbringe, er det blevet vurderet ovenfor, at det 

forelagte lovforslag nr. L 118 vil påvirke forsikringsselskaberne i en sådan grad, at 

 
378 Knudsen, Christian, 2003 ”Økonomisk Metodologi”, Bind 2, 2. udgave, side 215-217 



110136 Kontrakt nr. 23085 16-05-2022 
111451 Forebyggende virksomhed i forsikringsbranchen 

Side 115 af 121 
 

forsikringsselskaberne stadig ikke har mulighed for i høj grad at drive accessorisk forebyggende 

virksomhed uden for deres godkendte brancheområde og at forsikringsselskaberne ikke kan 

udvikle forebyggende løsninger selv, jf. lovforslag nr. L 118 § 29, stk. 1, hvorfor en opdeling af 

forsikringsselskabernes virksomhed er nødvendig. Hertil kommer, at loven må udformes på en 

måde, hvor det er muligt for forsikringsselskaber at drive og udvikle forebyggende virksomhed, 

såfremt deres forsikringsvirksomhed opdeles efter skadesforsikringsvirksomhed og alle øvrige 

forsikringsaktiviteter. Dette kommer til udtryk ved at drive skadesforsikringsvirksomhed separat 

fra forsikringsselskabernes alle øvrige forsikringsaktiviteter, såsom SUL-forsikringer. 

Skadesforsikringsvirksomheden hæfter dermed begrænset for dennes accessoriske virksomheder 

og aftaler, hvorfor skadesforsikringsvirksomheden vil have mulighed for at drive og udvikle 

forebyggende virksomhed og påtage sig de naturlige risici forbundet hermed. 

Samtidig varetages de EU-konkurrenceretlige hensyn efter TEUF artikel 101 og 102, da der ikke 

kræves en ændring i konkurrencereglerne, men at straffen for overtrædelse som 

skadesforsikringsvirksomhed skal ændres således, at skadesforsikringsvirksomheder straffes 

bødemæssigt isoleret, så det udelukkende er skadesforsikringsvirksomheden og dens accessoriske 

virksomheder, der rammes. Forsikringstagernes forsikringskrav efter Solvens ll direktivets artikel 

275 vil således være uændret, da skadesforsikringsvirksomheden er underlagt sikkerhedsnettet 

ved Garantifonden. Incitamentet for ikke at indgå i- eller drive konkurrencebegrænsende 

virksomhed skærpes, hvilket kan gøres ved, at bøderne for at skadesforsikringsvirksomheder 

overtræder de EU-retslige konkurrenceregler efter TEUF artikel 101 og 102 skal være målrettet de 

konkurrencebegrænsende virksomheder, så hele forsikringskoncernen ikke rammes. Dertil skal 

skadesforsikringsvirksomheder, der overtræder EU’s konkurrenceregler i samme omfang kunne 

straffes efter national lovgivning ud fra det land, hvor skadesforsikringsvirksomheden er 

registreret. Dette bevirker, at der eksempelvis ud fra den danske konkurrencelov kan pålægges 

fængselsstraf ved overtrædelse af konkurrencereglerne.  

For at forsikringsselskabernes ønske skal imødekommes til fulde, vil det påvirke 

forsikringsselskaberne i en sådan grad, at forsikringsselskaber vil være nødsaget til at ændre deres 

virksomhedsstruktur og opdele deres forsikringsvirksomhed mellem skadesforsikring og øvrige 

forsikringer. Derved opnår de mulighed for at drive og udvikle forebyggende løsninger og services 

gennem deres skadesforsikringsvirksomhed, hvilket bl.a. giver forsikringsselskaberne mulighed for 
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at indtræde på nye markeder, inkorporere virksomheder udenfor forsikringsbranchen, samt give 

forsikringstagerne et bedre og mere fuldendt produkt, der har til hensigt at forebygge fremfor at 

erstatte, uden at gå på kompromis med forsikringstagernes sikkerhed. Ligeledes vil 

forsikringsselskaberne også gennem deres accessoriske virksomheder i højere grad kunne bidrage 

til den grønne omstilling ved at drive og investere i bl.a. skovbrug, jf. Bilag 3. Grundet den politiske 

og samfundsmæssige interesse i grøn omstilling, vil denne mulighed for forsikringsselskaberne 

styrke deres virksomhedsprofil.  

En ændring til FIL § 24 på baggrund af ovenstående vurderes at ville påvirke forsikringsselskaberne 

i høj grad, både juridisk og økonomisk. Imidlertid ville forsikringsselskaberne i samme ombæring 

være nødsaget til at dele deres virksomhed op og separere skadesforsikringsvirksomhed fra alle 

øvrige forsikringer, hvilket indledningsvis kunne medføre nogle omkostninger, men på længere 

sigt kunne skabe hidtil usete muligheder.  

Kapitel 5 - Konklusion 
Det konkluderes, at de EU-konkurrenceretlige hensyn i TEUF artikel 101 og 102 gør sig gældende i 

forbindelse med forsikringsselskabernes nuværende mulighed for at drive og udvikle 

forebyggende virksomhed, samt ved deres ønske om at udvide deres praksis i denne retning. De 

fremlagte regler i lovforslag nr. L 118 åbner imidlertid ikke mærkbart op for 

forsikringsselskabernes mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed, hvorfor 

forsikringsselskaber må indgå aftaler med supplerende virksomheder og ved disse aftaler må 

forsikringsselskaber tage særligt hensyn til de konkurrenceretlige regler efter TEUF artikel 101, 

navnlig om de supplerende aftaler kan have til formål eller til følge at begrænse konkurrencen ved 

prisaftaler i forbindelse med fastsættelse af forretningsbetingelser, ulige vilkår og om disse aftaler 

kan have karakter af standardiseringsaftaler med urimelige standardbetingelser. Derudover må 

forsikringsselskaberne, såfremt de får lov til at drive og udvikle forebyggende virksomhed være 

opmærksomme på, at de dertil kan opnå en dominerende stilling ved udvidelse af det relevante 

geografiske marked og deres relevante produktmarked, og derfor må tage højde for at deres 

fortsatte praksis ikke udgør et misbrug ved, at deres forebyggende virksomhed tilbyder rabatter, 

der kan have karakter af at være loyalitetsprægede eller ekskluderende, der kunne være forbudt 

efter TEUF artikel 102. Dette gør sig ligeledes gældende, såfremt forsikringsselskaberne får 

mulighed for at drive og udvikle forebyggende virksomhed selv. Disse hensyn har til hensigt at 
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beskytte konkurrencen, men i samme ombæring at beskytte forsikringstagerne og sikre deres 

forsikringskrav efter Solvens ll direktivet, da konsekvenserne ved overtrædelse af TEUF artikel 101 

og 102 kan have en indvirkning på forsikringsselskabernes solvens. 

Eftersom forsikringsselskaberne er underlagt de restriktive krav i Solvens ll direktivet og Solvens ll 

forordningen, har forsikringsbranchen ikke haft samme mulighed for at videreudvikle deres 

forretningsmodel.  

Derfor konkluderes det i denne forbindelse, at der kan forekomme incitamenter for 

forsikringsselskaber til at vertikal integrere de supplerende aftaler, som understøtter 

forsikringsbranchen, der kan have en høj grad af aktivspecificitet og/eller usikkerhed. Ligeledes er 

incitamenter for vertikal integration forbundet med de udfordringer og omkostninger der kan 

opstå mellem forsikringsselskaber og supplerende virksomheder, hvilke som udgangspunkt helt 

eller delvist undgås ved at drive og udvikle de forebyggende løsninger og services selv. De 

overordnede incitamenter fra forsikringsselskabernes side til at drive og udvikle forebyggende 

virksomhed konkluderes, at kunne give forsikringstagerne et mere helstøbt produkt, bidrage 

gennem investering og drift til den grønne omstilling og minimere omkostningerne forbundet med 

udvikling og kontraktudfærdigelse, samt reducere forekomsten af asymmetrisk information 

mellem forsikringsselskaber og forsikringstagere. Disse incitamenter bidrager til det helt 

overordnede incitament der ligger i, at forsikringsselskaberne potentielt kan skabe yderligere 

gevinst ved, at kunne udvide deres forretningsområde og forretningsmodel.  

For at muliggøre en ændring af FIL § 24, der efterkommer forsikringsselskabernes ønske om at 

drive og udvikle forebyggende virksomhed, vil det påvirke forsikringsselskaberne i en sådan grad, 

at forsikringsselskaberne kan udvide deres forretningsområde fra erstatning til forebyggelse, 

bidrage til den samfundsmæssige gevinst gennem grøn omstilling, forebygge antallet af skader ved 

at øge overvågning af forsikringstagerne for derfor at kunne tilbyde mere skræddersyede 

produkter og minimere forsikringsselskabernes omkostninger ved ikke at være afhængige af 

aftaler med supplerende virksomheder. Retspolitisk kan det lade sige gøre ved, at dele 

forsikringsselskabernes forretning op, så skadesforsikringsvirksomheden er isoleret fra alle øvrige 

forsikringer. Dette gør det muligt at efterleve hensynene efter Solvens ll direktivet og TEUF artikel 

101 og 102, eftersom det absolutte hensyn ligger i Solvens ll direktivets artikel 275 om 

forsikringstagernes forsikringskrav. Ved opdelingen af forsikringsselskabernes virksomhed, vil en 
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overtrædelse af de EU-konkurrenceretlige hensyn kun kunne påvirke 

skadesforsikringsvirksomheden og deres underlagte solvenskrav. Denne opdeling gør det muligt 

for skadesforsikringsvirksomheder at drive og udvikle forebyggende virksomhed, eftersom 

sikkerhedsnettet ved Garantifonden sikrer forsikringstagernes forsikringskrav hos 

skadesforsikringsvirksomheder, da det indebærer en naturlig risiko at drive og udvikle 

forebyggende virksomhed.  

En ændring efter forsikringsselskabernes ønske vil påvirke forsikringsselskabernes 

forretningsmodel i høj grad, eftersom deres forretningsmodel vil kunne videreudvikles fra at gå fra 

erstatning til forebyggelse, hvilket er en fuldkommen ændring fra forsikringsbranchens 

kerneområde, der er erstatning. 

  

Perspektivering 
Nogle af de refleksioner, som brancheorganisationen F&P’s underdirektør gør sig i forbindelse 

med lovforslag nr. L 118 er bl.a. omkring Finanstilsynets praksis.379 Ændringen af ordlyden i den 

udvidede § 29 i lovforslag nr. L 118 kan give anledning til at Finanstilsynet kan være nødt til at 

udvide accepten af, hvad accessorisk servicevirksomhed i overensstemmelse med Solvens ll 

forordningen omfatter. Denne ændring vil dog være en helt ny regel, der regulerer en allerede 

eksisterende accept af, hvad accessorisk virksomhed omfatter, hvorfor det vil være nødvendigt at 

se, hvordan Finanstilsynets praksis vil udvikles i forbindelse med implementeringen af reglen.  

Hvis Finanstilsynet eksempelvis accepterer en praksis indenfor skadesbegrænsning, der kan 

alarmsystemer blive en del af den accepterede accessoriske servicevirksomhed i 

overensstemmelse med Solvens ll forordningen og lovforslag nr. L 118. Derfor bliver det 

spændende at følge, hvordan eksempelvis forsikringsselskabernes mulighed for at drive 

accessoriske virksomheder vil udvikle sig i den kommende praksis på området.  

 

 
379 https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article13754261.ece (besøgt 16-05-2022) 

https://finanswatch.dk/Finansnyt/Forsikring/article13754261.ece
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Kapitel 6 - Litteratur 

6.1 Forkortelser 

TEUF: Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde 

TEU: Traktaten om den Europæiske Union 

FIL: Lov om Finansiel Virksomhed 

Rfo: Rådets Forordning 

Kme: Kommissionens Meddelelse 

Kfo: Kommissionens Forordning 

Soft law: Ikke-bindende sekundærregulering 

In-house: I selskabet 

SUL-forsikringer: Sundheds-, ulykke- og livsforsikring 

F&P: Forsikring & Pension 
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