
DEN NYE ANSÆTTELSESKLAUSULLOV

Advokat Finn Schwarz

14. Januar 2016



side 2

− Eftermiddagens program

− Overblik og systematik (FS)

− Ansættelsesklausulloven (ML)

− Ansættelsesklausullovens §§ 10 og 11 (FS)

− Kort om jobklausuler (FS)

DEN NYE ANSÆTTELSESKLAUSULLOV
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OVERBLIK OG SYSTEMATIK 
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− Produktivitetskommisionen: «den empiriske forskning peger på, at arbejdsmarkedsklausuler sænker
mobiliteten på arbejdsmarkedet og derigennem hæmmer innovation, iværksætteri og produktivitet»
... «den erkendelse er kun i begrænset omfang slået igennem i lovgivningen».

− Kommissionen anbefaler, at «lovgivningen skærpes, så danske virksomheders brug af
arbejdsmarkedsklausuler begrænses væsentligt».

− Denne anbefaling blev indarbejdet som en del af «Vækstpakken», og der blev mellem DA og LO lavet
et fælles forslag til nye regler.

− Lovforslag (L190) fremsat før valget – der er en del spørgsmål og svar – se specielt høringsnotatet

− Lovforslag (L25) fremsat efter valget – kun med ændring af § 11 – ellers ingen ændringer undervejs
på grund af aftalen mellem DA og LO

− Fremsættelsen med bemærkninger er således den væsentligste fortolkningskilde

HVORFOR EN NY LOV?



side 5

− Al regulering vedrørende ansættelsesklausuler samles i én lov.

− Alle lønmodtagere bliver omfattet.– tidligere kun en regulering for funktionærer.

− Gælder som udgangspunkt kun for lønmodtagere, jf. dog lovens § 11, stk. 3. 

− Loven har alene virkning for konkurrence-, kunde-, kombinerede klausuler samt jobklausuler.
− Alle andre konkurrencebegrænsende aftaler er ikke omfattet af loven dvs. aftalefrihed inden for sædvanlige rammer af

aftaleloven og ansættelsesretten – kommer tilbage til dette under § 11, stk. 3.

− Tankegangen med den nye lov er i større omfang at sidestille reguleringen af konkurrence- og kundeklausuler - samt en
erkendelse af, at en klausul virker under ansættelsen.

− Der indføres nye navne og begreber «ansættelsesklausuler», «kombineret ansættelsesklausul», «helt særlig betroet stilling». 

− En masse ny detailregulering om klausulerne (grundbetingelser, varighedsbegrænsninger, kompensation...)

− Jobklausuler kan ikke længere aftales (udover virksomhedsoverdragelsessituationen og for vikarer) + eksisterende jobklausuler
ophører 31. december 2020

− Loven kan fraviges ved kollektiv overenskomst, jf. Lovens § 2 – se bemærkningerne hertil.

− Og en hel del mere.

− Har virkning for aftaler om ansættelsesklausuler, der indgås den 1. januar 2016 og senere – så overblik og systematik er vigtigt.

HVAD ER HELT OVERORDNET NYT?
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− Udgangspunkt: Fri konkurrence

− Modifikation: Hvad der følger af:

− Den kontraktmæssige loyalitetsforpligtelse (kontrakten) – under ansættelsen
− Den lovbestemte loyalitetsforpligtelse (markedsføringsloven) – under og efter ansættelsen
− Ansættelsesklausuler (konkurrence, kunde, job) – (primært) efter ansættelsen

DET GRUNDLÆGGENDE SYSTEM
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Konkurrencemæssig 
begrænsning

Indhold Byrdefuldhed Regulering/personer omfattet

Kontraktmæssig loyalitetspligt 
under ansættelsen

Forbud mod enhver kvalificeret 
adfærd i strid med arbejdsgivers 
forretningsmæssige interesser

Omfattende forbud, men
kun under ansættelsen

Almindelig kontraktret 

Alle lønmodtagere + direktører

Lovbestemt  loyalitetspligt 
under og efter ansættelsen

Krav om god markedsføringsskik 

Forbud mod misbrug af 
erhvervshemmeligheder 

Under og efter ansættelsen, 
men vedrører kun 
”kvalificeret illoyal adfærd”

Markedsføringslovens §§ 1 og 19

Alle lønmodtagere + direktører
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Konkurrencemæssig 
begrænsning

Indhold Byrdefuldhed Regulering/personer omfattet

Konkurrenceklausul Forbud mod virksomhed ”af 
samme art” som arbejdsgiver

Efter ansættelsen + 
udelukkelse fra en hel 
branche

Før 15. juni 1999

Aftalelovens §§ 36 og 38 

Alle lønmodtagere + direktører. 

Funktionærlovens daværende § 18

Kun funktionærer

Fra 15. juni 1999

Aftalelovens §§ 36 og 38 

Alle lønmodtagere + direktører. 

Funktionærlovens § 18

Kun funktionærer

Fra 1. januar 2016

Aftalelovens § 36

Alle lønmodtagere + direktører.

Ansættelsesklausulloven

Alle lønmodtagere 

(Direktører kun § 11, stk. 1-3)
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Konkurrencemæssig 
begrænsning

Indhold Byrdefuldhed Regulering/personer omfattet

Kundeklausul Forbud mod kontakt med
arbejdsgiveres kunder mv.

Efter ansættelsen, men kun i
forhold til den begrænsede
kunde, leverandør mv.

Før 15. juni 1999

Aftalelovens §§ 36 og 38 

Alle lønmodtagere + direktører. 

Fra 15. juni 1999

Aftalelovens § 36 

Alle lønmodtagere + direktører.

Funktionærlovens § 18a 

Kun funktionærer

Fra 1. januar 2016
Ansættelsesklausulloven

Alle Lønmodtagere 

Aftalelovens § 36

Alle lønmodtagere + direktører.
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Konkurrencemæssig 
begrænsning

Indhold Byrdefuldhed Regulering/personer omfattet

Virksomhedsklausul

(Jobklausul)

Forbud for en anden
virksomhed mod at ansætte
lønmodtageren

I en vis periode (under og/eller
efter ansættelsen) udelukket fra
ansættelse i en bestemt
virksomhed

Før 1. januar 2016 

Aftalelovens § 36 

Alle lønmodtagere + direktører

Jobklausulloven (indtil 1. januar 2021)

Vikarlovens § 4

Alle lønmodtagere 

Ikke direktører

Efter 1. januar 2016

Aftalelovens § 36

Alle lønmodtagere + direktører.

Ansættelsesklausulloven

Vikarlovens § 4

Alle Lønmodtagere 
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Konkurrencemæssig 
begrænsning

Indhold Byrdefuldhed Regulering/personer omfattet

Medarbejderklausul

(jobklausul)

Forbud for kollegaer mod at
rekruttere lønmodtageren til
andre virksomheder

I en vis periode under
ansættelsen begrænsning i
adgangen til at lade sig rekruttere
af bestemte personer

Før 1. januar 2016 

Aftalelovens § 36 

Alle lønmodtagere + direktører

Jobklausulloven (indtil 1. januar 2021)

Alle lønmodtagere 

Ikke direktører

Efter 1. januar 2016

Aftalelovens § 36

Alle lønmodtagere + direktører.

Ansættelsesklausulloven

Alle Lønmodtagere 
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Ansættelsesklausullovens§ 11, stk. 1 og stk. 4 Tidligere regulering

§ 11. Opsiger arbejdsgiveren ansættelsesforholdet, uden at lønmodtageren
har givet rimelig anledning hertil, eller fratræder lønmodtageren
selv sin stilling, og arbejdsgiverens undladelse af at opfylde
sine forpligtelser har givet gyldig grund hertil, er en aftale om en
konkurrenceklausul, jf. § 5, og konkurrenceklausuldelen af en
kombineret klausul, jf. § 7, ikke gyldig, og lønmodtageren vil have
krav på engangsbeløbet efter § 8, stk. 3, og § 9, stk. 2.

…

Stk. 4. Bortviser arbejdsgiveren berettiget lønmodtageren fra tjenesten,
kan en aftale som omhandlet i kapitel 3 opretholdes. Lønmodtagerens
ret til kompensation efter §§ 8 og 9 bortfalder.

Aftalelovens § 38, stk. 2 – opsigelse/ophævelse
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Ansættelsesklausullovens § 10 Regulering i funktionærlovens § 18 og § 18a

Ansættelsesklausuler kan opsiges med 1 måneds varsel.

Lønmodtageren har ved arbejdsgiverens opsigelse af en

konkurrence-, kunde- eller kombineret klausul krav på et

engangsbeløb svarende til to måneders kompensation.

Kravet på engangsbeløbet er betinget af, at fratrædelsen sker

senere end 3 måneder efter tiltrædelsen af

ansættelsesforholdet og inden 6 måneder efter, at

arbejdsgiveren har opsagt aftalen, og fratrædelsen skyldes

forhold, der ville have gjort arbejdsgiveren berettiget til

at gøre aftalen gældende. Dette medfører 1) at

lønmodtageren, uanset at ansættelsesklausulen ikke er

virksom før efter mindst 6 måneders ansættelse, har ret til

engangskompensationen, når vedkommende har været ansat

mere end 3 måneder, 2) gælder både konkurrence- og

kundeklausuler (ikke krav om forhold…)

Konkurrenceklausuler – 1. mdr. + regel om

engangskompensation.

Kundeklausuler – 1 mdr.

Kombineret – som konkurrenceklausuler
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VIRKSOMHEDENS OPSIGELSE/OPHÆVELSE § 11, STK. 1 0G 
STK. 4 - KONKURRENCEKLAUSULER

Virksomheden opsiger eller ophæver lønmodtagerens ansættelsesforhold

Virksomheden opsiger
Lønmodtager har givet rimelig 
anledning til opsigelse

Konkurrenceklausulen eller konkurrence-
klausuldelen af en komb. klausul er gyldig

Lønmodtageren har krav på engangsbeløbet samt 
løbende kompensation

Lønmodtager har ikkegivet rimelig 
anledning til opsigelse

Konkurrenceklausulen eller konkurrence-
klausuldelen af en komb. klausul er ikke gyldig

Lønmodtageren har krav på engangsbeløbet

Virksomheden ophæver
Ophævelsen er berettiget Konkurrenceklausulen eller konkurrence-

klausuldelen af en komb. klausul er gyldig
Lønmodtageren har hverken krav på engangsbeløbet 
eller løbende kompensation

Ophævelsen er uberettiget, men
lønmodtager havde givet rimelig 
anledning til en opsigelse – se 
mindretallets votum i U 2004.2713H 

Konkurrenceklausulen eller konkurrence-
klausuldelen af en komb. klausul er gyldig

Lønmodtageren har krav på engangsbeløbet samt 
løbende kompensation

Ophævelsen er uberettiget, og 
lønmodtager havde ikke givet rimelig 
anledning til en opsigelse

Konkurrenceklausulen eller konkurrence-
klausuldelen af en komb. klausul er ikke gyldig

Lønmodtageren har krav på engangsbeløbet

Virksomheden opsiger eller ophæver lønmodtagerens ansættelsesforhold:
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LØNMODTAGERENS OPSIGELSE/OPHÆVELSE - § 11, STK. 1 
- KONKURRENCEKLAUSULER

Virksomheden har givet 
lønmodtageren gyldig grund til 
opsigelse eller ophævelse

Konkurrenceklausulen eller 
konkurrenceklausuldelen af en komb. klausul er 
ugyldig

Lønmodtageren har krav på engangsbeløbet

Virksomheden har ikke givet 
lønmodtageren gyldig grund til 
opsigelse eller ophævelse

Konkurrenceklausulen eller 
konkurrenceklausuldelen af en komb. klausul er 
gyldig

Lønmodtageren har krav på engangsbeløbet og 
løbende kompensation

Lønmodtageren opsiger eller ophæver ansættelsesforholdet som følge af virksomhedens undladelse af at opfylde sine 
forpligtelser:
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VIRKSOMHEDENS OPSIGELSE/OPHÆVELSE § 11, STK. 4 -
KUNDEKLAUSULER

Ansættelsesklausullovens§ 11, stk. 1 Tidligere regulering

§ 11. Stk. 4. Bortviser arbejdsgiveren berettiget lønmodtageren fra tjenesten,
kan en aftale som omhandlet i kapitel 3 opretholdes. Lønmodtagerens
ret til kompensation efter §§ 8 og 9 bortfalder.

Høringsnotat:
FTF og Akademikerne foreslår, at lovforslagets § 12, som viderefører
aftalelovens § 38, også skal gælde for kundeklausuler.

Beskæftigmin.: Med flytningen af aftalelovens § 38 til lovforslaget, har det
alene været hensigten at samle lovgivning om ansættelsesklausuler – ikke at
justere på retstilstanden efter aftaleloven – hvilket nærmere beskrives i
bemærkningerne til lovforslagets.

Bemærkningerne til § 11, stk. 4:
Det foreslås endvidere i stk. 4, at såfremt lønmodtageren misligholder
ansættelsesforholdet og bliver vedkommende som følge heraf mødt af en
berettiget bortvisning, har arbejdsgiveren ret til at opretholde en
ansættelsesklausul. Lønmodtageren vil i sådan en situation være forpligtet til
at overholde de erhvervsmæssige begrænsninger i klausulen, og
lønmodtageren har ikke ret til at modtage kompensation i form af hverken
engangsbeløb eller løbende kompensation. § 11, stk. 4, angår både kunde-,
konkurrence- og kombinerede klausuler.

Uanset ophørsgrunden ikke ”lovhjemmel”  til bortfald.
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VIRKSOMHEDENS OPSIGELSE/OPHÆVELSE § 11, STK. 4 -
KUNDEKLAUSULER

Virksomheden opsiger eller ophæver lønmodtagerens ansættelsesforhold

Virksomheden opsiger
Uanset om lønmodtager har givet 
rimelig anledning til opsigelse

Kundeklausulen er gyldig Lønmodtageren har krav på engangsbeløbet samt 
løbende kompensation

Virksomheden ophæver
Ophævelsen er berettiget Kundeklausulen er gyldig Lønmodtageren har hverken krav på engangsbeløbet 

eller løbende kompensation

Ophævelsen er uberettiget, og 
uanset om lønmodtager havde givet 
rimelig anledning til en opsigelse

Kundeklausulen er (måske) ugyldig Lønmodtageren har krav på engangsbeløbet

Virksomheden opsiger eller ophæver lønmodtagerens ansættelsesforhold – NB § 11, stk. 1, gælder kun konkurrenceklausuler:
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Ansættelsesklausullovens§ 11, stk. 1 Tidligere regulering

§ 11. Stk. 2. En aftale om en konkurrenceklausul efter § 5, og
konkurrencedelen af en kombineret klausul efter § 7, er ikke bindende for
lønmodtageren, for så vidt den med hensyn til tid, sted eller andre forhold går
videre end påkrævet for at værne om arbejdsgiverens tarv eller på urimelig
måde indskrænker lønmodtagerens adgang til erhverv. Der skal ved
vurderingen af, om klausulen på urimelig måde indskrænker lønmodtagerens
adgang til erhverv, også tages hensyn til den interesse, som arbejdsgiveren har
i, at aftalen efterkommes.

NB – kun konkurrenceklausuler

Kundeklausuler
Aftalelovens § 36

Konventionalbodskrav
Aftalelovens § 36

Tidligere: Aftalelovens § 38, stk. 1

NB – kun konkurrenceklausuler

Kundeklausuler

Aftalelovens § 36 – se Eldrup mod Dong

Konventionalbodskrav

Aftalelovens § 36
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Ansættelsesklausullovens§ 11, stk. 1 Tidligere regulering

§ 11. Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder også for andre end lønmodtagere, som
har påtaget sig en forpligtelse til af konkurrencehensyn ikke at drive forretning
eller anden virksomhed af en vis art eller tage ansættelse i en sådan.

Forarbejderne:
I § 11, stk. 3, foreslås det, at § 11, stk. 1 og 2, som omtalt ovenfor, tillige skal
finde anvendelse for andre end lønmodtagere fx selvstændige erhvervsdrivende
eller administrerende direktører, som har påtaget sig en forpligtelse til af
konkurrencehensyn ikke at drive forretning eller anden virksomhed af en vis art
eller tage ansættelse i en sådan. Bestemmelserne i § 11, stk. 1 og 2, omfatter
således alle konkurrencebegrænsende aftaler, herunder også aftaler indgået
mellem to selvstændige erhvervsdrivende. § 11, stk. 3 bevirker således, at de
foreslåede bestemmelser i § 11, stk. 1 og 2, har et bredere
anvendelsesområde end resten af lovforslaget, der alene omfatter
lønmodtagere. Se yderligere herom under afsnit 3.3.1., hvor gældende ret i
aftalelovens § 38 beskrives.

Betyder det at princippet i § 11, stk. 1 (tidligere aftalelovens § 38, stk. 2,
gælder i andet end ansættelsesaftaler?

Tidligere: Aftalelovens § 38, stk. 1 og 2
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Virksomheden opsiger
Direktøren har givet rimelig 
anledning til opsigelse

Konkurrenceklausulen eller konkurrence-
klausuldelen af en komb. klausul er gyldig

Direktøren har ikke givet rimelig 
anledning til opsigelse

Konkurrenceklausulen eller konkurrence-
klausuldelen af en komb. klausul er ikke gyldig

Virksomheden ophæver
Ophævelsen er berettiget Konkurrenceklausulen eller konkurrence-

klausuldelen af en komb. klausul er gyldig

Ophævelsen er uberettiget, men 
direktøren havde givet rimelig 
anledning til en opsigelse

Konkurrenceklausulen eller konkurrence-
klausuldelen af en komb. klausul er gyldig

Ophævelsen er uberettiget, og 
direktøren havde ikke givet 
rimelig anledning til en opsigelse

Konkurrenceklausulen eller konkurrence-
klausuldelen af en komb. klausul er ikke gyldig

Virksomheden opsiger eller ophæver direktørens ansættelsesforhold:
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Virksomheden har givet Direktøren gyldig
grund til opsigelse eller ophævelse

Konkurrenceklausulen eller konkurrence-
klausuldelen af en komb. klausul er ugyldig

Virksomheden har ikke givet direktøren
gyldig grund til opsigelse eller ophævelse

Konkurrenceklausulen eller konkurrence-
klausuldelen af en komb. klausul er gyldig

Direktøren opsiger eller ophæver ansættelsesforholdet som følge af virksomhedens undladelse af at opfylde sine forpligtelser:
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Ansættelsesklausulloven Eksisterende regulering i jobklausulloven

En arbejdsgiver kan ikke gyldigt indgå aftaler om jobklausuler 
(§ 3)

Efter lovens ikrafttræden den 1. januar 2016 kan der ikke længere 
indgås gyldige aftaler om jobklausuler udover følgende 2 
undtagelser:

• I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse kan der indgås en 
6 måneders jobklausul, der kan opretholdes indtil 6 måneder efter 
tidspunktet for virksomhedsoverdragelsen, jf. ansættelsesklausul-
lovens § 4 og bemærkningerne hertil.

• Vikarloven indeholder en hjemmel til jobklausuler inden for lovens 
virkeområde.

§12, stk. 3: Eksisterende jobklausuler ophører 31. december 2020.

Regulering efter jobklausulloven for 
gældende klausuler – til 31. december 2020
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