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For at styrke Danmarks produktivitet gennem konkurrence, internationalisering og bed-

re regulering anbefaler Produktivitetskommissionen, at:  

 Den danske konkurrencelov bringes på niveau med bedste praksis blandt EU-

landene på de områder, hvor det ikke er tilfældet i dag. 

 Der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde forslag til styrkede institutionelle ram-

mer for konkurrence- og forbrugermyndighederne med henblik på at øge myndighe-

dernes gennemslagskraft og uafhængighed. 

 Lovgivningen om arbejdsmarkedsklausuler (fx konkurrence-, kunde- og jobklausu-

ler) skærpes, således at virksomhedernes mulighed for brug af sådanne klausuler 

begrænses væsentligt. 

 Nationale produktstandarder så vidt muligt erstattes af internationale standarder. 

 Danmark i EU-regi arbejder for, at importkvoter og toldsatser på import fra ikke-EU-

lande fjernes. 

 Danmark i EU-regi arbejder for, at servicedirektivet implementeres bedre på tværs 

af EU. 

 Der nedsættes et udvalg, der skal fremlægge forslag til en mere effektiv organise-

ring og koordinering af den samlede danske eksportfremmeindsats. 

 Den branchespecifikke erhvervsregulering gennemgås systematisk for at vurdere, 

om den unødigt hæmmer produktiviteten og unødigt afviger fra den regulering, der 

eksisterer hos vores vigtigste handelspartnere. I den forbindelse anbefales bl.a., at: 

 Ejerskabsrestriktioner i videst muligt omfang fjernes. 

 Planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker lempes 

væsentligt.  

 Apotekerloven liberaliseres. 

 Reguleringen af netværksservicebrancherne ændres for at sikre en mere ef-

fektiv konkurrence.  

 Regulering, der bl.a. forhindrer udnyttelse af stordriftsfordele inden for land-

transport og transportrelaterede aktiviteter, lempes under hensyntagen til ar-

bejdsmiljø og sikkerhed. 

 Behandlingen af byggesager strømlines, og lovgivningen for autorisationer på 
el-, vvs- og kloakområdet moderniseres. 



 

  
 

For at styrke produktiviteten via en styrket konkurrencelovgivning anbefaler Produktivi-
tetskommissionen, at: 

 Den danske konkurrencelov bringes på niveau med bedste praksis blandt EU-
landene på de områder, hvor det ikke er tilfældet i dag.  

 Der nedsættes et udvalg, der skal udarbejde forslag til styrkede institutionelle ram-
mer for konkurrence- og forbrugermyndighederne med henblik på at øge myndighe-
dernes gennemslagskraft og uafhængighed. 

 Lovgivningen om arbejdsmarkedsklausuler (fx konkurrence-, kunde- og jobklausuler) 
skærpes, således at virksomhedernes mulighed for brug af sådanne klausuler be-
grænses væsentligt.  

 

For at styrke produktiviteten gennem international handel med varer anbefaler Produkti-
vitetskommissionen, at: 

 Danmark i EU-regi arbejder for, at importkvoter og toldsatser på import fra ikke-EU-
lande fjernes. 

 Nationale produktstandarder så vidt muligt erstattes af internationale standarder. 

 Der nedsættes et udvalg, der skal fremlægge forslag til en mere effektiv organisering 

og koordinering af den samlede danske eksportfremmeindsats. 

 
 
 
 
 
 
 
 

For at styrke produktiviteten gennem handel med serviceydelser anbefaler Produktivi-
tetskommissionen, at: 

 Den branchespecifikke regulering gennemgås med henblik på forenkling og tilpas-
ning til den regulering, der eksisterer hos vores vigtigste handelspartnere.  

 Danmark i EU-regi arbejder for, at servicedirektivet implementeres bedre på tværs af 
EU. 

 

  



 

  
 

For at styrke produktiviteten gennem internationale direkte investeringer anbefaler Pro-
duktivitetskommissionen, at: 

 Den branchespecifikke regulering gennemgås med henblik på forenkling og tilpas-
ning til den regulering, der eksisterer hos vores vigtigste handelspartnere. Herunder 
at ejerskabsrestriktioner i videst muligt omfang fjernes. 

 

For at styrke produktiviteten gennem bedre regulering anbefaler Produktivitetskommis-
sionen, at den branchespecifikke erhvervsregulering gennemgås systematisk for at vur-
dere, om den unødigt hæmmer produktiviteten og unødigt afviger fra den regulering, der 
eksisterer hos vores vigtigste handelspartnere. 

 

For at styrke produktiviteten i detailhandlen anbefaler Produktivitetskommissionen, at: 

 Planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker lempes væsent-
ligt, herunder at: 

 Der gives generel tilladelse til at etablere væsentligt større butikker i Danmark.  

 Reglerne omkring placering af butikker lempes væsentligt. 

 Der sikres effektive og ubureaukratiske kvikskranker, hvor potentielle investo-
rer i detailbranchen – herunder udenlandske aktører – kan få al relevant vej-
ledning og information om regulering mv.  

 Kommunerne forpligtiges til at inddrage konkurrencemæssige hensyn i forbin-
delse med planlægningen af detailhandel. 

 Det undersøges, om der i forbindelse med en lempelse af planloven kan fore-
tages et samtidigt internationalt udbud af et antal områder til etablering af hy-
permarkeder, baseret på frivillig deltagelse af interesserede kommuner. 

 Apotekerloven liberaliseres, så der indføres fri etableringsret, krav om farmaceut-
ejerskab ophæves, og der gives mulighed for udnyttelse af eksisterende butikker (til-
ladelse til butik-i-butik løsninger). 

 



 

  
 

For at styrke produktiviteten inden for netværksservice anbefaler Produktivitetskommis-
sionen, at: 

 Reguleringen af netværksservicebrancherne ændres for at sikre en mere effektiv 
konkurrence. Det indebærer bl.a., at: 

 Togdriften på flere regionale og intercity-jernbanelinjer sendes i udbud. 

 Der sikres fuld gennemsigtighed om omkostningerne ved togdrift på de forskellige 
dele af banenettet, og der sikres ensartede vilkår for adgang til nøglefaciliteter 
som billetsystemer, stationer mv., så alle potentielle konkurrenter i togdriften lige-
stilles. 

 Kontrakter ved udbud af busdrift udformes, så busselskaberne tilskyndes til at le-
vere høj kvalitet og sikre, at formålet med den kollektive forsyning opfyldes. Det 
kan fx indebære øget anvendelse af ”nettokontrakter”, hvor busselskaberne får 
lov til at beholde merindtægterne ved større passagertal, og kontrakter hvor sel-
skaberne i større grad får lov til at tilrettelægge køreplanerne. 

 Antalsrestriktioner for taxilicenser og geografiske begrænsninger for taxikørslen 
fjernes. Endvidere indføres effektiviseringskrav i reguleringen af priserne i taxi-
branchen. 

 For at sikre lige konkurrencevilkår for alle aktører på postmarkedet undersøges 

muligheden for at henlægge administrationen af adresseoplysninger til et uaf-

hængigt selskab. 

 Reguleringen af telekommunikationssektoren udformes, så hensynet til lave pri-
ser på engrosmarkedet og effektiv konkurrence får tilstrækkelig vægt overfor hen-
synet til at sikre tilskyndelsen til investering i ny infrastruktur.    

 

  



 

  
 

For at styrke produktiviteten inden for landtransport anbefaler Produktivitetskommissio-
nen, at: 

 Regulering, der bl.a. forhindrer udnyttelse af stordriftsfordele inden for landtransport 
og transportrelaterede aktiviteter, lempes under hensyntagen til arbejdsmiljø og sik-
kerhed. Det indebærer, at: 

 Grænserne for lastbilers totalvægt og akseltryk forøges. Forsøget med modul-
vogntog udvides og gøres permanent. Staten investerer de fornødne ressour-
cer i at opgradere vejnettet. 

 De danske krav vedrørende konstruktion af fx højlagre bringes i overens-
stemmelse med vores nabolandes. 

 Regler til registrering og håndtering af farligt gods i godsterminaler og havne 
harmoniseres med reguleringen af transport af farligt gods. 

 

 

For at styrke produktiviteten i bygge- og anlægsbranchen anbefaler Produktivitetskom-
missionen, at: 

 Behandlingen af byggesager strømlines, og lovgivningen for autorisationer på el-, 
vvs- og kloakområdet moderniseres. Det indebærer, at: 

 Ansøgning om byggetilladelse skal foregå efter et kvikskrankeprincip, så virk-
somhederne kun skal henvende sig ét sted i kommunen for at indhente alle 
fornødne tilladelser.  

 Der indføres et ”indre marked” for dansk byggeri: Hvis en bestemt type byggeri 
er blevet godkendt til opførelse i én kommune, så er den automatisk godkendt 
til opførelse i en anden kommune, forudsat den ikke strider mod de relevante 
lokalplaner og deklarationer. 

 Der indføres en maksimalgrænse for, hvor lang tid kommunerne må bruge på 
at behandle en byggesag. Grænsen sættes lavere for ukompliceret byggeri, fx 
parcelhuse, og højere for kompliceret byggeri, fx erhvervsbyggeri. 

 Der åbnes for, at Fødevarestyrelsens og Beredskabsstyrelsens godkendelser 
af byggeplaner kan gives på forhånd på baggrund af plantegninger. 

 Fleksibiliteten for autorisationer på el, vvs- og kloakområdet øges, så der åb-
nes op for delautorisationer til mere snævre og rutineprægede opgaver. I til-
knytning hertil anbefales udvikling af modulopbyggede håndværkeruddannel-
ser med henblik på at opbløde stive faggrænser. 


