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KONKURRENCE- OG

Sagen om navneretten til Viborg Stadion

FORBRUGERSTYRELSEN

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har som bekendt indledt en undersøgelse efter konkurrencelovens § 11 a af mulig konkurrenceforvridende, offentlig støtte til Viborg FF, jf. styrelsens meddelelse om betænkeligheder
af 8. januar 2016. Styrelsens undersøgelser har drejet sig om tre aftaler
indgået mellem på den ene side Viborg Kommune og Viborg FF og på den
anden side Viborg FF og Energi Viborg, nemlig Rettighedsaftalen, Sponsoraftale 1 og Sponsoraftale 2.
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Som led i undersøgelsen af sagen har styrelsen blandt andet iværksat isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn ved Retten i Viborg. Der er i den
forbindelse afgivet skønserklæringer fra to skønsmænd, som hver især har
vurderet markedsværdien af de relevante aftaler. Den første skønsmands
sidste erklæring forelå i februar 2016, mens den anden skønsmands sidste
erklæring blev modtaget i november 2018.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan konstatere, at der ifølge det første
syn og skøn, som ikke blev endeligt afsluttet, ikke er betalt markedsprisen
i nogen af aftalerne, og at aftalerne derfor indebar betydelig støtte til Viborg FF, mens den anden skønsmand vurderer, at der ikke er betalt et beløb
forskelligt fra markedsværdien i de tre relevante aftaler, og at der ikke er
tale om støtte.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund samt på baggrund af ressourceafvejningen nedenfor i medfør af konkurrencelovens
§ 15, stk. 1, 3. pkt., truffet afgørelse om at indstille sagsbehandlingen i sagen.
Efter konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt., er styrelsen berettiget til at
vurdere, hvorvidt de ressourcer, der skal anvendes for at undersøge en sag,
vil stå i et rimeligt forhold til undersøgelsens forventede resultat og betydning for konkurrencen. Hvis styrelsen ikke finder, at yderligere behandling
af en sag vil være en hensigtsmæssig anvendelse af styrelsens ressourcer,
kan styrelsen afvise at behandle sagen.
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ERHVERVSMINISTERIET

På denne baggrund har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen valgt at indstille sagsbehandlingen, jf. konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt.
Afgørelser truffet i medfør af konkurrencelovens § 15, stk. 1, 3. pkt., kan
ikke påklages til Konkurrenceankenævnet, jf. konkurrencelovens § 19,
stk. 3.
Med venlig hilsen
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