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Ny lov om ansættelsesklausuler 
© 

 
 

Af advokat (H) Jørgen Lykkegaard  og 
advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 

www.v.dk 
  

Folketinger har med et bredt flertal kort før jul vedtaget et lovforslag om 
ansættelsesklausuler. Loven, der trådte i kraft 1. januar 2016, indeholder en 
række væsentlige ændringer, som alle virksomheder, der gør brug af ansæt-
telsesklausuler, er nødsaget til at forholde sig til. 
 
Den ny lov om ansættelsesklausuler er baseret på Produktivitetskommissionens anbefa-

linger om at mindske brugen af ansættelsesklausuler. Kommissionens udgangspunkt var, 

at ansættelsesklausuler generelt sænker mobiliteten på arbejdsmarkedet og derigennem 

svækker udvikling, produktivitet og iværksætteri.  

 

Loven indeholder på den baggrund en række væsentlige ændringer, som alle virksomhe-

der, der gør brug af ansættelsesklausuler, er nødsaget til at forholde sig til, herunder ved 

den fremtidige strategi for brug af ansættelsesklausuler. Loven indebærer samtidig, at de 

fleste af de eksisterende såkaldte job- eller medarbejderklausuler bliver ugyldige efter en 

5-årig overgangsperiode. 

 

 

Hvornår finder loven anvendelse? 
Loven gælder for anvendelse af både jobklausuler, konkurrenceklausuler og kundeklau-

suler for alle lønmodtagere. Begrebet lønmodtagere skal forstås på samme måde som i 

ferieloven. Det er derfor ikke afgørende, om lønmodtageren er funktionær.  

 

 

http://www.v.dk/
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Specielle ændringer for jobklausuler eller medarbejderklausuler  
Med den nye lov er den hidtil gældende jobklausullov ophævet. Fremover vil virksom-

heder kun have mulighed for at indgå aftaler om at undlade at ansætte hinandens medar-

bejdere i forbindelse med virksomhedsoverdragelser og vikarordninger. Allerede indgå-

ede job- eller medarbejderklausuler vil fortsat være gyldige i en overgangsperiode på 

5 år, inden de helt bortfalder 1. januar 2021.  

 

 

Specielle ændringer for konkurrenceklausuler 
Men den nye lov er også funktionærlovens regler om konkurrenceklausuler blevet op-

hævet. Klausuler der aftales efter 1. januar 2016, vil kun være gyldige, hvis en række 

tidligere og nye formkrav er fulgt.  

 

Tidligere omfattede reglerne kun funktionærer, men nu er alle lønmodtagere omfattet.  

 

Konkurrenceklausuler kommer som udgangspunkt kun på tale, hvis lønmodtageren be-

strider en helt særlig betroet stilling eller har solgt retten til at udnytte en opfindelse til 

arbejdsgiveren. Tidligere omfattede loven ”særligt betroede” lønmodtagere – nu kan 

klausuler kun aftales med ”helt særligt betroede” lønmodtagere. Det er arbejdsgiveren, 

der skal bevise, at lønmodtageren har en helt særligt betroet stilling.  

 

Det er endvidere en betingelse, at lønmodtageren har den helt særligt betroede stilling på 

det tidspunkt, hvor klausulen aftales. Er det ikke tilfældet, er klausulen ugyldig. Det er 

således ikke tilstrækkeligt, at lønmodtageren besidder en helt særligt betroet stilling på 

opsigelsestidspunktet. Besidder lønmodtageren en helt særligt betroet stilling indled-

ningsvis, men ændres lønmodtagerens stilling sidenhen til en mindre betroet stilling, 

anses klausulen principielt for opsagt, da stillingsindholdet blev ændret.  

 

I modsætning til tidligere har arbejdsgiveren nu pligt til at sikre, at det af kontrakten 

fremgår, hvorfor der er tale om en helt særligt betroet stilling, f.eks. ved at oplyse, at 

lønmodtageren får adgang til virksomhedens fortrolige oplysninger i form af indkøbspri-

ser, kundelister, rabatordninger med leverandører etc. Det centrale er, at det er et gyldig-
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hedskrav, at det skriftligt fremgår af kontrakten, hvorfor arbejdsgiveren anser klausulen 

for nødvendig. 

 

 

Specielle ændringer for kundeklausuler 
Men den nye lov er også funktionærlovens regler om kundeklausuler blevet ophævet. 

Nye klausuler vil kun være gyldige, hvis en række tidligere og nye formkrav er fulgt.   

 

Fremadrettet er det en betingelse for klausulens gyldighed, at lønmodtageren selv har 

været i forretningsmæssig forbindelse med kunden indenfor det seneste år inden opsigel-

sestidspunktet. 

 

Senest i forbindelse med fratrædelse skal arbejdsgiveren udlevere en liste til lønmodta-

geren, hvor kunder omfattet af klausulen er angivet. Det er arbejdsgiverens pligt at sikre, 

at listen er komplet og ikke omfatter kunder, der ikke opfylder betingelserne. I praksis 

anbefales det, at lønmodtageren selv udarbejder et loyalt udkast til listen over de kunder, 

der bør omfattes. 

 

 

Fælles gyldighedsregler for konkurrence- og kundeklausuler  
De nye regler får ikke virkning for allerede aftalte kunde- eller konkurrenceklausuler. 

Reglerne gælder kun aftaler, der indgås 1. januar 2016 eller senere. 

 

Klausulerne kan ikke gyldig udstrækkes til at vare mere end 1 år efter ansættelsens 

endelig ophørstidspunkt. Perioden regnes fra det tidspunkt, hvor medarbejderen ikke 

længere får ordinær løn fra arbejdsgiveren. Efter de hidtidige regler kunne der aftales 

klausuler af længere varighed.  

 

Det er endvidere et krav, at lønmodtageren har været ansat i minimum 6 måneder ved 

fratrædelsen. Der skal være tale om uafbrudt ansættelse, men opsigelsesperioden med-

regnes til de 6 måneder.  
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Større kompensation 
Kravene til kompensation er generelt øget. Den nye lov foreskriver, at der som minimum 

skal betales kompensation for 2 måneder, enten med 40 % eller 60 % af det tidligere 

vederlag, alt efter om klausulen gælder i op til 6 måneder eller mellem 6 og 12 måneder. 

 

Lønmodtagere er efter de to første måneder forpligtet til at begrænse tab af indtægt ved 

at søge anden passende ansættelse. Opfylder lønmodtageren ikke denne pligt til at be-

grænse tabet, bortfalder retten til kompensation i den resterende del af klausulperioden. 

Er den opsagte lønmodtager ikke i stand til at finde ny, passende beskæftigelse, skal 

arbejdsgiveren udrede kompensation i hele klausulens løbetid. Finder den opsagte løn-

modtager omvendt andet passende arbejde, reduceres kompensationen i den resterende 

del af klausulperioden til enten 16 % eller 24 % af vederlaget, afhængigt af, om klausu-

len løber i 6 eller 12 måneder. Denne kompensation skal udbetales, uanset om den op-

sagte lønmodtager har fået et bedre lønnet job end den indledende månedlige kompensa-

tion.  

 

Tidligere var en funktionær berettiget til en minimumskompensation på 50 % af veder-

laget i 3 måneder, men dog kun i forbindelse med konkurrenceklausuler. Derudover var 

der fuld tabsbegrænsningspligt. Realiteten var derfor, at alle, der kom i ny ansættelse, 

kun fik minimumskompensationen for konkurrenceklausulen og ingen kompensation for 

kundeklausulen, da lønnen i forbindelse med det nye job typisk oversteg godtgørelsen på 

50 %. 

 

Både konkurrence- og kundeklausulerne kan opsiges med en måneds varsel til udgangen 

af en måned. Dette både inden ansættelsens ophør og efter ansættelsens ophør. Betaler 

arbejdsgiveren ikke kompensationen til tiden, er den opsagte lønmodtager berettiget til 

at anse klausulen for opsagt. 

 

Hvis ovennævnte, herunder hvilken kompensation lønmodtageren har krav på, ikke er 

skriftligt aftalt med lønmodtageren, er konkurrenceklausulen ugyldig.  
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Kombinerede klausuler kun gyldige i op til 6 måneder 
Aftales der en kombineret konkurrence- og kundeklausul, kan der kun gyldigt aftales en 

klausulperiode på op til 6 mdr. Kompensationen er den samme som for enkeltklausuler 

på op til 12 måneder, dvs. hhv. 60 % og 24 %. Klausulernes varighed, minimumskom-

pensation, og minimumskompensation i forbindelse med at lønmodtageren er kommet i 

nyt job, fremgår af følgende tabel:  

 

Lønkompensation   Lønmodtageren 

i nyt arbejde 

Konkurrence-

klausul 

Kundeklausul Kombineret 

klausul 

60 pct.  Nej  Op til 12 mdr. Op til 12 mdr. Op til 6 mdr. 

40 pct.  Nej   Op til 6 mdr. Op til 6 mdr.  

24 pct.  Ja Op til 12 mdr. Op til 12 mdr. Op til 6 mdr. 

16 pct.  Ja Op til 6 mdr. Op til 6 mdr.  

 

 

Andre former for censur  
En bestemmelse i aftaleloven, der gav adgang til at censurere urimelige konkurrence-

klausuler i forhold til lønmodtagere, er blevet ophævet med vedtagelse af den nye lov 

om ansættelsesklausuler.  

 

Der er imidlertid indsat en tilsvarende bestemmelse i ansættelsesklausulloven. Heraf 

følger at de tidligere gældende regler om mulighed for censur af konkurrenceklausuler 

fortsat er gældende med hensyn til bl.a. geografisk udstrækning, når klausulen ikke er 

rimeligt begrundet i hensynet til arbejdsgiveren. Går klausulen videre end påkrævet for 

at værne arbejdsgiveren imod konkurrence, eller indskrænker den på urimelig måde 

lønmodtagerens adgang til et nyt job, kan klausulen fortsat ændres af domstolene. 
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Ophørsgrundens betydning 
Opsiger arbejdsgiveren ansættelsesforholdet, uden at lønmodtageren har givet rimelig 

anledning dertil, eller fratræder lønmodtageren selv sin stilling som følge af arbejdsgive-

rens undladelse af at opfylde sine pligter i forhold til lønmodtageren, er konkurrence-

klausulen eller –delen ikke gyldig, og arbejdsgiveren er pligtig til at betale minimums-

kompensation.  

 

Tilsvarende gælder, hvis lønmodtageren ophæver ansættelsesforholdet, fordi arbejdsgi-

veren ikke opfylder sine pligter i en sådan grad, at det er berettiget straks at stoppe an-

sættelsesforholdet. I så fald er lønmodtageren ikke bundet af konkurrenceklausulen og 

skal både have løn i den ordinære opsigelsesperiode samt minimumskompensation. 

 

Bortviser arbejdsgiveren lønmodtageren med rette, har lønmodtageren ikke krav på 

hverken løn eller kompensation.  

 

Derimod har ophørsgrunden som hidtil ingen betydning for en kundeklausuls gyldig-

hed. 

 

 

Opsummering  
Ansættelsesklausulloven giver alle arbejdsgivere, der anvender ansættelsesklausuler i 

ansættelseskontrakter, anledning til at genoverveje, om omkostningerne i forbindelse 

med klausulerne står i rimeligt forhold til den beskyttelse, som arbejdsgiveren må for-

ventes at opnå i kraft af klausulerne.  

 

Flere forhold bør overvejes. For det første er beskyttelsesperioden begrænset og dernæst 

er kompensationen øget. Indgår en arbejdsgiver f.eks. en kombineret klausul i 6 måneder 

med en lønmodtager, der får 50.000 kr. om måneden og i øvrigt opfylder betingelserne 

om at have en helt særligt betroet stilling m.v., har arbejdsgiveren pligt til at betale mi-

nimum 2 * 30.000 kr. og 4 * 12.000 kr. eller i alt 108.000 kr. til lønmodtageren. Får 

medarbejderen ikke et nyt, passende arbejde i klausulperioden, skal arbejdsgiveren beta-

le i alt 6 * 30.000 kr. eller i alt 180.000 kr. i det konkrete tilfælde. 
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Arbejdsgiveren skal også være opmærksom på, at det er arbejdsgiveren, der bærer risi-

koen for, at stillingen er en helt særligt betroet stilling, herunder at de rette momenter 

herfor er fremhævet i ansættelseskontrakten. 

 

I forhold til kundeklausuler er der ikke krav om, at den pågældende skal have en helt 

særlig betroet stilling, men beskyttelsen kan ikke udstrækkes til andre end de kunder, 

som lønmodtageren har betjent i forbindelse med jobbet indenfor det seneste år.  

 

Lønmodtagere har generel grund til at glæde sig over den nye lov. Der er dog fortsat 

anledning til, at lønmodtagere kan forhandle med de arbejdsgivere, der ønsker, at løn-

modtageren påtager sig sådanne klausuler. Dette både mht. varighed, geografisk ud-

strækning, kompensationens minimumsstørrelse m.v. 

 

Kort fortalt er prisen steget for at pålægge lønmodtagere konkurrence- og kundeklausu-

ler samtidig med, at beskyttelsen for arbejdsgiveren er indskrænket. Ønsker arbejdsgive-

ren af strategiske grunde at fortsætte med at gøre brug af enten konkurrence- eller kun-

deklausuler eller kombinerede klausuler, er det givet, at udformningen af klausulerne 

skal overvejes nøje. Sker det ikke med fornøden omhu, risikerer arbejdsgiveren, at klau-

sulerne er ugyldige, men med risiko for, at arbejdsgiveren alligevel skal betale mini-

mumskompensation. 

 
_______ o _______ 

 

 

 
 
 


