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Salg via handelsagenter

1. | Indledning
Enhver direktion og bestyrelse vil løbende gøre sig overvejelser om-
kring organiseringen af salget af selskabets produkter.

Overvejelserne vil typisk variere afhængigt af selskabets størrelse, 
branche samt salgspolitik, herunder i hvilken grad selskabet er foku-
seret på eksportmarkederne.

De mest almindelige måder at organisere selskabets salg på er enten 
salg via internt ansatte salgsfolk, der som udgangspunkt fungerer på 
almindelige funktionærvilkår, salg via eneforhandlere eller agenter, 
salg via selskabets datterselskaber stiftet på de enkelte eksportmar-
keder, eller salg via kombinationer af nævnte salgskanaler.

Som det vil fremgå af det følgende, vil de forskellige modeller variere 
meget i henseende til juridiske rettigheder, investering og økonomisk 
risiko, hvorfor der er tale om en beslutning, der naturligt henhører 
under bestyrelsen.

2. | Handelsagentbegrebet og valg af distributionskanal
En handelsagent er en fysisk eller juridisk person, der er i et vedvarende 
kontraktforhold og mod vederlag, typisk i form af provision, formidler 
kontakt mellem potentielle kunder og selskabet. Agenten handler i 
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selskabets navn og for selskabets regning. i modsætning til den ansatte 
sælger har selskabet ikke nogen ledelses- eller instruktionsbeføjelser 
over for agenten, som selvstændigt tilrettelægger sit salgsarbejde. 
Agenten skal som udgangspunkt selv afholde sine udgifter i forbindelse 
med salgsarbejdet. Det er almindeligt, at agenter tildeles en eneret til et 
nærmere afgrænset geografisk område eller alternativt til en bestemt 
gruppe af kunder. Afhængigt af branche repræsenterer agenten én 
eller flere selskaber.

Et selskab, der ønsker at eksportere sine varer, står normalt over for 
valget mellem selv at forestå salget til det udenlandske marked eller 
at finde en mellemmand, der vil medvirke til at skabe et salg på det 
pågældende eksportmarked. Er selskabet uden videre sproglige kom-
petencer, vil valget ofte være en handelseksportør, hvilket er en salgs-
virksomhed, der har sit sæde i Danmark. Er der derimod tale om et 
selskab, der behersker f.eks. engelsk, vil det være muligt at indlede salg 
til et eksportmarked via en derboende repræsentant. Det vil typisk 
enten være ved salg via en handelsagent eller en eneforhandler.

Eneforhandleren adskiller sig fra handelsagenten ved at handle med 
kunderne i eget navn og for egen regning. Eneforhandleren fastsætter 
selv sine priser og sine øvrige forretningsbetingelser og vil ofte være 
lagerførende af selskabets produkter. Der består derfor normalt den 
centrale forskel, at selskabet i agenturforhold har kontakten til hele 
kundekredsen ved fremsendelse af ordrebekræftelser, fakturaer, varer 
m.v., mens selskabet i forbindelse med eneforhandlingsforhold alene 
har kontakten til markedet via eneforhandleren.

3. | Lovens anvendelsesområde
handelsagentloven er i det væsentlige en gennemførelse af rådets 
direktiv 86/653/EØF af 18. december 1986 om samordning af medlems-
staternes lovgivning om selvstændige handelsagenter.

Direktivet er på en række felter et minimumsdirektiv, hvorfor lovens 
anvendelsesområde i Danmark ikke altid vil svare til andre EU-landes 
love om agenter. I modsætning, til hvad der er tilfældet på flere af vore 
nære eksportmarkeder, er den danske lov begrænset til alene at finde 
anvendelse i forbindelse med salg af varer. Salg af tjenesteydelser, fast 
ejendom m.v. er således ikke omfattet af lovens anvendelsesområde. 
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loven omfatter derimod råvareagenter, der virker på varebørser, når 
blot der er tale om køb og salg af varer. Den danske lov er i overens-
stemmelse med direktivet alene tillagt virkning for salgs- og indkøbs-
agenter. Loven er ikke som i flere af de øvrige EU-lande tillagt virkning 
for andre mellemmandsforhold, herunder eneforhandlere, mæglere 
eller kommissionærer, og i det væsentlige heller ikke ansatte sælgere. 
ligeledes, til forskel fra andre medlemslande, har de danske domstole 
afvist at anvende handelsagentlovens regler analogt på lignende mel-
lemmandsforhold, i al fald i den udstrækning der er tale om ufravigelige 
beskyttelsesregler til fordel for agenten. Beskyttelsesreglerne omfatter 
især reglerne om opsigelsesvarsel og goodwillgodtgørelse.

Som nævnt ovenfor omfatter loven i det væsentlige ikke ansatte sæl-
gere. Der er dog en række af reglerne omkring provision og forholdet 
til kunden, som udfyldende også finder anvendelse på ansatte sæl-
gere, herunder handelsrejsende. De ansatte sælgere vil i øvrigt være 
beskyttet af de almindelige funktionærretlige regler, herunder funk-
tionærloven, ferieloven m.v. Et centralt punkt i vurderingen, af om en 
person anses for værende ansat sælger eller handelsagent, er, hvorvidt 
man indgår i et over-/underordnelsesforhold i forhold til selskabets 
ledelse, eller om man selvstændigt kan tilrettelægge sin tid og arbejds-
opgaver. Der er dog normalt tale om en samlet vurdering, hvor der også 
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