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Et flot 5 års jubilæum
Siden indførslen af fængselsstraf i 2013 er stadig ikke
idømt fængsel for kartelaktivitet

Der var vist ikke nogen stor fest i anledning af årsdagen, men desuagtet var det
den 1. marts 2018 fem år siden, at der i Danmark blev indført fængselsstraf for
kartelovertrædelser.
Der burde dog have været en fejring, for antallet af fængselsstraffe, der er blevet
idømt i de første fem år, er således et rundt nul. Dette bør glæde alle – både
virksomheder og myndigheder – for det understreger og bekræfter, at der
hersker en sund konkurrencementalitet i Danmark.
Det synspunkt er naturligvis ikke nødvendigvis delt af alle, og blot for at imødegå
eventuelle skeptikere er jeg selvsagt med på, at den flotte status på 5 års dagen
ikke er det samme som, at der ingen konkurrencelovsovertrædelser begås.
Derudover ved jeg også, at for at der skal foreligge en fængselsdom, skal
overtrædelsen være begået, opdaget, efterforsket og idømt – alt sammen efter
1. marts 2013. Dette ændrer dog ikke på min grundlæggende opfattelse af, at der
hersker en sund konkurrencementalitet og derfor også, at kartelaktivitet er
ganske sjældent i Danmark.
Som altid skal et flot resultat selvsagt ikke føre til hvilen på laurbærrene. Uanset
om der på et tidspunkt idømmes fængselsstraffe eller ej, er der således andre
potentielle konsekvenser ved konkurrenceovertrædelser, og de konsekvenser får
måske større betydning i fremtiden end hidtil.
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Når der skal gøres status om fem år – og hermed en reminder til mig selv om
temaet for marts-klummen i 2023! – er det udover spørgsmålet om
fængselsstraffe således også interessant at se på udviklingen i øvrige potentielle
konsekvenser ved overtrædelser.
Som det første ikke mindst om – og i givet fald i hvilken udstrækning - der i
fremtiden sker en udvikling i bødestørrelser. Det gisnes der meget om, og om 5
år ved vi formentlig mere.
Derudover bliver det interessant at se, om erstatningssager baseret på
konkurrenceovertrædelser til den tid er begyndt at ”fylde noget”. Uanset at der
er

indført

særregler,

der

skal

lette

gennemførslen

af

konkurrenceerstatningssager, er det stadig et område, der er genstand for
relativt beskeden opmærksomhed i Danmark. I nogle andre europæiske lande
fylder erstatningssager dog væsentligt mere, og tilsvarende kan blive tilfældet i
Danmark.
Ligeledes findes der regler om udelukkelse af konkurrenceovertrædende
virksomheder fra offentlige udbud. Også her bliver det spændende at følge, om
og i hvilken udstrækning, denne potentielt betydelige konsekvens bliver en
sanktionsmæssig faktor.
Alle disse mulige konsekvenser understreger selvsagt vigtigheden af fortsat at
overholde konkurrencereglerne. Uanset at konkurrencesager naturligvis næppe
helt forsvinder, er mit bud imidlertid, at den væsentligste observation om 5 år
fortsat er, at der stadig hersker en meget sund konkurrencementalitet i Danmark.
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