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Nytårsforsæt: Undgå fængsel!
Man må ikke deltage i et kartel
– men hvad hvis man allerede gør det?
Mange vil nok – berettiget – synes, at nytårsforsættet i overskriften ikke er
synderligt ambitiøst. Skal konkurrenceloven ikke føre til, at forsættet brydes, er
det dog vigtigt at være påpasselig. Langt de fleste ved grundlæggende, at man
ikke må lave karteller. I hovedtræk indebærer det ting som:
•

Man må ikke aftale priser med konkurrenter

•

Man må ikke dele kunder mellem sig

•

Man må ikke koordinere i forbindelse med et udbud

Forbuddet er imidlertid mere omfattende end som så, og meget, der umiddelbart
kan synes mere uskyldigt, kan rent faktisk være ulovligt og indebære risiko for
fængselsstraf. Grundlæggende skal man derfor tænke sig godt om ved enhver
form for relationer med konkurrenter.
Kartelforbuddet skal tages seriøst, ikke mindst fordi der i den række af
ulyksaligheder, som en overtrædelse kan medføre, også indgår fængselsstraf.
Kartelaktivitet har i Danmark endnu kun ført til bøder og ikke fængselsstraf, men
fængselsrisikoen er reel. Fængselsstraf gælder således kun for så vidt angår
overtrædelser begået tidligst 1. marts 2013, og disse skal så opdages og
”processes” frem til en dom. Kombineret med, at der ikke findes mange karteller,
er der ikke noget synderligt betryggende for overtrædere i, at der endnu ikke er
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idømt fængselsstraf. Selv hvis skaden allerede er sket, og man rent faktisk
deltager i et kartel, er alt håb ikke nødvendigvis ude.
For det første kan man selvfølgelig blot stoppe med overtrædelsen. Det bør man
naturligvis altid gøre, men risikoen for straf og andre konsekvenser vil bestå i en
rum tid endnu.
For det andet kan man – i tillæg til at stoppe med overtrædelsen - overveje at
ansøge om såkaldt straflempelse. Straflempelse er kort sagt, at man bliver
fritaget for straf eller får straffen nedsat til gengæld for, at man ”lægger kortene
på bordet” over for konkurrencemyndighederne. Ansøger en virksomhed,
omfatter det også virksomhedens ansatte, og virksomheden kan dermed sikre, at
de ansatte ikke kommer i fængsel, samt at virksomheden slipper for bøde.
For at ansøge med succes skal man bl.a. give myndighederne oplysninger, som
myndighederne ikke allerede var i besiddelse af, og man skal samarbejde med
myndighederne under hele sagens behandling, og i det hele taget er det vigtigt
at gøre sig klart, at ansøgning om straflempelse ikke er noget, man skal gøre halvt.
Alle (bortset fra de, der har tvunget andre ind i et kartel) kan potentielt få
straffritagelse, men kun som første ansøger - efterfølgende ansøgere kan dog
også have glæde af at ansøge, da der kan være mulighed for at få en straf nedsat.
En rar proces er straflempelse ikke, og andre konsekvenser end straf slipper man
ikke nødvendigvis for. Bedst er at undgå karteller, men er man i et, kan
nytårsforsættet altså måske alligevel holdes.
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