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Karteldeltagelse uden straf 
Et særligt fænomen fejrer 10 års fødselsdag i Danmark 

 

Den værste form for overtrædelse af konkurrencereglerne er medvirken i et 

kartel. Karteller kan indebære forskellige ting, men mest kendt er nok 

konkurrenters koordinering af priser og konkurrenters deling af kunder eller 

områder imellem sig. Kartelaktivitet kan give enorme bøder og fængselsstraf, og 

både store og små virksomheder bør have stor respekt for reglerne. 

 

Er man af den ene eller anden årsag deltagende i et kartel, har man derfor et 

ubehageligt og stort problem. Siden sommeren 2007 har der imidlertid været en 

særlig løsning, da der på det tidspunkt i Danmark indførtes regler om såkaldt 

straflempelse.  

 

Essensen af straflempelse er, at hvis man henvender sig til 

konkurrencemyndighederne og indrømmer karteldeltagelse, har man mulighed 

for at blive fritaget for både bøde- og fængselsstraf. Kun den første virksomhed 

eller person, der henvender sig, kan få straffritagelse, men for den eller de næste 

i rækken er der dog mulighed for strafnedsættelse. Alle karteldeltagere har 

denne mulighed, medmindre man har tvunget andre til at deltage i kartellet, idet 

man så ikke kan få hverken fritagelse eller nedsættelse af straf. 

 

For en umiddelbar betragtning levede reglerne om straflempelse en relativt stille 

tilværelse i Danmark i en del år. Faktisk var det først i 2014 – altså 7 år efter 

reglernes indførsel – at en virksomhed for første gang fik et såkaldt tiltalefrafald 

og altså slap for straf, fordi den selv havde henvendt sig til myndighederne.  
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Stilheden kan have haft flere årsager, og skyldes efter min opfattelse først og 

fremmest, at der ikke er mange karteller i Danmark. En anden væsentlig årsag var 

dog nok også, at strafniveauet tidligere var væsentligt lavere i Danmark end nu, 

og risiciene for dårlig omtale, fortørnede kunder og eventuelle erstatningskrav 

består således, når man søger om straflempelse. Endelig kan det selvfølgelig også 

være, at straflempelses-reglernes blotte eksistens i sig selv har ført til mindre 

kartel-aktivitet, fordi det alt andet lige gør det mere utrygt at være med i et kartel, 

da også de øvrige deltagere har fået incitament til at gå til myndighederne. 

 

Her på jubilæet for straflempelses-reglerne er det dog realistisk at tro, at reglerne 

også udadtil vil få større synlighed og betydning i de næste 10 år, end tilfældet 

var i de første 10. Ikke mindst det øgede strafniveau tilsiger dette. Dermed er ikke 

sagt, at det altid er en nem beslutning som den første at søge om straflempelse, 

da det stadig vil være en udfordrende proces, som man indlader sig på. (At stoppe 

deltagelse i et kartel bør derimod altid være en nem beslutning!) 

 

Vælger man at søge om straflempelse, er der en række betingelser, man skal 

opfylde, herunder at man skal samarbejde, give relevante oplysninger til 

konkurrencemyndighederne og ophøre med sin karteldeltagelse. Man kan 

ansøge både før og efter en undersøgelse er i gang, og det er anbefalelsesværdigt 

altid at få professionel bistand i forbindelse med ansøgningen. 
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