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Karteldeltagere eller gode kolleger? 
De fleste ved at det er ulovligt at koordinere priser med 

konkurrenter. Også umiddelbart uskyldige samtaler 

med konkurrenter kan imidlertid også være farlige. 

  

Den klassiske karikatur på et kartel er et røgfyldt lokale, hvor en række 

storgrinende – måske sågar overvægtige – direktører fra samme branche holder 

en cigar i den ene hånd, dunker hinanden i ryggen med den anden og aftaler, at 

priserne i næste måned skal stige med 10 procent.  

 

Jeg hører selv til dem, der tror, at der kun er få danske karteller, og nærmest 

ingen som den i karikaturen, så karikaturen er mere illustrativ, end den er 

relevant. Illustrativ er den dog, fordi de fleste netop ved, at sådanne møder og 

aftaler er ulovlige og i øvrigt også synes, at det er sådan, det skal være. 

 

Konkurrencereglernes forbud mod konkurrentrelationer favner dog langt 

bredere, og meget mindre forseelser end karikaturen fører til straf, og især nogle 

faldgruber er værd at genopfriske. 

 

For det første at kolleger er personer inden for samme virksomhed – personer i 

forskellige virksomheder i samme branche er konkurrenter. Konkurrencereglerne 

forlanger ikke at man skal afsky sine konkurrenter, men der er himmelvid forskel 

på, hvad to sælgere fra samme virksomhed kan tale om over en frokost, og hvilke 

emner, der kan berøres, når de er fra to forskellige virksomheder i samme 

branche. Især hvis man kender hinanden godt, kan det virke naturligt også til 

konkurrenter at berette frit om ”hvad der rører sig”, men man bevæger sig så 

virkelig på en knivsæg, hvor man hurtigt kan træde forkert. 
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For det andet at der ikke gælder noget særligt for lige netop den branche, man 

selv agerer i. Man kan godt umiddelbart tro, at konkurrencereglerne kun gælder 

for ”klassisk” produktion og varesalg og ikke fx serviceerhverv. Alle brancher er 

dog omfattet af reglerne, og over årene har konkurrencemyndighederne kørt 

sager inden for så forskellige brancher som banksektoren, køreskoler, 

ejendomsmæglere, bedemænd og transportsektoren. 

 

For det tredje at reglerne ikke kun gælder for store virksomheder. Forbuddet 

mod prisaftaler gælder uanset størrelse og for den sags skyld allerede mellem to 

uafhængige selvstændige personer, der udfører samme form for aktivitet i hver 

sin enkeltmandsvirksomhed. 

 

For det fjerde at det ikke kun er ”aftaler” i traditionel forstand, der er ulovlige. 

Udover at skriftlige og mundtlige aftaler om priskoordinering er ulovlige, gør det 

tilsvarende sig gældende for det underforståede eller implicitte. Derudover – og 

mindst lige så væsentligt – er i mange tilfælde også den blotte udveksling af 

informationer ulovlig. 
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