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ANSVARSFRASKRIVELSE 
Anbefalingerne i vejviseren bør af den enkelte bygherre kvalificeres juridisk i forhold til den konkrete sag. 
Bygherreforeningen tager ikke ansvar for anvendelsen af anbefalingerne eller de økonomiske eller juridi-
ske konsekvenser heraf.  

Tidsmæssig afgrænsning: Vejviseren er blevet til, mens kartelsagskomplekset endnu var under opklaring. 
Samtidig er reglerne på området i bevægelse, idet en ny dansk udbudslov er på vej og forventes at træde 
i kraft 1. januar 2016. Vejviseren kan derfor ikke stå alene, men bør suppleres med orientering i sagskom-
plekset og både de gældende regler og den kommende udbudslov. Vejviseren forventes opdateret i det 
kommende år. 
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DET STORE BYGGEKARTEL  
Betegnelsen er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens og dækker den række af sager om overtrædelse af 
konkurrencereglerne, der fra efteråret 2014 og frem har resulteret i bødeforlæg til en række håndværks- 
og entreprenørvirksomheder med aktiviteter i det storkøbenhavnske område. De enkelte sager er meget 
forskellige, både for så vidt angår antallet af forhold samt selve overtrædelsen af konkurrencereglerne. 
”Det Store Byggekartel” omfatter således både sager om egentlige ”mestergrise” og sager om ”lånepri-
ser”, hvor en entreprenørvirksomhed – typisk på grund af tidnød – har lånt en pris fra en konkurrerende 
virksomhed. 

KARTELLER 
Betegnelsen dækker en særlig grov form for overtrædelse af konkurrencereglerne. I udbuds- og konkur-
rencereglerne er der fokus på forskellige former for konkurrencebegrænsende aftaler og ikke kun på 
karteller. Ud fra et juridisk synspunkt vil det derfor være mere retvisende at anvende betegnelsen ”kon-
kurrencelovsovertrædelser” eller ”aftaler der fordrejer konkurrencen” frem for ”karteller”.

BYGHERRERNE OFRE FOR EN AF  DANMARKS-
HISTORIENS STØRSTE KARTELSAGER 
En af danmarkshistoriens største kartelsager så da-
gens lys i efteråret 2014, hvor en række entreprenører 
blev sigtet for kartelvirksomhed af Konkurrence- og 
Forbrugerstyrelsen (KFST) og Statsadvokaten for Sær-
lig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK). Virk-
somhederne i kartellet er sigtet for at have snydt især 
københavnske bygherrer ved, i både private og offent-
lige byggeprojekter til en samlet værdi af 400-500 mio. 
kr., at have aftalt ulovlige priser. 28 virksomheder har 
fået forelagt et bødeforlæg, hvoraf 19 foreløbig har ac-
cepteret at betale bøden. De resterende sager forventes 
enten afgjort ved retssager eller ved tiltalefrafald. 

Samlet har de 19 virksomheder accepteret at betale 
næsten 28 millioner kroner i bøde, og en enkelt af virk-
somhederne har betalt en bøde på 10 millioner kroner, 
hvilket er den højeste bøde nogensinde i en kartelsag 
herhjemme. Bygherreforeningen er tilfreds med, at 
bødernes størrelse afspejler, at der er tale om alvorlig 
økonomisk kriminalitet. Ifølge KFST koster egentlige kar-
telsager samfundet penge i form af overpriser på anslået 
10-50 % på håndværker- og entreprenørarbejder. I tillæg 
hertil bliver der slået skår i mange gode samarbejder, der 
risikerer at lide under mistilid i flere år frem. 

Netop på grund af de alvorlige konsekvenser for 
bygherrerne, var Bygherreforeningen en af de få or-
ganisationer i byggeriet, som støttede den stramning 
af konkurrencereglerne, der fandt sted i 2012 med 
strengere straffe og bedre efterforskningsmuligheder 
til følge. Bygherreforeningen ser først og frem-
mest lovændringen som et bidrag til at undgå fremti-
dig kartelvirksomhed – se afsnittet ”Forebyggelse”.  

Ulovlighederne i de aktuelle sager går 6-9 år tilbage, hvor 
KFST foretog kontrolundersøgelser hos fem virksom-
heder i byggebranchen og på den baggrund anmeldte 
virksomhederne til SØIK. Bygherreforeningen finder det 
lange tidsforløb stærkt utilfredsstillende. Det betyder, at 
den enkelte bygherre i lang tid har været usikker på, om 
man uden vidende har været ramt af karteldannelse.

Se oversigten over virksomhederne på: 
bygherreforeningen.dk/kartel

www.bygherreforeningen.dk/kartel
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LOVGIVNING OG REGLER PÅ OMRÅDET
Virksomhederne har fået bødeforlæg for overtrædelse 
af den gamle konkurrencelov, hvor straffene er mildere 
end i den nugældende. Ved at acceptere bøden undgår 
virksomhederne, at der bliver anlagt retssager ved dom-
stolene.

Den forurettede bygherre kan på baggrund af bøde el-
ler dom vælge at kræve erstatning af den entreprenør, 
der har vedtaget en bøde for overtrædelse af konkurren-
celovgivningen i forbindelse med tilbudsindhentelsen i 
den konkrete byggesag. Her vil man skulle dokumentere 
det økonomiske tab, bygherren har lidt som følge af den 
manglende konkurrence og de deraf opskruede priser. Et 
krav om erstatning kan resultere i et forlig mellem parterne, 
eller kravet kan rejses ved domstolene. Bevisbyrden med at 
dokumentere størrelsen af tabet kan være vanskelig at løfte. 
Vælger man som bygherre at søge erstatning for den merpris, 
der er betalt til kartellet, fx ved at anlægge et civilt søgsmål 
mod karteldeltagerne, vil det som regel kræve bistand fra en 
advokat med speciale i erstatnings- og/eller konkurrenceret.

Bygherren bør overveje at udelukke karteldømte virksom-
heder fra fremtidige udbud, alternativt at anvende processer 
til entreprenørens self-cleaning (også kaldet ”dokumenta-
tion for pålidelighed”). En række af Bygherreforeningens 
medlemmer anvender self-cleaning frem for udelukkelse.

Reglerne i det endnu gældende udbudsdirektiv er ikke særligt 
klare på dette område, men reglerne i den kommende danske 
udbudslov giver klarere retningslinjer for udelukkelse. 

Bygherrerne skal være opmærksomme på, at den nye ud-
budslov betyder, at man ikke vil kunne udelukke karteldømte 
tilbudsgivere, der kan afgive tilfredsstillende dokumentation 
for deres pålidelighed – det vil sige på tilfredsstilende måde 
har gennemført self-cleaning.

Aktuelt anbefaler Bygherreforeningen derfor bygherrerne 
primært at orientere sig mod retningslinjerne i den kom-
mende udbudslov, der som nævnt forventes at træde i kraft 
ved årsskiftet.

KFST har fastslået, at udelukkelse kan finde sted på bag-
grund af accepteret bøde eller dom for kartelvirksomhed 
–  se udtalelse på:  bygherreforeningen.dk/kartel
  
Bemærk at reglerne om udelukkelse og self-cleaning ude-
lukkende gælder for offentlige og støttede bygherrer. Private 
bygherrer bestemmer selv frit, hvad de vil gøre. Men de kan 
selvfølgelig vælge at lade sig inspirere af systemet med self-
cleaning. 

Tidsfaktoren er vigtig at forholde sig til, idet de første sager 
med bødeforlæg går tilbage til juli 2014. Den kommende 
udbudslov fastsætter, at en bygherre ikke kan udelukke en 
virksomhed i mere end 2 år fra tidspunktet for den relevante 
handling. Det vil sige, at man efter ikrafttrædelse af den nye 
udbudslov reelt kun vil kunne udelukke de pågældende virk-
somheder i ganske få måneder.1 

SCENARIERNE FOR BYGHERRER I 
FORSKELLIGE SITUATIONER AFLEDT AF 
DEN ENKELTE KARTELSAG
Som nævnt findes på KFSTs hjemmeside en oversigt over 
virksomheder, som har accepteret bøder – find henvisning 
på: bygherreforeningen.dk/kartel

Her kan du som bygherre, ud fra de enkelte bødeforlæg, 
danne dig et overblik over status for de forskellige kartel-
sager. I forlængelse heraf kan du evt. begære aktindsigt 
hos SØIK, for at få adgang til yderligere oplysninger om 
de enkelte sager. Vi forventer, at der i oktober 2015 kom-
mer en samlet oversigt over samtlige virksomheder, der 
er sigtede for kartelsager. 

I det følgende gennemgås fire scenarier for bygherrer ud 
fra den udarbejdede scenariemodel:

1 En virksomheds deltagelse i ”leniency programmer” (virksomheden bidrager til afs-
løring og opklaring af karteller mod at få strafnedsættelse) ændrer ikke ved overvejelser 
om erstatning og udelukkelse. 
 

www.bygherreforeningen.dk/kartel
www.bygherreforeningen.dk/kartel
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SCENARIE 1:
BYGHERREN SELV RAMT AF KARTELSAG 
/ VIRKSOMHEDER I SAGEN HAR ACCEPTERET 
BØDE ELLER ER DØMT
Du bør overveje muligheden for erstatningssag. Særligt, hvis 
der er tale om en såkaldt ”mestergris”, hvor virksomhederne 
har betalt hinanden vederlag, vil det være relevant at an-
lægge sag, fordi bevisbyrden er mindre vanskelig at løfte. 
Bygherreforeningen anbefaler, at man i første omgang kon-
takter virksomheden med ønsket om erstatning. Muligvis kan 
der indgås forlig, ellers kan sagen føres ved domstolene.

Du bør overveje at skabe mulighed for at udelukke de virk-
somheder, som har accepteret bøde eller er blevet dømt skyl-
dige, fra kommende udbud.

Som bygherre har du i forbindelse med udelukkelse pligt 
til at meddele beslutning om at anvende de frivillige ude-
lukkelsesgrunde, som kartelsagerne falder ind under. Du 
kan og bør efter de gældende regler give virksomheden 
mulighed for at fremlægge dokumentation for virksom-
hedens pålidelighed (self-cleaning). Efter den kom-
mende udbudslov skal du give virksomheden mulighed 
for at fremlægge dokumentation for virksomhedens 
pålidelighed (self-cleaning). 

Hvis dokumentationen lever op til betingelserne for self-
cleaning, skal virksomheden tages i betragtning ved 
ansøgning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse. Hvis 
dokumentationen ikke lever op til betingelserne, skal du 
afvise ansøgning/tilbud fra virksomheden.

I dine overvejelser om udelukkelse og self-cleaning ind-
går selvsagt også overvejelser om markedssituationen 
og bygherrens mulighed for at skabe en tilfredsstillende 
konkurrencesituation i det konkrete udbud.  Som privat 
bygherre vælger du selv frit om – og hvor længe – du 
ønsker at udelukke virksomheder.

Hvis du som offentlig/støttet bygherre ønsker at udeluk-
ke karteldømte virksomheder fra dine kommende udbud, 
skal det fremgå af dine udbudsbekendtgørelser og indgå 
i tro-og-love erklæringer i forbindelse med ansøgning el-
ler tilbudsafgivelse. Ved beslutning om udelukkelse bør 
man rette direkte henvendelse til de dømte virksomheder. 

Udelukkelse kan finde sted under hele udbudsproces-
sen, hvis ønsket om udelukkelse fremgår af udbuds-
bekendtgørelsen. Også som privat bygherre kan 
man lade en oplysningsforpligtelse for virksomhederne 
indgå som del af indkøbsprocessen.  

Bygherreforeningen anbefaler, at følgende betingelser 
indgår i self-cleaning: (1) dokumentation for betalt er-
statning – eller afklaring af rejste erstatningsforhold, (2) 
dokumentation for samarbejde med undersøgelsesmyn-
digheder og (3) compliance-aktiviteter som foranstalt-
ninger til at forebygge yderligere overtrædelser – gerne 
med revisorerklæring som dokumentation.

6
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SCENARIE 2:
BYGHERREN IKKE SELV RAMT AF KARTELSAG 
/ VIRKSOMHEDER I SAGEN HAR ACCEPTERET 
BØDE ELLER ER DØMT
Her har du ikke mulighed for at anlægge erstatningssag, idet 
du ikke har lidt et tab. Bygherrer, der ikke selv er ramt af kar-
telsag har imidlertid samme muligheder som kartelramte byg- 
herrer for at udelukke karteldømte ansøgere og tilbudsgivere. 
Og skal give samme muligheder som kartelramte bygherrer 
for self-cleaning.

Du bør derfor overveje at skabe mulighed for at udelukke de 
virksomheder, som har accepteret bøde eller er blevet dømt 
skyldige, fra kommende udbud.

Som bygherre har du i forbindelse med udelukkelse pligt til at 
meddele beslutning om at anvende de frivillige udelukkelses-
grunde, som kartelsagerne falder ind under. Du kan og bør 
efter de gældende regler give virksomheden mulighed for at 
fremlægge dokumentation for virksomhedens pålidelighed 
(self-cleaning). Efter den kommende udbudslov skal du give 
virksomheden mulighed for at fremlægge dokumentation for 
virksomhedens pålidelighed (self-cleaning). 

Hvis dokumentationen lever op til betingelserne for self-
cleaning, skal virksomheden tages i betragtning ved ansøg-
ning om prækvalifikation og tilbudsafgivelse. Hvis doku-
mentationen ikke lever op til betingelserne, skal du afvise 
ansøgning/tilbud fra virksomheden.

I dine overvejelser om udelukkelse og self-cleaning indgår 
selvsagt også overvejelser om markedssituationen og byg-
herrens mulighed for at skabe en tilfredsstillende konkur-
rencesituation i det konkrete udbud.  Som privat bygherre 
vælger du selv frit om – og hvor længe – du ønsker at ude-
lukke virksomheder.

Hvis du som offentlig/støttet bygherre ønsker at udelukke 
karteldømte virksomheder fra dine kommende udbud, skal 
det fremgå af dine udbudsbekendtgørelser og indgå i tro-og-
love erklæringer i forbindelse med ansøgning eller tilbudsaf-
givelse. 

Ved beslutning om udelukkelse, bør man rette direkte hen-
vendelse til de dømte virksomheder. Udelukkelse kan finde 
sted under hele udbudsprocessen, hvis ønsket om udeluk-
kelse fremgår af udbudsbekendtgørelsen. Også som privat 
bygherre kan man lade en oplysningsforpligtelse for virksom-
hederne indgå som del af indkøbsprocessen.  

Bygherreforeningen anbefaler, at følgende betingelser ind-
går i self-cleaning: (1) dokumentation for betalt erstatning 
– eller afklaring af rejste erstatningsforhold, (2) dokumenta-
tion for samarbejde med undersøgelsesmyndigheder og (3) 
compliance-aktiviteter som foranstaltninger til at forebygge 
yderligere overtrædelser – gerne med revisorerklæring som 
dokumentation.

76
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SCENARIE 3:
BYGHERREN SELV RAMT AF KARTELSAG 
/ VIRKSOMHEDER I SAGEN HAR IKKE ACCEPTERET 
BØDE ELLER DØMT
Her er du nødt til at afvente resultatet af bødeforlæg og 
retssager, før du kan tage stilling til spørgsmålet om erstat-
ningssag. Da virksomheden skal behandles som uskyldig 
indtil dømt, vil der indtil en eventuel domfældelse med stor 
sandsynlighed ikke kunne etableres et ansvarsgrundlag.

Det betyder samtidig, at du også bør afvente resultatet af bø-
deforlæg og retssager, før du tager stilling til udelukkelse af 
en given virksomhed.

Bestemmelserne om udelukkelsesgrund for karteldannelse 
i den kommende udbudslov er på dette punkt dog mindre 
strenge end ved de andre udelukkelsesgrunde i loven. Ved 
kartelsager er det således tilstrækkeligt at udelukke en an-
søger eller tilbudsgiver, hvis ordregiveren har det, der hedder 
”tilstrækkelig plausible indikationer” til at konkludere, at an-
søgeren eller tilbudsgiveren har indgået en aftale med andre 
økonomiske aktører med henblik på konkurrencefordrejning 
(karteldannelse). Der behøver således ikke at foreligge bøde-
vedtagelse eller domfældelse, ligesom det er uden betydning 
om en karteldannelse har været rettet mod bygherren selv 
eller mod andre bygherrer. Der skal alene foreligge ”tilstræk-
keligt plausible indikationer”. Bestemmelsen er udtryk for en 
lempeligere bevisbyrde for bygherren end ved de øvrige ude-
lukkelsesgrunde, hvor der tales om, at bygherren skal påvise 
karteldannelsen. Det betyder, at såfremt der foreligger 
sådanne plausible indikationer, kan bygherren udeluk-
ke ansøgere eller tilbudsgivere. Men også her skal der 
gives fuld mulighed for self-cleaning. 

Hvis du som offentlig/støttet bygherre ønsker at udeluk-
ke karteldømte virksomheder fra dine kommende udbud, 
skal det fremgå af dine udbudsbekendtgørelser og indgå 
i tro-og-love erklæringer i forbindelse med ansøgning el-
ler tilbudsafgivelse. 

Ved beslutning om udelukkelse bør man rette direkte 
henvendelse til de dømte virksomheder. Udelukkelse kan 
finde sted under hele udbudsprocessen, hvis ønsket om 
udelukkelse fremgår af udbudsbekendtgørelsen. Også 
som privat bygherre kan man lade en oplysningsforplig-
telse for virksomhederne indgå som del af indkøbs- 
processen.  

Bygherreforeningen anbefaler, at følgende betingelser 
indgår i self-cleaning: (1) dokumentation for betalt er-
statning – eller afklaring af rejste erstatningsforhold, (2) 
dokumentation for samarbejde med undersøgelsesmyn-
digheder og (3) compliance-aktiviteter som foranstalt-
ninger til at forebygge yderligere overtrædelser – gerne 
med revisorerklæring som dokumentation.

8
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SCENARIE 4:
BYGHERREN IKKE SELV RAMT AF KARTELSAG 
/ VIRKSOMHEDER I SAGEN HAR IKKE ACCEPTERET 
BØDE ELLER DØMT
Her er du i udgangspunktet nødt til at afvente resultatet 
af bødeforlæg og retssager, før du tager stilling til ude-
lukkelse af en given virksomhed.

Bestemmelserne om udelukkelsesgrund for karteldan-
nelse i den kommende udbudslov er på dette punkt dog 
mindre strenge end ved de andre udelukkelsesgrunde 
i loven. Ved kartelsager er det således tilstrækkeligt at 
udelukke en ansøger eller tilbudsgiver, hvis ordregiveren 
har det, der hedder tilstrækkelig plausible indikationer 
til at konkludere, at ansøgeren eller tilbudsgiveren har 
indgået en aftale med andre økonomiske aktører med 
henblik på konkurrencefordrejning (karteldannelse). Der 
behøver således ikke at forelægge bødevedtagelse el-
ler domfældelse. Der skal alene foreligge ”tilstrækkelig 
plausible indikationer”. Bestemmelsen er udtryk for en 
lempeligere bevisbyrde for bygherren end ved de øvrige 
udelukkelsesgrunde, hvor der tales om, at bygherren 
skal påvise karteldannelsen. Det betyder, at såfremt der 
foreligger sådanne plausible indikationer for karteldan-
nelse mod andre bygherrer, kan bygherren udelukke an-
søgere eller tilbudsgivere. Men også her skal der gives 
fuld mulighed for self-cleaning.

Hvis du som offentlig/støttet bygherre ønsker at ude-
lukke karteldømte virksomheder fra dine kommende 
udbud, skal det fremgå af dine udbudsbekendtgørelser 
og indgå i tro-og-love erklæringer i forbindelse med an-
søgning eller tilbudsafgivelse. Ved beslutning om ude-
lukkelse bør man rette direkte henvendelse til de dømte 
virksomheder. Udelukkelse kan finde sted under hele ud-
budsprocessen, hvis ønsket om udelukkelse fremgår af 
udbudsbekendtgørelsen. Også som privat bygherre kan 
man lade en oplysningsforpligtelse for virksomhederne 
indgå som del af indkøbsprocessen.  

Bygherreforeningen anbefaler, at følgende betingelser 
indgår i self-cleaning: (1) dokumentation for betalt er-
statning – eller afklaring af rejste erstatningsforhold, (2) 
dokumentation for samarbejde med undersøgelsesmyn-
digheder og (3) compliance-aktiviteter som foranstalt-
ninger til at forebygge yderligere overtrædelser – gerne 
med revisorerklæring som dokumentation.
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UDELUKKELSE OG SELF-CLEANING: 
HVORFOR OG HVORDAN?
Bygherreforeningen anbefaler, at følgende betingelser 
indgår i self-cleaning: (1) dokumentation for betalt er-
statning – eller afklaring af rejste erstatningsforhold, (2) 
dokumentation for samarbejde med undersøgelsesmyn-
digheder og (3) compliance-aktiviteter som foranstalt-
ninger til at forebygge yderligere overtrædelser – gerne 
med revisorerklæring som dokumentation:

1. Spørgsmålet om erstatning er særlig relevant mel-
lem den kartelramte bygherre og den virksomhed, 
som har erkendt urent trav mod selvsamme byg-
herre. Afklaring af erstatningsforholdet indgår cen-
tralt i self-cleaning og spørgsmålet om erstatning 
bør være fuldt afklaret, før de øvrige elementer i 
self-cleaning kan komme i spil. Bygherrer, som ikke er 
ramt af kartelaktivitet fra den pågældende virksomhed, 
kan vælge at bede om erklæring om virksomhedens 
igangværende erstatningssager med andre bygherrer. 

2. Accept af det fremsendte bødeforlæg ved be- 
taling af bøde vil umiddelbart være tilstrækkeligt til 
at dokumentere samarbejde med undersøgelses-
myndighederne. Men andre oplysninger om sam-
arbejde med myndighederne kan også være rele-
vante (herunder deltagelse i myndighedernes 
leniency-programmer).    

3. Compliance-aktiviteter kan omfatte personalemæs-
sige foranstaltninger i håndværks- og entreprenør-
virksomheden som eksempelvis afskedigelse af de 
involverede medarbejdere eller ændringer i organi-
sationen, som sikrer, at lignende overtrædelser ikke 
vil kunne ske fremover. Sidstnævnte kan eksem-
pelvis indbefatte, at medarbejderne instrueres og 
efteruddannes i at undgå uregelmæssigheder ud 
fra adfærdsregler (code of conduct). Tiltagene bør 
dokumenteres fx af håndværks- og entreprenørvirk-
somhedens revisor.

Dansk Byggeri har udarbejdet en række forslag til tiltag, 
som medlemsvirksomheder kan iværksætte for at sikre 
overholdelse af konkurrencereglerne i form af en code 
of conduct med tilhørende compliance-erklæring. Ma-
terialet kan udleveres ved henvendelse til Bygherre- 
foreningen. 

KFST har udarbejdet en generel vejledning på områd-
et – se mere om vejledningen til virksomhederne på:  
bygherreforeningen.dk/kartel

Bygherreforeningen anbefaler, at bygherrerne forsøger at 
samordne deres krav til godkendelse af self-cleaning ud 
fra fælles standarder og gennem udveksling af erfaringer. 
Bygherreforeningen samler oplysninger og bidrager til 
erfaringsudveksling ved at arrangere netværksmøder 
mellem kartelramte bygherrer.

SÅDAN ER BØDESTRAFFEN FASTSAT 
Det er udgangspunktet for bødeforlæggene i sagen om 
det store byggekartel, at bødestraffen skal være følelig. 
På den baggrund har SØIK og KFST i hver enkelt sag 
fastsat bøden ud fra en række parametre, herunder en 
samlet økonomisk vurdering af virksomheden. Bødernes 
størrelse er derfor påvirket af faktorer, der rækker ud 
over overtrædelsernes omfang og karakter. Typisk udgør 
10 % af virksomhedens omsætning i praksis en øvre 
grænse for bødens størrelse. 

Parametrene, der ligger til grundlag for bødeforlæggene 
er følgende: 

Overtrædelsens grovhed og varighed 
De vigtigste parametre bøder fastsættes efter er, hvor 
grov overtrædelsen har været, hvor længe den har stået 
på og i givet fald, hvor mange forhold, der har været tale 
om. 

Den skønnede fortjeneste 
Bødeforlæggene afspejler den fortjeneste, som er skøn-
net, at den pågældende virksomhed har haft ved over-
trædelsen. Heri er indregnet udregningsvederlag, jf. 
straffelovens § 51, stk. 3

Virksomhedens betalingsevne og soliditet 
Der er ved fastsættelse af bødens størrelse i bøde-
forelægget lagt vægt på virksomhedens betalingsevne, 
jf. straffelovens § 51, stk. 3. Det følger af forarbejderne til 
konkurrenceloven, at: 

”Med henblik på at kombinere anvendelsen af et grund-
beløb med princippet i straffelovens § 51, stk. 3, om den 
skyldiges betalingsevne bør det tilstræbes, at der i vur-

www.bygherreforeningen.dk/kartel
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deringen af størrelsen af den endelige bødepåstand også 
indgår en vurdering af den pågældende virksomheds 
mulighed for at betale denne. I denne sammenhæng 
må det forventes, at der vil blive foretaget en beregning 
af virksomhedens soliditet for at vurdere, om virksom-
hedens overlevelse trues. Udgangspunktet vil være, at 
der skal være tale om en følelig bødestraf.” 

Hensyntagen til virksomhedens omsætning 
Virksomhedens omsætning er en faktor i fastsættelsen 
af størrelsen på bødeforlægget netop med henblik på, at 
bøden skal være følelig, men ikke udgøre en trussel for 
virksomhedens overlevelse, jf. forarbejder til Konkurren-
celoven. 

På det grundlag, og ud fra en konkret vurdering af an-
dre særlige forhold hos virksomheden, er bødestørrelsen 
fastsat som angivet i de enkelte bødeforelæg. 

EKSEMPLER: SÅDAN HAR KARTELRAMTE 
BYGHERRER HÅNDTERET SAGERNE
Langt de fleste bygherrer, der har været ofre for byggekar-
tellet, har ønsket at sende et kraftigt signal til samarbejds-
partnere og omverden om, at det er uacceptabelt. Det 
har de håndteret på flere forskellige måder – her er ud-
valgte eksempler, men det skal understreges, at det er 
øjebliksbilleder, og at bygherrernes fremgangsmåder på 
området er i stadig bevægelse.

Eksempel 1: 
Udelukkelse med mulighed for self-cleaning
Den umiddelbart mest anvendte metode er udelukkelse 
med mulighed for self-cleaning. Den indebærer, at byg-
herren udelukker alle virksomheder, der har modtaget 
bødeforlæg fra at deltage i tilbudsgivning i 2-3 år. Dog 
har de mulighed for at byde igen, hvis de gennemfører en 
self-cleaning proces, der kan godkendes af bygherren. 

Retningslinjerne for self-cleaning er ofte taget direkte 
fra det nye udbudsdirektiv – og dermed den kommende 
udbudslov.

Eksempel 2: 
Erstatningssager frem for udelukkelse
En anden metode er, at bygherren – hvor bygherren 
ikke ønsker at gennemføre formelle udelukkelser – ved 
småopgaver ikke inviterer de virksomheder, der har ac-

cepteret bøder, til at afgive tilbud. Derimod er bygher-
ren offensiv i et forsøg på at få erstatning – både ved 
deciderede mestergrise og ved udveksling af tilbuds-
oplysninger.

Her er det vigtigt igen at behandle disse virksomheder på 
lige fod med alle andre potentielle tilbudsgivere, så snart 
der er klarhed om erstatningsspørgsmålet. Størrelsen 
af erstatningen fastsættes efter dansk rets almindelige 
regler, dvs. at det er op til bygherren at dokumentere, 
at der er lidt et tab og størrelsen heraf. Overtrædelse af 
konkurrencereglerne er ikke i sig selv dokumentation for, 
at der er lidt et tab, og navnlig i sager om lånepriser kan 
det være vanskeligt for bygherren at løfte bevisbyrden.

Eksempel 3: 
Erstatning uden retssager
Kartelmageriet er her ikke det primære fokusområde 
for bygherren, men derimod kommercielle hensyn som 
fortsat kvalitet i ydelserne og karakteren af samarbejdet 
med de pågældende virksomheder. Bygherren ønsker at 
fortsætte samarbejdet med nogle af de virksomheder, 
der har accepteret bøder og har behov for at handle 
for at kunne agere i markedet. Gennem dialog på kaf-
femøder bliver der fastlagt self-cleaning procedurer og 
forsøgt opnået enighed om erstatning for overprisen. Er-
statningen er estimeret ud fra et ret og rimeligt princip 
set i forhold til hændelserne. 

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at erstatnin-
gen bør være i overensstemmelse med dansk rets al-
mindelige regler. Truslen om udelukkelse bør ikke få en-
treprenørerne til at betale en erstatning, der overstiger 
bygherrens dokumenterede tab. Formålet med erstat-
ningen er alene at kompensere bygherren for et lidt tab, 
ikke at straffe entreprenøren, der allerede har vedtaget 
en bøde for overtrædelsen.
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FOREBYGGELSE: 
TIPS TIL AT UNDGÅ KARTELLER 
Benyttelse af økonomisk mest fordelagtige bedøm-
melseskriterier giver normalt en god beskyttelse mod 
karteldannelse, fordi virksomhederne konkurrerer på 
kvalitative parametre og ikke kun pris.

Derudover kan forebyggelse finde sted ved at følge ned-
enstående principper:

1. Overvej kommunikationen mellem tilbudsgiverne i 
forbindelse med afholdelse af møder   

2. Undlad i det omfang det er muligt at oplyse følsomme 
prisoplysninger      

3. Variér kredsen af tilbudsgivere fra sag til sag  

4. Gør opgaven attraktiv for flest mulige tilbudsgivere 

5. Stil ikke flere krav til tilbudsgiverne end nødvendigt i 
forhold til den konkrete opgave   

6. Anvend tro- og loveerklæring om uafhængig 
tilbudsgivning     

Se tro- og loveerklæring fra KFST på: 
bygherreforeningen.dk/kartel

Listen er fra KFST-publikationen ”Er du offer for aftalt 
spil?” – find også den på: 
bygherreforeningen.dk/kartel

Publikationen indeholder også en oversigt over, hvilke 
spor man skal være opmærksom på, for at opdage kartel-
virksomhed:

•	 Mistænkelige mønstre
•	 Proforma bud
•	 Manglende bud
•	 Identiske fejl eller beregninger
•	 Kendskab til fortrolige oplysninger
•	 Mistænkelige udsagn

HJÆLP FRA BYGHERREFORENINGEN 
Bygherreforeningen tilbyder hjælp til medlemmerne i 
form af et netværk for erfaringsudveksling mellem kar-
telramte bygherrer, ligesom medlemmer kan rekvirere en 
powerpoint præsentation til intern brug i organisationen.

Foreningen har ikke mulighed for at tilbyde juridisk råd-
givning. 

For oplysninger om netværket eller information om 
mulighederne for erfaringsudveksling kontakt Henrik 
Lindved Bang på email hlb@bygherreforeningen.dk  

www.bygherreforeningen.dk/kartel
www.bygherreforeningen.dk/kartel
mailto:hlb@bygherreforeningen.dk
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KOLOFON
Vejviseren er udarbejdet af Bygherreforeningens sek- 
retariat med værdifulde input fra foreningens Udbuds- og 
Konkurrenceudvalg samt udvalgte samarbejdspartnere 

København, oktober 2015 
Foto: Kontraframe




