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BØDEFORLÆG 

Landsforeningen af privatdrevne campingpladser i Danmark, DK-CAMP, cvr. nr. 

83572116, sigtes for: 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23. stk. 1. nr. l og 14, jf. stk. 4, jf. § 6, stk. 1 

og 3, jf. tk. 2, nr. I og 2. og EUP-traktatens art. 101, stk. 1, ved i perioden fra 2011 

til 2016 forsætligt eller groft uagtsomt at have indgået aftale, samordnet praksis el

ler deltaget i vedtagelser inden for en sammenslutning af virksomheder, der direkte 

eller indirekte havde til formål eller til følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede 

på møder i Campingrådet og ved udveksling af informationer vedtog at anvende fa

ste priser for salg af CKE-campingpas, herunder transitpas, og, for så vidt angår pe

rioden 2012-2016, at campisters adgang til campingpladserne skulle betinges af, at 

campisterne på stedet købte eller foreviste et gyldigt CKE-pas, og at konkurrerende 

campingpas, herunder ACSI Club ID, skulle afvises som adgangsgivende. 

Det tilkendegives, at sagen i medfør af retsplejelovens § 832 vil kunne afgøres uden 

retssag, hvis foreningen erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig villig 

til inden nedenfor anførte frist at betale en bøde, der tilfalder statskassen. 

Bøden fastsættes til 300.000 kr. 
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Ved fastsættelsen er der bl.a. lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed, jf. 

konkurrencelovens § 23, stk. 5, 1. pkt. Der er endvidere lagt vægt på foreningens 

omsætning og dens betalingsevne og soliditet, jf. konkurrencelovens § 23, stk. 5, 2. 

pkt., smh. princippet i straffelovens§ 51, stk. 3. På det grundlag og på baggrund af 

en konkret vurdering af foreningens ganske særlige forhold er det fundet, at bøden 

bør fastsættes som ovenfor angivet. 

Bødeforelægget vedtages ved, at De returnerer dette i underskrevet stand og inden 

20 dage indbetaler beløbet til Københavns Politi, Indfordringssektionen, på bank

konto reg.nr. 0216-4069206301. 

Ved vedtagelse af bøden erklærer De Dem samtidig indforstået med at afholde ud

gifteme, som opgøres af retten, til den beskikkede forsvarer 

Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK-91250-00022-17. 
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