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Tscherning får højeste bøde i
■ Leder
Et klart signal til
nedriverbranchen

N

edriverselskabet Tscherning A/S modtog i går en bøde på 5,9 mio. kr. for sine
handlinger i det store sagskompleks om
udveksling af priser i nedriverbranchen.
Og selvom virksomheden bedyrer, at den
fortsat kommer ud med et millionoverskud i
år på trods af millionbøden, så er det godt, at
myndighederne her får sendt et klart signal
til nedriverbranchen, at det, virksomhederne
har haft gang i, ikke kan accepteres.
Nedriversagerne har indtil nu kostet dømte
virksomheder og enkeltpersoner i de berørte
virksomheder omkring 18 mio. kr. i bøder.
Det vil forhåbentlig kunne mærkes på de
pågældende virksomheders bundlinjer. Men
det er et lige så klart signal til nedrivervirksomhederne, at deres handlinger er torskedumme.
Travlhed i virksomhederne - som flere har
dækket sig ind under som en forklaring på
prisudvekslingen - er egentlig ikke en acceptabel forklaring på hændelserne. Travlhed
berettiger jo ikke til at begå forbrydelser.
Den nuværende kartelsag vil, som de andre
kartelsager, der har været i bygge- og anlægsbranchen igennem årene, klæbe til branchen
i årevis og vidner om en branche, som stadig
har brådne kar.
Men branchen er omvendt også meget bedre end det. Derfor er millionbøderne vigtige
og bør sende et signal til branchen om, at den
gerne må tænke sig om en gang mere.
Karteldannelse kan ikke accepteres og er
uanstændigt over for kollegerne i bygge- og
anlægsbranchen, som hver dag lever op til
reglerne og driver velfungerende forretningerne. Derfor er millionbøder helt på sin
plads.
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Bøden på 5,9 mio. kr. overgår tidligere
bøder i sagskomplekset og er sammenlignet med byggekartellet kun overgået
af en bøde til Elindco Byggefirma A/S
på 10 mio. kroner
Af Jane Schmidt Klausen
jsk@licitationen.dk

INTERVIEW Med 5,9 mio.

kr. har nedrivervirksomheden G. Tscherning A/S accepteret den største bøde i
komplekset af nedrivere anklaget for lånepriser.
Om bødeniveauet påpeger
adm. direktør Søren Tscherning, at det skyldes, at to forhold har fundet sted før
2013.
Her kom en lovændring på
tale, der har gjort bøder
”voldsomt dyrere”. Derudover har lovændringen givet
mulighed for fængsel.
G. Tscherning A/S har
samlet modtaget bøden for i
perioden fra april 2012 til
august 2013 i 12 tilfælde at
have udvekslet priser med
konkurrenter.
Prisudvekslingen har fun-

– Vi forventer at komme
ud med syv mio. kr. på bundlinjen før skat, siger Søren
Tscherning.
I 2018 landede virksomheden et resultat før skat på to
mio. kr. og året før et resultat
før skat på 3,6 mio. kr.
Direktøren
anerkender
samtidigt, at bundlinjen
ville have været knap dobbelt op i indeværende regnskabsår, hvis ikke det var for
bøden.

Forhandling på tale
At der overhovedet er kommet et bødeforlæg på bordet
og ikke en retssag, som der
ellers var lagt op til, skyldes
kontakt til Bagmandspolitiet.
– Jeg var træt af, at de andre
virksomheder
i
sagskomplekset fik afsluttet
deres sag, mens der fortsat
ikke var sat
dato på min.
Derfor tog vi
Det er selvfølgelig
initiativ til forhandling før
ærgerligt, at det er
sommerferiblevet til bøde, men
en, forklarer
Søren Tscherdet er dejligt, at sagen
ning.
nu er afsluttet, så vi
– Det er selvikke har den hængende følgelig ærgerligt, at det er
over hovedet længere
blevet til bøde,
Søren Tscherning, adm. direktør i G.
men det er
Tscherning A/S
dejligt, at sagen nu er afsluttet, så vi
det sted i forbindelse med ikke har den hængende over
entrepriser på nedrivnings- hovedet længere, supplerer
opgaver for blandt andre Re- han.
gion Sjælland, Københavns
Lufthavn og Københavns Medarbejder er stadig ansat
Foruden bøden til G. TscherUniversitet.
Over for Licitationen - Byg- ning A/S har en ledende
geriets Dagblad oplyser di- medarbejder i virksomherektøren, at bøden er indreg- den accepteret en bøde på
net i det regnskab, virksom- 125.000 kr., og dertil komheden laver nu. Og at de mer en bøde til datterselskafortsat forventer at komme bet Brandis A/S på 100.000
kr.
ud med et plus.

”

Også Villy C. Petersen Entreprise A/S har accepteret
en bøde.
– Ejerne af de gamle selskaber skal selv betale bøderne, men i Brandis’ tilfælde har vi lagt ud for at få afsluttet sagen, oplyser Søren
Tscherning.
Han fortæller, at medarbejderen i G. Tscherning
A/S, der har fået bøde, fortsat er ansat og understreger,
at virksomheden støtter op
om medarbejderen:

– Der er tale om forhold,
der er sket for over fem år siden. De er ikke sket som følge af en ondsindet handling,
men som følge af tidspres og
ønsket om at servicere kunder, begrunder direktøren.
Han fremhæver samtidigt,
at der ingen tvivl er om, at lånepriser ikke skal finde sted
igen og påpeger, at der er
ændret procedurer.
I 2014 har Tscherning A/S
vedtaget en code of conduct,
og siden har medarbejdere

Nedrivere betaler millioner i bøde for
G. Tscherning A/S, Villy C. Petersen Entreprise A/S og Brandis A/S har nu accepteret
bøder for lånepriser. Dermed er der i alt givet bøder for lige knap 18 mio. kroner
Af Jane Schmidt Klausen
jsk@licitationen.dk

KARTEL Knap 18 mio. kr. Så
meget er der enten accepteret eller idømt bøder for i
sagskomplekset om nedrivere tiltalt for lånepriser.
Senest har G. Tscherning
A/S, Villy C. Petersen Entreprise A/S og Brandis A/S ac-

cepteret bøder på henholdsvis 5,9 mio. kr., 400.000 kr.
og 100.000 kr.
Dertil kommer bøder på
hver 125.000 kr. til tre ledende medarbejdere fordelt
på to af virksomhederne.
Kun ankesager tilbage
Med accepten af bøderne
nærmer nedriver-sagen sig

sin afslutning. Der mangler
nu alene afklaring på sagerne mod Nedrivningsaktieselskabet J. Jensen A/S og
sagen med CMP Nedrivning
A/S samt ledende medarbejdere i de to virksomheder,
der har anket deres idømte
bøder.
Statsadvokaten for Særlig
Økonomisk
Kriminalitet

(SØIK) – også kaldet Bagmandspolitiet – har tidligere
over for Licitationen - Byggeriets Dagblad oplyst, at
ankesagen mod CMP er skemalagt til slutningen af oktober, mens ankesagen mod
J. Jensen endnu ikke er berammet.
I nedriver-sagen er der
samlet givet bøder i inter-
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nedriver-sagen
G. Tscherning A/S har
accepteret bøde på
5,9 mio. kr. for prisudveksling med konkurrenter.
(Arkivfoto: John Ehbrecht)
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Sektionen udskyder
valg af formand
Ny bestyrelse ventes først at konstituere sig i november
Af Søren Dietrichsen
sd@licitationen.dk

KONSTITUERING Der er

Overblik
De seneste bøder:
• G. Tscherning A/S har accepteret en bøde på 5,9 mio. kr.
for i perioden fra april 2012
til august 2013 i 12 tilfælde
at have udvekslet priser med
konkurrenter. Derudover har
en ledende medarbejdere fra
G. Tscherning A/S vedtaget
en bøde på 125.000 kr. for sin
personlige andel i overtrædelserne.
• Villy C. Petersen Entreprise
A/S har accepteret en bøde
på 400.000 kr. for i en
periode fra januar 2012 til
august 2013 i fire tilfælde at
have udvekslet priser med
konkurrenter, og to ledende
medarbejdere har hver betalt
en bøde på 125.000 kr.
• Brandis A/S har vedtaget
en bøde på 100.000 kr. for
i perioden fra juni 2012 til
oktober 2013 i fire tilfælde
at have udvekslet priser med
konkurrenter.
• Sagerne indgår i et kompleks,
hvor tre yderligere virksomheder og otte personer tidligere
er dømt til at betale bøder.

været på kursus, og der er i
dag fokus på såvel intern
som ekstern kontrol af prisgivning, lyder det.
Sluppet for forhold
Af det oprindelige anklageskrift var G. Tscherning A/S
anklaget for 16 forhold, men
i sidste ende har de accepteret en bøde for 12.
Det er ifølge Søren Tscherning Bagmandspolitiet, der
har trukket de andre forhold
ud.

– Det er ikke noget, vi har
forhandlet væk, siger han.
Han understreger samtidigt, at ingen er blevet snydt,
og at der ikke er tale om de
såkaldte mestergrise, hvor
virksomheder har aftalt priser imellem sig.
– Konkurrencen har været
den samme. Hvis ikke vi
havde lånt en pris dengang,
så ville vi have meldt tilbage,
at vi ikke kunne nå at byde
med, og så var der alligevel
et bud mindre, siger han.

lånepriser
vallet 25.000 kr. til 5,9 mio.
kr.
Ingen fængsel på tale
Bagmandspolitiet er i flere
tilfælde gået efter fængselsstraf til de ledende medarbejdere, men der er alene
kommet bøder på bordet i de
forskellige retssale.
I alt har der været rejst til-

tale mod syv virksomheder
og 13 ejere og ledende medarbejdere.
SØIK har siden valgt at
trække anklageskriftet mod
Allan Ploug A/S, og derudover står Søndergaard Nedrivning til tiltalefrafald
grundet samarbejde med
myndighederne.

De andre sager:
• Nedrivningsaktieselskabet J.
Jensen er ved Retten i Hillerød idømt en bøde på en mio.
kr., og to ledende medarbejder en bøde på hver 25.000
kr. for prisudveksling. Alle tre
bøder er anket.
• Kingo Karlsen A/S og en
ledende medarbejder er ved
Retten i Roskilde idømt bøde
på henholdsvis fire mio. kr.
og 125.000 kr. og har valgt at
acceptere bøden.
• CMP Nedrivning A/S er ved
Retten i Hillerød idømt en
bøde på fem mio. kr. og to
ledende medarbejdere en
bøde på 125.000 kr. Alle tre
bøder er anket.
• En far og datter er ved Retten
i Hillerød hver idømt en bøde
på 300.000 kr. De dømte har
valgt at acceptere bøden.
• En 76-årig tidligere ejer af et
enkeltmands-nedbrydningsfirma er ved Retten i Holbæk
idømt en bøde på 100.000
kr. Dommen er siden blevet
stadfæstet i landsretten, og
den 76-årige har forsøgt at få
sagen for Højesteret, men har
fået afslag.
• Bagmandspolitiet har valgt at
trække anklageskriftet mod
Allan Ploug A/S.
• Søndergaard Nedrivning A/S
står til tiltalefrafald efter samarbejde med myndighederne.

gået mere end tre måneder, siden Thomas Kingo
trak sig fra posten som formand for sektionen Nedrivning og Miljøsanering
under Dansk Byggeri. Men
den nuværende bestyrelse
har endnu ikke konstitueret sig og valgt en afløser.
Thomas Kingo trak sig
som formand for bestyrelsen af sektionen i maj som
konsekvens af, at hans
virksomhed Kingo Karlsen
A/S blev idømt en kartelbøde.
Den tidligere formand
blev dog hurtigt genvalgt
til bestyrelsen ved en generalforsamling i slutningen
af maj.
Derudover blev Lasse
Hockerup, Hockerup A/S,
Kenneth Fussing Olesen, P.
Olesen og Sønner A/S,
valgt til bestyrelsen.
Thomas Kingo fortalte i
et interview med Licitationen - Byggeriets Dagblad i
juni, at Nedrivnings- og
Miljøsaneringssektionen
godt kunne stå uden formand og næstformand i et
par måneder, men at bestyrelsen ville konstituere sig
og vælge en næstformand
og formand på et møde efter sommerferien.
– Det kan foreningen fint
leve med, da der er et velfungerende
sekretariat,
sagde han.
Var ikke fuldtallige
Her er i august er første
møde i bestyrelsen afholdt, men nedriverne står
stadig uden formand og
næstformand.
Bestyrelsesmedlem Lasse Hockerup oplyser, at bestyrelsen er i fuld gang
med at konsolidere rollerne i bestyrelsen.
– Vi var ikke fuldtallige
ved det første møde efter
sommeren og besluttede
derfor at udskyde den endelige beslutning. Alle be-

Sektionen for Nedrivning og Miljøsanering satser på at have
valgt en ny formand i november, oplyser bestyrelsesmedlem
Lasse Hockerup. (Foto: Peter Jarvad)

styrelsesopgaver er uddelegerede, og arbejdet kører
som normalt – ikke mindst
takket være vores velfungerende sekretariat, skriver han blandt andet i et
skriftligt svar til Licitationen - Byggeriets Dagblad.
Afklaring i november
Han skriver videre, at der i
bestyrelsen er bred enighed om, at sektionen kan
fortsætte uden formænd
frem til årsskiftet.
– Men vi satser på at have
det på plads allerede i november. Posterne afgøres i
bestyrelsen, og vi snakker
selvfølgelig om kandidater, men det er i mine øjne
mest fair, at vi holder processen og overvejelserne
internt.
Ikke et juridisk problem
I juni ville Thomas Kingo

ikke afvise et genvalg til
formand.
– Det er en bestyrelsesbeslutning. Hvis jeg bliver
spurgt, om jeg vil være formand, så stiller jeg mit
mandat til rådighed.
Licitationen - Byggeriets
Dagblad har også forsøgt
at kontakte Thomas Kingo
og Kennet Fussing Olesen
for en kommentar til denne artikel. Det er ikke lykkedes inden redaktionens
slutning onsdag.
Direktør Peter Stenholm
fra Dansk Byggeri oplyser, at
situationen i sektionen ikke
udgør et juridisk problem, så
længe der ikke er en udfordring i forhold til for eksempel en forenings tegningsregler.
– Sektionerne er selvstændige foreninger. Vi har ingen
anbefalinger om, hvordan
man konstituerer sig.

Sektionen Nedrivning og Miljøsanering
• Dannet i 2016 som en fusion af Dansk Asbestforening og Nedbrydningssektionen under Dansk
Byggeri
• Foreningen varetager medlemmers interesser og har blandt andet til formål ”at fremme den
mest hensigtsmæssige håndtering af affald og restprodukter fra nedrivnings- og miljøsaneringsopgaver”
• Bestyrelsen konstituerer og vælger formand og næstformand
• Formanden for bestyrelsen er også formand for sektionen
• Thomas Kingo fra Kingo Karlsen A/S trak sig som formand i maj op til sektionens årlige generalforsamling
• Ved generalforsamlingen i slutningen af maj på Gl. Avernæs Sinatur Hotel og Konference valgte de
fremmødte medlemmer tre personer til bestyrelsen; Thomas Kingo, Kenneth Fussing Olesen fra P.
Olesen og Sønner A/S og Lasse Hockerup fra LH Hockerup A/S

