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Sammenfatning 

 
Den engelske lov om bekæmpelse af korruption 

(UK Bribery Act 2010) 
 

I Storbritannien trådte loven om bekæmpelse af korruption, UK Bribery Act 2010, i kraft 1. juli 2011. En 
nyskabelse med loven er, at en virksomhed ifaldes strafansvar, hvis den ikke forhindrer bestikkelse. Den 
eneste undtagelse herfra er, hvis virksomheden kan vise, at den har taget "tilstrækkelige foranstaltninger" 
til at søge at undgå sådan bestikkelse. 
 
En virksomhed ifalder således strafansvar, hvis en person, der handler på virksomhedens vegne, yder 
bestikkelse med det formål at opnå eller bevare forretningsaktiviteter eller på anden vis opnå uretmæssige 
fordele for virksomheden. 
 
Loven gælder for bestikkelse i den offentlige og private sektor i både Storbritannien og udlandet. 
Overtrædelse af UK Bribery Act kan medføre fængselsstraffe i indtil 10 år samt bøder af ubegrænset 
størrelse, konfiskation af afkast, udelukkelse fra offentlige udbud og frakendelse af bestyrelsesmedlemmers 
ret til at drive bestyrelsesarbejde. Strafansvaret påhviler primært bestyrelsesmedlemmer og direktører i 
britiske virksomheder. 
 
Definitioner: 
 
Ved virksomheder forstås britiske virksomheder og britiske partnerskaber, som udøver deres virksomhed 
over alt i verden, eller udenlandske virksomheder og udenlandske partnerskaber, der udøver virksomhed i 
Storbritannien. 
 
Ved forbundne/tilknyttede personer forstås personer, der udfører tjenester for eller handler på 
virksomhedens vegne, herunder medarbejdere, agenter, rådgivere, kontrahenter, datterselskaber, joint 
venture-partnere, visse leverandører, men ikke leverandører der blot sælger produkter til virksomheden. 
 
Ved bestikkelse forstås at yde, tilbyde eller give bestikkelse i form af økonomiske eller andre uretmæssige 
fordele til andre eller bede om, modtage eller acceptere bestikkelse i form af økonomiske eller andre 
uretmæssige fordele fra andre for uretmæssigt at udføre en relevant opgave eller forretningsaktivitet. 
 
Ved relevante opgaver eller forretningsaktiviteter forstås alle opgaver af offentlig karakter, alle aktiviteter 
forbundet med en virksomhed, alle aktiviteter udført under en persons ansættelsesforhold, samt alle 
aktiviteter udført af eller på vegne af en gruppe af personer. 
 
Ved upassende forretningsadfærd forstås adfærd, der er i strid med forventningen om, at en person vil 
handle i god tro, upartisk og i overensstemmelse med en betroet stilling. 
 
Loven om bekæmpelse af korruption, UK Bribery Act 2010, gælder for alle IVL medarbejdere, uanset hvor 
de har domicil, som er inddraget i transaktioner i Storbritannien, eller i en britisk virksomhed eller et 
britisk partnerskab. 
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Det er ikke tilladt: 
 

 At acceptere eller modtage økonomisk eller anden bestikkelse fra eller yde bestikkelse til andre 
mod ydelse af en tjeneste eller uretmæssigt at udføre en relevant opgave eller forretningsaktivitet. 

 At acceptere eller give gaver, såsom vin, ure, chokolade, penge, fra eller til leverandører og/eller 
kunder. 

 At acceptere eller give middage, billetter til teater/musik/sportsarrangementer fra eller til 
leverandører og/eller kunder i forbindelse med udbud eller kontraktforhandlinger*. 

 At acceptere eller vise gæstfrihed ud over konventionel gæstfrihed (f.eks. ferier, weekendophold, 
udenlandsrejser), eller gæstfrihed, der står i misforhold til den type forretningsaktivitet, det 
vedrører, fra eller til leverandører eller kunder. 

 
Det er tilladt: 
 

 At acceptere beskeden, rimelig og sjælden gæstfrihed i et forretningsforhold, men medarbejderne 
skal gøre deres linjeledere opmærksomme på enhver form for gæstfrihed, som de modtager og 
rådføre sig med deres linjeledere, før de overvejer at acceptere (eller vise) gæstfrihed*. 

 For medarbejderne at give beskedne gaver godkendt af IVLs marketingafdeling til kunderne med 
linjeledernes samtykke*. 

 
* Hvis medarbejderne er i tvivl, skal de altid kontakte deres linjeleder, før de accepterer eller giver en 
gave eller accepterer eller viser gæstfrihed. Lederne af de forskellige afdelinger kan vejlede om 
grænserne for værdien af gaver. 


