




Lov om forretningshemmeligheder1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde og definitioner

§ 1. Denne lov indeholder regler om beskyttelse mod ulovlig erhvervelse, brug og videregivelse af 

forretningshemmeligheder.

§ 2. I denne lov forstås ved:

1) Forretningshemmelighed: Oplysninger, der

a) er hemmelige i den forstand, at de ikke i deres helhed eller i den præcise udformning eller sam-

mensætning er almindeligt kendt blandt eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, 

der normalt beskæftiger sig med den pågældende type oplysninger,

b) har handelsværdi, fordi de er hemmelige, og

c) under de givne omstændigheder er blevet underkastet rimelige foranstaltninger til hemmelighol-

delse af den person, som lovligt kontrollerer oplysningerne.

2) Forretningshemmelighedshaver: Enhver fysisk eller juridisk person, som lovligt kontrollerer en for-

retningshemmelighed.

3) Krænkende part: Enhver fysisk eller juridisk person, som ulovligt har erhvervet, brugt eller videregi-

vet en forretningshemmelighed.

4) Krænkende varer: Varer, hvis udformning, karakteristika, funktion, produktionsproces eller markeds-

føring i væsentlig grad drager fordel af forretningshemmeligheder, som er ulovligt erhvervet, brugt 

eller videregivet.

Kapitel 2

Erhvervelse, brug og videregivelse af forretningshemmeligheder

§ 3. Erhvervelse af en forretningshemmelighed betragtes som en lovlig handling, hvis forretningshem-

meligheden erhverves ved

1) uafhængig opdagelse eller skabelse,

2) observation, undersøgelse, demontering eller test af et produkt eller en genstand, som offentligheden 

har fået adgang til, eller som den person, der erhverver oplysningerne, lovligt er i besiddelse af, og 

hvor personen ikke er bundet af nogen juridisk gyldig forpligtelse til at begrænse erhvervelsen af 

forretningshemmeligheden,

3) udøvelse af arbejdstageres eller arbejdstagerrepræsentanters ret til information og høring i overens-

stemmelse med EU-retten og national ret og praksis eller

4) enhver anden praksis, som under de givne omstændigheder er i overensstemmelse med redelig 

erhvervspraksis.

Stk. 2. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes som lovlig, i det 

omfang EU-retten eller national ret kræver eller tillader en sådan erhvervelse, brug eller videregivelse.

§ 4. Erhvervelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens samtykke be-

tragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden erhverves ved

1) uautoriseret adgang til, tilegnelse af eller kopiering af dokumenter, genstande, materialer, stoffer eller 

elektroniske filer, der lovligt kontrolleres af forretningshemmelighedshaveren, og som indeholder en 

forretningshemmelighed, eller som en forretningshemmelighed kan udledes af, eller
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2) enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med redelig erhvervs-

praksis.

Stk. 2. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens 

samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af 

en person, der har

1) erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt,

2) misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade at videregive forretningshem-

meligheden eller

3) misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse forretningshemmelig-

hedens brug.

Stk. 3. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes også som en ulov-

lig handling, hvis en person på tidspunktet for erhvervelsen, brugen eller videregivelsen vidste eller under 

de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet erhvervet direkte 

eller indirekte fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 

2.

Stk. 4. Produktion, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller 

oplagring af krænkende varer med henblik herpå betragtes også som ulovlig brug af en forretningshem-

melighed, hvis den person, der udfører disse aktiviteter, vidste eller under de givne omstændigheder burde 

have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet brugt ulovligt, jf. stk. 2.

Undtagelse ved videregivelse

§ 5. En anmodning om foranstaltninger, procedurer og retsmidler efter §§ 8, 12, 13 og 15 skal afvises, 

hvis

1) erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at udøve retten til informations- og ytringsfrihed, 

herunder respekt for mediefrihed og mediernes pluralisme,

2) erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller 

ulovlige aktiviteter og sagsøgte handlede med henblik på at beskytte den almene offentlige interesse 

eller

3) der er tale om arbejdstageres videregivelse af forretningshemmeligheden til deres repræsentanter 

som led i disse repræsentanters retmæssige varetagelse af deres opgaver i overensstemmelse med 

EU-retten eller national ret, når videregivelsen er nødvendig for varetagelsen af de pågældende 

opgaver.

Kapitel 3

Beskyttelse af forretningshemmeligheder under en retssag

§ 6. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som medvirker i en retssag 

vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har 

adgang til dokumenter, der indgår som led i en sådan retssag, kan pålægges strafansvar efter straffelovens 

§§ 152-152 f, hvis den pågældende uberettiget bruger eller videregiver forretningshemmeligheder eller 

påståede forretningshemmeligheder, som den pågældende er blevet bekendt med som følge af deltagelsen 

i retssagen eller adgangen til dokumenterne, og som retten har identificeret som fortrolige. Dette gælder 

dog ikke, hvis retten har bestemt, at oplysningerne ikke er omfattet af § 2, nr. 1, eller hvis oplysningerne 

bliver almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, som normalt beskæftiger 

sig med den type oplysninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på advokater og deres autoriserede fuld-

mægtige, partnere og personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i advokatvirksomheden.

Stk. 3. Den, som uden at være omfattet af stk. 1 eller 2 medvirker i en retssag vedrørende ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, 
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Kapitel 9

Offentliggørelse af retsafgørelser

§ 17. I en dom, hvorved nogen dømmes for ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forret-

ningshemmelighed, kan retten bestemme, at dommen på den krænkede parts anmodning skal offentliggø-

res i sin helhed eller i uddrag.

Stk. 2. Pligten til offentliggørelse påhviler den krænkende part. Offentliggørelse skal ske på den 

krænkende parts bekostning og på en så fremtrædende måde, som det med rimelighed kan forlanges. Ved 

offentliggørelse efter stk. 1 skal forretningshemmeligheden beskyttes.

Stk. 3. Når retten træffer bestemmelse om offentliggørelse efter stk. 1 og vurderer proportionaliteten 

heraf, skal retten, i det omfang det er relevant, tage hensyn til

1) forretningshemmelighedens værdi,

2) den krænkende parts adfærd ved erhvervelse, brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,

3) konsekvenserne af den ulovlige brug eller videregivelse af forretningshemmeligheden,

4) sandsynligheden for den krænkende parts yderligere ulovlige brug eller videregivelse af forretnings-

hemmeligheden, og

5) om oplysningerne om den krænkende part vil være af en sådan art, at en fysisk person vil kunne 

identificeres, og hvis dette er tilfældet, om offentliggørelse af disse oplysninger er berettiget, navnlig 

på baggrund af den mulige skade, som offentliggørelsen kan medføre for privatlivets fred og den 

krænkende parts omdømme.

Kapitel 10

Sanktioner

§ 18. Overtrædelse af § 4 straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år og 6 måneder, medmindre højere 

straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a, hvis den pågældende

1) står i tjeneste- eller samarbejdsforhold til den krænkede eller udfører et hverv for denne,

2) har lovlig adgang til den krænkedes virksomhed eller

3) i anledning af udførelse af arbejde eller i øvrigt i erhvervsøjemed er blevet betroet tekniske tegninger, 

beskrivelser, opskrifter, modeller el.lign.

Stk. 2. Påtale finder kun sted efter den forurettedes begæring.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 

kapitel.

Kapitel 11

Ikrafttræden

§ 19. Loven træder i kraft den 9. juni 2018.

Stk. 2. Fristerne i § 14 udløber tidligst 6 måneder efter lovens ikrafttræden.

Kapitel 12

Ændring af anden lovgivning

§ 20. I lov nr. 426 af 3. maj 2017 om markedsføring foretages følgende ændringer:

1. Overskriften før § 23 ophæves.

2. § 23 ophæves.

3. § 37, stk. 5, ophæves.

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 5 og 6.
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Med andre ord:

Gerningsindholdet vedrører 
navnlig tilknyttede personers 
forsætlige eller uagtsomme, 
uberettigede erhvervelse af en 
forretningshemmelighed.



















Til nr. 14 (straffelovens §§ 299 a og 299 b)  

Forslaget indebærer, at der i straffeloven indsættes overbygningsbestemmelser om særligt grove 

overtrædelser af markedsføringslovens § 10 (§ 299 a) samt om ophavsretskrænkelser af særlig grov 

karakter, jf. ophavsretslovens § 76, stk. 2, og ulovlig import af særlig grov karakter, jf. 

ophavsretslovens § 77, stk. 2 (§ 299 b).  

Den foreslåede § 299 a svarer med enkelte afvigelser til det af Brydensholt-udvalget stillede forslag 

om en sådan overbygningsbestemmelse.  

Bestemmelsen i straffelovens § 299 a er alene en overbygning på bestemmelsen i 

markedsføringslovens § 10, og bestemmelsen indebærer således ikke en udvidelse af de strafbare 

forhold efter denne bestemmelse. Om markedsføringslovens § 10 henvises til de almindelige 

bemærkninger under pkt. 2.2.2. og 2.3.2. samt til bemærkningerne til lovforslagets § 3, nr. 1, 

nedenfor.  

Det er en betingelse for anvendelse af bestemmelsen, at overtrædelsen af markedsføringslovens 

§ 10 sker under særligt skærpende omstændigheder. Som særligt skærpende omstændigheder anses 

navnlig tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig skade, eller der er fremkaldt nærliggende 

fare herfor.  

Kravet om, at der skal være sket »betydelig skade« indebærer, at det ikke er enhver form for skade, 

der er omfattet af bestemmelsen. Om den indtrådte skade er betydelig, vil afhænge navnlig af 

skadens omfang og konsekvenser.  

Kravet om »nærliggende fare« indebærer, at der skal foreligge en konkret fare – det vil sige en 

aktuel og ikke ubetydelig risiko for skadens indtræden.  

Strafmaksimum i den foreslåede bestemmelse er fængsel indtil 6 år.  

Bestemmelsen i straffelovens § 299 a forudsættes ikke udelukkende anvendt, hvor strafferammen i 

markedsføringslovens § 22, stk. 4, ikke findes tilstrækkelig. Det forudsættes således, at den 

foreslåede bestemmelse i straffelovens § 299 a anvendes i tilfælde, hvor forholdet skønnes at være 

så groft, at samfundets reaktion bør komme til udtryk ved anvendelse af straffeloven frem for 

markedsføringsloven. Dette gælder, selv om den konkret forskyldte straf fastsættes til væsentligt 

mindre end fængsel i 1 år og 6 måneder.  

I tilknytning til forslaget om at indsætte en ny § 299 a i straffeloven foreslås det at ændre 

strafferammen i markedsføringslovens § 22, stk. 4, fra 2 års fængsel til fængsel indtil 1 år og 6 

måneder, medmindre højere straf er forskyldt efter straffelovens § 299 a, jf. bemærkningerne til 

forslagets § 3, nr. 3.  

Der henvises i øvrigt til pkt. 2.2.2. og 2.3.2. i lovforslagets almindelige bemærkninger.  
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2.3.2.2. Justitsministeriet kan endvidere tiltræde Brydensholt-udvalgets forslag om, at der indføres 

en særlig overbygningsbestemmelse i straffeloven om grove overtrædelser af markedsføringslovens 

§ 10, jf. pkt. 2.2.2.2. ovenfor.  

En særlig overbygningsbestemmelse i straffeloven med en højere strafferamme end 2 år vil give 

mulighed for at idømme strengere straf for særligt grove overtrædelser af markedsføringslovens 

§ 10. Indsættelse af en sådan bestemmelse vil desuden være en markering af, at særligt grove 

overtrædelser af markedsføringslovens § 10 anses som alvorlige forbrydelser, der har en sådan 

strafværdighed, at samfundets reaktion bør komme til udtryk ved, at forholdet straffes efter 

straffeloven og ikke blot efter markedsføringslovens bestemmelse om industrispionage.  

Brydensholt-udvalget foreslår i betænkningen, at der fastsættes et strafmaksimum for den nye 

overbygningsbestemmelse, som svarer til strafmaksimum for tyveri, der i dag er fængsel i 4 år, men 

fængsel i 6 år efter Straffelovrådets forslag i betænkning nr. 1424/2002.  

Justitsministeriet er enig heri, og det foreslås på den anførte baggrund, at der indsættes en ny 

bestemmelse i straffeloven med en strafferamme på 6 års fængsel for overtrædelse af 

markedsføringslovens § 10 under særligt skærpende omstændigheder.  

Den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 299 a, der med enkelte ændringer, jf. nedenfor, svarer 

til Brydensholt-udvalgets forslag, indebærer ikke en udvidelse af det strafbare område. 
Bestemmelsen er alene en overbygning på den gældende straffebestemmelse i 

markedsføringslovens § 10, jf. § 22, stk. 4, og som forudsættes anvendt ved grove overtrædelser af 

denne bestemmelse, hvor en strafferamme på fængsel indtil 2 år ikke findes at være tilstrækkelig. 

Dette gælder også, selv om den konkret forskyldte straf fastsættes til væsentligt mindre end 2 år.  

Justitsministeriet finder dog, at den skærpede strafferamme ikke bør begrænses til udelukkende at 

omfatte de tilfælde, der er angivet af udvalget. Justitsministeriet er enig i, at det navnlig vil være i 

de af Brydensholt-udvalget opregnede tilfælde, at den skærpede strafferamme bør finde anvendelse. 

Bestemmelsen bør dog efter Justitsministeriets opfattelse efter en konkret vurdering i det enkelte 

tilfælde af samtlige sagens omstændigheder rumme mulighed for at omfatte også andre tilfælde.  

Om formuleringen af overbygningsbestemmelsen, hvorefter denne finder anvendelse under »særligt 

skærpende omstændigheder«, henvises til Justitsministeriets overvejelser gengivet under pkt. 

2.3.1.1.  

Som særligt skærpende omstændigheder må efter Justitsministeriets opfattelse navnlig anses 

tilfælde, hvor handlingen har medført betydelig skade eller nærliggende fare herfor.  

Der henvises i øvrigt til bemærkningerne til lovforslagets § 1, nr. 14.  

2.3.3. Piratkopiering  

2.3.3.1. Regeringen er enig med Brydensholt-udvalget i, at uretmæssig tilrådighedsstillelse af 

værker mv. via Internettet og andre åbne netværk bør være omfattet af straffebestemmelsen i 

ophavsretslovens § 76, stk. 2.  
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Københavns Byret

Std 75327

Udskrift af dombogen

D O M

afsagt den 9. maj 2022 i sag

SS 2-33263/2020

Anklagemyndigheden

mod

Sagens baggrund og parternes påstande

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskriftet er modtaget den 17. december 2020.

 er tiltalt for overtrædelse af

Lov om forretningshemmeligheder § 4, stk. 1, nr. 1 og 2, jf. § 18, stk. 1, nr.

1 (tidligere markedsføringslovens § 19, jf. § 30, stk. 4), jf. straffelovens §

299 a, ved søndag den 25. september 2016 i tidsrummet fra kl. 19.20 til kl.

20.07 som ansat hos D ApS (firmaet) under sær-

ligt skærpende omstændigheder via download fra firmaets filserver til en eks-

tern harddisk at have tilegnet sig eller kopieret 20 elektroniske filer, der inde-

holdt forretningshemmeligheder af betydelig økonomisk værdi for firmaet,

herunder i form af prisstrategier, forretningsplaner, kundeoversigter, salgs-

og markedsanalyser mv., ligesom han efterfølgende kopierede filerne over på

sin private computer af mrk. Apple, selvom han den 23. september 2016 hav-

de informeret firmaet om, at han agtede at opsige sin stilling i firmaet, idet

han havde fået job hos det konkurrerende firma C ApS.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselsstraf.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der hos tiltalte i

medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfiskeres en computer, mrk. Apple,

tilhørende sigtede.

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at tiltalte i medfør

af udlændingelovens § 49, stk. 1, jf. § 24, nr. 2, og § 32, stk. 2, nr. 2, udvises

med indrejseforbud i 6 år, subsidiært at tiltalte meddeles en advarsel om ud-

visning, jf. § 24 b.
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side 4

arbejdscomputer kopiering af i alt ca. 16.000 filer over på en ekstern hard-

disk og herefter videre på sin private computer. Tiltalte har forklaret bl.a., at

han ikke foretog nogen udvælgelse af filerne, men kopierede alt indholdet,

fordi han dels ville beholde sine private dokumenter, dels ville have adgang til

sit eget arbejde med udarbejdelse af excelmodeller.

Tiltalte havde ikke fået samtykke til kopieringen af filer fra D , og

spørgsmålet er herefter, om de i sagen omhandlede 20 filer, som var en del af

den samlede kopiering foretaget af tiltalte, indeholder forretningshemmelig-

heder. Der har ikke været ført vidner, som selv har arbejdet med de pågæl-

dende filer eller har haft nærmere kendskab hertil. Henrik Arent Fastholm har

således forklaret bl.a., at han var med til at udvælge filerne til politianmel-

delsen på overskriftsniveau, men ikke havde set filerne eller indholdet heraf

før under en afhøring hos politiet, og at han ikke selv havde beskæftiget sig

med filerne eller deres indhold under sin ansættelse hos D .

Efter forevisningen af uddrag af filerne sammenholdt med de afgivne forkla-

ringer herom, finder retten det dog bevist, at filerne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 og

19 indeholder forretningshemmeligheder for D , jf. herved § 2 i lov om

forretningshemmeligheder, uanset at de foreviste data i filerne også i septem-

ber 2016 i vidt omfang var af ældre karakter. Retten har herved navnlig lagt

vægt på de salgs- og kundeoplysninger, der fremgår af de pågældende filer.

For så vidt angår de øvrige filer omfattet af tiltalen, har anklagemyndigheden

ikke løftet bevisbyrden for, at der i filerne er indeholdt forretningshemmelig-

heder for D .

Retten finder efter en samlet vurdering af de under sagen fremkomne oplys-

ninger og afgivne forklaringer, at der ikke er ført det til domfældelse fornød-

ne bevis for at fastslå, at tiltalte handlede med forsæt til at kopiere filer inde-

holdende forretningshemmeligheder, da han foretog overførslen af filer fra

sin arbejdscomputer. Tiltalte frifindes derfor for tiltalen vedrørende overtræ-

delse af straffelovens § 299 a.

Tiltalte findes derimod ved uagtsomhed at have gjort sig skyldig i overtræ-

delse af lov om forretningshemmeligheder § 18, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1,

nr. 1, ved kopieringen af de førnævnte filer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 og 19. I

dette omfang findes tiltalte herefter skyldig i henhold til tiltalen.

Straffastsættelse

Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. lov om forretningshemmelig-

heder § 18, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 (tidligere markedsføringslovens §

30, stk. 4, jf. § 19).

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdets karakter og har i for-

mildende retning, jf. straffelovens § 82, stk. 2, lagt vægt på den lange sagsbe-

handlingstid, som ikke kan tilskrives tiltaltes forhold, idet det herved bemær-
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Københavns Politi har oplyst, at det formodes at pågældende er udrejst af Danmark okto-

ber 2018.

SIRI har ikke kendskab til, om pågældende skulle være udrejst af Danmark oktober 2018.

SIRI skal bemærke, at pågældende ikke har haft indkomst i Danmark siden marts 2017, jf.

E-indkomst.

Hvis det formodes, at pågældende er udrejst af Danmark oktober 2018, har 

således ikke lovligt ophold i Danmark i udvisningsbestemmelsernes forstand, jf.

herved bestemmelsen i udlændingelovens § 27.

Skulle pågældende ikke være udrejst af Danmark oktober 2018, regnes længden af 

s lovlige ophold i relation til udvisningsbestemmelserne fra den 4. oktober

2010, hvor pågældende blev tilmeldt CPR, jf. herved udlændingelovens § 27, stk. 1, og

har således haft lovligt ophold i Danmark i ca. 10 og 1 måned jf. ud-

lændingelovens § 27.

Udvisningshjemmelen

Styrelsen for International Rekruttering og Integration er af den opfattelse, at opholdets

karakter fører til, at betingelserne for en eventuel udvisning skal søges i udlændingelovens

§ 24, nr. 2, hvis det lægges til grund, at pågældende er udrejst af Danmark.

Er pågældende ikke udrejst af Danmark, er der ikke hjemmel til udvisning."

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han forlod Danmark i de-

cember 2016. Han flyttede til og har kun været i Danmark i forbin-

delse med efterforskning og afhøringer i nærværende sag. Han har ikke fami-

lie i Danmark. Han er i et forhold i . Han arbejder i den finansielle

serviceindustri som intern konsulent. Stillingen forudsætter af og til

rejseaktivitet ud af .

Tiltalte er ikke tidligere straffet.

Rettens begrundelse og afgørelse

Det kan efter bevisførelsen indledningsvist lægges til grund, at tiltalte ikke

hentede filer fra D s filserver, således som det angivet i tiltalen, men at

han foretog kopiering af filer fra harddisken på sin arbejdscomputer til en

ekstern harddisk og videre over på sin private computer.

Efter bevisførelsen lægger retten dernæst til grund, at der på tiltaltes arbejds-

computer lå en blanding af private dokumenter, film og billeder samt de ar-

bejdsdokumenter, som tiltalte havde arbejdet med under sin ansættelse hos

først Dansico og senere D . Det kan således ikke lægges til grund, at til-

talte til sin arbejdscomputer havde hentet filer uden for sit arbejdsområde.

Tiltalte meddelte den 23. september 2016 sin leder hos D , at han havde

fået ansættelse hos C , som er konkurrent til D på dele af

D s forretningsområder. Tiltalte foretog den 25. september 2016 fra sin
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arbejdscomputer kopiering af i alt ca. 16.000 filer over på en ekstern hard-

disk og herefter videre på sin private computer. Tiltalte har forklaret bl.a., at

han ikke foretog nogen udvælgelse af filerne, men kopierede alt indholdet,

fordi han dels ville beholde sine private dokumenter, dels ville have adgang til

sit eget arbejde med udarbejdelse af excelmodeller.

Tiltalte havde ikke fået samtykke til kopieringen af filer fra D , og

spørgsmålet er herefter, om de i sagen omhandlede 20 filer, som var en del af

den samlede kopiering foretaget af tiltalte, indeholder forretningshemmelig-

heder. Der har ikke været ført vidner, som selv har arbejdet med de pågæl-

dende filer eller har haft nærmere kendskab hertil. Henrik Arent Fastholm har

således forklaret bl.a., at han var med til at udvælge filerne til politianmel-

delsen på overskriftsniveau, men ikke havde set filerne eller indholdet heraf

før under en afhøring hos politiet, og at han ikke selv havde beskæftiget sig

med filerne eller deres indhold under sin ansættelse hos D .

Efter forevisningen af uddrag af filerne sammenholdt med de afgivne forkla-

ringer herom, finder retten det dog bevist, at filerne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 og

19 indeholder forretningshemmeligheder for D , jf. herved § 2 i lov om

forretningshemmeligheder, uanset at de foreviste data i filerne også i septem-

ber 2016 i vidt omfang var af ældre karakter. Retten har herved navnlig lagt

vægt på de salgs- og kundeoplysninger, der fremgår af de pågældende filer.

For så vidt angår de øvrige filer omfattet af tiltalen, har anklagemyndigheden

ikke løftet bevisbyrden for, at der i filerne er indeholdt forretningshemmelig-

heder for D .

Retten finder efter en samlet vurdering af de under sagen fremkomne oplys-

ninger og afgivne forklaringer, at der ikke er ført det til domfældelse fornød-

ne bevis for at fastslå, at tiltalte handlede med forsæt til at kopiere filer inde-

holdende forretningshemmeligheder, da han foretog overførslen af filer fra

sin arbejdscomputer. Tiltalte frifindes derfor for tiltalen vedrørende overtræ-

delse af straffelovens § 299 a.

Tiltalte findes derimod ved uagtsomhed at have gjort sig skyldig i overtræ-

delse af lov om forretningshemmeligheder § 18, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1,

nr. 1, ved kopieringen af de førnævnte filer 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15 og 19. I

dette omfang findes tiltalte herefter skyldig i henhold til tiltalen.

Straffastsættelse

Straffen fastsættes til en bøde på 25.000 kr., jf. lov om forretningshemmelig-

heder § 18, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1, nr. 1 (tidligere markedsføringslovens §

30, stk. 4, jf. § 19).

Retten har ved strafudmålingen lagt vægt på forholdets karakter og har i for-

mildende retning, jf. straffelovens § 82, stk. 2, lagt vægt på den lange sagsbe-

handlingstid, som ikke kan tilskrives tiltaltes forhold, idet det herved bemær-
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Anklagemyndigheden

mod

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Anklageskrift er modtaget den 15. juli 2020.

er tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 299a, jf. overtræ-

delse af lov om forretningshemmeligheder § 4, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, jf. §

18, stk. 1, nr. 1-3, ved i perioden fra 28. november 2018 ca. kl. 16.00 til den

29. november 2018 ca. kl. 10.00, under skærpende omstændigheder i sin

egenskab af ansat erhvervskundechef hos A/S, utetmæssigt

og uden samtykke fra A/S at have sendt e-mails indeholden-

de forretningshemmeligheder, herunder fortrolig information, til egne og/eller

familiens private e-mail konti fremsendte mails indeholdende bl.a. kundeli-

ster, salgslister, tilbud til kunder, information om kunder og deres forsik-

ringsforhold i A/S, porteføljeoversigter, herunder med cvr.

numre, rabatter og præmieoversigter samt viden om produkter og konceptaf-

taler, alt vedrørende både tiltaltes egne kunder i A/S og an-

dre ansattes kunder i A/S, hvilket medførte betydelig skade

eller fremkaldte nærliggende fare herfor for A/S eller andre.

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om straf.

Tiltalte har nægtet sig skyldig, idet han har erkendt, at han i det anførte tids-

rum sendte det materiale til sin  private emailadresse, og at det i et vist om-

fang var oplysninger, der må anses for forretningshemmeligheder, men gør

gældende, at der ikke derved er sket en overtrædelse af lov om forretnings-

hemmeligheder.

Sagens oplysninger
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Tiltalte havde videresendt noget af materialet til 

Ved skrivelse af 2. januar 2019, modtaget hos Københavns Vestegns Politi

den 3. januar 2019,   anmodede politiet om at indlede efterforskning

mod tiltalte for overtrædelse af lov om forretningshemmeligheder.

Den 18. januar 2019 tog politiet telefonisk kontakt til tiltalte og sigtede ham

for overtrædelse af § 4 i lov om forretningshemmeligheder under yderligere

henvisning til straffelovens § 299 a.

Tiltalte nægtede sig skyldig og henledte opmærksomheden på, at der var en

problematik omkring dokumentation til brug for beregning af bonus.

Tiltalte blev den 1. februar 2019 ansat i 

Der ses ikke grundlag for at betvivle hans forklaring om, at det først var ef-

ter, at han var blevet bortvist og havde slettet det overførte materiale, at han

søgte den stilling.Forklaringen støttes af der er HR-chef hos

, og som blandt andet forklarede, at tiltalte i forbindelse med an-

sættelsessamtalerne  forklarede helt åbent om situationen i forhold til ,

og at han har overholdt konkurrenceklausulen.

Den emailadresse, som materialet er sendt til, er en mailadresse, fælles for til-

talte og hans hustru. Tiltalte er enig i, at en del af oplysningerne i materialet

kan anses for forretningshemmeligheder.

Tiltalte har forklaret, at han havde en anelse om, at samtalen den næste dag

kunne resultere i en opsigelse. Han havde hæftet sig ved, at ikke kun tillids-

manden skulle være med, men også, uden det var oplyst til ham, 

der var HR-partner. Der var også den noget underlige besked

om sygemelding og forbuddet mod at kontakte hende. To-

nen fra salgsledelsen havde også været tiltagende hård, efter han to til tre u-

ger før havde retten henvendelse til sin fagforening om nogle uoverensstem-

melse om tiltaltes mulige bonustilgodehavende i forbindelse med en bestemt

kunde inden for området deleøkonomi.

Han regnede med, at resulterede mødet i en opsigelse, ville han blive bedt om

straks at aflevere computer og mobiltelefon og blive afskåret fra s sy-

stem. Derfor fandt han det nødvendigt at sikre sig dokumentation, både for

sin arbejdsindsat med henblik på beregningen af den store del af hans løn, der

var bonus, beregnet i forhold til forskellige arbejdsindsatsparametre, men og-

så for at illustrere det gode samarbejde og ledelsens tilfredshed med hans ar-

bejde.

Bonusbeløbet for det forudgående år blev forhandlet med den nærmeste chef

ved lønsamtale i januar. Selvom de fleste oplysninger til brug for denne be-
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terialet, skete det i hast uden omhyggelig gennemgang af de enkelte mails el-

ler vedhæftede bilag. Derfor er for eksempel nogle dokumenter sendt flere

gange, og det er muligt, at der er kommet enkelte bilag med, der ikke direkte

kan relateres til hans formål med oversendelsen.

Retten bemærker, at det overførte materiale består af mails, sendt til eller fra

tiltalte, eller materiale, som tiltalte i øvrigt havde lovlig adgang til i forbin-

delse med sit arbejde. Der har således ikke været tale om, at tiltalte uberetti-

get tilegnede sig oplysninger, som han ikke i forvejen havde ret til at have;

men at han eventuelt overtrådte de interne sikkerhedsforskrifter ved at sende

det til en privat emailadresse.

Materialet ses endvidere i alt væsentligt at have relevans i overensstemmelse

med tiltaltes forklaring. En stor del af mailvekslingen støtter desuden tiltaltes

forklaring om behovet for manuel registrering og korrektion af oplysninger af

betydning for bonusberegningen.

Endelig bemærkes, at der ikke er grundlag for at bestride tiltaltes forklaring

om, at han slettede materialet, og at han ikke før opsigelsen og bortvisningen

søgte nyt arbejde.

Retten finder, at det er tilstrækkeligt godtgjort, at materialet havde betydning

for tiltaltes berettigede varetagelse af sine interesser i den pågældende situati-

on, og der ses ikke grundlag for en antagelse om, at hensigten var at udnytte

oplysningerne i strid med konkurrenceklausulen i ansættelseskontrakten eller

på anden uberettiget måde.

Forholdet kan herefter ikke anses for en ulovlig og strafbar handling i relati-

on til lov om forretningshemmeligheder.

Tiltalte frifindes derfor.

Thi kendes for ret:

Tiltalte frifindes.

Statskassen skal betale sagens omkostninger.

Katrine B. B. Eriksen

dommer

Udskriftens rigtighed bekræftes.

Retten i Glostrup, den 5. maj 2022

Rie Camilla Hansen
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2) enhver anden adfærd, der under de givne omstændigheder betragtes som i strid med redelig erhvervs-

praksis.

Stk. 2. Brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed uden forretningshemmelighedshaverens 

samtykke betragtes som en ulovlig handling, hvis forretningshemmeligheden bruges eller videregives af 

en person, der har

1) erhvervet forretningshemmeligheden ulovligt,

2) misligholdt en fortrolighedsaftale eller enhver anden pligt til at undlade at videregive forretningshem-

meligheden eller

3) misligholdt en kontraktlig forpligtelse eller enhver anden pligt til at begrænse forretningshemmelig-

hedens brug.

Stk. 3. Erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed betragtes også som en ulov-

lig handling, hvis en person på tidspunktet for erhvervelsen, brugen eller videregivelsen vidste eller under 

de givne omstændigheder burde have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet erhvervet direkte 

eller indirekte fra en anden person, som brugte eller videregav forretningshemmeligheden ulovligt, jf. stk. 

2.

Stk. 4. Produktion, udbud til salg eller markedsføring af krænkende varer eller import, eksport eller 

oplagring af krænkende varer med henblik herpå betragtes også som ulovlig brug af en forretningshem-

melighed, hvis den person, der udfører disse aktiviteter, vidste eller under de givne omstændigheder burde 

have vidst, at forretningshemmeligheden var blevet brugt ulovligt, jf. stk. 2.

Undtagelse ved videregivelse

§ 5. En anmodning om foranstaltninger, procedurer og retsmidler efter §§ 8, 12, 13 og 15 skal afvises, 

hvis

1) erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at udøve retten til informations- og ytringsfrihed, 

herunder respekt for mediefrihed og mediernes pluralisme,

2) erhvervelsen, brugen eller videregivelsen sker for at afdække forseelser, uregelmæssigheder eller 

ulovlige aktiviteter og sagsøgte handlede med henblik på at beskytte den almene offentlige interesse 

eller

3) der er tale om arbejdstageres videregivelse af forretningshemmeligheden til deres repræsentanter 

som led i disse repræsentanters retmæssige varetagelse af deres opgaver i overensstemmelse med 

EU-retten eller national ret, når videregivelsen er nødvendig for varetagelsen af de pågældende 

opgaver.

Kapitel 3

Beskyttelse af forretningshemmeligheder under en retssag

§ 6. Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som medvirker i en retssag 

vedrørende ulovlig erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har 

adgang til dokumenter, der indgår som led i en sådan retssag, kan pålægges strafansvar efter straffelovens 

§§ 152-152 f, hvis den pågældende uberettiget bruger eller videregiver forretningshemmeligheder eller 

påståede forretningshemmeligheder, som den pågældende er blevet bekendt med som følge af deltagelsen 

i retssagen eller adgangen til dokumenterne, og som retten har identificeret som fortrolige. Dette gælder 

dog ikke, hvis retten har bestemt, at oplysningerne ikke er omfattet af § 2, nr. 1, eller hvis oplysningerne 

bliver almindeligt kendte eller umiddelbart tilgængelige for personer i de kredse, som normalt beskæftiger 

sig med den type oplysninger.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på advokater og deres autoriserede fuld-

mægtige, partnere og personale og andre, som i øvrigt beskæftiges i advokatvirksomheden.

Stk. 3. Den, som uden at være omfattet af stk. 1 eller 2 medvirker i en retssag vedrørende ulovlig 

erhvervelse, brug eller videregivelse af en forretningshemmelighed, eller som har adgang til dokumenter, 
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