
−

−

−

-

-

STATSADVOKATEN 
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Bestyrelse og direktion for 

Fredensborg VVS-Teknik A/S 
Kratbjerg 305 
3~80 Fredensborg 

Dalo- 14 JUh 2017 

J nr SO11.•91250-000'14- I 6 
Sagsbehandler· R li A 

BODE FORELÆG 

Fredensborg VVS-Teknik AiS. cvr. nr. 87638928, sigtes for 

Forhold I 

overtrædelse afl...onkurrencdovens § 6. stk. I, j( stk. 3, jf.§ 23. stk. I, nr. I. jf. stk. 

4 (tidligere stk. 3). 

ved i perioden op til den 18. april 2012 forsætligt eller !,rrofl uagtsomt at have ind

gået aftaler mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirek

te havde til formål eller folge at begrænse konkurrencen, idet sigtede i forbindelse 

med indgivelse af tilbud stort eksklusiv moms kr. til entreprenørfinnaet 

på projektet '"Norre Gymnasium. 2012" med virksomheden 

hvis sag behandles særskilt. udvekslede oplysninger om priser og 

andre vilkår for entreprisen. 

Forhold 2 

overtrædelse af konkurrencelovens § 6. stk. I, if. stk. 3. jf. § 23, stk. I. nr. I, jf. stk. 

4 (tidligere stk. 3). 

ved i perioden op til den 21. november 2012 forsætligt eller groft uagtsomt at have 

indgået aftaler mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indi

rekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede i forbinde!

se med indgivelse af tilbud stort eksklusiv moms kr. til entreprenørfirma
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SIDE 2 

erne og på projektet "Vibenhus Skole"' 

med virksomheden hvis sag behandles særskilt, udveksle

de oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen. 

Forhold 3 

overtrædelse af konkurrencelovens§ 6, stk. 1, jf. stk. 3, jf.§ 23, stk. 1, nr. I. jf. stk. 

4 (lidligere stk. 3), 

ved i perioden op til den 21. februar 2013 forsætligt eller groft uagtsomt al have 

indgået aftaler mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indi

rekte havde til formål eller folge at begrænse konkurrencen, idet sigtede i forbinde)

se med indgivelse af tilbud ston eksklusiv moms kr. til entreprenorfirmael 

på projel..1et "Norre Gymnasium. 2013" med virksomheden 

hvis sag behandles særskilt, udvekslede oplysninger om pri

ser og andre vilkår for entreprisen. 

Forhold 4 

overtrædelse af konkurrencelovens§ 23. stk. 3, jf. stk. 4, jf.§ 6, stk. I. 

ved i perioden op til den 25. april 2013 forsætligt at have indgået en kartelaftale af 

grov beskaffenhed ved at indgå en aftale, samordnet praksis eller vedtagelse mellem 

virksomheder i samme omsætningsled om priser, avancer el. lign. for salget dier 

\-ideresalget af varer eller tjenesteydelser, opdeling af markeder eller kunder eller 

koordinering afbud. der direkte eller indirekte havde til formål at begrænse konkur

rencen, idet sigtede i forbindelse med afgivelse af tilbud ston eksklusiv moms 

kr. til entreprenorfirmaet på projektet "Ny Krydslogtslcrmi

nal" med virksomheden hvis sag behandles særskilt. koor

dinerede priser og andre vilkår for budene. 

Forhold 5 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23. stk. 3. jf. stk. 4, jf. § 6. stk. I. 

ved i perioden op til den 14. august 2013 forsætligt at have indgået en kartelaftale af 

grov beskaffenhed ved at indgå en aftale, samordnet praksis eller vedtagelse mellem 

virksomheder i samme omsætningsled om priser, avancer el. lign. for salget eller 

videresalget af varer eller tjenesteydelser, opdeling af markeder eller kunder eller 

koordinering afbud, der direkte eller indirekte havde til formål at begrænse konkur

rencen, idet sigtede i forbindelse med afgivelse af tilbud stort eksklusiv moms 

kr. til entreprenørfirmaet på projektet ''Domea Fola

ger•· med virksomheden hvis sag behandles særskilt, koor

dinerede priser og andre vilkår for budene. 

Der tages forbehold for yderligere forhold. 
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Det tilkendegives, at sagen i medfør af retsplejelovens§ 832 vil kunne afgøres uden 

retssag, hvis selskabet erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig villig til 

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

Bøden fastsæues til 1.000.000 kr. 

Ved fastsættelsen er der lagt vægt på, at bøden skal fastsættes på grundlag af over

trædelsens grovhed og varighed saml virksomhedens omsætning, herunder at tre af 

forholdene er begået før skærpelsen af bødeniveauet pr. I. marts 2013. Der er tillige 

lagt vægt på, at virksomheden har samarbejdet om sagens afgørelse. Der er endeligt 

lagt vægt på virksomhedens betalingsevne jf. straffelovens §SI, stk. 3. 

Det følger af forarbejderne til konkurrenceloven, at: "Med henblik på ar kombinere 

anvendelsen af et grundbelob med princippet i straffelovens § 51. stk. 3, om den 

skyldiges hetalingsevne bor det tilstræbes, at der i vurderingen af størrelsen af den 

endelige bødepåstand også indgår en vurdering af den pågældende virksomheds 

mulighed for at belale denne. I den sammenhæng md det forventes, at der vil blive 

foretaget en beregning af\•irksomhedens soliditet for at vurdere, om virksomhedens 

overie,:else frues. Udgangspunktt!t vil \'ære, al dt!r skal være tale om enfolelig bø

destrqf." 

På det grundlag er der foretaget en samlet vurdering af virksomhedens betalingsev

ne og soliditet på baggrund af offentligt tilgængelig infonnation og dokumentation 

fremlagt af virksomheden. På det grundlag og på baggrund af en konkret vurdering 

af virksomhedens ganske særlige forhold er det fundet. at boden i bødeforelægget 

bør fastsættes som ovenfor angivet. 

Bødeforelægget vedtages ved, at selskabet returnerer dette i underskrevet stand og 

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

bankkonto reg.nr. 0216-406920630 I. 

Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK-91250-00004-17/-00008-I 7/-00012-

17/-00014-J 7/-000J S-I 7. 

Dato: 
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BØDEFORELÆG 

Cpr.nr. 

sigtes for 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23. stk. 1. nr. 1, jf. § 6 1 stk. I, jf. stk. 3. jf. 

straffelovens§ 23, stk. 1, 

ved i perioden fra den 29. marts 2012 til den 18. april 2012 forsætligt eller groft 

uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd at have medvirket til at have indg!et aftaler 

meUem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til 

formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på vegne af Sanoterm 

Danmark AJS i forbindelse med Sanoterm Danmark AJS indgivelse af tilbud stort 

eksklusiv moms kr. til entreprenørfirmaet Jonsson AJS på projektet "Nør

re Gymnasium, 2012" med fra virksomheden Fredensborg VVS−

Teknik NS, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for entreprisen. 

mailto:saoek@ankl.dk
http://www.anklagemyndlgheden.dk
http://www.politi.dk
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SIDE 2: 

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

retssag, hvis De erklærer Dem skyldig i overtrædels1en og erklærer Dem villig til in

den nedenfor anførte frist at betale en bøde, der tilfallder statskassen. 

Bøden fastsættes til 25.000 kr. 

Bødeforelægget vedtages ved, at De returnerer dett1e i underskrevet stand og inden 

20 dage indbetaler beløbet til Københavns Politi, Jndfordringssektionen, pA bank

konto reg.nr. 0216-4069206301. 

Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK-912S0-00094-16. 
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