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Vejledning om
straflempelse

Hvad er
et kartel?
Et kartel er en ulovlig aftale, der begrænser konkurrencen
mellem konkurrenter.
Et kartel kan fx være en aftale om:
Priser
• Købs- eller salgspriser, minimumspriser eller fælles
prisforhøjelser

• Rabatsatser eller forbud mod rabatter

Begrænsning af produktion eller salg
• Hvad eller hvor meget den enkelte deltager i kartellet må
producere eller sælge
Markedsdeling
• Geografisk opdeling af markedet

• Kundedeling

Tilbudskoordinering
• Koordinering af tilbud i forbindelse med et udbud eller
en licitation

Karteller er
forbudte

Karteller er forbudte
Kartelaftaler er grov økonomisk kriminalitet. Derfor er det at deltage
i et kartel en meget alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven, der
Kartelaftaler er grov økonomisk kriminalitet. Derfor er det at
kan straffes med høje bøder og fængsel. Virksomheder, der deltager
deltage i et kartel en meget alvorlig overtrædelse af konkurrencei et kartel, kan straffes med bøder i millionklassen. Direktører,
loven, der kan straffes med høje bøder og fængsel.
bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere, der deltager i et
kartel, kan straffes med bøder og fængsel i op til 6 år.
Virksomheder, der deltager i et kartel, kan straffes med bøder i
millionklassen. Direktører, bestyrelsesmedlemmer og ledende
medarbejdere, der deltager i et kartel, kan straffes med bøder og
fængsel i op til 6 år.

Slip for
straf
Det er muligt helt at slippe for bøde- og fængselsstraf for at
have deltaget i et kartel, hvis:
• Ansøgeren er den første af karteldeltagerne, som henvender sig
til myndighederne med oplysninger om kartellet

• Ansøgerens oplysninger fører til kontrolundersøgelse, ransagning
eller politianmeldelse mod de virksomheder, der deltager i kartellet.
Hvis myndighederne allerede har foretaget kontrolundersøgelse
eller ransagning af kartellet, kan ansøgeren alligevel slippe for
straf, hvis det på baggrund af ansøgningen kan fastslås, at konkurrenceloven er overtrådt
• Ansøgeren samarbejder fuldt ud under hele sagen

• Ansøgeren senest ved ansøgningens indgivelse er ophørt med at
deltage i kartellet

• Ansøgeren ikke har tvunget andre til at deltage i kartellet

Få straffen
nedsat
Hvis ansøgeren ikke er den første til at søge om straflempelse, kan
straffen blive nedsat. Der gælder forskellige regler for nedsættelse af
henholdsvis bøde- og fængselsstraf.
Nedsættelse af bødestraf:
• Ansøgerens oplysninger skal indebære betydelig merværdi for
myndighederne

• Ansøgeren skal samarbejde fuldt ud under hele sagen

• Ansøgeren skal senest ved ansøgningens indgivelse være ophørt
med at deltage i kartellet
• Ansøgeren må ikke have tvunget andre til at deltage i kartellet

For ansøger nr. 2 kan bøden blive reduceret med 50 % og for ansøger
nr. 3 med 30 %.  Efterfølgende ansøgere kan få bøden reduceret med
op til 20 %.
Nedsættelse af fængselsstraf:
Det er op til domstolene at afgøre, om fængselsstraffen skal
nedsættes, hvis ansøgeren medvirker til at opklare sagen.

Samarbejde
Det er vigtigt, at ansøgeren samarbejder loyalt med myndighederne
under hele sagen.

Det betyder bl.a., at ansøgeren skal give alle oplysninger og alt bevismateriale om kartellet og på ethvert tidspunkt stå til rådighed med
en hurtig besvarelse af spørgsmål til myndighederne.
Ansøgeren må ikke give urigtige eller vildledende oplysninger, fortie
faktiske forhold eller forvanske de oplysninger, der fremlægges.
Ansøgeren må heller ikke gøre andre, herunder de øvrige karteldeltagere, opmærksomme på, at der er indgivet en ansøgning om
straflempelse.
Fortrolighed
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen behandler ansøgninger om
straflempelse fortroligt.

Hvordan
ansøger
jeg om
straflempelse?
Den bedste måde at søge om straflempelse på er at komme til et
møde i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Så kan styrelsen med
det samme få de nødvendige oplysninger og give en kvittering for at
have modtaget ansøgningen.

Du kan aftale et møde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved
at ringe direkte til en af de ansvarlige for straflempelse for karteller:
+45 4171 5190 (kontorchef Stefan Kobbernagel)

+45 4171 5196 (Specialkonsulent Maria Wegener-Petersen)
+45 4171 5079 (specialkonsulent Anita Vedsø Larsen)

Du kan læse mere om straflempelse på www.kfst.dk/konkurrenceforhold/karteller/straflempelse/ hvor du også kan finde et ansøgningsskema.  
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