Vejledning om straflempelse for karteller
Denne vejledning gennemgår, hvordan man ansøger om straflempelse for deltagelse i et kartel.

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 Stefan Kobbernagel, kontorchef, stko@kfst.dk
+45 4171 5196 Maria Wegener-Petersen, specialkonsulent, mwp@kfst.dk
+45 4171 5079 Anita Vedsø Larsen, specialkonsulent, avl@kfst.dk
Du kan også sende en mail (til alle de tre nævnte mail-adresser).

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
• ”Lånepriser” hvor to eller flere konkurrenter ”låner” et tilbud og en pris til en konkurrent, så
konkurrenten ikke selv behøver at beregne et tilbud.
1

Karteller er forbudte
Kartelaftaler er grov økonomisk kriminalitet, der kan resultere i højere priser og færre
valgmuligheder for forbrugerne. Derfor er det at deltage i et kartel en meget alvorlig overtrædelse
af konkurrenceloven, der kan straffes med høje bøder og fængsel. Konkurrencebegrænsende
aftaler – og såkaldt samordnet praksis – mellem virksomheder er forbudte efter § 6 i
konkurrenceloven og artikel 101 i EUF-traktaten.

Virksomheder, der deltager i et kartel, kan straffes med bøder på over 20 mio. kr. I nogle sager kan
der dog være forhold, som trækker i formildende retning, og her kan bøderne være lavere.
Ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan også blive pålagt at betale bøder på op til
flere hundrede tusinde kroner. Derudover kan personer, der indgår i en kartelaftale eller opfordrer
til eller på anden måde medvirker til en kartelaftale, også blive straffet med fængsel.
Kartelvirksomhed kan i grove tilfælde straffes med halvandet års fængsel. Ved særligt skærpende
omstændigheder kan straffen stige til op til seks års fængsel.
Selvom en person eller en virksomhed har deltaget i et kartel, giver konkurrenceloven og
straffeloven mulighed for at opnå straflempelse og derved enten helt slippe for bøde- og/eller
fængselsstraf eller få bøden eller fængselsstraffen nedsat.

Hvad betyder straflempelse?
Straflempelse for deltagelse i et kartel er en samlet betegnelse for enten fritagelse for bødeog/eller fængselsstraf (tiltalefrafald) eller nedsættelse af bøde- og/eller fængselsstraf
(strafnedsættelse).
Fritagelse for bøde- og/eller fængselsstraf betyder, at der slet ikke rejses tiltale, dvs.
virksomheden og/eller den pågældende person bliver slet ikke straffet for at have deltaget i
kartellet (tiltalefrafald). Fritagelsen omfatter også et eventuelt særskilt krav om konfiskation. Det er
kun den første virksomhed/person, der søger om straflempelse, som helt kan blive fritaget for straf
– se mere herom nedenfor.
Nedsættelse af bødestraf betyder, at bøden til den pågældende virksomhed eller person bliver
nedsat (strafnedsættelse). Der kan også ske nedsættelse af et eventuelt særskilt krav om
konfiskation.
Nedsættelse af fængselsstraf betyder, at fængselsstraffen til den pågældende person bliver
nedsat på baggrund af en vurdering foretaget af domstolene (strafnedsættelse).
På det tidspunkt, hvor en person eller virksomhed søger om straflempelse, vil ansøgeren normalt
ikke vide, om der er andre ansøgere, herunder hvilken plads den pågældende har i køen af
ansøgere. Ansøgeren vil normalt heller ikke vide, hvorvidt en senere straf kan være bøde eller
fængsel.
Det er dog det samme ansøgningsskema, som skal anvendes i alle tilfælde, hvor en person eller
virksomhed ønsker at søge om straflempelse for deltagelse i et kartel.
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Hvorfor kan man søge om straflempelse?
Tilbuddet om straflempelse har til formål at lette afsløringen af karteller og at mindske lysten til
overhovedet at deltage i et kartel. Muligheden for straflempelse har en stor præventiv effekt. Det
giver en højere opdagelsesrisiko for karteldeltagere, da alle virksomheder har mulighed for at
henvende sig til myndighederne og give oplysninger om et kartel, de har deltaget i, og søge om
straflempelse.

Slip for bøde- og/eller fængselsstraf
Følgende betingelser skal være opfyldt for helt at slippe for bøde- og/eller fængselsstraf:

•

Ansøgeren er den første, som henvender sig til myndighederne om kartellet.

•

Ansøgeren skal give oplysninger om kartellet, som myndighederne ikke tidligere
har været i besiddelse af

•

Oplysningerne skal give myndighederne anledning til enten:
a) at foretage en kontrolundersøgelse, en ransagning eller indgive en
politianmeldelse
eller
b) at konstatere en overtrædelse af konkurrenceloven i form af et kartel, idet der
allerede har været foretaget en kontrolundersøgelse eller ransagning.

•

Ansøgeren skal samarbejde med myndighederne under hele sagens behandling.

•

Ansøgeren skal have bragt sin deltagelse i kartellet til ophør på det tidspunkt, hvor
der søges om fritagelse for straf.

•

Ansøgeren må ikke have tvunget andre til at deltage i kartellet.

Både virksomheder og personer kan søge om fritagelse for straf, Det centrale er, at ansøgeren er
den første, og at ansøgeren giver myndighederne oplysninger om et kartel, som ikke tidligere var
kendt.
På baggrund af ansøgerens oplysninger kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretage en
kontrolundersøgelse, eller Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet
(SØIK) kan foretage en ransagning hos karteldeltagerne.
Hvis en ansøger henvender sig til myndighederne på et tidspunkt, hvor der allerede har været
gennemført kontrolundersøgelser eller ransagninger af kartellet, er det stadig muligt at slippe helt
for straf. Da myndighederne i et sådant tilfælde allerede kender til kartellet, er det her et krav, at
ansøgeren giver oplysninger, som gør det muligt at konstatere en overtrædelse af
konkurrenceloven, som det ikke ville være muligt for myndighederne at konstatere uden de nye
oplysninger. Det betyder, at oplysningerne skal være meget mere detaljerede end de oplysninger,
som styrelsen eller SØIK eventuelt er kommet i besiddelse af via kontrolunderundersøgelsen eller
ransagningen. Betingelsen er fortsat, at ansøgeren er den første af karteldeltagerne, der
henvender sig, og at de andre krav er overholdt.
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Få bøde- og/eller fængselsstraffen nedsat
Hvis ansøgeren ikke er den første i et bestemt kartel, som henvender sig til myndighederne,
behandles ansøgningen automatisk som en ansøgning om strafnedsættelse. Det gælder, uanset
om den straf, der senere kan komme på tale for deltagelse i kartellet, er en bødestraf eller en
fængselsstraf. Der gælder dog lidt forskellige regler for nedsættelse af henholdsvis bøde- og
fængselsstraf. Reglerne gennemgås nedenfor.
Følgende betingelser skal være opfyldt for, at der kan gives strafnedsættelse for en bødestraf:

• De oplysninger, som ansøgeren giver om kartellet, skal indebære betydelig merværdi for
myndighederne i forhold til de oplysninger, som myndighederne allerede er i besiddelse af.
• Ansøgeren skal samarbejde med myndighederne under hele sagens behandling.
• Ansøgeren skal have bragt sin deltagelse i kartellet til ophør på det tidspunkt, hvor der
søges om strafnedsættelse.

• Ansøgeren må ikke have tvunget andre til at deltage i kartellet.

I disse tilfælde kender myndighederne allerede til kartellet. Det centrale er derfor, at ansøgeren
giver oplysninger om kartellet, som udgør en ”betydelig merværdi” i forhold til de oplysninger, som
myndighederne allerede er i besiddelse af. Med ”betydelig merværdi” menes, at oplysningerne har
en sådan kvalitet og detailrigdom, at de styrker mulighederne for at bevise kartellets eksistens.
Hvis der er tale om en ansøger, der er placeret som den anden i rækken af ansøgere, kan der
blive tale om en nedsættelse af bøden med 50 pct. af det beløb, som den pågældende ellers
kunne være blevet pålagt. Det forudsætter som nævnt, at ansøgerens oplysninger indebærer en
betydelig merværdi i forhold til de oplysninger, som myndighederne allerede har fået fra den første
ansøger. Denne situation omfatter også en ansøger, som oprindeligt havde søgt om fritagelse for
bødestraf, men hvor det viser sig, at den pågældende ikke er den første men derimod den anden
ansøger.
For den næste ansøger (nr. 3) kan strafnedsættelsen udgøre 30 pct., og for de efterfølgende kan
strafnedsættelserne være op til 20 pct. I hvert enkelt tilfælde er det et krav, at den enkelte ansøger
fremlægger oplysninger, der, set i forhold til de oplysninger, som myndighederne allerede er i
besiddelse af, repræsenterer en betydelig merværdi.
Hvis ansøgeren ikke er den første i et bestemt kartel, der henvender sig til myndighederne, og den
straf, der eventuelt kan komme på tale for deltagelsen i kartellet, er en fængselsstraf, er det op til
domstolene at afgøre, hvorvidt en medvirken til opklaring af sagen skal medføre en nedsættelse af
straffen.
Under sagens behandling ved domstolene vil anklagemyndigheden oplyse om ansøgerens
rækkefølge i køen af ansøgere. Anklagemyndigheden vil i den forbindelse gøre gældende, at dette
forhold bør indgå med betydelig vægt ved strafudmålingen. Ifølge forarbejderne til
konkurrenceloven bør domstolene ved udmålingen af fængselsstraffen skele til den ovennævnte
graduering af rabatmuligheder for bødestraf, således at der bliver en vis ensartethed i
gradueringen af nedsættelsen af henholdsvis bøde- og fængselsstraf.
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Praktiske forhold i ansøgningsprocessen
Ansøgningsprocessen omfatter en række praktiske forhold, der gennemgås nedenfor.
Hvem er omfattet af en ansøgning?
Når en person søger om straflempelse, gælder ansøgningen kun for den pågældende. En
ansøgning fra fx en ansat salgsmedarbejder i en virksomhed omfatter kun den ansatte
salgsmedarbejder – ikke virksomheden.
Når en ansøgning skal omfatte en virksomhed, skal den være indgivet af en person, der kan tegne
virksomheden – fx. en direktør – og den tegningsberettigede skal udtrykkeligt anføre, at det er
virksomheden, som søger om straflempelse.
En ansøgning fra en virksomhed omfatter automatisk alle
bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere og andre ansatte.

nuværende

og

tidligere

Hvis en ansøgning skal omfatte flere virksomheder i en koncern, skal det udtrykkeligt fremgå af
ansøgningen.
Kan en advokat søge om straflempelse på vegne af en klient?
Ansøgningsskemaet er udarbejdet på en sådan måde, at en advokat kan søge om straflempelse
på en persons eller en virksomheds vegne.
Hvad skal ansøgningen indeholde?
Ansøgningsskemaet kan hentes her:
https://www.kfst.dk/media/1595/ansoegning-straflempelse-2017.pdf
Det er dog ikke et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om straflempelse. Men
for at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan behandle en ansøgning, er det som minimum
nødvendigt, at styrelsen modtager følgende oplysninger:

• Navn og adresse på ansøgeren
• Navne og adresser på virksomheder, der har deltaget i kartellet
• De produkter, som kartellet har omfattet
• De geografiske markeder, som kartellet har omfattet
• Hvad kartellet har gået ud på (fx prisaftale eller markedsdeling)
• Hvor lang tid kartellet har varet
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Foreløbig ansøgning om straflempelse
Der er mulighed for at indgive en foreløbig ansøgning om straflempelse.
Med en foreløbig ansøgning kan ansøger i første omgang nøjes med at afgive følgende
oplysninger om kartellet:
•

En beskrivelse af den formodede overtrædelse af konkurrenceloven

•

De involverede parter i kartellet

•

Hvordan kartellet har fungeret i praksis, herunder hvordan parterne har
korresponderet/mødtes og dokumenteret deres aftaler, samt hvor denne dokumentation
kan findes

•

Det/de berørte produkter

•

Det/de berørte geografiske område

•

Varigheden af kartellet

•

Information om, hvorfor der søges om straflempelse

Den foreløbige ansøgning skal færdiggøres inden for en af myndighederne fastsat frist. Der kan fx
være tale om, at ansøgeren efterfølgende indleverer dokumentation for den påståede
overtrædelse af konkurrencelovgivningen, eller at ansøgeren efterfølgende dokumenterer den
præcise tidsmæssige eller geografiske udstrækning af overtrædelsen, såfremt dokumentationen
herfor ikke kunne tilvejebringes på tidspunktet for indgivelsen af den foreløbige ansøgning. Der kan
også være tale om, at myndigheden aftaler med ansøgeren, at bestemte dokumenter, der er
svære eller risikofyldte at fremskaffe, ikke behøver at blive indgivet sammen med ansøgningen,
men at ansøgeren i stedet fx kan give myndigheden oplysninger om, hvor disse dokumenter kan
findes under en efterfølgende kontrolundersøgelse eller ransagning.
Hvis den foreløbige ansøgning færdiggøres inden for fristen, anses ansøgningen for indgivet på
tidspunktet for indgivelse af den foreløbige ansøgning. Ansøgeren beholder dermed den plads i
køen, som vedkommende fik ved indgivelse af den foreløbige ansøgning.
Hvilken myndighed skal have ansøgningen?
En ansøgning skal indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Hvis Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) allerede har indledt
en straffesag om kartellet, dvs. at SØIK er i gang med at efterforske kartellet, eller at SØIK har rejst
sigtelse mod en virksomhed eller en person, kan ansøgningen tillige indgives til SØIK.
Hvis en ansøgning indgives til SØIK på et tidspunkt, hvor SØIK ikke allerede har startet en sag,
henviser SØIK ansøgeren til styrelsen. Ansøgningen gælder da først fra det tidspunkt, den er
registreret modtaget i styrelsen. Det sikreste er derfor altid at indgive en ansøgning til
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Hvilken måde er den bedste at indgive en ansøgning på?
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:
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+45 4171 5190 Stefan Kobbernagel, kontorchef, stko@kfst.dk
+45 4171 5196 Maria Wegener-Petersen, specialkonsulent, mwp@kfst.dk
+45 4171 5079 Anita Vedsø Larsen, specialkonsulent, avl@kfst.dk
Du kan også sende en mail (til alle de tre nævnte mail-adresser).
Er det muligt at søge om straflempelse under en kontrolundersøgelse eller en ransagning?
Ja. Myndighederne vil dog på dette tidspunkt allerede kende til kartellet. I givet fald skal der
afgives meget detaljerede oplysninger om kartellet for, at ansøgningen kan komme i betragtning.
Hvad gør man ved deltagelse i et kartel med virksomheder i andre EU-lande?
Ved deltagelse i et kartel med virksomheder fra andre EU-lande skal der søges om straflempelse i
alle de lande, som kartellet har dækket.
Hvis et kartel har omfattet tre eller færre EU-lande, bør der søges om straflempelse i hvert af de tre
EU-lande.
Hvis et kartel har omfattet mere end tre EU-lande, bør ansøgning om straflempelse stiles til EUKommissionen. Der er imidlertid ikke nogen garanti for, at Kommissionen kan behandle alle
kartelsager, hvor mere end tre EU-lande er involveret. Konkurrencemyndighederne i EU-landene 1
er derfor blevet enige om et system, hvor en karteldeltager, der har indgivet den fulde ansøgning til
EU-Kommissionen, for en sikkerheds skyld kan indgive en forkortet ansøgning til
konkurrencemyndighederne i andre relevante EU-lande. Sådan en ansøgning kaldes for en
summary application, og den træder i kraft i de lande, den er indgivet til, hvis EU-Kommissionen
beslutter ikke at behandle kartellet.
Skemaet til brug for indgivelse af en summary application kan findes her:
https://www.kfst.dk/media/1595/summary-applications-form-2017.pdf

1

EU-landene er (august 2017): Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland,
Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig.
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Ansøgerens rettigheder
Kan man tage en advokat med til møder i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen?
Ja, vi anbefaler faktisk, at man tager en advokat med til møder i Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen.
Er man sikret fortrolighed?
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udviser stor diskretion, når det kommer til ansøgninger om
straflempelse, og de medarbejdere, der arbejder med straflempelse har tavshedspligt.
Styrelsen kan dog ikke love anonymitet til en ansøger om straflempelse gennem et helt sagsforløb,
der begynder med en ansøgning om straflempelse.
Hvis en ansøgning om straflempelse og en eventuel efterfølgende kontrolundersøgelse fx. viser, at
der er sket en overtrædelse af konkurrenceloven, vil styrelsen overdrage sagen til Statsadvokaten
for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), og spørgsmålet om anonymitet
behandles herefter af SØIK.
Hvis der er tale om et kartel, der involverer deltagelse af virksomheder fra andre EU-lande, er
styrelsen desuden forpligtet til at underrette EU-Kommissionen og konkurrencemyndighederne i de
andre, relevante EU-lande om ansøgningen om straflempelse og ansøgerens identitet.
Desuden er styrelsen forpligtet til at offentliggøre domme og bødevedtagelser eller et resume
heraf, hvor der er idømt fængsels- eller bødestraf eller er vedtaget en bøde, og denne
offentliggørelse kan tillige indeholde navnet på ansøger om straflempelse. En sådan
offentliggørelse vil dog ske så lang tid efter, at der er indgivet ansøgning om straflempelse, at
identiteten på ansøgeren formentlig allerede er blevet kendt, fx under en retssag.

Ansøgerens pligter
Ansøgere om straflempelse har også nogle pligter.
Ansøgeren SKAL:
•

Være ophørt med at deltage i kartellet, når der indgives ansøgning om straflempelse.

•

Samarbejde loyalt, fuldt ud og effektivt under hele sagen.

•

Fremlægge alle oplysninger og alt bevismateriale om kartellet, som ansøgeren har adgang
til, kommer i besiddelse af og med rimelige midler kan fremskaffe.

•

På ethvert tidspunkt stå til rådighed med en hurtig besvarelse af spørgsmål fra
myndighederne.

Ansøgeren må IKKE:
• Give urigtige eller vildledende oplysninger, fortie faktiske forhold eller forvanske de
oplysninger, som gives.
•

Gøre de øvrige karteldeltagere opmærksomme på, at der er søgt om straflempelse (f.eks.
ved henvendelse til de andre deltagere eller gennem en pressemeddelelse). Dette gælder
dog kun indtil, at myndigheder har gjort de øvrige karteldeltagere bekendt med, at kartellet
bliver undersøgt fx ved en kontrolundersøgelse eller en ransagning.
8

Ansøgeren kan GODT:
• Indgive en ansøgning om straflempelse til konkurrencemyndighederne i andre lande – det
er ikke et brud på samarbejdsforpligtelsen.

Forløbet af en sag
Såfremt der rejses en sag om kartellet, kan et typisk forløb inddeles i følgende tre faser:

Fase 1
Sagen begynder ved, at der indgives en ansøgning om straflempelse til styrelsen. Ansøgeren skal
være ophørt med at deltage i kartellet, når ansøgningen indgives.
Der kan også indgives ansøgning til SØIK, hvis SØIK allerede har startet en sag (dvs. indledt en
strafferetlig efterforskning eller rejst sigtelse mod en person eller virksomhed).
Hvis en ansøgning indgives til SØIK på et tidspunkt, hvor SØIK ikke allerede har startet en sag,
henviser SØIK ansøgeren til styrelsen. Ansøgningen gælder da først fra det tidspunkt, hvor den er
registreret modtaget i styrelsen.
Ansøgeren får herefter en kvittering med dato og tidspunkt for modtagelsen af ansøgningen.
Styrelsen eller SØIK kan på baggrund af ansøgerens oplysninger foretage en kontrolundersøgelse
eller en ransagning. Hvis der allerede har været foretaget en kontrolundersøgelse eller en
ransagning, men ansøgeren stadig er den første, skal oplysningerne sætte styrelsen eller SØIK i
stand til at konstatere en overtrædelse af konkurrenceloven.
Hvis ansøgeren ikke er den første af karteldeltagerne, der giver oplysninger om kartellet, skal
oplysningerne i ansøgningen indebære en betydelig merværdi for styrelsen og SØIK. En
ansøgning om fritagelse for straf bliver automatisk til en ansøgning om nedsættelse af straf, hvis
ansøger ikke er den første, der ansøger om straflempelse.

Fase 2
Når det kan konstateres, at betingelserne for enten fritagelse for bøde- og/eller fængselsstraf eller
nedsættelse af bødestraf er opfyldt, får ansøgeren et foreløbigt tilsagn herom. Tilsagnet afgives
med forbehold for, at ansøgeren samarbejder under hele sagens videre forløb, og at der ikke
fremkommer oplysninger om, at ansøgeren har tvunget andre til at deltage i kartellet.
Et foreløbigt tilsagn afgives af den myndighed, der har modtaget en ansøgning om straflempelse.
En ansøger, der har søgt om straflempelse for deltagelse i et kartel, hvor fængsel eventuelt kan
komme på tale, men hvis ansøgning ikke er den første i rækken af straflempelsesansøgninger, kan
ikke få tiltalefrafald for fængsel. Derved er ansøgningen en ansøgning om nedsættelse af en
eventuel fængselsstraf. Spørgsmålet om nedsættelse af en eventuel fængselsstraf kan først
afgøres, når sagen kommer for en domstol, og ansøgeren får derfor ikke et foreløbigt tilsagn i
disse tilfælde.
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Fase 3
Hvis ansøgeren opfylder betingelserne for fritagelse for bøde- og/eller fængselsstraf, vil
ansøgeren få meddelelse herom fra SØIK i form af et tiltalefrafald. Styrelsen har ikke kompetence
til at give et tiltalefrafald. Tiltalefrafaldet vil dog i de fleste tilfælde først blive afgivet, når sagerne
mod de øvrige karteldeltagere er afgjort ved domstolene.
Straffesagerne mod de øvrige karteldeltagere afgøres af domstolene.
Hvis ansøgeren har søgt om strafnedsættelse for bøde, vil sagen mod ansøgeren herefter kunne
afsluttes med et bødeforlæg eller en vedtagelse af en bøde for en domstol.
Et bødeforelæg indebærer, at ansøgeren – uden at en domstol er involveret – betaler den bøde,
som enten styrelsen eller SØIK angiver, at ansøgeren skal betale. Det forudsætter dog, at
ansøgeren erklærer sig skyldig i karteldeltagelse og er enig i, at sagen skal afgøres på denne
måde. I den bøde, som ansøgeren skal betale, er der taget højde for, om ansøgeren skal have en
strafnedsættelse på 50 pct., 30 pct. eller op til 20 pct. alt efter hvilket nummer ansøgeren er i
rækkefølgen af ansøgere.
Hvis ansøgeren ønsker, at det er en domstol, som udmåler bøden, kan det også ske, hvis
ansøgeren erklærer sig skyldig, og domstolen godkender skyldserklæringen.
Hvis styrelsen eller SØIK undervejs i behandlingen af en sag vurderer, at ansøgningen ikke vil
kunne overgå til næste fase, er det ensbetydende med, at en eller flere af betingelserne ikke er
opfyldt, og ansøgeren vil ikke kunne opnå straflempelse for at have deltaget i et kartel.
Sager om fængselsstraf afgøres altid af domstolene. I tilfælde, hvor ansøgeren har søgt om
strafnedsættelse for fængsel, vil sagen derfor skulle afgøres af en domstol.

Spørgsmål og svar om straflempelse
I det følgende svarer vi på nogle spørgsmål, som ikke allerede er behandlet ovenfor. Konkurrenceog Forbrugerstyrelsen besvarer meget gerne yderligere spørgsmål, der ikke måtte være behandlet
nedenfor.
Er der tidspunkter, hvor det kan være særligt relevant at søge om straflempelse?
Hvis man har deltaget i et kartel, bør man altid overveje at søge om straflempelse. Hvis man som
køber af en virksomhed kommer i besiddelse af materiale, der kunne tyde på, at den virksomhed,
som man er ved at købe, har deltaget i kartelaktiviteter, kan det være en anledning til at søge om
straflempelse. Det samme kan være tilfældet, hvis man som ny direktør, bestyrelsesmedlem eller
medarbejder bliver opmærksom på aktiviteter i virksomheden, der tyder på deltagelse i et kartel.
Hvis styrelsen eller SØIK er i gang med en kontrolundersøgelse eller ransagning i en virksomhed,
kan det være relevant at søge om straflempelse, hvis man faktisk har deltaget i et kartel.
Hvis bestyrelsen for en virksomhed bliver gjort bekendt med, at en tidligere direktør for
virksomheden har deltaget i et kartel, vil det også være relevant at søge om straflempelse.
Kan man godt opnå straflempelse, selv om man har været initiativtager til et kartel?
Ja, det er muligt at opnå straflempelse, selvom man har været initiativtager til kartellet eller spillet
en ledende rolle heri. Som ansøger skal man dog være opmærksom på, at der kan være
forskellige regler om dette i andre EU-lande.
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Kan man også få straflempelse for at have aftalt bindende videresalgspriser eller for at have
misbrugt en dominerende stilling?
Nej. Straflempelse kan kun opnås for kartelaftaler, dvs. aftaler mellem konkurrenter, der
begrænser konkurrencen.
Mister man muligheden for straflempelse, hvis en tidligere ansat modarbejder
undersøgelserne af kartellet?
Nej. En virksomhed, der har søgt om straflempelse, mister ikke muligheden, fordi en tidligere ansat
modarbejder myndighedernes undersøgelser af et kartel. Virksomheden har jo ikke længere
instruktionsbeføjelser over for den pågældende.

Kan man trække en ansøgning tilbage?
Det er muligt at tilkendegive over for styrelsen, at man ikke ønsker at opretholde en ansøgning om
straflempelse. Man skal dog som ansøger være opmærksom på, at styrelsen beholder de
oplysninger og dokumenter mv., som ansøgeren allerede har afleveret og har mulighed for at
arbejde videre med sagen alligevel.
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