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CMP Nedrivning ApS (tidligere A/S), 
og er tiltalt for 

!.. 

CMP Nedrivning ApS (tidligere AIS) 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23 stk. 1 nr. 1 jf stk. 4 jf § 6 stk. 
1 jf stk. 3 
ved i perioden fra den 22. september 2011 til den 30. september 2011 
forsætligt eller groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis 
mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte 
havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet 

på vegne af tiltalte i forbindelse med Søndergaard Nedrivning A/S' 
afgivelse af tilbud den 30. september 2011 stort eksklusive moms kr. 
på underentreprisen "nedrivningsarbejder" till hovedentreprenør Otto P. 
Nedergaard A/S på projektet "Kongevejen 403 , 2840 Holte" med 

fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S, hvis sag 
behandles særskilt, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for 
underentreprisen. 

2.

CMP Nedrivning ApS (tidligere AIS) 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23 . stk. 1. nr. 1. jf stk. 4. jf § 6. stk. 



1 jf stk. 3 
ved i perioden fra den 13 . december 2011 til den 3. januar 2012 forsætligt 
eller groft uagtsomt at have indgået aftaler elller samordnet praksis mellem 
virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til 
formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på 
vegne af tiltalte i forbindelse med Søndergaard Nedrivning A/S' afgivelse af 
tilbud den 2. januar 2012 stort eksklusive moms kr. på 
underentreprisen "nedrivningsarbejde" til hovedentreprenør Christiansen og 
Essenbæk A/S på projektet "Borgergade 30-42" med 
fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S, hvis sag behandles 
særskilt, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for 
underentreprisen. 

3.

CMP Nedrivning ApS (tidligere AIS) 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23. stk. 1. nr. 1. jf stk. 4. jf § 6. stk. 
1. jf stk. 3. 
ved i perioden fra den 12 . januar 2012 til den 7. februar 2012 forsætligt eller 
groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem 
virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til 
formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på 
vegne af tiltalte i forbindelse med Søndergaard Nedrivning A/S' afgivelse af 
tilbud den 6. februar 2012 stort eksklusive moms kr. på 
underentreprisen "nedrivningsarbejder" til hovedentreprenørerne Einar 
Kornerup A/S, Hoffinann A/S og Enemærke & Petersen A/S på projektet 
"Rosenvænget, Frederikssund etape 2" med fra 
underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S , hvis sag behandles særskilt, 
udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

4.

CMP Nedrivning ApS (tidligere AIS) 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23 stk. 1 nr. 1 jf stk. 4 jf § 6 stk. 
1 jf stk. 3 
ved i perioden fra den 22 . marts 2012 til den 13 . april 2012 forsætligt eller 
groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem 
virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til 
formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på vegne 
af tiltalte i forbindelse med ' afgivelse af tilbud den 13 . 
april 2012 stort eksklusive moms kr. på underentreprisen 
"nedbrydnings entreprise" til hovedentreprenør MT Højgaard A/S og 
Søndergaard Nedrivning A/S ' afgivelse af tilbud den 13 . april 2012 stort 
eksklusive moms kr. på underentreprisen "opbrydningsarbejder" 
til hovedentreprenørerne Christiansen & Essenbæk A/S og MT Højgaard A/S 
på projektet "Mønbroen, Entreprise 1" med fra 



underentreprenør og fra 
underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S, hvis sager behandles 
særskilt, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for 
underentreprisen. 

5.

CMP Nedrivning ApS (tidligere AIS) 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23. stk. 1. nr. 1. jf stk. 4. jf § 6. stk. 
1. jf stk. 3. 
ved i perioden fra den 15. juni 2012 til den 29. juni 2012 forsætligt eller groft 
uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem 
virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til 
formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på vegne 
af tiltalte i forbindelse med Søndergaard Nedrivning A/S ' afgivelse af tilbud 
den 29. juni 2012 stort eksklusive moms kr. på underentreprisen 
"nedrivningsarbejder" til hovedentreprenør Hoffmann A/S på projektet 
"Psykiatrisk Center Nordsjælland P-kælder" med fra 
underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S, hvis sag behandles særskilt, 
udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

6.

CMP Nedrivning ApS (tidligere AIS) 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23 stk. 1 nr. 1 jf stk. 4 jf § 6 stk. 
1 jf stk. 3 
ved i perioden fra den 13 . juni 2012 til den 2. august 2012 forsætligt eller 
groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem 
virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til 
formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på 
vegne af tiltalte i forbindelse med Søndergaard Nedrivning A/S ' afgivelse af 
tilbud den 2. august 2012 stort eksklusive moms kr. på 
underentreprisen "nedbrydning mv." til hovedentreprenør Christiansen & 
Essenbæk A/S på projektet "Allegården - Kastrup - Nye altaner" med 

fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S, 
hvis sag behandles særskilt, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår 
for underentreprisen. 

7.

CMP Nedrivning ApS (tidligere AIS) 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23 . stk. 1. nr. 1. jf stk. 4. jf § 6. stk. 
1. jf stk. 3. 
ved i perioden fra den 11. juli 2012 til den 14. august 2012 forsætligt eller 
groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem 



virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til 
formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på vegne 
af tiltalte i forbindelse med Søndergaard Nedrivning A/S' afgivelse af tilbud 
den 14. august 2012 stort eksklusive moms kr. på underentreprisen 
"nedrivningsarbejder" til hovedentreprenør NCC Construction Danmark A/S 
på projektet "Fredensborg Forsyning - 4 pumpestationer" med 

fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S, hvis sag 
behandles særskilt, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for 
underentreprisen. 

8.

CMP Nedrivning ApS (tidligere AIS) 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23. stk. 1. nr. 1. jf stk. 4. jf § 6. stk. 
1. jf stk. 3. 
ved i perioden fra den 5. juli 2012 til den 17 .. august 2012 forsætligt eller 
groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem 
virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til 
formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på 
vegne af tiltalte i forbindelse med Søndergaard Nedrivning A/S ' afgivelse af 
tilbud den 17. august 2012 stort eksklusive moms kr. på 
underentreprisen "nedrivningsarbejder" til hovedentreprenør Einar Komerup 
A/S på projektet "Kollektivhuset - Ombygning af 10. og 11. sal" med 

fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S, 
hvis sag behandles særskilt, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår 
for underentreprisen. 

9.

CMP Nedrivning ApS (tidligere AIS) 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23 stk. 1 nr. 1 jf stk. 4 jf § 6 stk. 
1 jf stk. 3 
ved i perioden fra den 13 . november 2012 til den 6. december 2012 
forsætligt eller groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis 
mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte 
havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet 

på vegne af tiltalte i forbindelse med Søndergaard Nedrivning A/S' 
afgivelse af tilbud den 6. december 2012 stort eksklusive moms kr. 
på underentreprisen "nedrivningsarbejder" til hovedentreprenør Hoffmann Al 
S på projektet "Nyrupsgade 34-36 - renoverilng kælderkonstruktion" med 

fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S, 
hvis sag behandles særskilt, udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår 
for underentreprisen. 

10.



CMP Nedrivning ApS (tidligere AIS) 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23 stk. 1 nr. 1 jf stk. 4 jf § 6 stk. 
1. jf stk. 3. 
ved i perioden fra den 4. februar 2013 til den 14. februar 2013 forsætligt eller 
groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem 
virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til 
formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på vegne 
af tiltalte i forbindelse med Søndergaard Nedrivning A/S' afgivelse af tilbud 
den 14. februar 2013 stort eksklusive moms kr. på underentreprisen 
"nedrivningsarbejder" til hovedentreprenør Christiansen & Essenbæk A/S på 
projektet "Sydskolens Svømmehal" med fra 
underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S, hvis sag behandles særskilt, 
udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

11.

CMP Nedrivning ApS (tidligere AIS) 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23. stk. 1. nr. 1. jf stk. 4. jf. § 6. stk. 1. 
jf stk. 3. 
ved i perioden fra den 8. oktober 2013 til den 11. oktober 2013 forsætligt 
eller groft uagtsomt at have indgået aftaler elller samordnet praksis mellem 
virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde til 
formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet på vegne 
af tiltalte i forbindelse med tiltaltes indgivelse af tilbud den 9. oktober 2013 
stort eksklusive moms kr. på underentreprisen 
"nedrivningsarbejder" til hovedentreprenør Aarsleff Rail A/S på projektet 
"Nørreport Metro station - Ny elevator" med fra 
underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om 
priser og andre vilkår for underentreprisen. 

12.

overtrædelse af konkurrencelovens § 23 stk. 1 nr. 1 jf § 6 stk. 1 jf stk. 
3 jf straffelovens § 23 stk. 1 
ved i de i forhold 1 til 11 beskrevne perioder i sin egenskab af direktør for 
CMP Nedrivning A/S under de i forhold 1 til 11 beskrevne omstændigheder 
forsætligt eller groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd at have 
medvirket til, at virksomheden CMP Nedrivning A/S indgik aftaler, 
samordnet praksis eller vedtagelse mellem virksomheder i samme 
omsætningsled om priser, avancer eller lignende for salget eller videresalget 
af varer eller tjenesteydelser, opdeling af markeder eller kunder eller 
koordinering af bud, der direkte eller indirekte havde til formål at begrænse 
konkurrencen, idet tiltalte vidste eller burde have vidst, at der var udvekslet 
oplysninger om priser og andre vilkår for indgivelse af virksomhedens tilbud. 



13.

overtrædelse af konkurrencelovens § 23. stk. 1. nr. 1. jf § 6. stk. 1. jf stk. 
3. jf straffelovens § 23. stk. 1. 
ved i de i forhold 4, 5, 7, 10 og 11 beskrevne perioder i sin egenskab af 
ledende medarbejder hos CMP Nedrivning A/S under de i forhold 4, 5, 7, 10 
og 11 beskrevne omstændigheder forsætligt eller groft uagtsomt ved 
tilskyndelse, råd eller dåd at have medvirket til at virksomheden CMP 
Nedrivning A/S indgik aftaler, samordnet prnksis eller vedtagelse mellem 
virksomheder i samme omsætningsled om priser, avancer eller lignende for 
salget eller videresalget af varer eller tjenesteydelser, opdeling af markeder 
eller kunder eller koordinering af bud, der direkte eller indirekte havde til 
formål at begrænse konkurrencen. 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at de tiltalte dømmes efter 
anklageskriftet, således at CMP Nedrivning ApS (tidligere A/S) idømmes en 
bøde på ikke under 4,9 mio . kr. , og og 

idømmes hver en bøde på ikke under 125.000 kr. 

De tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse: , subsidiært rettens mildeste 
dom. 

Der er af givet forklaring af de tiltalte 
og . Der er endvidere afgivet forklaring af vidnerne 

og 

Tiltalte, , har forklaret, at CMP 
Nedrivning ApS er et nedrivningsfirma, som var specialiseret i nedrivning af 
broer og betonkonstruktioner og i at foretage sprængninger. Selskabet 
udførte alle typer opgaver. Selskabet arbejdede for hovedentreprenører, som 
ville have udført nedrivning. CMP har også været underentreprenør for 
konkurrenter. Hvis en underentreprenør eksempelvis havde en opgave med 
sprængning, som de ikke selv kunne udføre, kunne CMP få opgaven. CMP 
arbejdede ikke for nogen bestemt. 

CMP Nedrivning ApS eksisterer stadigvæk men i lille målestok. Selskabet er 
ikke aktivt mere. Selskabets aktiviteter stoppede for 1-2 år siden. Selskabet 



havde tidligere mellem 10-20 ansatte. Nok nærmere 10 end 20 ansatte . I 
perioden 2011-2013 var de ledende medarbejdere. De regnede hver især 
selv deres opgaver og udførte dem. De havde hver deres niche. De 
ledende medarbejdere var . At regne 
opgaver vil sige at udarbejde tilbud. De resterende ansatte i selskabet var 
arbejdsmænd, som altid var ude i marken og arbejde. 

Selskabet havde en bygning med kontorer. Selskabet havde lager et andet 
sted. De var 3-4 funktionærer, som sad på et kontor på ca. 40 m2, så de sad 
tæt sammen. 

Tiltalte var holdt ikke opsyn med de 
andre på kontoret. De regnede hver især selv deres sager. De kunne 
sagtens tale om beregningerne. Der var ingen regel om, at tilbud over en vis 
sum skulle godkendes 

Tiltalte kender Søndergaard Nedrivning A/S. kender 
i arbejdsregi. De mødtes ikke bortset fra, hvis de havde en 

opgave. CMP arbejdede for Søndergaard Nedrivning. De havde kontakt over 
telefonen. Tiltalte havde ikke så meget kontakt til Søndergaard Nedrivning, 
men det kunne ske, at ringede og bad om et tilbud på 
en sag. 

Tiltalte kender , men har ikke haft kontakt til pr. 
telefon eller været til møder med 

CMP har udført en del arbejde for Søndergaard Nedrivning. Der har været 
tale om, at CMP blev hyret af Søndergaard Nedrivning til at tage sig af en 
bro eller betonarbejder. CMP har udført delelementer af en opgave, som 
Søndergaard Nedrivning havde. 

Forevist faktura af 31. juli 2005 på kr. fra CMP til Søndergaard 
Nedrivning har tiltalte forklaret, at leje af gravemaskiner sagtens kunne være 
en opgave, CMP bistod Søndergaard Nedrivning med. viser, at det er 

, der har forestået denne opgave. 

Forevist faktura af 29. august 2005 på kr. fra CMP til Søndergaard 
Nedrivning har tiltalte forklaret, at ikke husker, hvad arbejdet gik ud på, 
men det drejer sig om udlejning af en maskine med en mand. Der er således 
ikke tale om udlejning af kun maskinen. 

Forevist faktura af 30. august 2005 på kr. fra CMP til 
Søndergaard Nedrivning har tiltalte forklaret , at CMP også udlejede 
maskiner med mand som deludføring af en opgave. 



Forevist faktura af 31. juli 2008 på kr. fra CMP til Søndergaard 
Nedrivning har tiltalte forklaret, at de nok har hjulpet Søndergaard 
Nedrivning med asbestsanering  i lufthavnen. Initialerne er 
medarbejderen 

Søndergaard Nedrivning har også arbejdet for CMP Nedrivning. 
Søndergaard Nedrivning har ligeledes hjulpet CMP med delopgaver. De har 
fx hjulpet CMP, når CMP har hugget broer ned. Baggrunden har været 
eksempelvis, at arbejdet har skullet udføres på en weekend, og så har der 
været brug for ekstra kræfter i forhold til det, CMP har kunnet stille med. 
Der kan både have været tale om, at CMP ikke selv havde kapacitet, eller at 
CMP har været under tidspres. 

CMP har ikke lånt deres priser ud til andre selskaber. har ikke før hørt 
om lånepriser. Det tilbud, CMP har sendt til en hovedentreprenør, har CMP 
ikke sendt til en anden underentreprenør som en tjeneste, fordi den anden 
underentreprenør ikke har kunne nå at beregne deres tilbud. har masser 
af gange givet et tilbud til en anden underentreprenør, fordi denne har bedt 
om at få udført en opgave af CMP som underentreprenør. Tiltalte har ikke 
delt priser med andre ligestillede konkurrerende underentreprenører for at 
hjælpe dem. Tiltalte har kun afgivet tilbud som underentreprenør. har 
ikke kendskab til, at lånepriser har fundet sted i nedrivningsbranchen. 

Tildelingskriteriet for at vinde et udbud på en nedrivningsopgave kunne være 
mange ting, men prisen er nok en væsentlig faktor. 

CMP var særlig god til beton, sprængninger, skorstene og siloer. 80 % af 
deres arbejde bestod af sådan noget. 

Tiltalte var mest ude - var næsten aldrig hjemme. CMP 
kunne ikke byde ind på alt, men de kunne lave næsten alle typer af arbejde. 
Det har været naturligt at samarbejde med andre nedrivere. Meget få i 
Danmark kan lave sprængninger. Søndergaard Nedrivning laver ikke 
sprængnmger. 

De fremlagte fakturaer er dem, har kunnet finde. Der er flere, men det 
var dem, kunne finde på computeren. 

Forevist forsvarerens bilag A har tiltalte forklaret , at en bygherre typisk 
sender et udbud til 2-5 hovedentreprenører, som sender delpriser til 
underentreprenører, fx elektrikere, tømrere, nedrivere m.v. 
Hovedentreprenøren kan jo ikke selv løse alle opgaverne, så derfor sender 
hovedentreprenøren udbuddet i videre udbud til underentreprenører. 
Hovedentreprenøren sender eksempelvis nedrivningsopgaven i udbud til 2-5 
nedrivere med henblik på at indhente deres tilbud. Hovedentreprenøren 
indhenter tilsvarende tilbud fra mange andre grupper, fx tømrere. 



Hovedentreprenøren skal ud fra de indkomne tilbud, fastsætte det bedste 
tilbud til bygherren. Bygherren vælger kun hovedentreprenøren, ikke 
underentreprenørerne. Hovedentreprenøren vælger underentreprenørerne ved 
at sammenholde tilbuddene fra underentreprenørerne. Det er sjældent den 
pris, underentreprenøren giver, som opgaven løses til. Prisen bliver ofte 
forhandlet igen. Når tiltalte lukker en aftale med hovedentreprenøren, har de 
i 9 ud af 10 tilfælde genforhandlet tilbuddet med hovedentreprenøren. 

Når de udførte opgaver, arbejdede de mest for hovedentreprenører, ikke for 
andre underentreprenører. CMP havde mest faste kunder. Det meste af det 
arbejde, CMP udførte, havde slet ikke været igennem udbud. CMP blev 
kontaktet, når en hovedentreprenør havde en opgave uden, at CMP havde 
været igennem en tilbudsfase. Der var også andre nedrivningsfirmaer, der 
arbejdede for CMP på en delopgave, men det kunne også være på hele 
opgaven. 

Som regel fik CMP et projekt og ikke bidder af et projekt. Den samlede 
entreprisesum for Nørreport var vistnok kr. , men husker det 
ikke, for det er , der har beregnet. Der kom hele tiden 
tillægsting. 

I tilbuddet er der en prisliste, som skulle udfyldes. En hovedentreprenør 
kunne godt vælge at sætte CMP til en nedrivningsopgave og et andet selskab 
til en anden nedrivningsopgave. Det er atypisk, men det kunne godt ske. 

CMP afgav tilbud på et år. I sjældne tilfælde er der tale om et tilbud 
eksklusivt til en hovedentreprenør. Oftest gav CMP tilbud til 2-3 
hovedentreprenører ad gangen. CMP gav også tilbud til en anden 
underentreprenør, hvis denne spurgte. CMP fik % af de tilbud hjem, 
som de regnede på. CMP gav den samme beregning på alle tilbud, men der 
kunne godt være noget særligt i forhold til en hovedentreprenør. 

De fleste af sagerne i henhold til de fremlagte fakturaer er udført af 
, så tiltalte husker ikke opgaverne nærmere. Hvis det var en 

sprængningsopgave, kunne CMP have løst det hele. Man kan godt forestille 
sig, at Søndergaard Nedrivning havde en større opgave, og at CMP blev bedt 
om at løse en del af opgaven. 

Tiltalte sendte altid det samme tilbud af sted. Det kunne være, at CMP lige 
havde afgivet tilbud til en hovedentreprenør og blev bedt om at give tilbud til 
en anden. Tiltalte har ikke lånt priser ud til andre. Når sendte et tilbud til 
en anden, vidste ikke, at modtageren ville bruge tiltaltes beregning til 
selv at af give et tilbud. 

CMP er ikke aktivt i dag. Der er ingen opgaver i selskabet, og CMP byder 
ikke på opgaver. 



Vedrørende forhold 1 har tiltalte forklaret , at ikke husker denne opgave. 
kan ikke huske, at har afgivet dette tilbud. er tiltalte. 

er en tilbudsberegner hos Otto P. Nedergaard A/S. 

havde bedt tiltalte om et tilbud, og så sendte det. 
spurgte, om de kendte Kongevejen 403. Tiltalte går ud 

fra, at det var med henblik på, at CMP skulle udføre hele arbejdet på 
Kongevejen 403. Tiltalte vidste ikke, hvem Søndergaard Nedrivning ville 
af give tilbud til. 

Tiltalte var ikke klar over, at Søndergaard Nedrivning ville afgive tilbud til 
Otto P. Nedergaard A/S, da tiltalte sendte tilbuddet. Det var ikke CMP, der 
udførte opgaven. ved ikke, hvem der gjorde. Der vil typisk være andre, 
der har givet tilbud på opgaven. 

Vedrørende forhold 2 har tiltalte forklaret , at husker dette tilbud. Det 
handler om, at der skulle nedrives en rampe til en p-kælder. husker 
denne sag, fordi CMP udførte arbejdet for Christiansen & Essenbæk A/S, der 
som hovedentreprenør fik opgaven. husker ikke, at der var noget særligt 
ved denne opgave. CMP udførte opgaven direkte for Christiansen & 
Essenbæk A/S. 

Tiltalte sendte en mail til den 23. december 2011 , fordi 
bad om et tilbud på sagen. Tiltalte sendte hele 

tilbudslisten, fordi bad om hele tilbudslisten. Tiltalte gik 
ud fra, at CMP eventuelt skulle udføre hele nedrivningsopgaven. 
Søndergaard Nedrivning kunne både lægge på og trække fra i sin pris. Det er 
sket, at de også har trukket fra i prisen. 

På en sådan sag kunne tiltalte være blevet bedt om at løse en delopgave. 
CMP udførte opgaven til kr. CMP bød kr. , så de må være 
blevet enige om en lavere pris efterfølgende. Hovedentreprenøren er nok 
kommet tilbage til og bedt om en anden pris. 

Vedrørende forhold 3 har tiltalte forklaret , at ikke husker udbudsbrevet, 
men kan svagt huske udbuddet. 

Rosenvænget drejede sig om renovering af boligblokke. husker ikke, 
hvad CMPs opgave bestod i, men det ville typisk have været renovering af 
badeværelser m.v. CMP fik ikke opgaven. 

husker ikke brevet til Hoffinann A/S. CMP afgav årligt rigtig mange 
tilbud, så kan ikke huske alle sager. Det er korrekt, at det er det samme 
tilbud, som blev afgivet til Enemærke & Petersen A/S. husker ikke, 
hvilken hovedentreprenør, der vandt udbuddet. 

Tiltalte videresendte tilbudslisten, fordi ringede og 
spurgte om et tilbud på sagen. De har nok drøftet forbehold og hvad der 



ellers har været over telefonen. går ud fra, at det er, fordi CMP skulle 
udføre hele opgaven. Det var forventning. 

sendte et tilbud til Einar Komerup A/S vedrørende Rosenvænget etape 2. 

vidste ikke, hvem Søndergaard Nedrivning ville byde til. Det havde de 
ikke talt om i forbindelse med, at bad om et tilbud fra 
tiltalte. Tiltalte kan ikke svare på, hvordan Søndergaard Nedrivning ville 
kunne konkurrere, når tiltalte sendte en tilbudsliste . Dette gælder for alle 
forholdene. 

Tiltalte ved ikke, hvad Søndergaard Nedrivning gjorde med de tilbud, tiltalte 
sendte til dem. 

og er nedrivningsfirmaer. Tiltalte ved 
ikke, hvem der vandt opgaven. går ud fra, at en anden har givet en bedre 
pns, men fik aldrig nogen feedback på dette. CMP udførte ikke opgaven. 

Normalt var det sådan, at ringede og bad om et tilbud, 
men husker ikke de enkelte telefonsamtaler .

Vedrørende forhold 4 har tiltalte forklaret , at husker udbuddet, men 
CMP fik ikke opgaven. Det var typisk bro- og betonarbejde med eventuel 
sprængning, og det var derfor , der beregnede opgaven. 

Det er ikke tiltalte, der har udarbejdet tilbudsbrevet, og husker ikke at 
have talt med om det. husker ikke, hvad de bød på 
opgaven. 

Tiltalte husker ikke tilbuddet vedrørende Mønbroen, og har ikke talt med 
om det. 

hos Tiltalte gik ud 
fra, at ville have et tilbud på sagen, fordi CMP skulle 
udføre arbejdet. Tiltalte går ikke ud fra, at de t var, fordi 
ville se CMPs tilbudsliste. Foreholdt, at tiltalte i mailen oplyser "Vi byder til 
MTH", forklarede tiltalte, at dette har ikke set før. Tiltalte mener ikke, 

svarede . Tiltalte har bedt om at 
sende et tilbud til 

Tiltalte husker ikke, om bad om at sende dette. 
ved ikke, hvorfor det er sendt til både og 

, men sidstnævnte har nok også bedt om en pris. Det er blevet 
sendt med henblik på, at CMP skulle udføre opgaven. Man kan se ud af 
tilbudslisten, at der lå sprængningsarbejde i de t. Man kan ikke decideret se, 
at det er tale om sprængning, men man kan se forskellen i tilbudslisterne. 



CMP tilbød noget mere, end de andre gjorde. CMPs tilbud lå på over 
kr., fordi CMPs tilbud muligvis også indeholdt noget sprængning. 

Tiltalte svarede ikke på mailen af 4. april 2012 fra 
mener ikke, at sendte mailen videre til . Foreholdt, at 
der er sendt et tilbud til også har tiltalte forklaret, at 

må have henvendt sig til og bedt om 
et tilbud. 

Hovedentreprenørerne går op tilbudsfristen forhold til 
underentreprenørerne. Man kan godt være ude, hvis man som 
underentreprenør ikke overholder fristen. Har underentreprenøren imidlertid 
en god pris, kan man muligvis komme ind igen. Manglende overholdelse af 
tilbudsfristen afskærer altså ikke nødvendigvis en underentreprenør i at fil 
opgaven. 

Foreholdt, at CMPs tilbud var på over kr. , og at Søndergaard 
Nedrivning bød lidt over kr. , har tiltalte forklaret, at ikke kan 
svare på, hvad Søndergaard Nedrivning har budt på, men CMP har nok haft 
nogle ydelser med i deres tilbud, som Søndergaard Nedrivning ikke har haft. 

Vedrørende forhold 5 har tiltalte forklaret , at ikke husker, om CMP bød 
på opgaven. Psykiatrisk Center Nordsjælland siger ikke noget. 

Vedrørende forhold 6 har tiltalte forklaret , at ikke husker dette udbud, 
men mener, det er der har regnet på det. CMP vandt ikke opgaven. 

husker ikke, hvilken entreprenør, der vandt opgaven på noget niveau. 

sendte mailen af 1. august 2012, fordi har spurgt 
om en pris. De talte ikke om, hvem der skulle bydes til. Nogle gange sendtes 
følgebrevet, hvori forbeholdene er anført. Adspurgt, hvorfor tiltalte ikke 
rettede brevhovedet til, da det efter tiltaltes forklaring var et reelt tilbud til 
Søndergaard Nedrivning, har tiltalte forklaret , at det var, fordi tiltalte typisk 
ikke var hjemme ved computeren, så har bare videresendt tilbuddet på 
sin telefon. kunne sagtens have gjort det samme i forhold til 
hovedentreprenøren. Det er sket masser af gange. Hvis hovedentreprenørens 
navn fremgår af brevet til er det fordi havde travlt 
med noget andet og bare skulle sende det hurtilgt. En hovedentreprenør, der 
ringede den sidste dag, ville også bare fil det tilsendt sådan her. vidste 
ikke, at Søndergaard Nedrivning ville byde til Christiansen & Essenbæk A/S. 

Vedrørende forhold 7 har tiltalte forklaret, at · ikke husker denne sag. 
husker ikke, om CMP vandt udbuddet. Det tror ikke, for så ville det sige 

noget. 

Tiltalte har ikke talt med om dette udbud. 

Tiltalte kender ikke noget til mailen af 1. august 2012 fra 



ved ikke, hvad der menes med "Det havde jeg næsten glemt". CMP er 
nok blevet spurgt om at give en pris på det, og så fremsender de her et 
tilbud. husker ikke, hvem der udførte opgaven. 

Vedrørende forhold 8 har tiltalte forklaret, at var den ene 
af de der regnede tilbud for CMP. 

Det var tiltalte, at regnede tilbuddet vedrørende Kollektivhuset. Der skulle 
fjernes to etager. CMP vandt ikke opgaven. Det var Einar Komerup A/S, der 
vandt opgaven som hovedentreprenør, og det var nedrivningsfirmaet 

, der vandt nedrivningsopgaven. 

Tiltalte sendte mailen af 17. august 2012, kl. 9.42 , til 
fordi havde bedt om et tilbud. oplyste, at har 
rettet i tilbudslisten, fordi CMP havde tilbudt nogle flere ting, som var 
skrevet ind i tilbudslisten. Følgebrevet til var brevet til 
Einar Komerup A/S, som tiltalte nok har sendt videre, fordi havde travlt. 

Vedrørende forhold 9 har tiltalte forklaret , at han ikke husker brevet af 4. 
december 2012 til Hoffinann A/S. husker ikke, om CMP bød på 
opgaven, og om CMP fik opgaven. går ikke ud fra, at CMP fik 
opgaven, men husker det ikke. husker som regel de opgaver, CMP 
har vundet. 

Det ser ud til at være tiltalte, der sendte mailen af 5. december 2012 , men 
husker det ikke. sendte den nok, fordi ringede 

og bad om det. 

Vedrørende forhold 10 har tiltalte forklaret, at ikke husker dette arbejde. 
ved ikke, om CMP vandt dette udbud. husker ikke, hvad det 

nærmere handlede om, men når det er en svømmehal, er det som regel noget 
med beton. 

Tiltalte ved ikke, hvorfor sendte dette til 
, men det må havde gjort, fordi bad 

om det. Tiltalte har ikke været inde over dette, og husker ikke, at 
har talt med om Sydskolens svømmehal. 

Vedrørende forhold 11 har tiltalte forklaret , at husker dette udbud, fordi 
CMP udførte metrostationen. Dette var et tillægstilbud på noget, der skulle 
laves. CMP vandt udbuddet og udførte De havde meget hjælp 
udefra, da der var mange forskellige tekniske udførelser, fx diamantskæring. 
Arbejdet blev udført under CMP. husker ikke, om CMP blev presset 
længere ned i pris. 

Tiltalte ved ikke, hvorfor sendte dette til 
men har nok bedt om det. Foreholdt, at 

der kun er vedhæftet en pris, og adspurgt om kendte til 



priserne på de enkelte dele, har tiltalte forklaret, at der stadig er et 
udbudsmateriale bag, og det er ikke altid, der er en tilbudsliste. husker 
ikke, hvordan det var i denne sag, men der er ikke noget unormalt i, at der 
ikke er nogen tilbudsliste vedhæftet. 

CMP brugte selv underentreprenører til denne opgave. Den samlede 
entreprisesum på hele metroen lå på kr. Denne opgave have 
CMP vundet. De kr. var et nyt udbud på samme sag. 
Metrostationen spurgte 4-5 entreprenører på denne opgave. De var på 
metrostationen i 4 år, så dette kan være udbudt fx et år inde i sagen. Alt 
foregik under jorden. CMPs grej var derinde. Det var kørt ind på togvogne. 
Det havde været rimelig besværligt. Søndergaard Nedrivning var ikke 
derinde. Hvis Søndergaard Nedrivning havde vundet opgaven, ville 
Søndergaard Nedrivning havde skullet etablere byggeplads m.v. , hvilket i sig 
selv ville have kostet kr. , fordi gravemaskinerne skulle løftes ned 
og køres ind med togvogne. CMP havde jo som nævnt alt grej på pladsen i 
forvejen. Hvis Søndergaard Nedrivning havde vundet opgaven, havde det 
været naturligt, at Søndergaard Nedrivning havde bedt CMP om at løse 
opgaven, da CMP jo var der i forvejen. 

Adspurgt, om tiltalte mener, at noget af det fremlagte materiale indikerer, at 
der har været tale om et reelt underentrepriseforhold, hvor CMP har udført 
arbejde for Søndergaard Nedrivning, har tiltalte forklaret, at det er der, da 

skriver, at der fremsendes tilbud. Når tiltalte har sendt et tilbud, har 
sendt det, fordi ønskede at levere opgaven. 

Tiltalte, , har forklaret., at 
hos CMP. arbejde var at regne tilbud og udføre de 

nedrivningsopgaver, CMP vandt. der 
var en meget flad struktur, så de blandede sig ikke i hinandens områder. Der 
var ingen leder mellem vidnet og . De talte ikke om de 
tilbud, vidnet regnede på. Det var ikke sådan, at hvis en opgave oversteg en 
vis pris, skulle referere til . De var 10-20 ansatte -
nok nærmere 10 end 20. 

De var til buds beregnere, 

kender , som har talt med. har aldrig talt 
med var ikke tæt med De 
havde kontakt, når ringede og bad om et tilbud på en 
opgave. Det var rent professionelt. CMP har udført arbejde for Søndergaard 
Nedrivning. For tiltaltes vedkommende drejede det sig mest om 
betonnedbrydning, dvs. broer, rensningsanlæg osv. Det gik dog begge veje. 
CMP har ikke udført hele nedrivningsopgaver for Søndergaard Nedrivning. 

Vedrørende projektet Mønbroen er der mange ting på tilbudslisten. Punkt 6 -
slap armering - drejer sig om boring af huller til armeringsstænger. Nærlæses 
punkterne i punkt 6 ses det, at der ikke er budt på betonarbejde men alene på 



boring af huller til armeringsstænger, som godt kunne være en del af noget 
større. CMP kunne sagtens fil delopgaver, fx nedrivning af en kantbjælke. 
Når CMP har sendt hele tilbudsprisen, er det for at vise, at man kunne det 
hele. CMP ville have alt det arbejde, de kunne få. måtte 
gerne plukke i det, således at andre kunne lave noget andet. Adspurgt, 
hvorfor sendte hele tilbudslisten af sted, har tiltalte forklaret, at ikke 
ved, hvad Søndergaard Nedrivning og Hoffmann A/S eller andre ville have 
bistand til. ville ikke gætte sig til, hvad Søndergaard Nedrivning ville 
have. Man kan forestille sig, at CMP var billigst på det hele eller på 
delopgaver. Når Søndergaard Nedrivning kontaktede , og CMP sendte et 
tilbud, var det med henblik på, at CMP skulle udføre arbejdet for 
Søndergaard Nedrivning. 

Tiltalte kan ikke svare på, om Søndergaard Nedrivning var presset på tid. 
Tiltalte har ikke været presset på tid. har ikke givet 
udtryk for, at var presset på tid. Og det er der heller ikke andre, der har. 
Foreholdt, at har forklaret, at bad CMP om en pris, 
fordi var presset på tid, har tiltalte anført, at det kan ikke forklare. 
CMP har ikke lånt priser ud til andre, fx til Søndergaard Nedrivning. CMP 
har heller ikke selv lånt priser af andre som en tjeneste, fordi CMP ikke 
kunne nå at regne selv. 

Foreholdt afhøringsrapport af 3. oktober 2017, som er underskrevet af 
tiltalte, hvor tiltalte til politiet skulle have forklaret , at der generelt ikke var 
tale om egentlig tilbudsafgivelse, men snarere en delepris, som modtageren 
kunne anvende, så de ikke selv skulle bruge 1tid på at beregne, har tiltalte 
forklaret, at ikke har forklaret sådan til politiet. husker ikke denne 
formulering. Men det er i hvert fald ikke noget, tiltalte har gjort. 

Adspurgt, om tiltalte aldrig har givet sin tilbudsliste ud til nogen, der var i 
tidnød, har tiltalte forklaret, at har sendt et tilbud, men kan ikke vide, 
om modtageren var i tidnød eller ej. 

CMP var på banen, når der var 
sprængninger involveret. CMP har også været underentreprenør for andre. 
CMP lå et lag under de store nedrivere. Sprængning er typisk en delopgave, 
hvor andre så tager sig af det konventionelle. 

Når afgav et tilbud, afgav tilbud på hele opgaven, men ville være 
indstillet på at udføre en del af opgaven. Tilbudslisten gennemgås af 
hovedentreprenøren, og så starter showet. Hovedentreprenøren deler fx 
opgaverne i henhold til tilbudslisten ud på dem, der er billigst. 
Hovedentreprenøren forsøger at fil det samme firma til at lave det hele, fordi 
det er upraktisk med for mange firmaer på samme plads. Der er eksempelvis 



firmaer, der udelukkende tager sig af diamantskæring. Hvis CMP fx gav et 
tilbud på 100 poster, ville de gerne tage sig af det hele eller fx kun af 25 
poster. De enkelte poster skulle derfor helst være rigtige, for man vidste 
ikke, hvad hovedentreprenøren kunne finde på at pille ud. 

En af de største opgaver var metroen. Den samlede entreprisesum var på 
kr. 

Foreholdt forsvarerens bilag A har tiltalte forklaret , at hovedentreprenøren 
beder om priser fra underentreprenører, fx tømrere, elektrikere osv. Der er 
ingen hovedentreprenør, der kan det hele selv. Hos Christiansen og 
Essenbæk A/S spørger de typisk 3-4 stykker pr. fag. Hovedentreprenøren får 
ikke tilbuddene og skriver tak. Det sker aldrig . Der er altid forhandlinger om 
de endelige priser. 

Vedrørende forhold 4 har tiltalte forklaret , at diet er , der har udarbejdet 
tilbuddet. husker Mønbroen. CMP udførte ikke denne opgave. 
husker den, fordi det var en virkelig interessant opgave, hvor CMP gav et 
bud på over kr. Opgaven lå lige til CMPs højreben. MT Højgaard 
vandt opgaven som hovedentreprenør. Opgaven gik til 

Tiltalte ved ikke, hvad entreprisesummen var. Det kan være, at 
entreprisesummen landede et helt andet sted end ved CMPs tilbudspris på ca. 

kr. Tiltalte fulgte ikke med i entreprisen efterfølgende. CMP afgav 
også tilbud til Christiansen og Essenbæk A/S . 

Tiltalte sendte CMPs tilbud til og 
fordi CMP blev spurgt om at afgive en pris. Det er dårlig stil af , at 
sendte tilbuddet til begge i samme mail. Tiltalte formoder, at 

har spurgt tiltalte, om regnede på opgaven. De sad jo blot 1 Yz 
meter fra hinanden. Når udbuddene kom ind, blev der lavet en liste, så de 
gensidigt kunne se, hvad de hver især arbejdede med. De tilbud, der ikke var 
tiltaltes, var jo så . De vurderede begge to, hvilke sager 
der skulle gå til hvem. De var ikke som sådan involveret i hinandens sager. 
De tog hver især deres egne sager fra start tiil slut. Tiltalte regnede mest. 

Adspurgt, hvorfor 
det fremgår af hans mail "Dette er de priser jeg giver.", har tiltalte forklaret, 
at går ud fra, at og havde bedt 
om et tilbud, fordi CMP skulle udføre opgaver for dem. ved ikke, om 
Søndergaard Nedrivning eller havde brug for CMP til alle 
punkterne. Det fik ikke at vide - udfyldte det, kunne. 

Det var MT Højgaard A/S, der vandt sagen som hovedentreprenør. Der blev 
ikke gennemført en ny udbudsrunde, selvom der blev nedrevet med vandtryk. 
CMP fik ikke mulighed for at byde igen. Beton kan fjernes ved bankning, 
sprængning eller spuling. kan selv have henvendt sig til 
hovedentreprenøren. Hverken bankning eller sprængning blev udført på 



denne opgave. Når selv afgav bud, havde ikke altid besluttet sig for, 
om betonen skulle bankes eller sprænges væk. 

Vedrørende forhold 5 har tiltalte forklaret , at ikke husker denne sag. 
CMP udførte ikke opgaven. Hovedopgaven er en betonopgave, bortset fra 
fjernelse af spindeltrappen. Betonrenovering var CMP gode til. Mailen er en 
videresendelse af det, tiltalte sendte til Hoffmann A/S. sendte mailen til 

, fordi denne havde bedt om en pris. Tiltalte kan ikke 
huske det, men tiltalte har ikke sendt noget til nogen, som ikke har bedt om 
det. 

Vedrørende forhold 7 har tiltalte forklaret , at husker, at besigtigede 
denne opgave. En pumpestation kan omfatte både vand og kloak - det drejer 
sig om, at vandet skal pumpes op i niveau. Det er tiltalte, der har udarbejdet 
tilbuddet til NCC A/S . 

"Det havde jeg næsten glemt" refererer til, at tiltalte havde glemt at sende 
tilbuddet, som havde bedt om. Tiltalte husker ikke, at 

bad om tilbuddet, men det formoder CMP fik ikke 
opgaven. ved ikke, hvem der fik den. 

Tilbudslisterne blev udarbejdet for de enkelte pumpestationer. Søndergaard 
Nedrivning var billigst i punkt 2.2.2 og 2.2.3 . Samlet set var Søndergaard 
Nedrivning dyrest. Hovedentreprenøren kunne altså vælge at entrere med 
begge på de punkter, hvor de hver især var billigst. 

Vedrørende forhold 10 har tiltalte forklaret, at svagt husker dette udbud. 
Tilbudslister ser altid sådan ud ved svømmehaller. Svømmehallen skulle 
bygges om. Det er tiltalte, der har udfyldt tilbudslisten. 

Tiltalte sendte CMPs tilbud til , fordi tror, blev 
bedt om at sende et tilbud. CMP fik ikke opgaven. ved ikke, hvem der 
fik opgaven. Tilbudslister ser altid sådan ud ved svømmehaller. 
Svømmehallen skulle bygges om. Det er tiltalte , der har udfyldt tilbudslisten. 
CMP fik ikke opgaven. ved ikke, hvem der fik opgaven. 

Vedrørende forhold 11 har tiltalte forklaret , at husker dette udbud. Da 
metroen var blevet bygget færdig, skulle der laves en elevator og en nedgang 
på Købmagergade m.v. Der skulle gøres klar til montering af elevator. CMP 
udførte denne opgave. Det var 
tiltalte, der udregnede tilbuddet. 

Tiltalte sendte tilbuddet til ved fremsendelse af CMPs 
tilbudsbrev. Det er imidlertid dårlig stil. ville bare sende tilbuddet. 
Adspurgt, hvorfor ikke bare skrev til , hvad det ville 
koste, hvis CMP skulle udføre opgaven, og hvorfor sendte CMPs tilbud 
til Aarsleff videre, har tiltalte forklaret , at normalt kun sender 
tilbudslisten. vil indrømme, at det ikke er helt heldigt, at har gjort 



det på denne måde. sendte tilbuddet til , fordi 
formoder, at bad om et tilbud på opgaven. 

Tiltalte vidste ikke, at kunne finde på at bruge prisen til 
selv at afgive et tilbud til en hovedentreprenør. Når CMP gav en pris -
uanset om det var til Søndergaard Nedrivning, Hoffmann A/S eller andre -
var det for helt eller delvist at fil opgaven. Som udgangspunkt forventede 
man at fil noget arbejde, hvis man var billigst på det. Tiltalte kendte ikke de 
andre bud, som Søndergaard Nedrivning eller de andre entreprenører fik ind. 

Adspurgt, hvorfor tiltalte skulle dele CMPs tilbud til Aarsleff med 
, har tiltalte forklaret , at nogle hovedentreprenører har 

foretrukne samarbejdspartnere. Hvis hovedentreprenøren krydsede 
tilbudslisterne, kunne denne finde på at tage to nedrivere, som var billigst på 
de enkelte punkter. 

Foreholdt forsvarerens bilag A har tiltalte forklaret , at man ikke vinder 
opgaven på det første tilbud. Hovedentreprenøren kommer altid tilbage for at 
forhandle prisen. Den aktør, der giver det højeste tilbud i første omgang, kan 
godt fil opgaven alligevel, idet efterfølgende vil kunne give en lavere pris. 

har som vidne forklaret , at 
Søndergaard Nedrivning A/S. 

Selskabet er specialiseret i nedrivning og er over de sidste 
5-7 år blevet en af de større aktører i branchen. 

Søndergaard Nedrivning beskæftiger sig med alle typer 
opgaver. Sprængninger f'ar de underleverandører til at udføre, selvom de 
principielt godt selv kunne udføre opgaven. 

kender CMP ganske godt. De sidste par år har ikke set noget til 
dem, men før i tiden kendte de hinanden, da det er en lille branche. De har 
også tidligere haft talt om opkøb og sammenlægning, idet der var tale om, at 
Søndergaard Nedrivning skulle købe CMP. 

Foreholdt, at har forklaret, at ikke 
rigtigt kender vidnet, har vidnet forklaret , at det er ikke enig i. har 
mange gange i forskellige sammenhænge haft kontakt til 

- både på pladserne og i sociale sammenhænge, og både telefonisk 
og på mail. For 7-8 år siden var nedrivningsbrnnchen ikke særlig stor, og de 
aktører, der var der, var i høj grad familieejede. Vidnet kender også 

har ikke et lige så tæt forhold til som til 
Vidnet havde et ufonmelt forhold til 

De kunne fx i forbindelse med arrangementer drikke en øl sammen, 
hvor også andre var til stede. 

Det er normalt, at man i nedrivningsbranchen bruger underentreprenører. Det 
havde ikke været usædvanligt, hvis Søndergaard Nedrivning havde spurgt 
CMP om at udføre sprængningsopgaverne, men det har Søndergaard 



Nedrivning ikke gjort. Søndergaard Nedrivning har lejet en del maskiner ud 
til CMP og hjulpet dem med nogle opgaver, ligesom Søndergaard 
Nedrivning har lejet maskiner af CMP, hvis Søndergaard Nedrivning har 
været i kapacitetsproblemer. Når en maskine lejes ud, lejes den sædvanligvis 
ud med en fører. CMP nedrivning har været dygtige til at udføre tungere 
konstruktioner som fx betonbroer. Det var her, vidnet så CMPs niche. 

Søndergaard Nedrivning har bekendt ikke brugt CMP til nedrivning af 
en hel nedrivningsopgave, dvs. til en hel underentreprise. 

Foreholdt, at har forklaret , at CMP har brugt 
Søndergaard Nedrivning til en række opgaver, og at CMP har fremlagt 
fakturaerne C-P, har vidnet forklaret , at Søndergaard Nedrivning modtager 
rigtig mange fakturaer om året, så kender ikke specifikt disse. På et 
almindeligt år kunne der være fakturaer, som vedrørte leje af andre 
aktører som ekstra hjælp. vil ikke kalde det underentreprenører. 
Søndergaard Nedrivning har bekendt ikke indlejet CMP for at udføre en 
hel opgave. 

kender til lånepriser i branchen. Det handler alle sagerne jo om. Efter 
opfattelse var det helt normalt, at man lånte priser på kryds og tværs, da 
startede i virksomheden. Det skete, når man kom i tidnød. Det var 

sædvanligvis 1-2 personer i de enkelte virksomheder, som beregnede priser, 
og man var ikke gearet til alle de digitale udbud. Samtidig udførte man også 
sager samtidig med, at man regnede priser. Det var normalt, når man kom i 
tidnød at låne priser af hinanden. Hvis man ikke var interesseret i opgaven, 
lånte man også en pris. Nedriverne er langt nede i værdikæden. Ned.rivernes 
kunde er hovedentreprenøren - ikke bygherren - og hovedentreprenøren ville 
typisk spørge 2-5 nedrivere ad gangen. Man ville derfor typisk være oppe 
imod måske 10-15 nedrivere. Chancen for at få opgaven var derfor ikke 
særlig stor. Man skulle således være på god fod med hovedentreprenøren, så 
man ville blive indbudt igen. Det kunne være, at en nedriver havde sagt ja til 
at give tilbud men så pludselig kom i tidnød. Man lånte derfor en pris for 
ikke at gøre hovedentreprenøren sur, og fordi man gerne ville inviteres igen. 

Søndergaard Nedrivning har ikke haft en aftale med CMP om, at man kunne 
låne tilbud. Der var ingen aftaler om noget, men det var en branchemæssig 
adfærd, som måske ikke var særlig smart. Der var ingen hverken mundtlig 
eller skriftlig aftale. Søndergaard Nedrivning regnede omkring tilbud 
om året. Der var til at gøre det, så der var ind imellem behov for at 
låne priser hos andre. Det var meget forskelligt, hvor mange tilbud, 
Søndergaard Nedrivning lånte - det afhang af tidsfristerne og af, hvor 
desperat Søndergaard Nedrivning var. Det var helt indforstået, at man 
sagtens kunne ringe til hinanden. I mange tilfælde har vidnet ikke selv 
snakket med den pågældende låner, inden vidnet sendte prisen. Nogle gange 
skete det på mail, nogle gange kom og bad om at sende en pris. 



Adspurgt, om der var nogle virksomheder, som man vidste aldrig lånte priser 
ud, har vidnet forklaret, at det mener ikke. Man havde en ide om, 
hvorvidt den pågældende også gav bud på den konkrete sag. 

Hos Søndergaard Nedrivning var det der 
beregnede tilbud. 

Når man låner en pris ud, risikerer man at blive underbudt, men det ligger i 
luften, at man skal byde over, når man låner en pris. Dette var en 
byggebranchesædvane. opfattede det som en kutyme i byggebranchen. 

har ikke erfaret, at har lånt en pris ud og er blevet underbudt. Men 
ofte får de jo heller ikke priserne at vide. Det ville være mærkeligt, hvis 
låneren vandt udbuddet, og det har ikke oplevet. I givet fald ville 
næppe have lånt en pris ud igen. Det var ikke noget, fulgte op på. 
lånte priser ud af kollegiale hensyn. 

Foreholdt, at har forklare1t, at CMP har leveret priser til 
Søndergaard Nedrivning med henblik på at udføre en underentreprise for 
Søndergaard Nedrivning, har vidnet forklaret , at det har overhovedet 
ikke oplevet. Det kan afvise. 

har ikke oplevet, at CMP skulle udføre hele opgaven for Søndergaard 
Nedrivning. ret sikker på, at CMP har sendt tilbudsbrev og tilbudsliste 
til enten vidnet eller til 

Ikke alle nedrivere foretager sprængninger. Man skal formentlig have en 
sprængteknisk uddannelse, men det ved vidnet ikke med sikkerhed noget om, 
for det tager Søndergaard Nedrivning sig ikke af På daværende tidspunkt 
var CMP nok den eneste nedriver, der tog sig af sådanne opgaver. 
Søndergaard Nedrivning ville byde på sprængninger, men i givet fald antage 
en underentreprenør. 

Det er ikke usædvanligt, at underentreprenørerne er underentreprenører for 
hinanden. Det kommer på tale i måske hver 50-100 sag. 

og vidnet har haft en både arbejdsmæssig og social 
relation på et professionelt og uformelt plan. Vidnet har været forbi CMPs 
kontor og set nye bil. De sås ikke privat. De mødtes 
også fx i nedrivningssektionen under Dansk Byggeri, som er en 
brancheorganisation. 

Foreholdt forsvarerens bilag A har vidnet forklaret , at hovedentreprenøren 
godt kan komme tilbage til underentreprenøren og genforhandle prisen. 
Hovedentreprenøren kan også sagtens gå til andre underentreprenører. Det 
er ikke unormalt, at der - efter buddene er afgivet - forhandles med 
underentreprenørerne. Ligeledes kunne Søndergaard Nedrivning også gå til 
hovedentreprenøren og gøre opmærksom på sig selv. Det er ikke givet, at 



man får opgaven, selvom man er billigst. 

Vedrørende forhold 1 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende Kongevejen 403 . kan ikke sige noget om, hvorvidt 
Søndergaard Nedrivning har bedt om en låneprils. 

Vedrørende forhold 2 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende Borgergade 30-42. fik nok 
tilbuddet, da skulle låne en pris. er sikker på, at det er en lånepris. 

er lige så sikker i forhold til mailen i forhold 1. husker ikke sagen, 
men det er vurdering, at der er tale om en 1ånepris. ved, hvad der er 
foregået og ikke foregået. 

Vedrørende forhold 3 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende Rosenvænget. Det er 

, der er anført cc. 
Vidnet var ikke involveret i denne entreprise. 

Vedrørende forhold 4 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende Mønbroen. husker ilkke, at talte med 
om denne entreprise, men de diskuterede på et tidspunkt lovligheden i at låne 
priser. Vidnet har helt sikkert drøftet dette med , men husker det 
dog ikke specifikt. Det er vurdering, at der her er tale om en lånepris. 
De diskuterede spørgsmålet om lånepriser meget, fordi vidnet ikke brød sig 
om lånepriser. Der startede i 2012-2013 en kartelsag op, idet 
konkurrenceloven blev ændret. Dette var grunden til, at de højlydt 
diskuterede lovligheden af lånepriser. Da dommene begyndte at falde, 
vågnede de op. Branchen havde efter vurdering ikke opfattet lånepriser 
som kartelvirksomhed. Der var et indlæg fra Dansk Byggeri, da 
konkurrenceloven blev strammet. Vidnet ved ikke, hvor meget de talte om 
det i andre virksomheder, men hos Søndergaard Nedrivning talte de en del 
om det. Vidnet var ikke involveret i denne entreprise. 

Vedrørende forhold 5 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende Psykiatrisk Center Nordsjælland. Det er 
vurdering, at dette er en lånepris. Vidnet var ikke involveret i denne 
entreprise. 

Vedrørende forhold 6 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende Allegården. Det er vurdering, at dette er en 
lånepris. Tilbuddet er stilet til Christiansen og Essenbæk A/S og ikke til 
Søndergaard Nedrivning. Vidnet var ikke involveret i denne entreprise. 

Vedrørende forhold 7 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende pumpestationer i Kokkedal. Det er vurdering, at 



dette er en lånepris. Vidnet var ikke involveret i denne entreprise. 

Vedrørende forhold 8 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende Kollektivhuset. Det er vurdering, at dette er en 
lånepris. Vidnet var ikke involveret i denne entreprise. 

Vedrørende forhold 9 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende Nyrupsgade 34-36. Det er vurdering, at dette er 
en lånepris. Vidnet var ikke involveret i denne entreprise. 

Vedrørende forhold 10 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende Sydskolens svømmehal. Det er vurdering, at dette 
er en lånepris. Vidnet var ikke involveret i denne entreprise. 

Vedrørende forhold 11 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende elevator Nørreport Metro. Her har Søndergaard 
Nedrivning fået en pris. Det er ikke korrekt, at CMP har afgivet bud til 
Søndergaard Nedrivning for at udføre arbejdet for Søndergaard Nedrivning. 
Denne forklaring er for søgt. 

Denne sag er ærgerlig, og det er ikke sjovt, at det går ud over nogen. Det er 
også en lille branche, og ønsker ikke, at nogen får en straf for noget, men 
faktum er, at det ikke var meningen, at der skulle udføres opgaver for 
hinanden. 

CMP har aldrig lavet opgaver for Søndergaard Nedrivning. Så kunne de jo 
lige så godt have solgt forretningen. Det var en del af deres brand selv at lave 
opgaverne. I modsat fald kunne kunden lige så godt have entreret med CMP. 
Hvis der var en sprængningsopgave, ville ikke afvise at bruge CMP. Men 
disse forhold er der ikke sprængningsopgaver i. 

Vidnet mener ikke, at der var nedrivere, som ikke var en del af 
branchekutymen om at låne priser af hinanden. Der er forhold for 
Søndergaard Nedrivnings vedkommende, da de har delt mange priser. Vidnet 
har været med til at oplyse sagen. kan ikke se, hvad andre har gjort. 
fortæller om Søndergaard Nedrivnings praksis. 

Hvis der var tale om sprængning, kunne de godt hyre CMP. Men der er ikke 
en nedrivning, der alene omfattede fx sprængning af en silo. En sådan opgave 
havde Søndergaard Nedrivning ikke selv kunnet finde ud af 

har som vidne forklaret , at 
hos Søndergaard Nedrivning. regner bl.a .. tilbud. har altid regnet 
tilbud ud. har ikke været direktør hos Søndergaard Nedrivning. 



Vidnet kender CMP. har været en kollega. De har haft 
et godt kollegialt forhold. var ansat hos CMP, og 
havde vidnet også et godt forhold til. De talte sammen, når de mødtes. 
Vidnet ville typisk være i kontakt med og 

1 forbindelse med generalforsamlinger, kurser, receptioner og 
lignende. 

husker ikke, om Søndergaard Nedrivning har anvendt CMP som 
underentreprenør. På et tidspunkt har de vistnok. Adspurgt og forevist 
forsvarerens bilag A, har vidnet forklaret , at CMP aldrig har udført en hel 
nedrivningsopgave for Søndergaard Nedrivning. Adspurgt, om CMP har 
været hyret ind og hjulpet, har vidnet forklaret , at hvis fx Søndergaard 
Nedrivning manglede en hammer, kunne de godt leje en hammer eller en 
maskine af CMP. Søndergaard Nedrivning har heller ikke udført hele 
opgaver for CMP, men Søndergaard Nedrivning har eventuelt bistået CMP 
med fx leje af en maskine, som Søndergaard Nedrivning så efterfølgende har 
sendt en regning på. 

Hvis man var i en situation, hvor man ikke kunne nå at regne, kunne man 
godt låne priser af hinanden. Det var normalt i branchen, hvis man var i nød. 

har selv lånt priser af CMP. Når man låner en pris, er det typisk, fordi 
man er i tidnød, eller hvis man ikke synes, opgaven er interessant, fordi man 
ikke kan magte den. Man byder, så man kan få lov til at byde næste gang. 
Den typiske situation er, at man er i tidnød. Når man låner en pris ud, regner 
man ikke med, at man blive underbudt. Låneren må selv afgøre, om man 
lægger lidt til prisen. ville selv lægge 5 % på prisen, så den ikke er 
sammenlignelig. Det er opfattelsen generelt i branchen, at man ikke må lægge 
sig under udlånerens pris. Adspurgt, om man ikke bare kunne sige, at man 
ikke indgiver bud, har vidnet forklaret, at når man har sagt ja til at indgive en 
pris, må man også gøre det. Man bliver nødt til at overholde aftalen med 
hovedentreprenøren. I de fleste tilfælde blev låneprisen givet via mailen, men 
ind imellem også telefonisk. 

Søndergaard Nedrivning var for 10 år siden nok ikke i stand til at udføre alle 
typer af nedrivningsopgaver. I dag er der opgaver, Søndergaard Nedrivning 
ikke er gode til, fx broer, hvilket CMP var gode til. Her lånte vidnet en pris 
fra CMP, men har ikke brugt CMP som underentreprenører. I dag ville 

bede en underentreprenør om at sprænge en bro, og det kunne godt have 
været CMP. CMP var stærke her. Det var ik.ke usædvanligt at have bedt 
CMP om at bistå med sprængning. Det er der ikke mange, der kan. 

Vedrørende forhold 1 har vidnet forklaret , at Kongevejen 403 ikke 
umiddelbart siger noget. Vidnet kan forestille sig, at ikke har kunnet 
nå at regne, men husker det ikke specifikt. Foreholdt, at 

har forklaret, at vidnet havde bedt CMP om et tilbud på 
underentreprisen, så CMP kunne udføre opgaven for Søndergaard 
Nedrivning, har vidnet forklaret, at det mener ikke er korrekt. Vidnet 



mener, at nok har været i tidnød. 

Vedrørende forhold 2 har vidnet forklaret , at ikke med sikkerhed husker 
entreprisen Borgergade 30-42. Vidnet mener, at den eneste grund til, at 
bad om prisen var, at ikke kunne nå at regne. 
hos Søndergaard Nedrivning. Det er underskrift på tilbudsbrevet fra 
Søndergaard Nedrivning. 

Vedrørende forhold 3 har vidnet forklaret , at ikke husker opgaven 
vedrørende Rosenvænget. De var vel nok interesserede i denne opgave. 
Vidnet kan ikke huske, om kunne nå at regne denne opgave, men det har 

nok ikke kunnet på grund af tidspres. Det er , der har underskrevet 
tilbudsbrevet fra Søndergaard Nedrivning. 

Vedrørende forhold 4 har vidnet forklaret , at husker denne opgave, som 
drejede sig om renovering af Mønbroen. Søndergaard Nedrivning var ikke 
interesseret i opgaven, da det ikke på dette tidspunkt var noget, Søndergaard 
Nedrivning var gearet til. Vidnet bad om en pris fra CMP. Det fremgår af 
materialet, men kan ikke i dag huske det. Det var vidnet, der underskrev 
tilbudsbrevet. 

Vidnet kan ikke forklare forskellen på buddet fra Søndergaard Nedrivning på 
ca. kr. og buddet fra CMP på ca. kr. Det lyder mærkeligt. Det 
må være, fordi der er budt på to forskellige ting. Det er sandsynligvis to 
forskellige opgaver. Det lyder utænkeligt, at han skulle være gået kr. 
under CMP. Det kan ikke være det samme, der er budt på. 

Adspurgt, om grunden til, at CMPs pris ligger noget højere kan være, at 
CMP også har budt på sprængningsarbejde, har vidnet forklaret, at det kan 
godt være grunden til forskellen i tilbuddene. Foreholdt tilbudsliste fra CMP 
har vidnet forklaret, at ikke ved, hvad "Slap armering" eller "Montering 
af ankre" er. Det er korrekt, at det ikke ser ud som om, der er et punkt 6 i 
Søndergaard Nedrivnings tilbud. 

Vedrørende forhold 5 har vidnet forklaret, at tror, at dette er Psykiatrisk 
Center Nordsjælland i Hillerød. husker ikke, hvorfor Poul Erik Hansen 
sendte CMPs tilbudsliste, men det må være, fordi skulle låne priser, da 

var i tidnød. Det er vidnet, der har underskrevet tilbudsbrevet til 
Hoffmann A/S. 

Vedrørende forhold 6 har vidnet forklaret , at ikke husker Allegården. 
må have fået et tilbud fra , fordi vidnet har ringet 

og bedt om det, da ikke kunne nå at regne selv. ønskede at låne en 
pris for at afgive et tilbud. 

Vedrørende forhold 7 har vidnet forklaret , at ikke husker opgaven 
vedrørende pumpestationer i Kokkedal. Det nok næsten 



havde glemt var formentlig at sende vidnet en pris. Vidnet skulle sende prisen 
videre, og kunne nok ikke nå at regne selv. Det var ikke, fordi CMP 
skulle udføre arbejde for Søndergaard Nedrivning. Det er vidnet, der har 
underskrevet tilbudsbrevet. 

Vedrørende forhold 8 har vidnet forklaret , at ikke husker opgaven 
vedrørende Kollektivhuset. ved ikke, hvorfor 
skriver "Husk jeg har rettet i tilbudslisten". Vidnet har nok bedt om at få en 
pris, da ikke kunne nå at regne selv. var ansat hos 
Søndergaard Nedrivning for at hjælpe med at regne tilbud. Det er vidnet, der 
har underskrevet tilbudsbrevet. 

Vedrørende forhold 9 har vidnet forklaret , at ikke husker opgaven 
vedrørende Nyrupsgade 34-36. sendte vidnet sådan en 
mail, fordi vidnet havde bedt om en pris, da ikke kunne nå at regne. Det 
er vidnet, der har underskrevet tilbudsbrevet. 

Vedrørende forhold 10 har vidnet forklaret , at ikke husker opgaven 
vedrørende Sydskolens svømmehal. sendte vidnet mailen, 
fordi vidnet havde bedt om en pris, da ikke kunne nå selv at regne. Det 
er vidnet, der har underskrevet tilbudsbrevet. 

Vedrørende forhold 11 har vidnet forklaret , at ikke husker opgaven 
vedrørende Metrostationen Nørreport. Søndergaard Nedrivning har lavet en 
del på Nørreport Station for Hoffinann A/S, så husker ikke specifikt 
denne sag. var på dette tidspunkt entrepriseleder hos 
Søndergaard Nedrivning. Grunden til, at fik mailen var, at ikke 
kunne nå at regne opgaven. Det er vidnet, der har underskrevet 
tilbudsbrevet. 

Foreholdt, at har forklaret , at Søndergaard Nedrivning 
ikke var interesseret i opgaven, har vidnet forklaret, at det kan meget vel 
være. Det var ikke noget, der lå lige til højrebenet for Søndergaard 
Nedrivning. Meget af arbejdet, der skulle laves på banerne, krævede 
banekursus og natarbejde, og på det tidspunkt havde de rimelig meget at 
lave, så de havde ikke folkene til det. Hvis Søndergaard Nedrivning skulle 
have udført opgaven, skulle de under alle omstændigheder bruge en 
underentreprenør til skærearbejdet. Hvis Søndergaard Nedrivning skulle have 
fået udført skærearbejde i underentreprise, ville de have brugt 
CMP ville ikke have skulle udføre skærearbejdet. 

Foreholdt, at i dag har forklaret, at alle de mails, 
har modtaget, har filet med henblik på at indleje 

CMP som underentreprenør til at udføre opgaven for Søndergaard 
Nedrivning, har vidnet forklaret, at dette ikke er vidnets opfattelse. Vidnet 
har bedt om en lånepris, fordi var i tidnød. Søndergaard Nedrivning 
gjorde sig ikke i at hyre andre nedrivningsfirmaer ind med henblik på, at disse 



skulle udføre hele nedrivningsopgaver. 

Vidnet tror godt, at CMP var klar over, at skulle låne en pris til at afgive 
et tilbud. Baggrunden for, at fik prisen var, at ringede til CMP og 
sagde, at ikke kunne nå at regne. Selvom CMP eventuelt ikke vidste, om 

ville byde til den samme, vidste CMP, at Søndergaard Nedrivning skulle 
byde til en hovedentreprenør. 

har som vidne forklaret , at 

er specialiseret i nedrivning. var ansat som tilbudsberegner. 
arbejde bestod i, at der kom en tilbudsforespørgsel, som beregnede en 
pris på. kender ikke specielt meget til CMP. har mødt 

på besigtigelser, men ellers kender ikke. har nok talt 
med om vind og vejr, når de har gået rundt. kender ikke 

husker ikke, om har hørt om, at har fået 
udført en hel nedrivningsopgave af CMP. 

Vedrørende forhold 4 har vidnet forklaret , at ikke specifikt husker 
udbuddet vedrørende Mønbroen. Vidnet sendte mailen af 4. april 2012 . 
husker dog ikke specifikt mailen. Da spurgte, om de kunne hjælpe med 
en tilbudsliste, var der tale om en tilbudsliste med priser på. skulle bruge 
en liste med priser formentlig, fordi ikke har kunnet nå at regne et tilbud. 
Vidnets chef har så nok bedt spørge chef 
hed Vidnet kender ikke forhold til 

Vidnet ved ikke, hvorfor sendte mailen af 12. 
april 2012 til vidnet og Vidnet husker ikke, om 
brugte tilbudslisten til at beregne ud fra. Foreholdt, at CMPs tilbud er på 
over kr., og at ' tilbud lå på godt og vel kr. 
og adspurgt, om vidnet ved, hvad "slap armering" er, har vidnet forklaret, at 
det er, når man skal bore ny armering i noget. Det var ikke noget, 

lavede. Foreholdt, at dette ikke er en del af 
tilbud, idet tilbuddet starter i punkt 9, har vidnet forklaret, at 

ikke udførte slap armering. Vidnet husker ikke, at skulle have bedt 
om et tilbud på Mønbroen, fordi 

ville have CMP til at udføre opgaven for Hvis der var 
arbejdsområder, som ikke lavede, kunne man godt 
forestille sig, at der blev aftalt et samarbejde om udførelse af opgaven, 
således at CMP kunne lave en del af en opgave, eller 
kunne gøre brug af CMPs maskiner, hvis ikke havde den 
pågældende maskine. Vidnet kan ikke forestille sig, at CMP skulle udføre 
hele opgaven for 

Vidnet ved, at man i nedrivningsbranchen låner priser af hinanden, fordi man 
har svært ved at regne den mængde tilbud, der bliver sendt til en. Opgaverne 
er krævende, og der er mange tilbud at regne. Når man lånte en pris, var det 
for at lukke munden på kunden. Hvis ikke var 



interesseret i en opgave, kunne godt låne en pris bare for 
at afgive et tilbud. Der var nogle kunder, gik benhårdt 
efter, og over for andre lånte man en pris og lagde lidt procenter oveni og 
sendte så tilbuddet af sted. Låneren lagde procenter ovenpå, da det vil være 
unfair over for udlåneren, hvis man ikke gjorde dette. Det var kutyme, at 
låneren lagde noget oven i prisen fra udlåneren. Det er vidnets opfattelse, at 
dette var normalt i branchen på dette tidspunlkt. ved ikke, om 

havde en aftale med CMP om, at man bare kunne låne en pris, men det 
var der bad vidnet ringet til om en pns. 

husker ikke specifikt, at bad om det. Vidnet havde 
ikke nogen aftale med om at låne en pris. 

Saeens oplysnineer 

Der er af både anklager og forsvarer indleveret skriftlig forelæggelse og 
skriftlig procedure. 

Der har under sagen været dokumenteret en omfattende mængde bilag, 
herunder mailkorrespondance, udbudsskrivelser, tilbudsskrivelser m.v. 

Rettens beerundelse oe afeørelse 

Vedrørende skyldsspørgsmålet 

Det følger af konkurrencelovens§ 6, stk. 1, at det er forbudt at indgå aftaler, 



der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse 
konkurrencen. Efter § 6, stk. 3, gælder dette også en samordnet praksis 
mellem virksomheder. 

Efter bevisførelsen kan det i forhold 1-11 lægges til grund, at CMP 
videresendte de priser, som CMP selv havde afgivet til en hovedentreprenør, 
til Søndergaard Nedrivning A/S og i et tilfælde tillige til 
Det kan endvidere lægges til grund, at såvel Søndergaard Nedrivning A/S 
som var horisontalt konkurrerende virksomheder til 
CMP. Videresendelse skete ikke kun ved fremsendelse af en pris men også 
ved videresendelse i sin fulde form af det tilbud, CMP havde afgivet over for 
den pågældende hovedentreprenør. Endvidere blev tilbuddene generelt 
fremsendt uden nogen særlig følgemeddelelse . I visse fremsendelser fremgår 
en bemærkning i mailen fra CMP om "Vi byder til MTH" , "Dette er de priser 
jeg giver", "Husk jeg har rettet i tilbudslisten" og "Det havde jeg næsten 
glemt". I forhold 4 blev CMPs tilbud til hovedentreprenørerne i sin fulde 
form endvidere sendt til både Søndergaard Nedrivning A/S og 

i en og samme mail. 

Efter de forklaringer, der er afgivet af vidnerne 
og som alle er troværdige, detaljerede og i 

vid udstrækning samstemmende, kan det lægges til grund, at der var tale om 
fremsendelse af lånepriser. 

Vidnet husker ikke specifikt udbuddet vedrørende 
Mønbroen i forhold 4. har imidlertid forkllaret , at bad CMP om en 
tilbudsliste med priser på, formentlig fordi ilkke har kunnet nå at regne et 
tilbud. Prisforskellen på CMPs tilbud og ' tilbud må 
tilskrives, at der i CMPs tilbud var medtaget arbejder, som 

ikke beskæftigede sig med. Vidnet har endvidere forklaret, at det var 
kutyme, at man i nedrivningsbranchen lånte priser af hinanden, fordi man 
havde svært ved at regne den store mængde udbud. 

Vidnet husker ikke specifikt udbuddene i forhold 1-3 
og forhold 5-11 , men mener i alle forholdene, at ikke har kunnet nå 
at regne en pris selv, og at derfor bad CMP om en lånepris. I forhold 4 
har vidnet forklaret, at Søndergaard Nedrivning A/S ikke var interesseret i 
opgaven. CMP var generelt klar over, at skulle låne en pris til at afgive et 
tilbud, idet fik prisen efter at havde ringet til CMP og fortalt , at 
ikke kunne nå at regne en pris. CMP har aldrig udført en hel 
nedrivningsopgave for Søndergaard Nedrivning A/S, men det er sket, at 
Søndergaard Nedrivning A/S har lejet en hammer eller en maskine af CMP. 
Det var normalt i branchen, at man lånte priser af hinanden, hvis man ikke 
kunne nå at regne, eller hvis opgaven ikke var interessant for virksomheden. 
Vidnet har lånt priser af CMP. Vidnet har ikke brugt CMP som egentlig 
underentreprenør. 



Vidnet har forklaret , at CMP ikke har udført egentlige 
opgaver i underentreprise for Søndergaard Nedrivning A/S. Søndergaard 
Nedrivning A/S har alene lejet maskiner af og til CMP. Vidnet har endvidere 
forklaret, at det var helt normalt, at man lånte priser på kryds og tværs, når 
man kom i tidnød eller ikke var interesseret i opgaven. Man lånte prisen for 
at kunne afgive et tilbud alligevel, da man ønskede at være på god fod med 
hovedentreprenøren, så man ville blive indbudt igen. Søndergaard Nedrivning 
A/S havde ingen egentlig aftale med CMP om at låne priser, men det var en 
branchemæssig adfærd, og det var helt indforstået, at man sagtens kunne 
ringe til hinanden. CMP har ikke leveret priser til Søndergaard Nedrivning Al 
S med henblik på, at CMP skulle udføre en underentreprise for Søndergaard 
Nedrivning A/S. Vidnet husker ikke specifikt udbuddene i forhold 1-11 , men 
det er vurdering, at der i alle forholdene er tale om fremsendelse af en 
lånepris. Vidnet har påpeget, at CMPs tilbud i forhold 6 således heller ikke er 
stilet til Søndergaard Nedrivning A/S men derimod til hovedentreprenøren. 

Der er ikke i sagen noget, der underbygger og 
forklaringer om, at der var tale om tilbud, som CMP af gav til 

Søndergaard Nedrivning A/S og med henblik på, at CMP 
skulle udføre arbejde i underentreprise for disse virksomheder. Derimod 
fremgår det, at tiltalte, ifølge en gennemlæst og 
underskrevet politirapport fra en afhøring den 3. oktober 201 7, har forklaret, 
at der generelt " . . . ikke var tale om egentlig tilbudsafgivelse men snarere en 
delepris, som modtageren kunne anvende, så de ikke selv skulle bruge tid på 
at beregne. Afhørte vidste ikke, om Søndergaard ville ændre prisen eller 
lægge på eller trække fra. Når man med Søndergaard ville have hjælp, 
ringede man til og spurgte, om man kunne låne en pris. 
Det var kun, hvis de i forvejen regnede på opgaven, at man kunne tillade sig 
at spørge om det. Så gjorde man selv gengæld ved en anden lejlighed." 

er i retten fragået det i politirapporten anførte uden nogen 
plausibel grund. 

Det kan således lægges til grund, at og 
begge som ledende medarbejdere var vidende om og indforståede 

med, at der var tale om fremsendelse af lånepriser, og det må have stået disse 
tiltalte klart, at der herved var tale om en tilbudskoordinering og dermed en 
samordnet praksis, som efter sin art havde til formål at begrænse 
konkurrencen ved at hindre, begrænse eller fordreje den reelle 
konkurrencesituation, idet de involverede horisontale og sædvanligvis 
konkurrerende virksomheder dermed ikke konkurrerede. Forbuddet i 
konkurrencelovens § 6, rammer også en sådan adfærd, selvom der ikke 
faktisk har fundet en påvirkning sted. Overtrædelsen må således tilregnes de 
tiltalte som forsætlig. 

Tiltalte, findes herefter skyldig efter anklageskriftet i 
forhold 12, jf konkurrencelovens§ 23 , stk. 1, nr. 1, jf § 6, stk. 1, jf stk. 3, 
jf straffelovens § 23 , stk. 1. 



Tiltalte, findes herefter skyldig efter anklageskriftet i 
forhold 13, jf konkurrencelovens § 23 , stk. 1, nr. 1, jf § 6, stk. 1, jf stk. 3, 
jf straffelovens § 23 , stk. 1. 

CMP Nedrivning ApS ' forsæt er knyttet til og 
forsæt, og CMP Nedrivning ApS er derfor skyldig efter 

anklageskriftet i forhold 1-11 , jf konkurrencellovens § 23 , stk. 1, nr. 1, jf 
stk. 4, jf § 6, stk. 1, jf stk. 3. 

Idet adfærden havde til formål at begrænse konkurrencen, finder 
konkurrencelovens undtagelsesregel i § 7, stk. l , ikke anvendelse, jf. § 7, stk. 
3. De tiltalte har endvidere ikke godtgjort, at undtagelsesregleme i 
konkurrencelovens § 8 eller 10, finder anvendelse. 

Vedrørende sanktionsfastsættelsen for og 

Ved en ændring af konkurrenceloven den 1. marts 2013 blev bødestraffen for 
overtrædelse af konkurrencelovens § 6, skærpet betydeligt. Forhold 1-10 er 
begået før lovændringen, mens forhold 11 er begået efter lovændringen. Det 
følger af lovens § 23 , stk. 5, at der ved udmålingen af bøder skal tages 
hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed. 

For så vidt angår overtrædelsens grovhed fremgår det af bemærkningerne til 
lovforslaget til lovændringen i 2013 , at der ved den konkrete bødeudmåling 
tages udgangspunkt i et grundbeløb alt efter, om overtrædelsen kan 
karakteriseres som en mindre alvorlig, en alvorlig eller en meget alvorlig 
overtrædelse. Bøden til en fysisk person, der har begået en mindre alvorlig 
overtrædelse, bør være på mindst 50.000 kr. Bøden for en alvorlig 
overtrædelse bør være på mindst 100.000 kr. , mens bøden for en meget 
alvorlig overtrædelse bør være på mindst 200.000 kr. Endvidere fremgår det 
i relation til varigheden, at en overtrædelse af kortere varighed er på mindre 
end 1 år, af mellemlang varighed er på 1-5 år, og af lang varighed er på 5 år, 
og at bødens størrelse kan stige i takt med varighedens længde. En 
overtrædelse af kortere varighed medfører ikke et tillæg til det grundbeløb, 
der er fastlagt ud fra vurderingen af overtrædelsens grovhed. En 
overtrædelse af mellemlang varighed medfører et tillæg op til 50 procent af 
det grundbeløb, der fastsættes for overtrædelsens grovhed, og en 
overtrædelse af lang varighed medfører et tillæg på 10 procent for hvert år, 
en overtrædelse har fundet sted og af det grundbeløb, der fastlægges for 
overtrædelsens grovhed. Fastsættelsen af straffen vil fortsat bero på en 
konkret vurdering af samtlige omstændighedler i sagen, og det angivne 
strafniveau vil kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den 
konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder, jf 
herved de almindelige regler om straffens fastsættelse i straffelovens kapitel 
10. 



Straffen fastsættes herefter for vedkommende til en 
bøde på 125.000 kr., jf konkurrencelovens§ 23 , stk. 1, nr. 1, jf § 6, stk. 1, 
jf stk. 3, jf straffelovens § 23 , stk. 1. Forvandlingsstraffen fastsættes til 
fængsel i 40 dage. 

Straffen fastsættes herefter for vedkommende til en bøde 
på 125 .000 kr., jf konkurrencelovens § 23 , stk. 1, nr. 1, jf § 6, stk. 1, jf stk. 
3, jf straffelovens § 23, stk. 1. Forvandlingsstraffen fastsættes til fængsel i 40 
dage. 

Retten har ved udmålingen af bødernes størrelse foretaget en samlet 
vurdering af de retningslinjer for bødeniveauet, der efter retspraksis gjaldt for 
de forhold, som er begået over en ca. 1 Yz-årig periode før den 1. marts 
2013 , og lovforarbejdernes retningslinjer for bøder, der udmåles for forhold, 
som er begået efter den 1. marts 2013 . Retten har således lagt vægt på, at 
der er 10 forhold til pådømmelse efter den tidligere lovgivning og alene et 
forhold til pådømmelse efter strafskærpelsen i 2013 , og at forholdene er 
begået forsætligt med en samlet entreprisesum på 11-12 mio . kr. Retten har 
videre lagt vægt på, at der i forhold 11 på den ene side alene er tale om en 
entreprisesum på ca. 130.000 kr., men på den anden side karakteren af 
forholdet, og at CMP rent faktisk vandt denne opgave og derfor kan antages 
at have opnået en økonomisk gevinst, hvilket medfører, at overtrædelsen må 
karakteriseres som en alvorlig overtrædelse. Retten har endvidere lagt vægt 
på bødestraffens fastsættelse i tidligere sager, herunder navnlig ved Østre 
Landsrets dom af 21. december 2018 (S-2743-18), hvorved tiltalte for et 
enkeltstående forhold af alvorlig karakter begået efter den 1. marts 2013 blev 
idømt en bøde på 100.000 kr. 

Vedrørende sanktionsfastsættelsen for CMP Nedrivning ApS 

Ved en ændring af konkurrenceloven den 1. marts 2013 blev bødestraffen for 
overtrædelse af konkurrencelovens § 6, skærpet betydeligt. Forhold 1-10 er 
begået før lovændringen, mens forhold 11 er begået efter lovændringen. Det 
følger af lovens § 23 , stk. 5, at der ved udmålingen af bøder skal tages 
hensyn til overtrædelsens grovhed og varighed. Ved udmåling af bøder til 
juridiske personer skal der desuden tages hensyn til den juridiske persons 
globale koncernomsætning. 

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget til lovændringen i 2013 , at 
det bødemæssige grundbeløb for en mindre alvorlig overtrædelse bør være på 
op til 4 mio . kr. , og at grundbeløbet for en alvorlig overtrædelse bør være fra 
4 mio . kr. op til 20 mio . kr., mens grundbeløbet for en meget alvorlig 
overtrædelse bør være fra 20 mio. kr. og opefter. Det fremgår endvidere, at 
der fremover ved den konkrete bødeudmåling i større omfang end hidtil skal 
tages hensyn til en virksomheds omsætning. V ed fastlæggelsen af en 
virksomheds omsætning skal der tages hensyn til koncernomsætningen og 



ikke kun omsætningen i den virksomhed, der har begået overtrædelsen. 
Fastsættelsen af straffen vil fortsat bero på domstolenes konkrete vurdering i 
det enkelte tilfælde af samtlige omstændigheder i sagen, og det angivne 
strafniveau vil kunne fraviges i op- og nedadgående retning, hvis der i den 
konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder, jf 
herved de almindelige regler om straffens fastsættelse i straffelovens kapitel 
10. Skærpende omstændigheder kan fx foreligge, hvis en virksomhed 
gentager overtrædelser af samme art, lægger hindringer i vejen for 
myndighedernes undersøgelse eller har spillet en førende rolle. Formildende 
omstændigheder kan fx foreligge, hvis en virksomhed udelukkende har spillet 
en passiv rolle i forbindelse med overtrædelsen eller ikke reelt har fulgt de 
ulovlige aftaler. Endvidere kan det efter en konkret vurdering indgå som en 
formildende omstændighed, hvis overtrædelsen er sket trods 
virksomhedsledelsens aktive indsats for at få relevante medarbejdere til at 
følge lovgivningen. 

Straffen fastsættes herefter for CMP Nedrivning ApS ' vedkommende til en 
bøde på 5 mio. kr. , jf konkurrencelovens § 23 , stk. 1, nr. 1, jf stk. 4, jf § 6, 
stk. 1, jf stk. 3. 

Retten har ved udmålingen af bødens størrelse foretaget en samlet vurdering 
af de retningslinjer for bødeniveauet efter retspraksis, der gjaldt for de 
forhold, som er begået før den 1. marts 2013 , og forarbejdernes retningslinjer 
for bøder, der udmåles for forhold, som er begået efter den 1. marts 2013. 
Retten har således lagt vægt på, at der er 10 forhold til pådømmelse efter den 
tidligere lovgivning, og at disse 10 forhold er begået over en periode på ca. 1 
Yz år, samt alene et forhold af kortere varighed til pådømmelse efter de 
skærpede regler fra 2013 , og at samtlige forhold er begået forsætligt med en 
samlet entreprisesum på 11-12 mio. kr. Retten har videre lagt vægt på, at 
CMP rent faktisk vandt opgaven i forhold 11 og må antages at have opnået 
en økonomisk gevinst, og at forholdet derfor - trods det, at der alene er tale 
om en entreprisesum på ca. 130.000 kr. - kan karakteriseres som en alvorlig 
overtrædelse. Der foreligger hverken skærpende eller formildende 
omstændigheder. Bøden er endvidere fastsat under hensyntagen til 

' samlede nettoomsætning, som i årene 2013-
2017 udgjorde mellem ca. kr. og ca. kr. Således rammer en 
bøde på 5 mio. kr. ikke det bødeloft på 10 % af koncernomsætningen, som 
Europa-Kommissionen opererer med. 

De tiltalte skal betale sagens omkostninger som nedenfor anført. 

Thi kendes for ret: 

CMP Nedrivning ApS skal betale en bøde på 5 mio. kr. 

skal betale en bøde på 125.000 kr. 



Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage. 

skal betale en bøde på 125.000 kr. 

Forvandlingsstraffen for bøden er fængsel i 40 dage. 

De tiltalte skal in solidum betale sagens omkostninger. 

Jette-Marie Sonne 
Dommer 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 
Retten i Hillerød, den 8. februar 2019 

Anja Birgitte Kestler 
kontorfuldmægtig 
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