
STATSADVOKATEN 
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J.nr.: SØK -9 1250-0000 1-16 

Sagsbehandler: MSC 

STATSADVOKATEN FOR SÆR LIG 

ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 

KRIMINALITET 

KAMPMANNSGADE 1 

1604 KØBENHAVN V 

TELEFON 72 68 90 00 

FAX 45 15 01 19 

E- mail : saoek@ank l .dk

www .anklagernyndigheden .dk

www .politi .dk

Ledelsen i 

Villy C. Petersen Entreprise A/S 
Kronager 48 
2791 Dragør 

BØDEFORELÆG 

Villy C. Petersen Entreprise A/S, cvr-nr. I 3523738, er sigtet for 

Forhold 1 

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

J, ved i perioden fra den 13 . januar 2012 til den 25. januar 2012 forsætligt eller 

groft uagtsomt at have indgået aftaler eller samordnet praksis mellem virksomheder 

i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte havde ti l formål eller følge at 

begrænse konkurrencen, idet på vegne af sigtede i forbin

delse med sigtedes indgivelse af tilbud den 25. januar 2012 stort eksklusive moms 

kr. på underentreprisen "nedbrydning" ti l hovedentreprenør MT Højgaard 

A/S på projektet "Tagensvænge E/F" med fra underentreprenør 

Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for 

underentreprisen. 



http://www.anklagernyndigheden.dk
http://www.politi.dk
mailto:saoek@ankl.dk


Forhold 2 

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

l, ved i perioden fra den 13. august 2012 til den 28. 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 sigtede i 

forbindelse med sigtedes indgivelse af tilbud hhv. den 23. og 28. august 2012 stort 

eksklusive moms __ . _. _. __ _ kr. på underentreprisen "nedbrydning" til hovedentre

prenørerne MT Højgaard A/S og Hoffmann A/S på projektet "Ladegårdsparken" 

med fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning 

A/S udvekslede oplysnmger 
• 

om pnser 
• 

og andre v1lkar 
• • 0 for underentrepnsen. 

Forhold 3 

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

J., ved i perioden fra den 4. december 2012 til den 24. januar 2013 forsætligt eller 

groft uagtsomt at have indgået aftaler mellem virksomheder i samme omsætnings

led, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurren

cen, idet på vegne af sigtede i forbindelse med indgivelse af 

tilbud stort eksklusive moms kr. til Lauritz Hannibal ApS på projektet 

"Villa Valdcer, Skowej 91 - Nedrivning" med fra virksomhe

den Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår 

for underentreprisen. 

Forhold 4 

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

J., ved i perioden fra den 19. august 2013 til den 28. august 2013 forsætligt eller 

groft uagtsomt at have indgået aftaler mellem virksomheder i samme omsætnings

led, der direkte eller indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurren

cen, idet på vegne af sigtede i forbindelse med sigtedes indgi

velse af tilbud den 28. august 2013 stort eksklusive moms kr. på underen

treprisen "nedbrydning" til hovedentreprenør W. Lynggaard Petersen A/S på pro

jektet "Jens Warmings Vej, Helhedsplan" med . fra underentre

prenør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre 

vilkår for underentreprisen. 
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Det ti ]kendegives, at sagen i medfør af retsplejelovens § 832 vil kunne afgøres uden 

retssag, hvis se lskabet erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig villig til 

inden nedenfor anførte frist at betale en bøde, der tiilfalder statskassen. 

Bøden fastsættes til 400.000 kr. 

Ved fastsættelsen er der bl.a. lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed, jf. 

konkurrencelovens § 23, stk. 5, I. pkt. Der er endvidere på baggrund af offentlig 

tilgængelig information og dokumentation fremsendt af virksomheden lagt vægt på 

virksomhedens omsætning, betalingsevne og soliditet, jf. konkurrencelovens § 23, 

stk. 5, 2. pkt. , smh. straffelovens § 5 1, stk. 3. På det grundlag og på baggrund af en 

konkret vurdering af virksomhedens ganske særlige forho ld er det fundet, at bøden 

bør fastsættes som ovenfor angivet. 

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

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

bankkonto reg.nr. 0216-4069206301. 

Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK-9 12:50-00001 -1 6. 

Underskrift: Dato: 
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STATSADVOKATEN 

Dato: 27. juni 201 9 

J.nr. : SØK -91250-00001 - 16 

Sagsbehandler: M se 

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG 

ØKONOMISK OG INTERNATIONAL 

KRIMINALI T ET 

KAMPMANNSGADE 1 

1604 KØBENHAVN V 

TELEF O N 72 6 8 90 00 

FA X 45 15 01 1 9 

E-mail : saoek@an k l.dk

www .anklagemyndigh eden .dk

www .po l i ti . dk

BØDEFORELÆG 

cpr-nr. er sigtet for 

Forhold 1 

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

straffelovens § 23 , ved i perioden fra den 13. januar 2012 til den 25. januar 2012 

forsætligt eller groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som Villy 

C. Petersen Entreprise A/S, at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet 

praksis mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte 

havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede på vegne af Villy 

C. Petersen Entreprise A/S i forbindelse med virksomhedens indgivelse af tilbud 

den 25. januar 2012 stort eksklusive moms kr. på underentreprisen "ned

brydning" til hovedentreprenør MT Højgaard A/S på projektet "Tagensvænge E/F'' 

med fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S udveks

lede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 



-

mailto:saoek@ankl.dk
http://www.anklagemyndigheden.dk
http://www.politi.dk


Forhold 2 

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

straffelovens § 23, ved i perioden fra den 13. august 2012 til den 28. august 2012 

forsætligt eller groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som Villy 

C. Petersen Entreprise A/S, at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet 

praksis mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte 

havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede og . 

på vegne af Villy C. Petersen Entreprise AIS i forbindelse med virksomhe

dens indgivelse af tilbud hhv. den 23. og 28. august 2012 stort eksklusive moms 

kr. på underentreprisen "nedbrydning" til hovedentreprenørerne MT 

Højgaard A/S og Hoffmann A/S på projektet "Ladegårdsparken" med 

fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede 

oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 3 

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

straffelovens § 23, ved i perioden fra den 4. december 2012 til den 24. januar 2013 

forsætligt eller groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som I Villy 

C. Petersen Entreprise A/S, at have medvirket til at indgå aftaler eller samordnet 

praksis mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller indirekte 

havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede på vegne af Villy 

C. Petersen Entreprise A/S i forbindelse med indgivelse af tilbud stort eksklusive 

moms kr. til Lauritz Hannibal ApS på projektet "Villa Vakker, Skovvej 91 

- Nedrivning" med fra virksomheden Søndergaard Nedrivning 

A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 4 

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

straffelovens § 23, ved i perioden fra den 19. auguist 2013 til den 28. august 2013 

forsætligt eller groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som Villy 

C. Petersen Entreprise A/S, at have medvirket til at indgå 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 Villy C. Petersen Entreprise NS i forbindelse med virksomhedens indgi

velse af tilbud den 28. august 2013 stort eksklusive moms kr. på underen

treprisen "nedbrydning" til hovedentreprenør W. Lynggaard Petersen A/S på pro

jektet "Jens Warmings Vej, Helhedsplan" med fra underentre
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prenør Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre 

vilkår for underentreprisen. 

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

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

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

Bøden fastsættes til 125.000 kr. 

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

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

konto reg.nr. 0216-406920630 I. 

Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK-91250-00001-16 

Underskrift: Dato: 
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STATSADVOKATEN 

Dato: 27. juni 2019 

J.nr.: SØK-9I250-00001-16 

Sagsbehandler: MS C 

STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG 

ØKONOMISK OG IN TERNATIONAL 

KRIM IN ALITET 

KAMPMANNSGADE 1 

1604 KØBENHAVN V 

TELEFON 72 68 90 00 

FAX 451 501 19 

E-mai l : saoek@ankl.dk

www .anklagemyndigheden.dk

www .polit i. dk

BØDEFORELÆG 

cpr-nr. er sigtet for 

Forhold 1 

overtrædelse af konkurrence lovens § 23, stk. I, nr. I, jf. § 6, stk. I, jf. stk. 3, jf. 

straffelovens § 23, ved i perioden fra den 13 . januar 2012 til den 25. januar 2012 

forsætligt eller groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medar

bejder i Villy C. Petersen Entreprise A/S, at have medvirket til at indgå aftaler eller 

samordnet praksis mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller 

indirekte havde til formål eller fø lge at begrænse konkurrencen, idet 

på vegne af Villy C. Petersen Entreprise A/S i forbindelse med virksomhe

dens indgivelse af tilbud den 25. januar 2012 stort eksklusive moms kr. på 

underentreprisen "nedbrydning" til hovedentreprenør MT Højgaard A/S på projek

tet "Tagensvænge E/F" med fra underentreprenør Søndergaard 

Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vi lkår for underentre

prisen. 









mailto:saoek@ankl.dk
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Forhold 2 

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

straffelovens § 23, ved i perioden fra den 13. august 2012 til den 28. august 2012 

forsætligt eller groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medar

bejder i Villy C. Petersen Entreprise A/S, at have medvirket til at indgå aftaler eller 

samordnet praksis mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller 

indirekte havde til formål eller følge at begræns1~ konkurrencen, idet sigtede og 

på vegne af Villy C. Petersen Entreprise A/S i forbindelse 

med virksomhedens indgivelse af tilbud hhv. den 23. og 28. august 2012 stort eks

klusive moms kr. på underentreprisen ''nedbrydning" til hovedentrepre

nørerne MT Højgaard A/S og Hoffmann A/S på projektet "Ladegårdsparken" med 

fra underentreprenør Søndergaard Nedrivning A/S 

udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for underentreprisen. 

Forhold 3 

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

straffelovens § 23, ved i perioden fra den 4. december 2012 til den 24. januar 2013 

forsætligt eller groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medar

bejder i Villy C. Petersen Entreprise A/S, at have medvirket til at indgå 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 Villy C. Petersen Entreprise AJS i forbindelse med indgivelse 

af tilbud stort eksklusive moms kr. til Lauritz Hannibal ApS på projektet 

"Villa Vakker, Skovvej 91 - Nedrivning" med fra virksomhe

den Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår 

for underentreprisen. 

Forhold 4 

overtrædelse af konkurrencelovens § 23, stk. 1, nr. 1, jf. § 6, stk. 1, jf. stk. 3. if. 
straffelovens§ 23, ved i perioden fra den 19. august 2013 til den 28. august 2013 

forsætligt eller groft uagtsomt ved tilskyndelse, råd eller dåd, som ledende medar

bejder i Villy C. Petersen Entreprise AJS, at have medvirket til at indgå aftaler eller 

samordnet praksis mellem virksomheder i samme omsætningsled, der direkte eller 

indirekte havde til formål eller følge at begrænse konkurrencen, idet sigtede på veg

ne af Villy C. Petersen Entreprise A/S i forbindelse med virksomhedens indgivelse 

af tilbud den 28. august 2013 stort eksklusive moms kr. på underentrepri
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sen "nedbrydning" til hovedentreprenør W. Lynggaard Petersen A/S på projektet 

"Jens Warmings Vej, Helhedsplan" med fra underentreprenør 

Søndergaard Nedrivning A/S udvekslede oplysninger om priser og andre vilkår for 

underentreprisen. 

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

retssag, hvis De erklærer Dem skyldig i overtrædelsen og erklærer Dem vi llig til in

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

Bøden fastsættes til 125.000 kr. 

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

20 dage indbetaler beløbet til Københavns Politi, Indfordringssektionen, på bank-

konto reg.nr. 0216-4069206301 . 

Ved indbetaling bedes der henvist til j.nr. SØK-9 1250-0000 1-16 

Underskrift: Dato: 
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