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KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

MELD
DG UD AF
KARTELLET

SLIP FOR BØDER
OG FÆNGSEL VED
OVERTRÆDELSE AF
KONKURRENCEREGLERNE

MELD
DIG UD AF
KARTELLET
Vejledning om leniencyprogrammet i
konkurrenceloven (bøde- og sanktionslempelse)

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

KARTELLER ER
FORBUDTE
Det er en meget grov overtrædelse af konkurrenceloven at
deltage i et kartel, og det kan føre til høje bøder og fængselsstraf.
Virksomheder, der deltager i et kartel, kan ifalde bøder i
millionklassen.
Direktører, bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere, der
deltager i et kartel, kan straffes med bøder og fængsel i op til 6 år.

LEN ENCY
Leniencyprogrammet giver mulighed for enten helt at slippe for
bøder og fængselsstraf for at have deltaget i et kartel eller at få
sanktionen nedsat.
For virksomheder hedder ordningen bødelempelse, og for fysiske
personer kaldes det sanktionslempelse (sanktionslempelse omfatter
både fængsels- og bødestraf). Samlet kaldes ordningen leniency.
Konkurrencesager mod virksomheder håndteres af Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen og kan føre til civile bøder, mens det er National
Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), der varetager strafforfølgningen af fysiske personer. Da leniencysager ofte omfatter både virksomheder og fysiske personer, er der et nært samarbejde mellem
NSK og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i leniencysager.

SL P FOR BØDER
OG FÆNGSEL
Det er muligt helt at slippe for bøder og fængselsstraf for at
have deltaget i et kartel, hvis:
• Ansøgeren er den første af karteldeltagerne, som henvender sig til
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med oplysninger om kartellet
• Ansøgerens oplysninger enten fører til, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan gennemføre en kontrolundersøgelse i forbindelse med kartellet, eller hvis det på baggrund af ansøgningen kan
fastslås, at forbuddet mod karteller er overtrådt
• Ansøgeren afslører sin deltagelse i kartellet
• Ansøgeren senest straks efter ansøgningens indgivelse ophører
med at deltage i kartellet1
• Ansøgeren ikke har ødelagt, forfalsket eller skjult beviser vedrørende kartellet
• Ansøgeren ikke har afsløret ansøgningen over for andre
• Ansøgeren ikke har tvunget andre til at deltage i kartellet
• Ansøgeren samarbejder fuldt ud under hele sagen

1 Der kan undtagelsesvis være tilfælde, hvor ansøgeren bør fortsætte i kartellet i en passiv ro lle,
således at de øvrig e karteldeltagere ikke fatter mistanke om, at der er indgivet ansøgning
om leniency, og således at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indledende undersøgelser
af sagen ikke ri sikerer afsløring. En sådan fortsat passiv deltagelse i kartellet forudsætter
forudgående aftale herom med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

FA SANKT ONEN
NEDSAT
0

Hvis ansøgeren ikke er den første til at søge om leniency og derfor ikke kan slippe for bøde og/eller fængsel, kan sanktionen
blive nedsat.
Der gælder forskellige regler for nedsættelse af henholdsvis bøder
og fængselsstraf.

Nedsættelse af bøder:
• Ansøgerens oplysninger skal repræsentere betydelig merværdi for
myndighederne
• Ansøgeren skal afsløre sin deltagelse i kartellet
• Ansøgeren skal senest straks efter ansøgningens indgivelse ophøre
med at deltage i kartellet2
• Ansøgeren må ikke have ødelagt, forfalsket eller skjult beviser
vedrørende kartellet
• Ansøgeren må ikke have afsløret sin ansøgning over for andre
• Ansøgeren må ikke have tvunget andre til at deltage i kartellet
• Ansøgeren skal samarbejde fuldt ud under hele sagen

2 Der kan undtagelsesvis være tilfælde, hvor ansøgeren bør fortsætte i kartellet i en passiv rolle,
således at de øvrige karteldeltagere ikke fatter mistanke om, at der er indgivet ansøgn ing
om leniency, og således at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indledende undersøgelser
af sagen ikke risikerer afsløring. En såda n fortsat passiv deltagelse i kartellet forudsætter
forudgående aftale herom med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Som nævnt er det kun den første ansøger, der helt kan slippe for
sanktioner. Ansøger nr. 2 kan få nedsat den bøde, som vedkommende
ellers ville være blevet pålagt for sin deltagelse i kartellet med SO%.
Ansøger nr. 3 kan få nedsat bøden med 30 %, og efterfølgende
ansøgere kan få bøden reduceret med op til 20 %.

Nedsættelse affængselsstraf:
Det er op til domstolene at afgøre, om fængselsstraffen (for andre
ansøgere end den første) skal nedsættes, hvis ansøgeren medvirker
til at opklare sagen.

SAMARBEJDE
Det er vigtigt, at ansøgeren samarbejder med myndighederne
under hele sagen.
Det betyder, at ansøgeren skal samarbejde oprigtigt, fuldt ud, permanent og hurtigt med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra det
tidspunkt, hvor ansøgningen indgives, og indtil håndhævelsessagen
er endeligt afsluttet over for alle de parter, som undersøgelsen omfatter, eller sagen på anden vis er afsluttet.
Samarbejdsforpligtelsen indebærer, at ansøgeren skal opfylde
følgende krav:
• Ansøgeren skal straks forsyne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
med alle relevante oplysninger og dokumentation vedrørende
kartellet, herunder:
- Navn og adresse på ansøgeren (hvis ansøgeren har et CVR- eller
CPR-nummer, er det en god ide også at anføre dette, således at
der ikke opstår tvivl om ansøgers identitet)
- Navnene på alle andre virksomheder i kartellet
- En detaljeret beskrivelse af kartellet, herunder de berørte
produkter og berørte områder samt varigheden og arten af
karteladfærden
- Oplysning om tidligere eller planlagte ansøgninger til konkurrencemyndigheder i andre lande eller til EU-Kommissionen

• Ansøgeren skal stå til rådighed med henblik på at besvare spørgsmål om kartellet
• Hvis ansøgeren er en virksomhed, skal ansøgeren stille direktører,
ledere og andre ansatte til rådighed for interviews med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Ansøgeren skal også gøre rimelige
bestræbelser på at stille tidligere direktører, ledere og andre
ansatte til rådighed for interviews med styrelsen
• Ansøgeren må ikke ødelægge, forfalske eller skjule relevante
oplysninger eller dokumentation
• Ansøgeren må ikke afsløre sin indgivelse af ansøgningen eller noget
af dens indhold, før Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har
udsendt en klagepunktsmeddelelse i sagen, medmindre andet er
aftalt

HVORDAN
ANSØGER MAN
OM LEN ENCY?
En ansøgning om leniency kan indgives til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen på mail eller på et møde med styrelsen.
Kontakt en af styrelsens ansvarlige for leniencyprogrammet for
karteller:
• Kontorchef Stefan Kobbernage I, tlf. 4171 5190, mail stko@kfst.dk
• Chefkonsulent Maria Wegener-Petersen, tlf. 4171 5196,
mail mwp@kfst.dk
• Chefkonsulent Anita Vedsø Larsen, tlf. 4171 5079, mail avl@kfst.dk
Ansøgeren modtager på anmodning en kvittering for styrelsens
modtagelse af ansøgningen.
Det er muligt at indgive en foreløbig ansøgning om leniency, hvis
ansøgeren endnu ikke kan indgive en fuld ansøgning. På den måde
kan ansøgeren sikre sig en plads i køen af ansøgere og få tid til at
færdiggøre ansøgningen inden for en frist, som Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen fastsætter. Den foreløbige ansøgning skal indeholde alle de oplysninger om kartellet, som ansøgeren kender til på
tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen.
Læs mere om leniency på kfst.dk, hvor der også findes et ansøgningsskema.

Denne side er med vilje blevet tom

