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Bilag 1. Ressourceestimater informations- og vejlednings-
initiativer (kapitel 5) 

 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har estimeret, hvor stort et ressourceforbrug de 
enkelte informations- og vejledningsinitiativer forventes at være forbundet med. Det 
forventede ressourceforbrug angives neden for. 
 
Etablering af netværk mellem Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og repræsen-
tanter for erhvervsorganisationer 

• Ud fra en forudsætning om, at der skulle afholdes møde to gange om året an-
slås, at ressourceforbruget til et sådant netværk vil være 50-100 timer pr. møde, 
dvs. 100-200 timer om året.  

 
Reklamering for allerede eksisterende information og vejledning 

• Det forventede ressourceforbrug til gennemførelse af dette initiativ anslås at 
være 200-400 timer samt udgifter til ekstern bistand.  

 
Udarbejdelse af branchespecifikke spørgsmål/svar om konkurrenceloven  

• Ved estimering af ressourceforbruget til dette initiativ lægges til grund, at 
FAQ’ene vil skulle være branchespecifikke, og at der vil skulle udarbejdes ca. 
5-10 FAQ pr. delområde (fx FAQ, der relaterer sig til dagligvarehandel). På 
baggrund heraf anslås ressourceforbruget til udarbejdelse af FAQ at være 50-
100 timer pr. delområde.  

 
Udarbejdelse af informationsbrev til alle danske virksomheder med f.eks. under 
100 ansatte 

• Det forventede ressourceforbrug til gennemførelse af dette initiativ anslås at 
være ca. 300 timer.  

 
Information om konkurrenceloven på Startvaekst.dk 

• Det forventede ressourceforbrug til gennemførelse af dette tiltag anslås at være 
50-70 timer.  

 
Målrettede informationsmøder omkring ny lovgivning eller ny praksis af særlig 
relevans for enkelte brancher 

• Det forventede ressourceforbrug til gennemførelse af den type informations-
møder anslås at være ca. 100 timer pr. emne, der skal holdes informationsmøde 
om. 

 
Udarbejdelse af generelle vejledende udtalelser 

• Det anslås, at ressourceforbruget til afgivelse af en vejledende udtalelse vil væ-
re ¼ - ½ årsværk. 

 
Vejledning om konkrete forhold 

• Det anslås, at indførelse af ordningen vil være forbundet med et ressourcefor-
brug på 10-50 timer pr. sag, som der gives vejledning i.  
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Ressourceestimater vedr. ændring af sagsprocesserne (kapitel 7) 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har estimeret, hvad indførelse af de foreslåede 
tiltag vil betyde for det ressourceforbrug, der er forbundet med at køre en konkurrence-
sag. Estimatet samt de vurderinger, der ligger til grund herfor, er angivet nedenfor. 
 
Den øgede involvering af Konkurrencerådet, hvorved rådets formandskab inddrages i 
forbindelse med, at styrelsen udsender en klagepunktsmeddelelse, vil betyde, at for-
mandskabet vil skulle anvende flere ressourcer på hver enkelt konkurrencesag. Dette 
vil også bevirke et øget ressourceforbrug for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 
forbindelse med deltagelse i møder med rådets formandskab samt til at foretage de 
ændringer, formandskabet måtte finde behov for. 
 
Derudover vil ændringerne af sagsprocesserne betyde, at Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen vil skulle afsætte ressourcer til udarbejdelse af en meddelelse om betænkelig-
heder. Det bemærkes i den forbindelse, at selve identifikationen af en sags konkurren-
ceproblemer udgør et sædvanligt led i behandlingen af en konkurrencesag, og at det 
således alene er selve formidlingen til sagens parter, der vil skulle afsættes yderligere 
ressourcer til. På den baggrund vurderes det øgede ressourceforbrug hertil at være be-
grænset. Samme betragtninger gør sig gældende for så vidt angår indførelse af en of-
fentliggørelsesordning.  
 
Indførelse af en klagepunktsmeddelelse vil bevirke, at styrelsen i forhold til de gæl-
dende processer vil skulle anvende ressourcer på udarbejdelse af såvel en klage-
punktsmeddelelse som et udkast til afgørelse. I og med at udkastet til afgørelse vil tage 
udgangspunkt i klagepunktsmeddelelsen – med indførelse af de ændringer, som ind-
dragelse af Konkurrencerådet samt høring af sagens parter måtte føre til – vurderes det 
øgede ressourceforbrug imidlertid at være forholdsvis begrænset. I situationer, hvor der 
vil skulle udarbejdes en supplerende klagepunktsmeddelelse, vil dette muligvis kunne 
medføre et øget ressourceforbrug i forhold til de gældende sagsprocesser.  
 
De øvrige foreslåede ændringer vurderes ikke at medføre et øget ressourceforbrug i 
nævneværdig grad. Samlet set vurderes en ændring af sagsprocesserne at bevirke et 
øget myndighedsressourceforbrug på ca. 100 timer pr. konkurrencesag. Det kan oply-
ses, at det gennemsnitlige tidsforbrug for en konkurrencesag er ca. 1.500 timer.1 

 

                                                 
1 Opgørelsen er foretaget på baggrund af de sager vedr. konkurrencelovens § 6 og § 11, 
hvori Konkurrencerådet har truffet afgørelse i perioden 2008-2010. 
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Bilag 2. Oversigt over konkurrencesagsprocesser i Danmark og Europa-Kommissionen 
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Bilag 3. Overvejelser og forslag til at undgå dobbeltbehand-
ling i konkurrencesager 
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Bilag 4 Sanktioner for fysiske personer for overtræ delse af konkurrencelovgivningen            
          

Belgien Canada England Finland Frankrig Holland Italien

Fængsel:

Kartelovertrædelser Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja
Andre overtrædelser Nej Nej Nej Nej Ja Nej Nej
Strafferamme:
Kartelovertrædelser Min. 15 dage

Max. 2 år
Max. 14 år Max. 5 år N/A Max. 4 år N/A Max. 2 år

Mulighed for forhøjelse

Andre overtrædelser N/A N/A N/A N/A Max. 4 år N/A N/A
Hårdeste straf:
Kartelovertrædelser Spm. kan ikke 

besvares af det pgl. 
land

1 år (siden 1990) 2,5 år N/A 1,5 år (betinget) N/A Spm. kan 
ikke besvares af det pgl. 
land

Andre overtrædelser N/A N/A N/A N/A Ingen kendt af 
NCA

N/A N/A

Type:
Kartelovertrædelser Strafferetlig Strafferetlig Strafferetlig N/A Strafferetlig N/A Strafferetlig
Andre overtrædelser N/A N/A N/A N/A Strafferetlig N/A N/A
Bevisregler:
Kartelovertrædelser Criminal Beyond 

resonable doubt
Beyond resonable 
doubt

N/A criminal N/A Criminal

Andre overtrædelser N/A N/A N/A N/A criminal N/A N/A
Bøde:
Kartelovertrædelser Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

Andre overtrædelser Nej Ja Nej Nej Ja Ja Nej
Strafferamme:
Kartelovertrædelser Min. EUR 550

Max. EUR 55.000
Sammensværgelse: 
Max. $ 25 mio. 
for hvert forhold (ca. 
EUR 19 mio.)
Bid rigging: 
Intet Max.

Ingen ramme N/A Max. EUR 75.000 Max. EUR 450.000 Min. EUR 103
Max EUR 1.032
Mulighed for forhøjelse

Andre overtrædelser N/A Max. $ 10 mio. 
for den første bøde (ca. 
EUR 7,5 mio.) og max. 
$ 15 mio. for hvert 
følgende forhold (ca. 
EUR 11 mio.)

N/A N/A Max. EUR 75.000 Max. EUR 450.000 N/A

Hårdeste straf:
Kartelovertrædelser Spm. kan ikke 

besvares af det pgl. 
land

$ 550.000 (ca. EUR 
400.000)

Ingen N/A EUR 30.000 Ingen Spm. kan ikke 
besvares af det pgl. land

Andre overtrædelser N/A Administrative 
sanktioner pålægges i 
praksis kun 
virksomheder

N/A N/A Ingen kendt af 
NCA

Ingen N/A

Type:
Kartelovertrædelser Strafferetlig Strafferetlig Strafferetlig N/A Strafferetlig Administrativ Strafferetlig

Andre overtrædelser N/A Administrativ N/A N/A Strafferetlig Administrativ N/A
Bevisregler:
Kartelovertrædelser criminal Beyond 

resonable doubt
Beyond resonable 
doubt

N/A criminal Probable cause/
reasonable suspicion

Criminal

Andre overtrædelser N/A Balance of 
probabilities

N/A N/A criminal Probable cause/
reasonable suspicion

N/A

N/A = Not Applicable = ikke relevant
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Belgien Canada England Finland Frankrig Holland Italien

Næringsforbud:
Kartellovertrædelser Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej
Andre overtrædelser Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej

Strafferamme:

Kartelovertrædelser N/A N/A Max. 15 år N/A N/A N/A N/A

Andre overtrædelser N/A N/A Max. 15 år N/A N/A N/A N/A
Hårdeste straf:
Kartelovertrædelser N/A N/A 7 år N/A N/A N/A N/A
Andre overtrædelser N/A N/A Info mangler N/A N/A N/A N/A
Type:
Kartelovertrædelser N/A N/A Strafferetlig eller 

administrativ
N/A N/A N/A N/A

Andre overtrædelser N/A N/A Strafferetlig eller 
administrativ

N/A N/A N/A N/A

Bevisregler:
Kartelovertrædelser N/A N/A Beyond resonable 

doubt (strafferetlig) eller 
balance of probabilities 
(administrativ)

N/A N/A N/A N/A

Andre overtrædelser N/A N/A Beyond resonable 
doubt (strafferetlig) eller 
balance of probabilities 
(administrativ)

N/A N/A N/A N/A

Leniency:
Leniency for 
fysiske personer

Nej Ja Ja Nej Nej Ja Nej

Administrative
sanktioner

N/A Nej Ja N/A N/A Ja N/A

Strafferetlige 
sanktioner

N/A Ja Ja N/A N/A N/A N/A

Antale modtagne
ansøgninger indtil 
1. april 2010

N/A Kun oplysninger 
om det samlede antal 
leniency ansøgninger, 
der også omfatter 
virksomheder (over 120 
siden 2000)

Spm. kan ikke 
besvares aht. fortrolighed

N/A N/A Fortroligt
Fysiske personer 
har kun søgt om 
leniency i forbindelse 
med ansøgning fra en 
virksomhed

N/A

Konfiskation: Ja Ja
Benyttes dog ikke i 
praksis

Ja Nej Nej Nej Nej

Nuværende eller tidligere 
overvejelser om 
ændring af sanktionering 
af fysiske personer for 
overtrædelse af 
konkurrencelovgivningen
:

Overvejer at 
indføre bøder og 
næringsforbud for 
deltagelse i karteller 
samt at indføre 
leniency for fysiske 
personer

Strafferammen 
for både fængsel og 
bøder for 
kartelovertrædelser blev 
hævet i 2009. Leniency 
policy er ved at blive 
revideret, men det er 
endnu ikke endeligt 
afklaret på hvilke 
områder.

Nej En arbejdsgruppe 
under det finske Arbejds- 
og Økonomiministerie 
har overvejet mulighed 
for at indføre 
strafferetlige sanktioner 
og næringsforbud. 
Arbejdsgruppen 
besluttede dog ikke at 
anbefale at indføre 
sanktioner for fysiske 
personer for 
overtrædelser af 
konkurrencelovgivninge
n i sin rapport fra 
februar 2009

Ovrvejer at indføre leniency 
for fysiske personer samt at 
anvende særligt 
specialiserede dommere i 
konkurrencesager

Overvejer at 
indføre fængselsstraf i 
et strafferetligt system 
i forbindelse med 
indførelse af et 
dualistisk regime. 
Overvejer hvordan 
leneiency for fysiske 
personer skal 
håndteres i et 
eventuelt fremtidigt 
dualistisk regime

Nej
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Fængsel:

Kartelovertrædelser
Andre overtrædelser
Strafferamme:
Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser
Hårdeste straf:
Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser

Type:
Kartelovertrædelser
Andre overtrædelser
Bevisregler:
Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser
Bøde:
Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser
Strafferamme:
Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser

Hårdeste straf:
Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser

Type:
Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser
Bevisregler:
Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser

N/A = Not Applicable = ikke relevant

Irland Norge Portugal Sverige Tyskland USA Danmark

Ja Ja Nej Nej Ja Ja Nej
Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej

Max. 5 år Max. 3 år
Max. 6 år under 
skærpende 
omstændigheder

N/A N/A Max. 5 år
Under skærpende 
omstændigheder min. 
6 måneder og max. 
10 år

Max. 10 år N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

9 mdr. (betinget) Ingen N/A N/A Spm. kan ikke 
besvares af det pgl. 
land

8 år og 4 mdr. N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Strafferetlig Strafferetlig N/A N/A Strafferetlig Strafferetlig N/A
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Beyond 
reasonable doubt

Beyond 
reasonable doubt

N/A N/A Beyond 
resonable doubt

Beyond 
resonable doubt

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja

Max. EUR 4 mio.
Mulighed for forhøjelse

Ingen ramme Beregnes på baggrund af 
den bøde, der udmåles til 
virksomheden

N/A Min. EUR 5
Max. EUR 1 mio.

Max. $ 1 mio. (ca. 
EUR 800.000)
Mulighed 
for forhøjelse

Ingen ramme

Max. EUR 4 mio.
Mulighed for forhøjelse

N/A Beregnes på baggrund af 
den bøde, der udmåles til 
virksomheden

N/A Min. EUR 5
Max. EUR 1 mio.

N/A Ingen ramme

EUR 80.000 Ingen EUR 5.000 N/A EUR 383.980 $ 10 mio. (ca. EUR 8 mio.)25.000 kr.

Ingen N/A Ingen N/A EUR 102.250 N/A Ingen 

Strafferetlig Strafferetlig Administrativ N/A Strafferetlig 
og administrativ

Strafferetlig Strafferetlig

Strafferetlig N/A Administrativ N/A Administrativ N/A Strafferetlig

Beyond 
reasonable doubt

Beyond 
reasonable doubt

Ingen fast 
defineret standard

N/A Beyond 
resonable doubt

Beyond 
resonable doubt

Bevist ud over 
enhver rimelig tvivl

Beyond 
reasonable doubt

N/A Ingen fast 
defineret standard

N/A Beyond 
resonable doubt

N/A Bevist ud over 
enhver rimelig tvivl
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Næringsforbud:
Kartellovertrædelser
Andre overtrædelser

Strafferamme:

Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser
Hårdeste straf:
Kartelovertrædelser
Andre overtrædelser
Type:
Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser

Bevisregler:
Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser

Leniency:
Leniency for 
fysiske personer
Administrative
sanktioner
Strafferetlige 
sanktioner
Antale modtagne
ansøgninger indtil 
1. april 2010

Konfiskation:

Nuværende eller tidligere 
overvejelser om 
ændring af sanktionering 
af fysiske personer for 
overtrædelse af 
konkurrencelovgivningen
:

Irland Norge Portugal Sverige Tyskland USA Danmark

Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej
Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej

5 år N/A N/A Min. 3 år
Max. 10 år

N/A N/A N/A

5 år N/A N/A N/A N/A N/A N/A

5 år N/A N/A Ingen N/A N/A N/A
Ingen N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Strafferetlig N/A N/A Administrativ N/A N/A N/A

Strafferetlig N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Beyond 
reasonable doubt

N/A N/A criminal N/A N/A N/A

Beyond 
reasonable doubt

N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja

N/A N/A Ja Ja Ja N/A N/A

Ja N/A N/A N/A Nej Ja Ja

Spm. kan 
ikke besvares aht. 
fortrolighed

N/A Spm. kan ikke 
besvares af det 
pågældende land pga. 
fortrolighed

1 91 ansøgninger 
fra fysiske personer

Spm. kan ikke 
besvares af det pgl. 
land pga. fortrolighed

7

Nej Ja Nej Nej Ja Nej Ja

Overvejer at 
indføre administrative 
bøder

Nej Nej Riksdagen har givet udtryk 
for, at kriminalisering kunne 
være et brugbart redskab til 
effektiv håndhævelse af 
kartelovertrædelser. Emnet 
er diskuteret i 
regeringsrapporter og 
konklusionen har været, at 
kriminalisering muligvis 
skaber mere skade end 
gavn i relation til 
leniencyprogrammet. 
Grunden hertil er, at svensk 
strafferet ikke indeholder 
mulighed for plea bargain, 
hvorfor fysiske personer 
kunne risikere straf selvom 
den virksomhed, som de var 
ansat i, kunne fritages for 
straf efter 
leniencyprogrammet. Den 
svenske 
konkurrencestyrelse fik i 
2008 mulighed for at 
idømme fysiske personer 
næringsforbud i kartelsager.

Nej Nej Regeringen har 
nedsat udvalg om 
konkurrencelovgivningen, der 
skal vurdere, om indførelse af 
fængselsstraf vil kunne bidrage til 
en styrket håndhævelse af 
konkurrencelovgivningen i 
kartelsager. Udvalget skal 
færdiggøre sit arbejde og 
aflevere en rapport til økonomi- 
og erhvervsministeren inden 
udgangen af april 2011.
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Bilag 5.  Resumé af rapport udarbejdet af London Economics 
om karakteristika og skadevirkninger ved karteller 
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Bilag 6. Rapport udarbejdet af Justitsministeriets Forsk-
ningskontor om den generalpræventive virkning af straf i kar-
telsager 
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Bilag 7 Bøder til virksomheder for overtrædelse af konkurrencelovgivningen              

Undersøgelse af forskellige udvalgte OECD og EU-landes systemer

Belgien Canada UK Finland Frankrig

Bøder til virksomheder
Hjemmel Ja Ja Ja Ja Ja
Administrativ karakter Ja Nej Ja Ja Ja
Strafferetlig karakter Nej Ja Nej Nej Nej

Strafferamme
Normeret i lov Max. er normeret i lov Ja Ja Ja Ja

Tilregnelse (hvilken grad af tilregnelse 
kan resultere i bøde)

Forsæt Ja Information mangler Ja Ja Ja

Grov uagtsomhed Ja Information mangler Ja Ja Ja

Simpel uagtsomhed Ja Information mangler Ja Ikke afklaret Ja

Objektivt ansvar Ja Information mangler Nej Ikke afklaret Information mangler

Bødeloft
Max. 10 % af  
virksomhedens nationale 
omsætning

Max. EUR 19.192.531
for hver tiltale 
(karteldeltagelse kan 
resultere i flere tiltaler) 

Der er intet max. for 
bidrigging 

For misbrug af 
dominerende stilling gælder 
et max. på EUR 7.677.012 
for den første tiltale og på 
EUR 11.515.518 for 
efterfølgende tiltaler

Max. 10 % af 
virksomhedens globale 
omsætning 

Max. 10 % af virksomhedens 
globale omsætning

Max. 10% af den højeste 
samlede omsætning betales af 
de virksomheder, der deltog i 
den konkurrencebegrænsende 
adfærd. Dette gælder for hele 
perioden hvor adfærden fandt 
sted, uanset i hvilke 
regnskabsår den pågældende 
virksomhed deltog. Begrebet 
virksomhed omfatter alle 
koncernens virksomheder 
uanset deres faktiske 
deltagelse i den 
konkurrencebegrænsende 
praksis

Udmålingskriterier

Omsætningsudgangspunkt (globalt, 
nationalt, de berørte varer/tjenesteydelser)

Virksomhedens nationale 
omsætning inkl. 
eksportomsætning på det 
relevante marked, der er 
berørt af overtrædelsen

Virksomhedens nationale 
omsætning på det relevante 
marked.

Ved beregning af bøde  
anvendes en proxy på 20% 
af dette 
omsætningsudgangspunkt

Virksomhedens 
omsætning på det 
relevante produkt- og 
geografiske marked 
berørt af overtrædelsen i 
det foregående 
regnskabsår

Virksomhedens globale 
omsætning

Virksomhedens globale 
omsætning før skat

Grundbeløb (faktorer)
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Belgien Canada UK Finland Frankrig

Grovhed På baggrund af 
overtrædelsens grovhed 
beregnes et grundbeløb af 
den omsætning, der er 
relateret til overtrædelsen. 
For mindre alvorlige 
overtrædelser beregnes et 
grundbeløb på op til 15%. 
For alvorlige og meget 
alvorlige overtrædelser 
beregnes et grundbeløb på 
15-30%

Grovhed tillægges vægt 
som en skærpende eller 
formildende omstændighed

I UK opererer man ikke 
med et 'basic amount', 
men 
bødeberegningsprocesse
n begynder med et 
'starting point', som ikke 
kan udgøre mere end 10 
% af den relevante 
omsætning (dette er 
foreslået forhøjet til 30%, 
men er endnu ikke 
vedtaget)

Overtrædelsens grovhed 
tages i betragtning, når 
'starting point'  fastsættes

I Finland opererer man ikke 
med et grundbeløb i 
bødeberegningsprocessen

Overtrædelsens grovhed 
tillægges vægt, når bøden 
beregnes

Et grundbeløb fastsættes ud 
fra et skøn fra Autorité baseret 
på alvoren i overtrædelsen og 
betydningen af den skade der 
er påført 
konkurrencen/økonomien

Varighed Grundbeløbet for grovhed 
kan forhøjes med 10-30% 
pr. år overtrædelsen har 
varet

Varighed tillægges vægt 
som en skærpende eller 
formildende omstændiged

Bøden for en 
overtrædelse, der har 
varet mere end et år, kan 
forhøjes ved at ganges 
med det antal år, som 
overtrædelsen har varet

Overtrædelsens varighed 
tillægges vægt

I Frankrig beregnes bødens 
størrelse forskelligt afhængig 
af, om det er det første år af 
overtrædelsen, eller det er de 
resterende år af 
overtrædelsen. Det første år 
beregnes som en procentdel af 
hele det omhandlede salg, 
mens de efterfølgende år 
beregnes som halvdelen af 
salget.

Skærpende omstændigheder (hvilke kan 
tillægges vægt)Gentagelse Ja Ja Ja Ja Ja

Hindret myndigheders undersøgelser Ja Ja Nej

Nogle typer adfærd kan 
dog i sig selv udgøre en 
overtrædelse af 

Formentlig Nej

Ledende rolle Ja Ja Ja Ja Ja

Tvunget anden virksomhed til deltagelse Ja Nej Ja Ja Ja

Andre skærpende omstændigheder, der 
kan tillægges vægt

Overtrædelsen var 
velovervejet og tilsigtet

Virksomheden ikke har 
respekteret tidsfrister 
under efterforskningen 
eller i det hele taget ikke 
har samarbejdet under 
efterforskningen

Virksomheden har udsat 
en anden virksomhed for 
gengældelelsesforanstaltni
nger for at få den til at 
respektere den ulovlige 
aftale eller praksis

Hvis overtrædelsen har 
berørt 'sårbare ofre'

Hvis virksomheden har 
opnået høj profit ved 
overtrædelsen

Graden af ansvar

Omkostninger forbundet 
med efterforskning af 
overtrædelsen

Direktør eller den øverste 
ledelse var involveret

Virksomheden fortsatte 
overtrædelsen efter 
indledt efterforskning

Virksomheden har 
iværksat 
gengældelsesforanstaltni
nger mod en ansøger om 
straflempelse

Der er tale om en hardcore 
overtrædelse

Overtrædelsen berører et stort 
geografisk område

Hvis virksomheden har en 
særlig indflydelse eller moralsk 
autoritet, fx fordi den udfører  
offentlige opgaver
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Formildende omstændigheder (hvilke 
kan tillægges vægt)

Passiv rolle Ja Nej Ja Muligvis Nej

Ikke fulgt aftaler Ja Information mangler Nej Formentlig Ja 

Compliance programme Nej 

Eksistensen af et 
compliance program er 
ikke formelt nævnt i 
guidelines som en 
formildende 
omstændighed. 
Eksistensen af et 
compliance program kan 
dog tillægges betydning i 
formildende retning efter 

Nej Ja Nej Nej

Andre formildende omstændigheder, der 
kan tillægges vægt

Hvis virksomhedens 
deltagelse i overtrædelsen 
var meget begrænset eller 
hvis virksomhedens 
deltagelse blev tilskyndet 
af en ledende virksomhed

Hvis virksomheden 
handlede uagtsomt

Hvis virksomheden har 
samarbejdet aktivt og 
effektivt ud over 
forpligtelsen hertil og uden 
for leniencyprogrammet

Hvis virksomheden tilstår 
under efterforskningen

Hvis overtrædelsen var 
tilskyndet af offentlige 
myndigheder

Graden af ansvar

Effektivt samarbejde

Accept af ansvar

Virksomheden har 
kompenseret ofrene for 
overtrædelsen

Virksomheden har truffet 
foranstaltninger for ikke at 
begå en overtrædelse igen

Virksomheden har været i 
reel tvivl om adfærden 
har udgjort en 
overtrædelse

Virksomheden har 
standset overtrædelsen 
så snart 
konkurrencemyndigheden 
er gået ind i sagen

Virksomheden 
samarbejder med 
konkurrencemyndigheden

Overtrædelsen ikke er 
hardcore

Overtrædelsen ikke berører et 
stort geografisk område

Hvis virksomheden har indført 
varig konkurrence på en 
betydelig andel af de 
omhandlede 
produkter/serviceydelser, 
således at den 
konkurrenceforvridende aftale 
er ødelagt

Virksomheden var tvunget med

Overtrædelsen var godkendt af 
offentlige myndigheder 

Praksis Nogle af de angivne bøder 
er under appel

Alle konkrete straffe er 
angivet før en evt. appel 
og indeholder data fra 
2001 og frem

Top 3 bøder til en enkelt virksomhed 
(absolut)
Karteller
1. EUR 1.855.925 EUR 39.021.553 EUR 36.200.000 EUR 68.000.000 EUR 256.000.000

2. EUR 1.479.714 Information mangler EUR 34.100.000 EUR 30.000.000 EUR 240.240.000

3. EUR 203.889 Information mangler EUR 27.200.000 EUR 21.000.000 EUR 220.000.000

Andre horisontale aftaler
1. EUR 197.543 EUR 766.631 N/A EUR 110.000 Ingen praksis

2. EUR 175.594 Information mangler N/A EUR 33.000 Ingen praksis

3. EUR 114.618 Information mangler N/A EUR 16.800 Ingen praksis

Vertikale aftaler
1. N/A Ingen praksis EUR 20.500.000 EUR 3.000.000 EUR 27.400.000

2. N/A Ingen praksis EUR 6.300.000 EUR 80.000 EUR 16.000.000

3. N/A Ingen praksis EUR 1.400.000 EUR 15.000 EUR 16.000.000

Misbrug af dominerende stilling
1. EUR 66.300.000 Ingen praksis EUR 12.200.000 EUR 4.200.000 EUR 80.000.000
2. EUR 743.681 Ingen praksis EUR 8.100.000 EUR 840.000 EUR 52.500.000

3. EUR 247.894 Ingen praksis EUR 3.800.000 EUR 588.000 EUR 45.000.000 

Top 3 bøder til en enkelt virksomhed (i 
% af omsætning)

Karteller
1. 12% Fortrolig information Information ikke 

tilgængelig
3,79% 3%

2. 10,20% Fortrolig information Information ikke 
tilgængelig

2,72% 0,40%

3. 6% Fortrolig information Information ikke 
tilgængelig

0,33% 3%

Andre horisontale aftaler
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Undersøgelse af forskellige udvalgte OECD og EU-landes systemer

Belgien Canada UK Finland Frankrig

1. 1,9 % af europæisk 
omsætning
87,8% af belgisk 
omsætning

Fortrolig information N/A Information ikke tilgængelig Ingen praksis

2. 1,67% af europæisk 
omsætning
44,68% af belgisk 
omsætning

Fortrolig information N/A 9,73% Ingen praksis

3. 3,05% af europæisk 
omsætning
Belgisk omsætning ikke 
tilgængelig

Fortrolig information N/A 1,70% Ingen praksis

Vertikale aftaler
1. N/A Ingen praksis Information ikke 

tilgængelig
1,99% 0,04%

2. N/A Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig

2,00% 1%

3. N/A Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig

0,12% 1%

Misbrug af dominerende stilling
1. 19,50% Ingen praksis Information ikke 

tilgængelig
0,83% 0,41 % (af omsætningen i 

Frankrig) 

2. Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig

0,06% 0,10%

3. Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig

Information ikke tilgængelig 0,10%

Størrelsen af en typisk bøde
Karteller Information ikke 

tilgængelig
Information ikke tilgængelig Information ikke 

tilgængelig
Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig

Andre horisontale aftaler Information ikke 
tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke 
tilgængelig

Information ikke tilgængelig Ingen praksis

Vertikale aftaler N/A Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig

Misbrug af dominerende stilling Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig

Information om sammenlignelige 
områder

 

Information ikke 
tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke 
tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig

N/A = Not Applicable = Ikke relevant



Bilag 7 Bøder til virksomheder for overtrædelse af konkurrencelovgivningen              

Undersøgelse af forskellige udvalgte OECD og EU-landes systemer

Bøder til virksomheder
Hjemmel
Administrativ karakter
Strafferetlig karakter

Strafferamme
Normeret i lov

Tilregnelse (hvilken grad af tilregnelse 
kan resultere i bøde)

Forsæt

Grov uagtsomhed

Simpel uagtsomhed

Objektivt ansvar

Bødeloft

Udmålingskriterier

Omsætningsudgangspunkt (globalt, 
nationalt, de berørte varer/tjenesteydelser)

Grundbeløb (faktorer)

Holland Italien Irland Norge Portugal

Ja Ja Ja Ja Ja
Ja Ja Nej Ja Ja
Nej Nej Ja Nej Nej

Nej Nej Ja Max. er normeret i lov

Ja Nej Ja Ja Ja

Ja Nej Ja Ja Ja

Ja Nej Nej Nej Ja

Ja Ja Nej Nej Nej

Max. EUR 450.000 eller 10% 
af virksomhedens omsætning 
i regnskabsåret forud for 
afgørelsen (det højeste af de 
to beløb)

Max. 10% af 
virksomhedens globale 
omsætning

Max. EUR 4 mio. eller 
10% af virksomhedens 
omsætning (det højeste 
af de to beløb) 

(Bødeloftet på EUR 4 
mio. er foreslået 
forhøjet til EUR 5 mio., 
men denne lovændring 
er endnu ikke vedtaget)

Max. 10% af 
virksomhedens globale 
omsætning

Max. 10 % virksomhedens 
omsætning i det foregående 
regnskabsår

Virksomhedens globale 
omsætning

Virksomhedens 
omsætning på det 
relevante marked

Virksomhedens 
nationale omsætning 
som fremgår af 
revideret regnskab

Det er nettoindtægten for 
salg af varer og 
tjenesteydelser som 
indgår i foretagendes 
ordinære virksomhed som 
skal beregnes. 
Salgsrabatter, 
merværdiafgifter og andre 
afgifter og skatter som har 
direkte tilknytning til 
indtægten fradrages. Der 
skal beregnes omsætning 
for hele virksomheden og 
ikke 
bare for Norge og de(t) 
berørte produktmarked(er)

Virksomhedens totale 
omsætning

Der opereres ikke med 
fastsættelse af et 
grundbeløb. Dommeren 
har fuld bemyndigelse 
til at fastsætte bøder. 
Nedenstående svar 
refererer derfor til, hvad 
en dommer må 
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Grovhed

Varighed

Skærpende omstændigheder (hvilke kan 
tillægges vægt)Gentagelse

Hindret myndigheders undersøgelser

Ledende rolle

Tvunget anden virksomhed til deltagelse

Andre skærpende omstændigheder, der 
kan tillægges vægt

Holland Italien Irland Norge Portugal

Grundbeløbet udgør op til 10 
% af virksomhedens 
relevante omsætning. Ved 
fastlæggelsen af 
grundbeløbet ses på faktorer 
som grovhed samt de 
økonomiske 
omstændigheder som 
overtrædelsen skete under. 
Grundbeløbet kan ved meget 
grove overtrædelser forhøjes 
med maksimalt 25 % af 
virksomhedens relevante 
omsætning i det sidste år 
hvor overtrædelsen fandt 
sted

Den italienske 
konkurrencemyndighed 
har ikke nogen guidelines 
for bødeberegning, men 
følger i store træk 
Kommissionens guidelines

Grovheden tillægges vægt 
ved beregning af et 
grundbeløb

Grovhed tillægges 
vægt

Beløbet kan stige med op 
til 50 %, når 
overtrædelsen har varet i 
1-5 år. Når overtrædelsen 
har varet i mere end fem 
år, kan der pålægges op til 
10 % for hvert år, som 
overtrædelsen har varet.
Ved vurderingen af 
overtrædelsens grovhed 
skal der særligt tages 
hensyn til overtrædelsens 
art, den faktisk virkning på 
markedet, størrelsen af 
det berørte marked, 
virksomhedens gevinst, 
den udviste skyld og 
overtræderens ledende 
eller passive rolle i 
overtrædelsen

I Norge skal 
virksomhedens overskud 
fra overtrædelsen særligt 
indgå i overvejelserne af 

I Portugal opererer man 
ikke med et grundbeløb i 
bødeberegningsprocessen.

Overtrædelsens grovhed 
tillægges vægt, når bøden 
beregnes.

Overtrædelsens varighed 
tillægges vægt

Grundbeløbet for 
overtrædelsens grovhed 
kan ganges med antallet 
af år, som overtrædelsen 
har været - dog max op til 
30% af omsætningen

Varighed tillægges 
vægt

Beløbet kan stige med op 
til 50 %, når 
overtrædelsen har bestået 
i 1-5 år. Når 
overtrædelsen har bestået 
i mere end fem år, kan der 
pålægges op til 10 % for 
hvert år, som 
overtrædelsen har bestået

Overtrædelsens varighed 
tillægges vægt

Ja

(I Holland sker der generelt 
en fordobling af bøden i 
gentagelsestilfælde)

Ja Ja Information mangler Ja

Ja Ja Ja Information mangler Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Information mangler Ja Information mangler Ja

Ovenstående udgør kernen i 
de hensyn, der kan tillægges 
vægt, men listen er ikke 
udtømmende

Virksomheden var bevidst 
om at dens adfærd var 
konkurrencebegrænsende

Overtrædelsen er 
særlig grov eller af lang 
varighed

Forbrugere har lidt 
skade/tab

Virksomhedens (eller 
involverede 
medarbejderes) hensigt 
om at skade konkurrencen 
eller viden om, at 
konkurrencen kunne blive 
skadet, skal tages i 
betragtning

Profitten kan også tages i 
betragtning for at opnå en 
afskrækkende virkning

Den finansielle stilling for 
hele koncernen, som 
virksomheden er en del 
af, kan få indflydelse på 
beregning af bøden

Hvilke og hvor store fordele 
virksomheden har opnået 
ved overtrædelsen
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Formildende omstændigheder (hvilke 
kan tillægges vægt)

Passiv rolle

Ikke fulgt aftaler

Compliance programme

Andre formildende omstændigheder, der 
kan tillægges vægt

Praksis

Top 3 bøder til en enkelt virksomhed 
(absolut)
Karteller
1.

2.

3.

Andre horisontale aftaler
1.

2.

3.

Vertikale aftaler
1.

2.

3.

Misbrug af dominerende stilling
1.
2.

3.

Top 3 bøder til en enkelt virksomhed (i 
% af omsætning)

Karteller
1.

2.

3.

Andre horisontale aftaler

Holland Italien Irland Norge Portugal

Nej Ja Ja Ja Ja

Nej Information mangler Ja Information mangler Ja

Nej Nej Ja JA Ja

Fuld erstatning til skadelidte 
på virksomhedens egen 
foranledning

Effektivt samarbejde med 
myndighederne, udover hvad 
der pligt til

Virksomheden har 
samarbejdet under 
undersøgelsen eller truffet 
foranstaltninger for at 
afhjælpe følgerne af 
overtrædelsen

Overtrædelsen er sket 
efter tilladelse fra 
offentlige myndigheder 
eller i overensstemmelse 
med loven

Den ulovlige adfærd 
kunne med rimelighed 
have været betragtet som 
lovlig, eller der har ikke 
været fortilfælde, hvor 
lignende adfærd blev 
anset for at være en 
overtrædelse

Tilståelse

Samarbejde med 
myndighederne

Anger

Fravær af tidligere 
domfældelser

Usandsynligt at 
virksomheden 
domfældes igen i 
fremtiden

Diverse andre 
individuelle faktorer

Hvis aftaler eller tiltag ikke 
er gennemført

Virksomheden har bistået 
konkurrencemyndigheden 
i forbindelse med 
efterforskningen mv. 

Koncernens økonomi

Hvilke og hvor store fordele 
virksomheden har opnået 
ved overtrædelsen

At der er tale om en 
engangsforseelse

Virksomheden har 
samarbejdet med 
myndighederne

Virksomhedens forsøg på at 
eliminere de ulovlige 
handlinger og genoprette en 
virksom konkurrence

EUR 22 804 000 EUR 26.977.500 EUR 80.000 EUR 666.000 EUR 7.000.000

EUR 13 426 000 EUR 12.480.000 EUR 50.000 EUR 293.000 EUR 6.778.686,20

EUR 13 135 000 EUR 12.087.000 Ingen praksis EUR 266.300 EUR 5.207.746,61

EUR 7 719 000 EUR 5.868.700 Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

EUR 2.500.000

Mindre end EUR 500.000 EUR 5.729.630 Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

EUR 540.000

Information mangler EUR 5.471.168 Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

EUR 253.703,18

Ingen praksis N/A Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

EUR 1.000.000

Ingen praksis N/A Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

EUR 218.529,50

Ingen praksis N/A Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

N/A

EUR 19 073 000 EUR 290.000.000 Ingen praksis EUR 6.000.000 EUR 44.629.053
EUR 2 600 000 EUR 152.000.000 Ingen praksis Information ikke 

tilgængelig 
EUR 38.000.000

Information mangler EUR 39.377.489 Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

EUR 8.046.243

Ingen bøde har udgjort mere 
end 30% af omsætnignen på 
det relevante marked

Information mangler Information ikke 
tilgængelig

Information ikke 
tilgængelig

Information ikke 
tilgængelig 

6,29%

Information mangler Information ikke 
tilgængelig

Information ikke 
tilgængelig

Information ikke 
tilgængelig 

4%

Information mangler Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

4%
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1.

2.

3.

Vertikale aftaler
1.

2.

3.

Misbrug af dominerende stilling
1.

2.

3.

Størrelsen af en typisk bøde
Karteller

Andre horisontale aftaler

Vertikale aftaler

Misbrug af dominerende stilling

Information om sammenlignelige 
områder

N/A = Not Applicable = Ikke relevant

Holland Italien Irland Norge Portugal

Information mangler Information mangler Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

0,40%

Information mangler Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

0,40%

Information mangler Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

1%

Ingen praksis N/A Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

0,22%

Ingen praksis N/A Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

1,50%

Ingen praksis N/A Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

N/A

Information mangler Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

2,09%

Information mangler Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

2,01%

Information mangler Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

1,18%

Information ikke tilgængelig Information ikke 
tilgængelig

Gennemsnittet ligger på 
omkring EUR 20.000, 
men vil formentlig stige 
ved fremtidige 
domfældelser. Den 
irske 
konkurrnecemyndighed 
har oplyst, at 
fængselsstraffe til 
individer betragtes som 
den mest effektive 
sanktion fsva karteller

Gennemsnittet ligger på 
omkring EUR 160.000

Information ikke tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

Information ikke tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

Information ikke tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke 
tilgængelig

Ingen praksis Information ikke 
tilgængelig 

Information ikke tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke 
tilgængelig

Information ikke 
tilgængelig

Information ikke 
tilgængelig 

Information ikke tilgængelig
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Bøder til virksomheder
Hjemmel
Administrativ karakter
Strafferetlig karakter

Strafferamme
Normeret i lov

Tilregnelse (hvilken grad af tilregnelse 
kan resultere i bøde)

Forsæt

Grov uagtsomhed

Simpel uagtsomhed

Objektivt ansvar

Bødeloft

Udmålingskriterier

Omsætningsudgangspunkt (globalt, 
nationalt, de berørte varer/tjenesteydelser)

Grundbeløb (faktorer)

Sverige Tyskland USA Danmark Kommissionen

Ja Ja Ja Ja Ja 
Ja  Ja Nej Nej Ja
Nej Nej Ja Ja Nej 

Max. er normeret i lov Max. er normeret i lov Ja Nej Nej

Ja Ja Information ikke tilgængelig Ja Ja

Ja Ja Information ikke tilgængelig Ja Ja

Ja Ja Information ikke tilgængelig Nej Ja

Nej Nej Information ikke tilgængelig Nej Nej

Max. 10% af virksomhedens 
omsætning i det foregående 
regnskabsår

Max. 10 % af virksomhedens 
globale omsætning

Max. EUR 75.000.000 eller 
det dobbelte af gevinsten 
ved den ulovlige adfærd 
eller det dobbelte tab for 
ofrene

Intet loft Max 10 % af 
verdensomsætningen

Omsætningen på det 
relevante marked, som 
overtrædelsen berører

Koncernens globale omsætning Omsætningen anvendes 
ikke, derimod udregnes 
bøden efter størrelsen af 
påvirkningen på markedet

Kun omsætningen i den 
virksomhed, der har begået 
overtrædelsen. Til gengæld 
omsætning fra alle varer og 
tjensteydelser, som 
virksomheden producerer

Virksomhedens omsætning af 
varer
eller tjenester, som er direkte 
eller
indirekte forbundet md 
overtrædelsen, på det 
relevante geografiske marked 
inden for EØS

Domstolene har fuld 
bemyndigelse til at fastsætte 
bøder. Nedenstående 
refererer til forarbejderne til 
konkurrenceloven, som 
domstolene må antages at 
tillægge vægt ved 
bødeudmålingen
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Grovhed

Varighed

Skærpende omstændigheder (hvilke kan 
tillægges vægt)Gentagelse

Hindret myndigheders undersøgelser

Ledende rolle

Tvunget anden virksomhed til deltagelse

Andre skærpende omstændigheder, der 
kan tillægges vægt

Sverige Tyskland USA Danmark Kommissionen

Grovhed tillægges vægt og 
ifølge guidelines for 
bødeberegning fastsættes et 
grundbeløb svarende til max. 
10% af virksomhedens 
omsætning på det relevante 
marked ud fra faktorerne 
grovhed og varighed

Grovhed tillægges vægt

Grundbeløbet kan udgøre op til 
30 % af virksomhedens 
nationale omsætning fra salg af 
det produkt eller den service der 
er relateret til overtrædelsen. 
Den procentvise størrelse 
afhænger af grovheden og 
varigheden af overtrædelsen

Overtrædelsens grovhed 
vurderes ud fra faktorer som 
overtrædelsens art, dens 
indvirkning på markedet, 
markedsandelen for de 
involverede virksomheder, samt 
størrelsen og betydningen af det 
berørte marked

For at give straffen præventiv 
virkning, kan et beløb på op til 
100 % af grundbeløbet 
tillægges bøden

Grovhed tillægges vægt. Jo 
større påvirkning af 
markedet, desto større 
bøde. 

Mindre alvorlig: EUR 1.300-
53.300. Alvorlig: EUR 53.300-
2.000.000. Meget alvorlig: 
EUR 2.000.000 og opefter 

Bødens grundbeløb fastsættes 
på basis af en bestemt del af 
afsætningens værdi, som 
afhænger af overtrædelsens 
grovhed og multipliceres med 
det antal år, overtrædelsen har 
varet. Normalt vil den del af 
afsætningens værdi der skal 
tages i betragtning, blive 
fastsat til et niveau, der kan 
udgøre op til 30 % 

Varighed tillægges vægt Grundbeløbet kan forhøjes pba 
varighed

Jo længere et kartel består, 
desto større påvirkning af 
markedet. Dette fører til 
højere bøder

Kortere varighed (under 1 
år): Intet tillæg. Mellemlang 
varighed (1-5 år): 50 pct. af 
grundbeløb for grovheden. 
Lang varighed (mere end 5 
år): 10 pct. pr. år af 
grundbeløb for grovhed. 

Bødens grundbeløb fastsættes 
på basis af en bestemt del af 
afsætningens værdi, som 
afhænger af overtrædelsens 
grovhed og multipliceres med 
det antal år, overtrædelsen har 
varet. Normalt vil den del af 
afsætningens værdi der skal 
tages i betragtning, blive 
fastsat til et niveau, der kan 
udgøre op til 30 % 

Ja Ja Ja Ja Ja

Nej Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Ja Ja Ja Ja Ja

Virksomheden har iværksat 
gengældelsesforanstaltninger 
mod en anden virksomhed 
for at få denne anden 
virksomhed til at tilslutte 
sig/forsætte med at begå 
overtrædelsen

Overtrædelsen er begået 
med forsæt

Virksomheden har en høj 
omsætning

Virksomheden har iværksat 
gengældelsesforanstaltninger 
mod en anden virksomhed for 
at få virksomheden til at 
overholde den 
konkurrencebegrænsende aftale

Virksomheden har opnået en 
stor fortjeneste ved 
overtrædelsen

Forsæt eller grov uagtsomhed

Virksomhedens størrelse 

Hvis virksomhedens ledelse 
er involveret

Virksomheden gentager en 
overtrædelse af samme art

Virksomheden lægger 
hindringer i vejen for 
myndighedernes 
undersøgelse

Virksomheden har spillet en 
førende rolle eller har 
tilskydnet til overtrædelsen

Virksomheden har udsat en 
anden virksomhed for 
gengældelsesforanstaltninger 
for at få den til at respektere 
den ulovlige aftale eller 
praksis

Virksomheden fortsætter 
overtrædelsen 

Virksomheden afslår at 
samarbejde med 
Kommissionen 
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Formildende omstændigheder (hvilke 
kan tillægges vægt)

Passiv rolle

Ikke fulgt aftaler

Compliance programme

Andre formildende omstændigheder, der 
kan tillægges vægt

Praksis

Top 3 bøder til en enkelt virksomhed 
(absolut)
Karteller
1.

2.

3.

Andre horisontale aftaler
1.

2.

3.

Vertikale aftaler
1.

2.

3.

Misbrug af dominerende stilling
1.
2.

3.

Top 3 bøder til en enkelt virksomhed (i 
% af omsætning)

Karteller
1.

2.

3.

Andre horisontale aftaler

Sverige Tyskland USA Danmark Kommissionen

Ja Ja Ja
(dog ikke reguleret direkte, 
men der skal generelt tages 
hensyn til virksomhedens 
rolle i overtrædelsen)

Ja Ja

Nej Ja Nej Ja Nej

Nej Nej Nej, ikke i praksis Nej Nej

Overtrædelsen er begået 
uagtsomt

Virksomhedens omsætning 
kræver det

Virksomheden er ophørt med 
overtrædelsen hurtigt efter at 
konkurrencemyndigheden er 
gået ind i sagen (medmindre 
der er tale om en alvorlig 
overtrædelse)

Virksomheden på eget 
initiativ kompenserer 
vedkommende, der har lidt 
tab på grund af 
overtrædelsen

Virksomhedens optræden efter 
overtrædelsen er blevet 
opdaget, herunder fx 
kompensation til 3. parter, der 
har lidt tab

Tvungen deltagelse i 
overtrædelsen

Overtrædelsen er sket med 
tilladelse fra offentlig 
myndighed eller lov

Effektivt samarbejde

Tilståelse

Samarbejde om at skaffe 
grundlag for retsforfølgning 
af andre

Betalingsevne (fx kan bøden 
nedsættes, hvis der ellers er 
ringere muligheder for at 
skadelidte kan få 
tilstrækkelig erstatning)  

Virksomhedens 
betalingsevne

Virksomheden har ydet 
myndighederne bistand under 
efterforskningen, herunder at 
virksomheden har afgivet 
forklaring om 
medgerningsmænd

Hvis den pågældende 
virksomhed fremlægger bevis 
for, at den bragte 
overtrædelsen til ophør, så 
snart da Kommissionen greb 
ind. Dette gælder ikke for 
hemmelige aftaler eller 
hemmelig praksis (især 
karteller)

Hvis den pågældende 
virksomhed fremlægger bevis 
for at overtrædelsen skyldes 
uagtsomhed

Hvis den pågældende 
virksomhed samarbejder 
effektivt med Kommissionen 
uden for anvendelsesområdet 
for meddelelsen om 
samarbejde i kartelsager og ud 
over dens retlige pligt til at 
samarbejde

Hvis de offentlige myndigheder 
eller lovgivningen har tillagt 
eller fremmet en 
konkurrencebegrænsende 
aftale

EUR 22.775.887 EUR 83.000.000 EUR 374.000.000 EUR 550.000 EUR 896.000.000

EUR 19.359.504 EUR 52.000.000 EUR 351.500.000 EUR 70.000 EUR 553.000.000

EUR 5.693.972 EUR 49.930.000 EUR 300.000.000 EUR 20.000 EUR 553.000.000

Ingen praksis EUR 18.000.000 N/A EUR 70.000 Information ikke tilgængelig

Ingen praksis EUR 11.660.000 N/A EUR 55.000 Information ikke tilgængelig

Ingen praksis EUR 8.000.000 N/A EUR 40.000 Information ikke tilgængelig

Ingen praksis EUR 120.000.000 N/A EUR 270.000 EUR 90.000.000

Ingen praksis EUR 96.000.000 N/A EUR 175.000 Information ikke tilgængelig

Ingen praksis EUR 9.000.000 N/A EUR 150.000 Information ikke tilgængelig

EUR 16.398.639 Ingen praksis N/A EUR 700.000 EUR 1.060.000.000
EUR 113.878 Ingen praksis N/A Ingen praksis Information ikke tilgængelig

Ingen praksis Ingen praksis N/A Ingen praksis Information ikke tilgængelig

Omsætning anvendes ikke 
ved bødeudregningen 

1% 0,88% N/A Information ikke tilgængelig 2,10%

1% 4,62% N/A Information ikke tilgængelig 0,75%

0,40% 2,37% N/A Information ikke tilgængelig 1,45%
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1.

2.

3.

Vertikale aftaler
1.

2.

3.

Misbrug af dominerende stilling
1.

2.

3.

Størrelsen af en typisk bøde
Karteller

Andre horisontale aftaler

Vertikale aftaler

Misbrug af dominerende stilling

Information om sammenlignelige 
områder

N/A = Not Applicable = Ikke relevant

Sverige Tyskland USA Danmark Kommissionen

Ingen praksis Information ikke tilgængelig N/A 0,08% Information ikke tilgængelig

Ingen praksis Information ikke tilgængelig N/A 0,04% Information ikke tilgængelig

Ingen praksis Information ikke tilgængelig N/A Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig

Ingen praksis Information ikke tilgængelig N/A 0,40% 1-2%

Ingen praksis 0,50% N/A 0,28% Information ikke tilgængelig

Ingen praksis Information ikke tilgængelig N/A 0,24% Information ikke tilgængelig

12% Ingen praksis N/A 0,06% 3%

Information ikke tilgængelig Ingen praksis N/A Ingen praksis Information ikke tilgængelig

Ingen praksis Ingen praksis N/A Ingen praksis Information ikke tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig N/A EUR 70.000 Information ikke tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig N/A EUR 55.000 Information ikke tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig N/A EUR 175.000 Information ikke tilgængelig

Information ikke tilgængelig Ingen praksis N/A EUR 700.000 Information ikke tilgængelig

Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig Information ikke tilgængelig
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Belgien Canada England Finland Frankrig Holland

Bøde

Kartelovertrædelser Nej Ja Ja Nej Ja Ja

Andre overtrædelser Nej Ja Nej Nej Ja Ja

Strafferamme

Kartelovertrædelser N/A Sammensværgelse: 
Max. EUR 19 mio.

Bid rigging: Intet Max.

Konkurrencelovsovertrædelser 
kan pådømmes ved byretten og 
"overretten". Ved byretten kan 
idømmes maksimalt 6 måneders 
fængsel og/eller en bøde op til 
EUR 6.000. Ved "overretten" kan 
idømmes maksimalt 5 års 
fængsel og/eller bøde uden 
bødeloft.

N/A Max. EUR 75.000 Max. EUR 450.000

Andre overtrædelser N/A Max. EUR 7.5 mio. for det første 
forhold og max.EUR 11 mio. for hvert 
følgende forhold

N/A N/A Max. EUR 75.000 Max. EUR 450.000

Tilregnelse

Forsæt N/A Information mangler Ja N/A Ja Ja

Grov uagtsomhed N/A Information mangler Ja N/A Nej Ja

Simpel uagtsomhed N/A Information mangler Ja N/A Nej Ja

Top 3 bøder til en enkelt person

1. N/A Information mangler Ingen praksis N/A Ingen oplysninger EUR 350.000

2. N/A Information mangler Ingen praksis N/A Ingen oplysninger EUR 300.000

3. N/A Information mangler Ingen praksis N/A Ingen oplysninger EUR 250.000 

Størrelsen af en typisk bøde

N/A Information mangler Ingen praksis N/A Ingen oplysninger N/A

Type

Kartelovertrædelser N/A Strafferetlig Strafferetlig N/A Strafferetlig Administrativ

Andre overtrædelser N/A Administrativ N/A N/A Strafferetlig Administrativ

Bevisregler

Kartelovertrædelser N/A Beyond 
reasonable doubt

Beyond reasonable doubt N/A Criminal standard Probable cause/
reasonable suspicion

Andre overtrædelser N/A Balance of 
probabilities

N/A N/A Criminal standard Probable cause/
reasonable suspicion

Kriterier for bødeudmåling

Regler N/A Information mangler Bødeudmåling sker ved 
domstolens skøn

N/A Ingen oplysninger Bøden fastsættes inden for 
rammer, som afhænger af den 
konkrete overtrædelse. Fx straffes 
overtrædelse af pligten til 
samarbejde med bøder på mellem 
EUR 10.000 og 20.000. Ledere af 
karteller straffes med bøder 
mellem EUR 50.000 og 400.000. 
Ved bødeudmålingen tages 
konkret hensyn til alvoren af 
overtrædelsen, personlig indkomst 
og formue samt øvrige 
omstændigheder

N/A = Not Applicable = ikke relevant
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Bøde

Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser

Strafferamme

Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser

Tilregnelse

Forsæt

Grov uagtsomhed

Simpel uagtsomhed

Top 3 bøder til en enkelt person

1.

2.

3.

Størrelsen af en typisk bøde

Type

Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser

Bevisregler

Kartelovertrædelser

Andre overtrædelser

Kriterier for bødeudmåling

Regler

N/A = Not Applicable = ikke relevant

Skema A
Italien Irland Norge Portugal Sverige Tyskland USA Danmark

Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja

Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja

N/A Max. EUR 4 mio.
(mulighed for forhøjelse)

Ingen ramme Beregnes på baggrund 
af den bøde, der 
udmåles til 
virksomheden

N/A Min. EUR 5
Max. EUR 1 mio.

Max. EUR 800.000
(mulighed 
for forhøjelse op til to 
gange bruttoindtjeningen 
opnået ved karteldannelsen 
eller to gange bruttotabet 
påført ofrene for 
karteldannelsen, mellem en  
til fem procent af omfanget 
af den påvirkede handel 
men ikke mindre end EUR 
2.700) 

Ingen ramme

N/A Max. EUR 4 mio.
(mulighed for forhøjelse)

N/A Beregnes på baggrund 
af den bøde, der 
udmåles til 
virksomheden

N/A Min. EUR 5
Max. EUR 1 mio.

N/A Ingen ramme

N/A Ja Ja Ingen oplysninger N/A Ja Den dømte skal være 
vidende om at have tilsluttet 
sig et kartel

Ja

N/A Nej Ja Ingen oplysninger N/A Ja Ja

N/A Nej Nej Ingen oplysninger N/A Ja Nej

N/A EUR 80.000 Ingen praksis Ingen oplysninger N/A EUR 500.000 Ingen oplysninger EUR 13.300

N/A EUR 50.000 Ingen praksis Ingen oplysninger N/A EUR 425.000 Ingen oplysninger EUR 3.300

N/A EUR 30.000 Ingen praksis Ingen oplysninger N/A EUR 300.000 Ingen oplysninger EUR 1.300

N/A EUR 25.000 Ingen praksis Ingen oplysninger N/A Mindre end EUR 
200.000

Der opereres ikke med 
typiske bødestørrelser

EUR 3.300

N/A Strafferetlig Strafferetlig Administrativ N/A Strafferetlig 
og administrativ

Strafferetlig Strafferetlig

N/A Strafferetlig Strafferetlig Administrativ N/A Administrativ N/A Strafferetlig

N/A Beyond 
reasonable doubt

Beyond 
reasonable doubt

Ingen fast 
defineret standard

N/A Beyond 
resonable doubt

Beyond 
resonable doubt

Bevist ud over 
enhver rimelig tvivl

N/A Beyond 
reasonable doubt

N/A Ingen fast 
defineret standard

N/A Beyond 
resonable doubt

N/A Bevist ud over 
enhver rimelig tvivl

N/A Ved bødeudmålingen 
anvendes almindelige 
principper om 
skærpende/formildende 
omstændigheder under 
hensyn til tilståelse, 
samarbejde, tidligere straffe 
og sandsynslighed for 
gentagelse. Afskrækkelse er 
dog en væsentlig faktor ved 
konkurrencelovsovertrædels
er.

Nej Ingen oplysninger N/A Max: EUR 1.000.000 
Bødens størrelse 
afhænger af 
overtrædelsens 
karakter og graden af 
medvirken.

N/A Nej




