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Godkendelse af Ejner Hessel A/S’ overtagelse af aktiviteter fra  

Mercedes-Benz Danmark A/S og Mercedes-Benz CPH A/S  

 

 

1. Sagsfremstilling 

1.1 Indledning 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 13. juni 2022 en almin-

delig anmeldelse af en fusion mellem Ejner Hessel A/S og aktiviteter fra 

Mercedes-Benz CPH A/S og Mercedes-Benz Danmark A/S, jf. konkurren-

celovens § 12 b. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, 

fra den dag, hvor styrelsen ud over en fuldstændig anmeldelse har modta-

get dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne be-

gyndte at løbe den 13. juni 2022. 

1.2 Parterne og deres aktiviteter 

Ejner Hessel A/S (herefter EH) er et driftsselskab i Ejner Hessel koncer-

nen med aktiviteter i form af salg af nye og brugte personbiler, varebiler 

og lastbiler. EH er autoriseret forhandler af nye og brugte lastbiler af mær-

kerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog. Selskabet driver også autorise-

rede værksteder for de nævnte lastbilmærker. Derudover sælger EH brugte 

lastbiler i et begrænset omfang af andre mærker. Selskabets udsalgssteder 

og autoriserede værksteder relateret til lastbiler er placeret i Jylland med ni 

udsalgssteder og 14 værksteder samt på Sjælland og øvrige øer med tre 

udsalgssteder og fire værksteder. Herudover driver selskabet autoriseret 

salg af og værksted for personbiler og varebiler af mærkerne Mercedes-

Benz, Ford, Renault og Dacia.1   

 

Hessel Trucks A/S er et nyt selskab i Ejner Hessel koncernen og er 100 

pct. ejet af Ejner Hessel koncernens moderselskab, Ejner Hessel Holding 

A/S. Selskabet er stiftet med det ene formål at overtage Mercedes-Benz 

Danmark A/S’ import- og engrosaktiviteter og indgå/overtage distributør-

aftaler med det autoriserede netværk vedrørende lastbiler og reservedele.2  

 

Mercedes-Benz Danmark A/S (herefter MB DK) er 100 pct. ejet og ulti-

mativt kontrolleret af Daimler AG. MB DK er bl.a. den danske importør af 

lastbiler af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog og dermed aktive 

med import og engrosdistribution af lastbiler og originale reservedele til 

                                                 
1 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 6.1.1 og bilag 4.1.a.  
2 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 6.1.1 og bilag 4.1.a. 
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det autoriserede netværk af nævnte mærker. MB DK administrer endvidere 

bl.a. centrale serviceaftaler til nye Mercedes-Benz, FUSO og Unimog last-

biler. Efter fusionen vil MB DK fortsætte med at drive virksomhed i form 

af import af personbiler og varebiler, reservedele hertil samt administration 

af serviceaftaler til personbiler og varebiler.3 

 

Mercedes-Benz CPH A/S (herefter MB CPH) er 100 pct. ejet og kontrol-

leret af MB DK. MB CPH er autoriseret forhandler af lastbiler af mærkerne 

Mercedes-Benz, FUSO og Unimog med lokation i Hillerød og Greve. Der-

udover sælger MB CPH brugte lastbiler i et begrænset omfang af andre 

mærker. Selskabet driver også autoriserede værksteder for de nævnte last-

bilmærker fra samme lokationer. MB CPH er endvidere autoriseret for-

handler af og værksted for varebiler af de nævnte mærker og personbiler 

af mærket Mercedes-Benz. 4 

1.3 Transaktionen 

Transaktionen indebærer, at EH gennem to aktivoverdragelsesaftaler er-

hverver enekontrol over i) MB DK’ aktiviteter vedrørende den af MB DK’s 

hidtil drevne grossistvirksomhed med import og engrosdistribution af last-

biler af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog og originale reser-

vedele hertil, herunder administration af ”centrale serviceaftaler”, samt ii) 

MB CPH’s hidtil drevne detailvirksomhed i Hillerød og Greve med detail-

salg af lastbiler af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog samt for-

midling af ”centrale serviceaftaler” i forbindelse med salg af nye lastbiler.  

Hessel Trucks A/S indgår som en del af transaktionen nye distributøraftaler 

med Daimler Truck AG vedrørende import og engrosdistribution af lastbi-

ler og reservedele af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog. […].5 

 

Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør en fusion omfattet 

af fusionsbegrebet i medfør af konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2.  

 

Transaktionen omfatter ikke MB CPH’s øvrige aktiviteter herunder repa-

ration og vedligeholdelse eller detailsalg af reservedele til lastbiler, dvs. at 

MB CPH fortsætter som autoriseret værksted og reparatør af Mercedes-

Benz, FUSO og Unimog lastbiler fra virksomhedens nuværende lokationer 

i Hillerød og Greve, og fusionen indebærer dermed ikke et horisontalt over-

lap for så vidt angår disse aktiviteter6.  

                                                 
3 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 2.2.5 
4 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 4.1.2 og bilag 4.1b. 
5 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 4.1 b og 4.1 c  
6 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 1.1.13 
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1.4 Jurisdiktion og anmeldelsespligt 

De deltagende virksomheder er Hessel Trucks A/S, EH samt de af transak-

tionen omfattede aktiviteter fra hhv. MB DK og MB CPH. Ifølge det oply-

ste havde Ejner Hessel koncernen (inklusive EH og Hessel Trucks A/S) i 

2020 en omsætning på […] kr. i Danmark. De af transaktionen omfattede 

aktiviteter, der hidtil har været drevet af hhv. MB DK og MB CPH A/S 

havde i 2020 en omsætning på [...] kr. i Danmark.7 

 

Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætnings-

tærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion 

omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol, jf. konkurrence-

lovens kapitel 4. 

1.5 Analysegrundlag 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med vurderingen af 

fusionen taget udgangspunkt i anmeldelsen, bilag til anmeldelsen, supple-

rende oplysninger fra parterne og en undersøgelse blandt et udsnit af par-

ternes konkurrenter og kunder.  

Styrelsen har desuden offentliggjort modtagelsen af fusionsanmeldelsen på 

styrelsens hjemmeside den 11. marts 2022 og opfordret interesserede til at 

indsende bemærkninger til fusionen. Styrelsen modtog i den forbindelse 

ingen bemærkninger.  

 

2. Vurdering 

2.1 Afgrænsning af de relevante markeder 

For at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, 

er det nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusio-

nen berører. 

 

Parterne har i fusionsanmeldelsen taget udgangspunkt i fem relevante pro-

duktmarkeder, hvor fusionen giver anledning til horisontale overlap eller 

vertikale forbindelser: 

 

 Markedet for engrosdistribution af nye lastbiler i Danmark 

o Evt. segmenteret efter vægtklasse og anvendelsesformål. 

 Markedet for detailsalg af lastbiler i Danmark 

o Evt. segmenteret efter vægtklasse og anvendelsesformål. 

 Markedet for engrosdistribution af reservedele til lastbiler af hver 

af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog i Danmark 

 Markedet for detailsalg af reservedele til lastbiler af hver af mær-

kerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog i Danmark 

                                                 
7 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 5.1 
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 Markedet for reparation og vedligeholdelse af lastbiler af hver af 

mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog i Danmark eller 

eventuelle snævrere områder, herunder landsdele 

 

Det er dog parternes vurdering, at engrosdistribution, detailsalg og efter-

salgsmarkederne (salg af reservedele samt reparation og vedligeholdelse) 

indgår i et samlet systemmarked, ”hvor de samme aktører konkurrerer om 

kundernes behov for indkøb og vedligeholdelse af lastvogne under hele 

kundens ejerskab8”, jf. nedenfor. Parterne anfører i overensstemmelse her-

med, at der ikke er nogen nævneværdig intra-brand konkurrence mellem 

forhandlere og værksteder autoriseret under det samme lastbilmærke.9   

 
2.1.1 Markedet for engrosdistribution af lastbiler  

For så vidt angår MB DK’s aktiviteter inden for import og engrosdistribu-

tion af lastbiler af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog indebærer 

transaktionen, at EH, der ikke i forvejen er aktiv inden for import og en-

grosdistribution af lastbiler, overtager aktiviteterne fra MB DK. Transakti-

onen indebærer dermed en vertikal forbindelse til både EH’s og MB CPH’s 

aktiviteter inden for detailsalg af nye lastbiler.  

 

Kommissionen har for så vidt angår markeder vedrørende produktion og 

levering af lastbiler i en række sager segmenteret markederne efter lastbi-

lernes vægtklasse i hhv. lette (<5 ton), mellemvægt (5-16 ton) og tunge 

lastbiler (>16 ton).10 Parterne har oplyst, at MB DK havde markedsandele 

på ca. [20-30] pct. og [20-30] pct. på de snævrest mulige markeder afgræn-

set som engrosdistribution af hhv. mellemvægt og tunge lastbiler i 2020.11  

 

Kommissionen har ligeledes for tunge lastbiler overvejet en yderligere seg-

mentering ud fra slutanvendelsen i hhv. i) langdistancetransport, ii) distri-

bution, iii) byggetransport, og iv) specialformål.12 Parterne har oplyst, at 

MB DK havde en markedsandel på ca. [20-30] pct. for engrosdistribution 

af tunge lastbiler til distribution og ca. [30-40] pct. for engrosdistribution 

af tunge lastbiler til specialformål i 2021.  

  

Styrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at fusionen ikke vil give 

anledning til vertikale virkninger, for så vidt angår engrosdistribution af 

lastbiler uanset den endelige markedsafgrænsning. Engrosdistribution af 

nye lastbiler behandles således ikke yderligere i denne afgørelse.  

                                                 
8 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 1.1.8  
9 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 7.1.7 
10 Jf. eksempelvis Kommissionens afgørelse af 26. september 2010 M.5157 – Volkswa-

gen/Scania, pkt. 12; og Kommissionens afgørelse af 15. marts 2000, M.1672 – Volvo/Sca-

nia, pkt. 14 
11 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 8.8 samt tabel 8.8.1 og tabel 8.8.2  
12 Jf. Kommissionens afgørelse af 29. september 2010, M.6267- Volkswagen/MAN, pkt. 

12  
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2.1.2 Markedet for detailsalg af lastbiler 

EH og MB CPH har begge aktiviteter inden for detailsalg af nye og brugte 

lastbiler af mærket Mercedes-Benz, FUSO og Unimog i Danmark. Derud-

over sælger både EH og MB CPH i et begrænset omfang brugte lastbiler 

af andre mærker.  

 
2.1.2.1 Afgrænsning af det relevante produktmarked  

Kommissionen har i en række tidligere afgørelser sondret mellem engros-

distribution og detailsalg af motorkøretøjer i form af personbiler og lette 

kommercielle køretøjer (LCV’er).13 

 

Kommissionen har ligeledes tidligere omtalt separate markeder for hhv. 

engrosdistribution og detailsalg af lastbiler og busser, men Kommissionen 

tog ikke stilling til, om der kunne afgrænses separate markeder for detail-

salg.14  

 

Styrelsen er ikke bekendt med afgørelser, hvor Kommissionen konkret har 

taget stilling til afgrænsningen af et produktmarked for detailsalg af lastbi-

ler.  

 

Konkurrencerådet og Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har ikke tidligere 

undersøgt markeder vedrørende detailsalg af lastbiler. I det følgende præ-

senteres på baggrund af praksis overvejelser om mulige segmenteringer af 

markedet efter hhv. i) nye/brugte, ii) vægtklasse og iii) anvendelsesformål.   

 
2.1.2.1.1 Segmentering af markedet for detailsalg af lastbiler – nye og brugte lastbi-

ler 

Kommissionen har i en tidligere afgørelse, VWFS/PON15, overvejet, hvor-

vidt der skal sondres mellem salg af nye og brugte lastbiler. Kommissionen 

lod dog den endelige afgrænsning stå åben.  

 

Parterne gør gældende, at detailsalg af nye og brugte lastbiler er en del af 

samme marked. Parterne lægger i den forbindelse vægt på, at salg af brugte 

                                                 
13 Jf. Kommissionens afgørelse af 29. oktober 202, M. 9720 Volvo Cars /Upplands Motor, 

pkt. 18 (henvisningssag til Konkurrensverket); og Kommissionens afgørelse af 22. juli 

2002 M.2832 General Motors / Daewoo Motors, pkt. 17-19. 
14 Jf. Kommissionens afgørelse af 27. marts 2013, M. 6763 – VWFS/Pon Holdings B.V. / 

Pon Equipment Rental & Lease, pkt. 28-29. Se også Kommissionens afgørelse af 28. ok-

tober 2021, M.10412 – Scania Sverige/ Din Bil Sverige / Bilmetro, pkt. 14. 
15 Jf. Kommissionens afgørelse af 27. marts 2013, M.6763 – VWFS/PON Holdings 

B.V./Pon Equipment Rental and Lease, pkt. 25-27. I Kommissionens afgørelse af 28. ok-

tober 2021, M.10412 – Scania Sverige/ Din Bil Sverige / Bilmetro, pkt. 16, (henvisnings-

sag til Sverige) henviser Kommissionen også til M.6763. 
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lastbiler indgår som en accessorisk aktivitet til salg af nye lastbiler i for-

bindelse med såkaldte ”trade ins”, hvor brugte lastbiler udgør en delvis be-

taling i forbindelse med køb af en ny lastbil. Brugte lastbiler sælges ifølge 

parterne typisk til kunder, der ikke ønsker at finansiere en ny lastbil, eller 

som ikke kan afvente levering af en ny.16  

 

Styrelsen vurderer, at det i denne sag kan holdes åbent, om et marked for 

detailsalg af lastbiler skal segmenteres i henholdsvis nye og brugte lastbi-

ler. Eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betyde-

ligt, uanset om markedet for detailsalg af lastbiler segmenteres i henholds-

vis nye og brugte lastbiler. Til brug for vurderingen tager styrelsen ud-

gangspunkt i et marked for detailsalg af nye lastbiler, som indebærer det 

største overlap mellem parterne. 

 
2.1.2.1.2 Segmentering af markedet for detailsalg af lastbiler – efter vægtklasse 

Kommissionen har i tidligere afgørelser for så vidt angår produktion og 

levering af lastbiler segmenteret markedet efter lastbilers vægtklasse i hhv. 

lette (<5 ton), mellemvægt (5-16 ton) og tunge lastbiler (>16 ton).  

 

Det kan derfor overvejes, hvorvidt denne segmentering efter lastbilernes 

vægtklasse også er relevant, for så vidt angår markeder for detailsalg af 

lastbiler.  

 

Da Kommissionen henviste fusionen, Scania Sverige/Din Bil Sverige/Bil-

metro, til behandling hos Konkurrensverket, overvejede Kommissionen, 

om der var et potentielt marked for detailsalg af nye, tunge lastbiler (>16 

ton).17  

 

Den belgiske konkurrencemyndighed (”BMA”) har i Volvo Group 

Belgium N.V. / Kant N.V.18 fundet, at detailsalg af lastbiler kan afgrænses 

fra engrosdistribution og har afgrænset et separat marked for detailsalg af 

tunge lastbiler (>16 ton) på den ene side og detailsalg af mellemvægt 

lastbiler (5-16 ton) på den anden side.  

Det er styrelsens vurdering, at det i denne sag kan holdes åbent, om et mar-

ked for detailsalg af lastbiler skal afgrænses overordnet eller segmenteres 

mere snævert efter vægtklasse, idet fusionen ikke vil hæmme den effektive 

konkurrence betydeligt, uanset om markedet segmenteres efter vægtklasse. 

Til brug for vurderingen tager styrelsen dog udgangspunkt i et marked for 

                                                 
16 Parternes fusionsanmeldelse af 13 juni 2022, pkt. 7.1.22-7.1.23  
17 Jf. Kommissionens afgørelse af 28. oktober 2021, M.10412 – Scania Sverige/ Din Bil 

Sverige / Bilmetro, pkt. 36 
18 Jf. Den belgiske konkurrencemyndigheds (BMA’s) afgørelse af 31. januar 2018, 2018-

C/C-04, Volvo Group Belgium N.V. / Kant N.V. 



  7 
 

detailsalg af hhv. nye, mellemvægt (5-16 ton) og nye, tunge lastbiler (>16 

ton). 

 
2.1.2.1.3 Segmentering af markedet for detailsalg af lastbiler – segmentering efter 

anvendelsesformål af tunge lastbiler 

Kommissionen har tidligere overvejet, hvorvidt markedet for produktion 

og levering af tunge lastbiler kan segmenteres yderligere efter anvendel-

sesformål, herunder i: i) langdistancetransport, ii) distribution, iii) bygge-

transport, og iv) specialformål.19 Kommissionen lod dog den endelige af-

grænsning stå åben. Det kan overvejes, om samme segmentering er rele-

vant for detailsalg af lastbiler. 

 

Parterne gør gældende, at det på detailsalgsniveau er underordnet, hvilken 

slutanvendelse kunden tilsigter, da der er de samme krav til forhandlerne, 

for så vidt angår faciliteter, personale, m.v. Parterne anfører ligeledes, at 

der sælges lastbiler af alle væsentlige mærker indenfor hvert af anvendel-

sesformålene, hvilket ifølge parterne taler for, at der er tale om et samlet 

marked, og at der er høj grad af udbudssubstitution.20  

 

Styrelsen vurderer, at det til brug for vurderingen af denne fusion ikke er 

nødvendigt at tage endelig stilling til, hvorvidt markedet for detailsalg af 

nye, tunge lastbiler skal segmenteres yderligere efter anvendelsesformål, 

idet fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, for så 

vidt angår detailsalg af nye, tunge lastbiler, uanset om markedet segmen-

teres efter anvendelsesformål. Til brug for vurderingen tager styrelsen ud-

gangspunkt i et samlet marked for detailsalg af nye, tunge lastbiler, idet 

fusionens virkninger på snævrere segmenter for distribution og specialfor-

mål, hvor fusionen indebærer størst overlap og markedsandele, ligeledes 

behandles. 

 
2.1.2.2 Afgrænsning af de(t) relevante geografiske marked(er) 

Som tidligere nævnt har Kommissionen i praksis primært beskæftiget sig 

med produktionsleddet af lastbilsmarkedet, jf. afsnit 2.1.1 ovenfor. Styrel-

sen har ikke kendskab til konkret praksis, hvor Kommissionen har under-

søgt eller afgrænset markeder specifikt vedrørende detailsalg af lastbiler.21  

 

                                                 
19 Jf. Kommissionens afgørelse af 26. september 2010, M.6267, Volkswagen/MAN, pkt. 

12-14. 
20 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 7.1.10 
21 Kommissionen har dog i sin afgørelse af 27. marts 2013, M.6763 – VWFS/PON Hol-

dings B.V./Pon Equipment Rental and Lease, pkt. 25-27, kort fremhævet, at et marked for 

salg af brugte lastbiler/busser kan være nødvendigt at skelne fra et marked for salg af nye 

lastbiler/busser. Kommissionen lod i sagen den endelige markedsafgrænsning stå åben.  
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Kommissionen har for så vidt angår markederne for detailsalg af hhv. nye 

personbiler og LCV'er overvejet, om markederne skal afgrænses lokalt, na-

tionalt eller EU-dækkende, men i sidste ende ladet spørgsmålet stå åbent.22  

 

Parterne har bl.a. anført, at konkurrenceforholdene er meget ensartede i 

hele Danmark, hvilket taler for et nationalt marked for detailsalg af lastbi-

ler. Det er dog efter parternes opfattelse ikke nødvendigt at tage endeligt 

stilling til den geografiske afgrænsning, da fusionen under alle omstændig-

heder ikke medfører nogen væsentlig forøgelse af koncentrationen eller 

begrænsning af konkurrencen i øvrigt. 23  

 

Styrelsen vurderer, at den nøjagtige markedsafgrænsning af de geografiske 

markeder for salg af i) tunge og ii) mellemvægt lastbiler i dette tilfælde kan 

stå åbent. Til brug for vurderingen tager styrelsen udgangspunkt i et natio-

nalt marked for detailsalg af lastbiler.  

 
2.1.3 Markedet for reservedele til lastbiler 

Forud for fusionen er Daimler-koncernen fuldt ud vertikalt integreret fra 

produktion over import/engrosdistribution til detailsalg og reparation og 

vedligeholdelse.  

 

Som en del af fusionen erhverver EH kontrol over MB DK’s aktiviteter 

inden for engrosdistribution af originale reservedele til Mercedes-Benz, 

FUSO og Unimog lastbiler, og EH’s aktiviteter på detailmarkedet er verti-

kalt forbundet hermed, fordi EH indkøber reservedele til Mercedes-Benz, 

FUSO og Unimog lastbiler for at kunne reparere og vedligeholde Merce-

des-Benz, FUSO og Unimog lastbiler samt for at videresælge reservedele 

til deres kunder.  

 
2.1.3.1.1 Markedet for engrosdistribution af reservedele til lastbiler 

I forhold til reservedele til motorkøretøjer, så har Kommissionen i praksis 

skelnet mellem i) fremstilling, ii) engrosdistribution og iii) detailsalg af 

reservedele til motorkøretøjer.24  

I Kommissionens supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i 

aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og distribution af 

reservedele til motorkøretøjer skelner Kommissionen mellem originale 

                                                 
22 Jf. Kommissionens afgørelse af 29. oktober 2020, M.9720 - Volvo Cars/Upplands Mo-

tor, pkt. 31 og 38; og Kommissionens afgørelse af 16. oktober 2015, M.7747 - PGA/MSA 

samt af 31. juli 2018, M.8966 – PGA Motors/Fiber/Bernard Participations, pkt. 16. 
23 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 7.1.29 
24 Jf. Kommissionens afgørelse af 13. november 2012, M.6718 – Toyota Tsusho Corpo-

ration/CFAO, pkt. 20-23 og Jf. Kommissionens afgørelse af 29. oktober 2004, M.9720 – 

Volvo Cars/Upplands Motor, pkt. 23-27. 
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reservedele der er af i) reservedele med motorkøretøjsproducentens mærke 

(OEM-reservedele), ii) originalreservedele fremstillet og distribueret af 

leverandører af det originale udstyr (OES-reservedele) og iii) reservedele 

fremstillet af andre reservedelsproducenter, hvis kvalitet svarer til 

kvaliteten af originale reservedele.25  

Kommissionen har i tidligere praksis overvejet, om markedet for 

reservedele til motorkøretøjer kan segmenteres til henholdsvis i) salg af 

originale reservedele (OE-reservedele)26 og ii) salg af ikke-originale 

reservedele (ikke OE-reservedele).27 Ifølge Kommissionens praksis er 

markedet for OE-reservedele mærkespecifikt.28 Kommissionen har ladet 

den endelig markedsafgrænsning stå åben. 29 

Endeligt har Kommissionen også tidligere skelnet mellem originale 

reservedele til i) lette køretøjer (personbiler og mindre varebiler) og ii) 

tunge køretøjer.30 

Konkurrencerådet har tidligere segmenteret markedet for 

engrosdistribution af reservedele til personbiler af mærket Skoda i 

henholdsvis i) originale reservedele (reservedele der var leveret gennem 

køretøjsfabrikantens distributionssystem og reservedele fra samme 

fabrikant), ii) uoriginale reservedele af tilsvarende kvalitet og iii) 

uoriginale reservedele, der ikke er af tilsvarende kvalitet.31 

                                                 
25 Jf. Kommissionens Supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om 

salg og reparation af motorkøretøjer og om distribution af reservedele til motorkøretøjer 

EN (2010/C 138/05), pkt. 18 og 19.  
26 Der er i praksis brugt flere divergerende termer om de forskellige typer reservedele. 

Parterne har i anmeldesen anvendt termen OE-reservedele om originale reservedele med 

lastbilfabrikantens logo.  Efter styrelsens forståelse avendes termen originale-reservedele 

ofte af Kommissionen som en samlet betegnelse af OEM- og OES-reservedele samt de 

reservedele, der er af matchende kvalitet, jf. Kommissionens Supplerende retningslinjer 

for vertikale begrænsninger i aftaler om salg og reparation af motorkøretøjer og om di-

stribution af reservedele til motorkøretøjer pkt. 18 og 19. 
27 Jf. Kommissionens afgørelse af 29. oktober 2004, M.9720 – Volvo Cars/Upplands Mo-

tor, pkt. 21. Kommissionens afgørelse af 10. september 2018, M.9070, Eurocar/Vicentini, 

pkt. 9, og Kommissionens afgørelse af 12. maj 2011, COMP/M.6063, Itouchu/Speedy, 

pkt. 16. 
28Det er styrelsens forståelse, at mærkespecifikt skal forstås således, at reservedelene an-

vendes til et specifikt mærke.    
29Jf. Kommissionens afgørelse af 12. maj 2011, M.6063 – Itochu/Speedy, pkt. 16. Se også 

Kommissionens afgørelse af 23. juli 2008, M.5250 – Porsche/Volkswagen og Kommissi-

onens afgørelse af 29. juli 2003, M.3198 – VW-Audi/VW-Audi Sales Centres. 
30 Jf. Kommissionens afgørelse af 1. august 2018, M.8963 Eurocar/Bonaldi, pkt. 9; Kom-

missionens afgørelse af 28. oktober 2016, M.8198 – Alliance Automotive Group/FPS Di-

stribution, pkt. 9; og Kommissionens afgørelse af 29. oktober 2004, M.9720 – Volvo 

Cars/Upplands Motor, pkt. 22. 
31 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 31. august 2005, 3/1120-0100-1129/FI/LPML - 

Klage over Pradan Auto Import A/S, pkt. 35. Se også Konkurrencerådets afgørelse af 26. 
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Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har i en tidligere sag taget 

udgangspunkt i et marked for engrossalg af originale-reservedele til 

bestemte bilmærker.32 

Det er parternes opfattelse, at det snævrest plausible relevante marked for 

engrosdistribution af reservedele er et mærkespecifikt marked for originale 

reservedele til lastbiler med lastbilfabrikantens mærke.33  

Styrelsen tager til brug for vurderingen i denne sag udgangspunkt i et 

mærkespecifikt marked for engrosdistribution af originale reservedele med 

lastbilfabrikantens mærke til lastbiler. Den endelige markedsafgrænsning 

kan dog stå åben, idet fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence, 

uanset om markedet er bredere til også at inkludere øvrige reservedele.  

2.1.3.1.2 Afgrænsning af det relevante geografiske marked for engrosdistribution 

af reservedele til lastbiler 

Kommissionen har i tidligere praksis overvejet, at markedet for 

engrosdistribution af originale- og ikke-originale-reservedele til 

motorkøretøjer kan enten være EØS-dækkende eller nationalt, men har 

ladet den endelige markedsafgrænsning stå åben.34 

I Toyota Tsusho Corporation/CFAO35  overvejede Kommissionen med 

hensyn til den geografiske afgrænsning af markedet for engrosdistribution  

og detailsalg af reservedele til personbiler og varebiler, at begge markeder 

kunne være nationale, og overvejede endvidere en snævrere regional 

afgrænsning, men Kommissionen lod den endelige markedsafgrænsning 

stå åben.36 

                                                 
oktober 2005, i sag 3/1120-0100-1144/FI/LPML - E-parts A/S klage over Mazda Motor 

Danmark. 
32 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 22. oktober 2019, Godkendelse 

på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Interdan Bil A/S’ erhvervelse af enekontrol 

over Quick-Pot A/S, pkt. 2.2.1. 
33 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 7.1.41 
34 Jf. Kommissionens afgørelse af 1. august 2018, M.8963 – Eurocar / Bonaldi, pkt. 15, 

som henviser til Kommissionens afgørelser COMP/M.7401 – Blackstone/Alliance BV/Al-

liance Automotive Group, M.6718 – Toyota Tsusho Corporation/CFAO og M.5250 – Por-

sche/ Volkswagen. 
35 Kommissionens afgørelse af 13. november 2012, M.6718 – Toyota Tsusho Corpora-

tion/CFAO 
36 Jf. Kommissionens afgørelse af 13. november 2012, M.6718 – Toyota Tsusho Corpo-

ration/CFAO, pkt. 22 
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Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ligeledes i praksis taget 

udgangspunkt i et nationalt marked for engrosdistribution af originale-

reservedele til motorkøretøjer.37 

Det er parternes opfattelse, at det snævrest plausible relevante marked for 

engrosdistribution af reservedele er et mærkespecifikt marked for originale 

reservedele til lastbiler med lastbilfabrikantens mærke, og at et sådant 

marked rent geografisk formentlig skal afgrænses nationalt.38 

Styrelsen tager brug for vurderingen udgangspunkt i et nationalt marked 

for engrosdistribution af originale reservedele til lastbiler med lastbilfabri-

kantens mærke, men holder den endelige markedsafgrænsning åben. 

2.1.3.1.3 Markedet for detailsalg af reservedele til lastbiler 

Som nævnt ovenfor har Kommissionen i forhold til reservedele til motor-

køretøjer i praksis sondret mellem i) fremstilling af, ii) engrosdistribution 

af og iii) detailsalg af reservedele til motorkøretøjer.39  

Ligesom for engrosdistribution af reservedele, har Kommissionen tidligere 

fundet, at detailsalg af originale-reservedele til personbiler og varevogne 

er et mærkespecifikt marked.40  

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Konkurrencerådet har ikke i tidli-

gere praksis taget stilling til et potentielt marked for detailsalg af reserve-

dele til lastbiler.41 Rådet har dog i tidligere praksis med afsæt i personbiler 

taget udgangspunkt i et marked for detailsalg af Mazda-reservedele til mo-

torkøretøjer.42 

                                                 
37 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. marts 2022, Godkendelse på 

baggrund af en forenklet sagsbehandling af K.W. Bruun Import A/S’ overtagelse af ene-

kontrol over FCA Denmark A/S, afsnit 4.2.2; og af 22. oktober 2019, Godkendelse på 

baggrund af en forenklet sagsbehandling af Interdan Bil A/S’ erhvervelse af enekontrol 

over Quick-Pot A/S, afsnit. 2.1.1. 
38 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 7.1.41 
39 Jf. Kommissionens afgørelse af 13. november 2012, M.6718 – Toyota Tsusho Corpo-

ration/CFAO, pkt. 20-23; og Kommissionens afgørelse af 29. oktober 2004, M.9720 – 

Volvo Cars/Upplands Motor (henvisningssag), pkt. 20 
40 Jf. Kommissionens afgørelse af 10. september 2018, M.9070 Eurocar/Vicentini, pkt. 9; 

og Kommissionens afgørelse af 1. august 2018, M.8963 Eurocar/Bonaldi, pkt. 11. 
41 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 31. august 2005, Klage over Pradan Auto Import 

A/S, pkt. 56; Konkurrencerådets afgørelse af den 26. oktober 2005, E-parts A/S klage over 

Mazda Motor Danmark, pkt. 63; 
42 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 26. oktober 2005, i sag 3/1120-0100-1144/FI/LPML 

- E-parts A/S klage over Mazda Motor Danmark. 
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Parterne tager udgangspunkt i et mærkespecifikt marked for detailsalg af 

originale reservedele til lastbiler med lastbilfabrikantens mærke, som det 

snævrest plausible marked.43 

Styrelsen tager til brug for vurderingen i denne sag udgangspunkt i et 

marked for detailsalg af for originale reservedele med lastbilfabrikantens 

mærke til lastbiler. Den endelige markedsafgrænsning kan dog stå åben, 

fordi fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence, uanset om 

markedet er bredere til også at inkludere øvrige reservedele.  

2.1.3.1.4 Afgrænsning af geografisk marked - detailsalg af reservedele til lastbiler 

Kommissionen har i tidligere praksis overvejet, om markedet for detailsalg 

af originale- og ikke-originale-reservedele enten kan være EØS-dækkende, 

nationalt eller regionalt, men Kommissionen lod den endelige markedsaf-

grænsning stå åben.44 

Konkurrencerådet har i tidligere praksis med afsæt i personbiler taget 

udgangspunkt i et nationalt marked for detailsalg af Mazda-reservedele til 

motorkøretøjer.45 

Parterne tager udgangspunkt i mærkespecifikt marked for originale reser-

vedele til lastbiler med lastbilfabrikantens mærke, som er nationalt.46  

Styrelsen tager til brug for vurderingen udgangspunkt i et nationalt marked 

for detailsalg af originale reservedele til lastbiler med lastbilfabrikantens 

mærke, men holder den endelige markedsafgrænsning åben.  

 

2.1.4 Markedet for reparation og vedligeholdelse af lastbiler 

EH og MB CPH har begge aktiviteter inden for reparation og vedligehol-

delse af lastbiler i Danmark af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og 

Unimog.  

 

Fusionen indebærer ikke horisontalt overlap for så vidt angår reparation og 

vedligeholdelse, idet EH ikke overtager nogen aktiviteter fra MB CPH in-

den for reparation og vedligeholdelse, og MB CPH efter fusionen fortsæt-

ter sine hidtidige aktiviteter med autoriseret reparation og vedligeholdelse 

                                                 
43 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, tabel 8.6.16 
44 Jf. Kommissionens afgørelse af 1. august 2018, M.8963 - Eurocar/Bonaldi, pkt. 14, 

som henviser til Kommissionens afgørelse af 26. november 2014, M.7401 – Black-

stone/Alliance BV/Alliance Automotive Group, M.6718 – Toyota Tsusho Corpora-

tion/CFAO, pkt. 22; samt M.5250 – Porsche/Volkswagen.  
45 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 31. august 2005, Klage over Pradan Auto Import 

A/S, pkt. 56; Konkurrencerådets afgørelse af den 26. oktober 2005, E-parts A/S klage over 

Mazda Motor Danmark, pkt. 63. 
46 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, tabel 8.6.16 
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i Greve og Hillerød.47 Der afgrænses dog alligevel et marked for reparation 

og vedligeholdelse, da reparation og vedligeholdelse er vertikalt forbundet 

til EH og MB CPH’s detailsalg af lastbiler samt reservedele af mærkerne 

Mercedes-Benz, FUSO og Unimog samt MB DK’s engrosdistribution af 

lastbiler samt reservedele af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog.  

 
2.1.4.1 Afgrænsning af de relevante produktmarkeder  

Kommissionen har i praksis afgrænset et separat marked for reparation og 

vedligeholdelse af motorkøretøjer.48 Markedet for reparation og vedlige-

holdelse af motorkøretøjer er fx blevet afgrænset separat i forhold til mar-

keder for detailsalg af reservedele.  

Kommissionens supplerende retningslinjer for vertikale aftaler om salg og 

reparation af motorkøretøjer indikerer, at hvis der eksisterer et separat mar-

ked for reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer, må dette marked 

anses for at være mærkespecifikt.49 

Kommissionen har dog ikke i tidligere praksis afgrænset et separat marked 

for reparation og vedligeholdelse for så vidt angår lastbiler.  

Kommission har dog henvist en fusion, Scania Sverige/Din Bil 

Sverige/Bilmetro (2021), til behandling hos konkurrencemyndigheden i 

Sverige, Konkurrensverket, på basis af bl.a. et potentielt marked for 

reparation- og vedligeholdelsestjenester for tunge lastbiler af mærket 

Scania.50  

Konkurrencerådet og Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har også i tidli-

gere praksis taget udgangspunkt i et separat marked for reparation og ved-

ligeholdelse af motorkøretøjer, der var mærkespecifikt. 51 Styrelsen har 

                                                 
47 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 1.1.13  
48 Jf. Kommissionens afgørelse af den 29. oktober 2020, M.9720 - Volvo Cars/Upplands 

Motor (henvisningssag), pkt. 23; Kommissionens afgørelse af 12. maj 2011, M. 6063 - 

Itochu/Speedy, pkt. 9; Kommissionens afgørelse af 11. september 2000, M. 2087 – Feu 

Vert/Carrefour/Autocenter Delauto, pkt. 7; og Kommissionens afgørelse af den 31. maj 

1999, M.1526 – Ford/Kwik-Fit, pkt. 9. 
49 Jf. Kommissionens supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i aftaler om 

salg og reparation af motorkøretøjer og om distribution af reservedele til motorkøretøjer, 

2010/C 138/05, pkt. 57, som anfører, at: ”I det omfang, at der findes et marked for repa-

ration og vedligeholdelse, der adskiller sig fra markedet for salg af nye motorkøretøjer, 

anses dette marked for at være et mærkespecifikt marked.”  
50 Jf. Kommissionens afgørelse af 28. oktober 2021, M.10412 - Scania Sverige/ Din Bil 

Sverige / Bilmetro, pkt. 36. 
51 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. marts 2022, Godkendelse på 

baggrund af en forenklet sagsbehandling af K.W. Bruun Imports overtagelse af enekon-

trol over FCA Danmark A/S, afsnit 4.1.3; og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgø-

relse af 22. oktober 2019, Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af 

Interdan Bil A/S erhvervelse af enekontrol over Quick-Pot A/S, afsnit 2.1.2.  
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dog ikke i tidligere praksis taget stilling til, hvorvidt der eksisterer et sepa-

rat marked for reparation og vedligeholdelse af lastbiler.  

Parterne anfører, som nævnt ovenfor i afsnit 2.1, at reparation og vedlige-

holdelse af lastbiler indgår i et systemmarked. Parterne anfører videre, at 

hvis der alligevel skulle afgrænses et separat eftersalgsmarked, er det par-

ternes opfattelse, at der på eftersalgsmarkedet skal sondres mellem hhv. et 

marked for reservedele og et marked for reparation og vedligeholdelse.52 

For så vidt angår markedet for reparation og vedligeholdelse anfører par-

terne, at markedet i overensstemmelse med praksis formentlig kan afgræn-

ses snævert til markedet for mærkespecifik reparation og vedligehol-

delse.53 

Styrelsen vurderer, at der på basis af praksis kan tages udgangspunkt i et 

separat marked for reparation og vedligeholdelse af hhv. Mercedes-Benz-, 

FUSO- og Unimog-lastbiler, men lader den endelige markedsafgræsning 

stå åben. 

 
2.1.4.2 Afgrænsning af de relevante geografiske markeder  

Kommissionen har i praksis overvejet, hvorvidt det geografiske marked for 

reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer skal afgrænses nationalt 

eller snævrere, fx regionalt, men har ikke taget endelig stilling.54 

 

Kommissionen har ikke tidligere afgrænset det geografiske marked for re-

paration og vedligeholdelse af lastbiler. Kommission henviste dog Scania 

Sverige/Din Bil Sverige/Bilmetro (2021) til Konkurrensverket for så vidt 

angår markedet for reparation og vedligeholdelse af tunge lastbiler af mær-

ket Scania på basis af et regionalt geografisk marked (det centrale Sve-

rige).55  

 

Konkurrencerådet har i tidligere afgørelser om personbiler taget udgangs-

punkt et nationalt marked for reparation og vedligeholdelse af motorkøre-

tøjer. 56 I den forbindelse udtalte Konkurrencerådet, at markedet muligvis 

                                                 
52 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 7.1.19 
53 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 7.1.20  
54 Jf. Kommissionens afgørelse af 29. oktober 2020, M.9720 - Volvo Cars/Upplands Mo-

tor (henvisningssag), pkt. 35; Kommissionens afgørelse af 12. maj 2011, M. 6063 - Ito-

chu/Speedy, pkt. 19; Kommissionens afgørelse af 11. september 2000, M. 2087- Feu 

Vert/Carrefour/Autocenter Delauto, pkt. 9-10; og Kommissionens afgørelse af 31. maj 

1999, M.1526 – Ford/Kwik-Fit, pkt. 11.  
55 Jf. Kommissionens afgørelse af 28. oktober 2021, M.10412 - Scania Sverige/ Din Bil 

Sverige / Bilmetro, pkt. 36.  
56 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 26. marts 2014, CAD opfordrer medlemsværksteder 

til at boycutte Autobutlers udbuds-portal, pkt. 117.  
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kan opdeles yderligere til fx landsdele og regioner, men fandt dog ikke 

behov for at foretage en endelig markedsafgræsning.57  

 

Konkurrence og Forbrugerstyrelsen har i tidligere afgørelser overvejet den 

samme segmentering af det geografiske marked forhold til markedet for 

reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer, men har ikke taget ende-

lig stilling.58 Hverken Konkurrencerådet eller styrelsen har tidligere taget 

stilling til den geografiske afgrænsning for et separat marked for reparation 

og vedligeholdelse af lastbiler. 

 

Parterne tager udgangspunkt i markedet for reparation og vedligeholdelse 

af lastbiler i Danmark.59  

 

Styrelsen vurderer, at den endelige afgrænsning af de geografiske marke-

der for reparation og vedligeholdelse af lastbiler i dette tilfælde kan stå 

åbent, da fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, 

uanset om markedet afgrænses til Danmark eller mere snævert til lokale 

områder eller landsdele.  

2.2 Vurdering af fusionens konkurrencemæssige virkninger 

 
2.2.1 Berørte markeder  

Fusionen indebærer, at den fusionerede enhed opnår markedsandele på 15 

pct. eller herover på følgende markeder, der dermed er horisontalt berørte, 

og som vurderes i afsnit 2.2.2: 

 

- Markedet for detailsalg af nye, mellemvægt lastbiler i Danmark  

- Markedet for detailsalg af nye, tunge lastbiler i Danmark, inkl. 

eventuel segmentering efter anvendelsesformålet (hhv. distribution 

og specialformål) 

 

Derudover indebærer fusionen, at den fusionerede enhed opnår markeds-

andele på 25 pct. eller herover på følgende vertikalt forbundne markeder, 

der dermed er vertikalt berørte, og som vurderes i afsnit 2.2.3: 

 

- Markedet for reparation og vedligeholdelse  

- Markedet for engrosdistribution af reservedele  

- Markedet for detailsalg af reservedele 

                                                 
57 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 26. marts 2014, CAD opfordrer medlemsværksteder 

til at boycutte Autobutlers udbuds-portal, pkt. 114 og 119 
58 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 30. marts 2022, Godkendelse på 

baggrund af en forenklet sagsbehandling af K.W. Bruun Imports overtagelse af enekon-

trol over FCA Danmark A/S, afsnit 4.2.3; og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgø-

relse af 22. oktober 2019, Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af 

Interdan Bil A/S erhvervelse af enekontrol over Quick-Pot A/S, afsnit 2.2.2. 
59 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, Tabel 8.1.a 
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2.2.2 Horisontale virkninger 

2.2.2.1 Markedet for detailsalg af nye, mellemvægt lastbiler i Danmark.  

På et marked for detailsalg af mellemvægt lastbiler i Danmark havde EH 

og MB CPH ifølge parterne markedsandele på henholdsvis ca. [10-20] pct. 

og ca. [5-10] pct. i 2020. Efter fusionen vil den fusionerede virksomhed 

have en samlet markedsandel på ca. [10-20] pct., jf. tabel 1. 

 

 

TABEL 1 Detailsalg af nye mellemvægt lastbiler i  

Danmark 

Selskab MARKEDSANDEL (PCT.) 

EH [10-20] 

MB CPH [5-10] 

Parterne samlet [10-20] 

MAN [40-50] 

Iveco [30-40] 

Volvo [5-10] 

Bent Pedersen A/S [0-5] 

P. Christensen A/S [0-5] 

Scania  [0-5] 

DAF [0-5] 

TOTAL 100 

 

HHI før [2.500-3.000]  

HHI efter [3.000-4.000]  

Ændring i HHI [≥ 150]  

Note: Markedsandelene er beregnet på baggrund af værdi. Parterne har i 

opgørelsen ikke medtaget Renault, Ravo, VW og Dennis Eagle, hvorfor de 

opgjorte markedsandele kan være overvurderet. Derudover er salget for så vidt 

angår øvrige lastbilmærker end Mercedes-Benz ikke fordelt på eventuelle 

separate forhandlere, hvorfor markedskoncentrationen opgjort ved HHI vil 

være overvurderet. Styrelsen har udregnet HHI og HII delta på baggrund af 

parternes oplysninger. 

 

Kilde: Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, tabel 8.6.2. 

 

 
 

Fusionen medfører et begrænset overlap mellem parterne, som opnår en 

samlet markedsandel på under [10-20] pct., og EH’s markedsandel over-

stiger efter fusionen dermed ikke 25 pct., hvilket ifølge Kommissionens 

retningslinjer især kan være et indicium for, at fusionen ikke kan antages 
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at hæmme den effektive konkurrence betydeligt, med mindre særlige for-

hold gør sig gældende.60 HHI – hvis niveau er overvurderet, jf. umiddelbart 

nedenfor –  og ændringen heri overstiger dog netop Kommissionens græn-

ser for, hvornår det er usandsynligt, at der kan påvises horisontale konkur-

rencemæssige problemer.61  

 

Der er endvidere en række konkurrerende mærker på markedet for detail-

salg af nye mellemvægt lastbiler i Danmark, herunder MAN med markeds-

andele på ca. [40-50] pct. og Iveco med markedsandele på ca. [30-40] pct., 

idet styrelsen i den forbindelse bemærker, at parterne har opgjort markeds-

andelene samlet for øvrige lastbilmærker end Mercedes-Benz, selvom 

nogle lastbilmærkers markedsandele skal fordeles på flere forhandlere. 

Dermed vil markedsandele og markedskoncentrationen opgjort ved HHI i 

tabel 1 være overvurderet. 

 

Det er på denne baggrund styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme 

den effektive konkurrence betydeligt på et marked for detailsalg af 

mellemvægt lastbiler i Danmark.  

 
2.2.2.2 Markedet for detailsalg af nye, tunge lastbiler i Danmark, inkl. eventuelle 

segmenteringer efter anvendelse  

På et samlet marked for detailsalg af tunge lastbiler i Danmark havde EH 

og MB CPH ifølge parterne markedsandele på henholdsvis ca. [10-20] pct. 

og ca. [0-5] pct. i 2020. Efter fusionen vil den fusionerede virksomhed have 

en samlet markedsandel på omkring [10-20] pct., jf. tabel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets for-

ordning om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2004/C 31/03), pkt. 18. 
61 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, pkt. 19, hvoraf det fremgår 

at det er usandsynligt, at en fusion vil medføre konkurrencemæssige problemer, såfremt 

HHI efter fusionen er under 1.000. Af pkt. 20 fremgår endvidere, at det også anses for 

usandsynligt, at en fusion vil medføre horisontale konkurrencemæssige problemer såfremt 

HHI efter fusionen er mellem 1.000 og 2.000 og delta er under 250, eller såfremt HHI 

efter fusionen er over 2.000, men delta er under 150, medmindre der foreligger særlige 

omstændigheder. 
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TABEL 2  Detailsalg af nye tunge lastbiler i Danmark 

Selskab MARKEDSANDEL (PCT.) 

EH [10-20] 

MB CPH [0-5] 

Parterne samlet [10-20] 

Scania  [30-40] 

Volvo  [20-30] 

MAN [10-20] 

DAF [5-10] 

P. Christensen A/S [5-10] 

Bent Pedersen A/S [0-5] 

Iveco [0-5] 

TOTAL 100 

 

HHI før [2.000-2.500]  

HHI efter [2.000-2.500]  

Ændring i HHI [<150]  

Note: Markedsandelene er beregnet på baggrund af værdi. Parterne har i 

opgørelsen ikke medtaget Renault, Ravo, VW og Dennis Eagle, hvorfor de 

opgjorte markedsandele kan være overvurderet. Derudover er salget for så vidt 

angår øvrige lastbilmærker end Mercedes-Benz ikke fordelt på eventuelle 

separate forhandlere, hvorfor markedskoncentrationen opgjort ved HHI vil 

være overvurderet. Styrelsen har udregnet HHI og HII delta på baggrund af 

parternes oplysninger. 

 

Kilde: Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, tabel 8.6.3. 

 

 

Fusionen medfører et meget begrænset overlap mellem parterne, som 

opnår en samlet markedsandel på [10-20] pct., og EH’s markedsandel 

overstiger efter fusionen dermed ikke 25 pct., hvilket ifølge 

Kommissionens retningslinjer især kan være et indicium for, at fusionen 

ikke kan antages at hæmme den effektive konkurrence betydelig, med 

mindre særlige forhold gør sig gældende. HHI og ændringen i HHI er 

desuden inden for de af Kommissionen fastsatte grænser for, hvornår det 

er usandsynligt, at der kan påvises horisontale konkurrencemæssige 

problemer.62 Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at fusionen ikke 

vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på et marked for 

detailsalg af tunge lastbiler i Danmark. 

                                                 
62 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, pkt. 19, hvoraf det fremgår 

at det er usandsynligt, at en fusion vil medføre konkurrencemæssige problemer, såfremt 

HHI efter fusionen er under 1.000. Af pkt. 20 fremgår endvidere, at det også anses for 

usandsynligt, at en fusion vil medføre horisontale konkurrencemæssige problemer såfremt 

HHI efter fusionen er mellem 1.000 og 2.000 og delta er under 250, eller såfremt HHI 

efter fusionen er over 2.000, men delta er under 150, medmindre der foreligger særlige 

omstændigheder. 
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Vedrørende yderligere segmentering af tunge lastbiler efter slutanvendel-

sesformål havde EH og MB CPH i 2020 ifølge parternes bedste skøn mar-

kedsandele på henholdsvis ca. [20-30] pct. og ca. [5-10] pct. på et marked 

for detailsalg af tunge lastbiler segmenteret efter anvendelsesformålet di-

stribution, mens der på et marked segmenteret efter anvendelse til special-

formål er tale om et meget begrænset overlap, hvor markedsandelene er 

skønnet til henholdsvis ca. [20-30] pct. og omkring [0-5] pct.  

 

Samlet vil den fusionerede enhed således opnå markedsandele på de to seg-

menter på ca. [20-30] pct. og ca. [20-30] pct., og i begge tilfælde vil HHI 

og ændringen heri efter parternes oplysninger være inden for de af Kom-

missionen fastsatte grænser for, hvornår det er usandsynligt, at der kan på-

vises horisontale konkurrencemæssige problemer. Desuden gælder det li-

gesom for det overordnede marked for tunge lastbiler, jf. tabel 2, at flere 

forskellige lastbilmærker ifølge parterne også er til stede med betydelige 

markedsandele inden for de to segmenter herunder Scania, Man og Volvo, 

hvor af flere har forskellige forhandlere.  

 

Parterne anfører desuden, at der vil være store udsving i de enkelte mær-

kers markedsandele inden for forskellige anvendelsesformål over en peri-

ode fx pga. af større udbudte kontrakter eller fordi enkelte lastbilmodeller 

i perioder kan være særligt egnede til at opfylde krav inden for forskellige 

anvendelsesformål. Ifølge parterne er sådanne forhold dog midlertidige, 

hvilket ifølge parterne ses ved, at konkurrerende producenter løbende har 

introduceret modeller som enten har matchet eller overgået den eller de 

ellers anvendte modeller.63 Endvidere anfører parterne, at flere forskellige 

lastbilmodeller grundlæggende kan anvendes til samme formål, idet de 

særlige tilpasninger til bestemte slutanvendelser – som eksempelvis beton-

kanon eller skraldebil – typisk udføres efterfølgende og af tredjeparter.  

 

På baggrund af ovenstående, vurderer styrelsen at fusionen ikke vil give 

anledning til horisontale virkninger eller vil hæmme den effektive konkur-

rence betydeligt på markedet for detailsalg af nye, tunge lastbiler for så 

vidt angår segmentering af tunge lastbiler efter slutanvendelse.  

 
2.2.3 Vertikale virkninger  

Fusionen indebærer en vertikal forbindelse, da MB DK er aktiv på 

markedet for engrosdistribution af originale-reservedele til lastbiler med 

mærkerne Merceders-Benz, FUSO og UNIMOG, og EH er aktive på 

markedet for reparation og vedligeholdelse – hvor reservedele indgår – 

samt videresalg af reservedele til mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og 

UNIMOG. Inden fusionen eksisterer der allerede en vertikal forbindelse 

mellem aktiviteterne i MB DK og MB CPH. Fusionen indebærer således, 

                                                 
63 Parternes fusionsanmeldelse af 13. juni 2022, pkt. 7.1.10 
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at den interne vertikale forbindelse til downstream-markederne flyttes fra 

MB DK til EH. 

 

Parterne skønner, at MB DK har en markedsandel på ca. [80-100] pct. på 

et marked for engrosdistribution af originale-reservedele med 

lastbilfabrikantens mærke til hver af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og 

Unimog. EH vil således overtage denne væsentlige markedsandel på 

upstream-markedet. MB DK sælger udelukkende reservedele til det 

autoriserede netværk inden for mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og 

Unimog, mens MB DK eksempelvis ikke sælger reservedele til 

uafhængige reparatører. EH har et vist salg af reservedele med fabrikantens 

mærke til uafhængige reparatører. 

 

Parterne har anført, at EH’s markedsandele i 2020 på markedet for 

reparation og vedligeholdelse af Mercedes-Benz, FUSO og UNIMOG 

lastbiler var ca. [50-60] pct. MB CPH havde på samme marked ifølge 

parterne en markedsandel på ca. [5-10] pct. i 2020.  

 

EH’s markedsandel på markedet for detailsalg af originale reservedele til 

lastbiler med  mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog i Danmark var 

ifølge parterne ca. [40-50] pct.64 i 2020. MB CPH’s markedsandel var på 

samme marked i 2020 ca. [20-30] pct.65 Fusionen indebærer som tidligere 

nævnt ingen horisontale overlap på disse to downstream-markeder, men 

der er tale om, at EH’s markedsandel på downstream-markederne er 

væsentligt højere end MB CPH’s. Betydningen heraf i relation til fusionens 

mulige vertikale virkninger vurderes nærmere nedenfor sammen med 

betydningen af EH’s salg af reservedele til uafhængige reparatører. 

 

De konkurrenceskadelige vertikale virkninger af en fusion kan bl.a. skyl-

des afskærmning af konkurrenter, der hindres adgang til leverancer (input-

afskærmning), herunder højere priser for de uafhængige reparatører, eller 

markeder (kundeafskærmning). I denne sag kan det i lyset af EH’s position 

på upstream-markederne efter fusionen samt EH’s markedsandele på 

downstream-markederne være relevant at vurdere risikoen for inputaf-

skærmning nærmere. 

   

Inputafskærmning kan opstå, hvis den fusionerede virksomhed får mulig-

hed for at begrænse adgangen til sine inputprodukter og dermed gøre det 

vanskeligt for downstream-konkurrenter at opnå adgang til de pågældende 

produkter til samme priser og på samme vilkår som før fusionen, hvilket 

øger deres omkostninger. 

                                                 
64 Indeholder både salg til slutkunder der selv foretager reparation, uafhængige reparatør 

og det autoriserede netværk. 
65 Indeholder både salg til det autoriserede netværk og slutkunder der selv foretager repa-

ration. 
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Følgende forhold skal undersøges i forbindelse med vurdering af, om en 

konkurrenceskadelig inputafskærmning er sandsynlig:66 

 

i. Om den fusionerede virksomhed har mulighed for at afskærme adgan-

gen til input. 

ii. Om den fusionerede virksomhed vil have incitament til afskærmning. 

iii. Om det vil skade konkurrencen på downstream-markedet betydeligt. 

 
2.2.3.1 Vurdering af inputafskærmning 

EH’s høje markedsandele efter fusionen på ca. [80-100] pct. på upstream-

markederne er udtryk for en betydelig markedsstyrke. EH vil således som 

følge af fusionen have væsentlig indflydelse på priser og forsyningsvilkår 

på downstream-markederne.  

 

EH har som nævnt en større markedsandel end MB CPH på downstream-

markederne, og desuden har EH inden fusionen et vist videresalg af reser-

vedele til uafhængige reparatører. Det kan derfor være relevant at vurdere 

fusionens mulige vertikale virkninger i form af risiko for afskærmning af 

adgangen til reservedele for hhv. i) de øvrige autoriserede forhandlere af 

mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og Unimog og ii) uafhængige reparatø-

rer.   

 

Til brug for vurderingen har styrelsen indhentet oplysninger fra parterne 

og gennemført en undersøgelse blandt autoriserede forhandlere og uaf-

hængige reparatører, der indkøber reservedele hos EH. På den baggrund er 

det styrelsens vurdering, at der er en række forhold på markedet, der un-

derstøtter, at fusionen ikke medfører en ændring i muligheden for og inci-

tamentet til at afskærme adgangen til originale-reservedele med mærkerne 

Mercedes-Benz, FUSO og Unimog på downstream-markederne, og at fu-

sionen derfor ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. 

 

Hvad angår risikoen for afskærmning af øvrige autoriserede forhandlere 

har parterne for det første oplyst, at fusionen ikke indebærer en væsentlig 

ændring, idet der som nævnt allerede eksisterer en vertikal forbindelse mel-

lem MB DK og MB CPH. For det andet har parterne anført, at EH gennem 

sin […] distributionskontrakt er forpligtet til at operere med et selektivt 

distributionssystem, dvs. at opretholde et autoriseret netværk af forhand-

lere og værksteder, herunder har EH forpligtet sig kontraktligt i distributi-

                                                 
66 Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets 

forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2008/C 265/07), pkt. 

32.  
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onsaftalerne til at sikre, at hele forhandlernetværket er i stand til at maksi-

mere kundetilfredshed, bl.a. gennem adgang til reparations- og service-

ydelser.67  

 

Da kontrakten er […], vil Daimler AG – eksempelvis i tilfælde af at sel-

skabets egne tilbageværende downstream-aktiviteter i MB CPH uanset 

ovenstående forpligtelser afskærmes fra adgangen til reservedele […], som 

kan sikre adgangen til reservedele. Styrelsen har herudover været i kontakt 

med de øvrige autoriserede forhandlere, som ikke har udtrykt bekymring 

for fusionen. 

 

Hvad angår risikoen for afskærmning af uafhængige reparatører, gælder 

det for det første, at de har mulighed for at købe reservedele fra andre kil-

der. Af styrelsens undersøgelse blandt uafhængige reparatører fremgår det 

således, at det er muligt for dem at købe originale reservedele med lastbil-

fabrikantens mærke fra øvrige autoriserede værksteder i Danmark, finde 

alternativer via parallelimport eller anvende reservedele af tilsvarende kva-

litet, som dem der købes via det autoriserede netværk, med lastbilfabrikan-

tens mærke.  

 

For det andet har parterne indsendt oplysninger om avancerne fra salg af 

reservedele til hhv. autoriserede forhandlere, uafhængige reparatører og 

slutkunder. Der fremgår heraf visse forskelle i avancerne fra salg til disse 

forskellige kundegrupper, herunder en […] på salg af reservedele til uaf-

hængige reparatører (og slutkunder) sammenlignet med autoriserede for-

handlere, hvilket har betydning for den fusionerede enheds mulighed for at 

øge fortjenesten i tilfælde af en strategi om afskærmning. På baggrund af 

ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke medfører en øget 

risiko for afskærmning af adgangen til reservedele for uafhængige repara-

tører. 

 

Samlet set er det derfor styrelsens vurdering, at fusionen ikke medfører en 

øget risiko for afskærmning af andre værksteder fra adgang til originale-

reservedele med lastbilfabrikantens mærke, og at fusionen dermed ikke vil 

give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på grund af ensi-

dige vertikale virkninger i form af inputafskærmning på downstream-mar-

kederne for reparation og vedligeholdelse af samt salg af reservedele til 

Mercedes-Benz-, FUSO- og Unimog-lastbiler med lastbilfabrikantens 

mærke. 

 

                                                 
67 Distributionsaftalerne mellem Daimler AG og EH  
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3. Konklusion 

På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Konkurrence- og For-

brugerstyrelsens vurdering, at den anmeldte fusion ikke hæmmer den ef-

fektive konkurrence betydeligt. Fusionen skal derfor godkendes, jf. kon-

kurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt.  

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt Ejner 

Hessel A/S’ erhvervelse af i) MB DK’s aktiviteter vedrørende import og 

engrosdistribution af lastbiler af mærkerne Mercedes-Benz, FUSO og 

Unimog og hertil hørende originale reservedele, herunder administration 

af ”centrale serviceaftaler”, samt ii) MB CPH’s aktiviteter vedrørende de-

tailsalg af lastbiler i Hillerød og Greve, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 

1, jf. stk. 2, 1. pkt. 
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