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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Interdan 
Bil A/S’ erhvervelse af enekontrol over Opel Danmark A/S og Opel 
Sverige AB. 
 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 29. maj 2018 en almin-
delig anmeldelse af en fusion mellem Interdan Bil A/S og Opel Danmark 
A/S samt Opel Sverige AB, jf. konkurrencelovens § 12 b. Ifølge § 12 h, 
stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen 
udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for beta-
ling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 29. maj 
2018. 
 
Transaktionen indebærer, at Interdan Bil A/S erhverver 100 pct. af akti-
erne i Opel Danmark A/S og Opel Sverige AB. Der er således tale om en 
fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, 
nr. 2. 
 
Eftersom de deltagende virksomheders omsætning endvidere overstiger 
omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, 1, er der tale om 
en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol.  
 

Interdan-koncernen beskæftiger sig primært med import og distribution af 
køretøjer i form af personbiler og varebiler med tilladt totalvægt på 0-2 
tons og 2-3,5 tons. Køretøjerne distribueres engros til forhandlere i Dan-
mark. Interdan distribuerer bilmærkerne Peugeot, Citroën, Citroën DS og 
Mitsubishi. Yderligere distribuerer Interdan-koncernen reservedele til de 
bilmærker, som koncernen udbyder samt til bilmærket Chevrolet. 
 

Opel Danmark og Opel Sverige beskæftiger sig ligeledes med import og 
distribution af køretøjer i form af personbiler og varebiler med tilladt to-
talvægt på 0-2 tons og 2-3,5 tons. Virksomhederne distribuerer alene kø-
retøjer af mærket Opel. Køretøjerne distribueres engros til forhandlere i 
Danmark. Endelig distribuerer virksomhederne reservedele til køretøjer 
af mærket Opel. 
 
Parterne har – under henvisning til praksis fra Kommissionen – oplyst, at 
de relevante markeder efter deres opfattelse er: 
 

• Markedet for engrossalg af personbiler i Danmark 

• Markedet for engrossalg af varebiler med totalvægt på 0-2 tons i 
Danmark 
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• Markedet for engrossalg af varebiler med totalvægt på 2-3 ½ tons 
i Danmark 

• Markedet for engrossalg reservedele i Danmark 
 
I relation til førstnævnte marked har parterne anført, at markedet forment-
ligt kan inddeles i tre undermarkeder, herunder et marked for engrossalg 
af brugte personbiler, et marked for engrossalg af nye personbiler og et 
marked for engrossalg af personbiler til udlandet (eksport af nye hen-
holdsvis gamle personbiler). Parterne har i deres fusionsanmeldelse taget 
udgangspunkt i markedet for engrossalg af nye personbiler. 
 
Parterne har endvidere oplyst, at det er sandsynligt, at markedet for en-
grossalg af varebiler med en totalvægt på 0-2 tons i Danmark og marke-
det for engrossalg af 2-3 ½ tons i Danmark kan slås sammen til ét rele-
vant marked.  
 
Endelig har parterne anført, at markedet for engrossalg af reservedele i 
Danmark kan inddeles i fire segmenter i form af 1) originale reservedele 
med logo, 2) originale reservedele uden logo, 3) uoriginale reservedele af 
samme kvalitet som originale reservedele og 4) uoriginale reservedele af 
ringere kvalitet end originale reservedele.  
 
Eftersom fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, 
uanset hvor snævert markederne afgrænses, vurderer styrelsen at mar-
kedsafgrænsningerne i denne sag kan stå åbne. 
  
Ifølge parterne vil deres samlede markedsandel på de relevante markeder 
ikke overstige 25 pct. Såfremt markedet for engrossalg af reservedele i 
Danmark segmenteres, således at der tages udgangspunkt i et marked for 
engrossalg af originale (mærkespecifikke) reservedele, har parterne op-
lyst, at de vil have høje markedsandele (ca. [80-100] pct.), men i så fald 
vil der ikke være horisontale overlap mellem parternes aktiviteter. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har orienteret en række markedsak-
tører, og opfordreret dem til at komme med bemærkninger til fusionen. 
Endvidere har styrelsen offentliggjort en nyhed om den planlagte fusion 
på styrelsens hjemmeside og opfordret interesserede til at komme med 
eventuelle bemærkninger. Styrelsen har imidlertid ikke modtaget be-
mærkninger.  
 
På baggrund af de foreliggende oplysninger er det således Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsens vurdering, at fusionen ikke giver anledning til 
indsigelser. 
 
Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver an-
ledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt 
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fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, 
stk. 7. 
 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, der kan 
tilskrives de deltagende virksomheder, er korrekte, jf. konkurrencelovens 
§ 12 f, stk. 1, nr. 1. 
 
 


