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KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN 

NOTAT  Dato:  19.  marts  2019  

Sag:  18/19509-31  

Sagsbehandler:  /TKB/PHM/CHJ  

KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN  

ERHVERVSMINISTERIET  

Tibnor  A/S’  erhvervelse  af  enekontrol  over  Saniståls  aktiviteter  inden  
for ståldistribution  

1.  Sagsfremstilling 
Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen modtog  den 12. februar  2019 en an
meldelse  af  en fusion mellem  Tibnor  A/S  (”Tibnor  Danmark”)  og  Sanistål  
A/S’  ståldistributionsforretning  (herefter  omtales  de  aktiviteter, der  frasæl
ges, ”Ståldistributionsforretningen”  og  sælger  omtales  ”Sanistål”),  jf. kon
kurrencelovens  § 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  
modtaget  dokumentation for  betaling af  gebyret  for  anmeldelsen.  Fristerne  
begyndte at løbe den 12. februar 2019.  

1.1  Parterne og deres aktiviteter  

1.1.1  Tibnor Danmark  

Tibnor  Danmark er  en del  af  Tibnor  Group, som  er  aktiv som  grossist  inden 
for stål og andre metaller i Norden og Baltikum.  

Tibnor  Danmark tilbyder  et  komplet  udvalg af  stål, metaller  og  relaterede  
bearbejdningsservices.  Det  omfatter  primært  grossistsalg  af  ”flat  carbon  
steel”-produkter og ”long carbon steel”-produkter.1

Tibnor  Group er  ejet  af  SSAB  Group (”SSAB”), som  er  en svenskbaseret  
stålproducent, der  primært  er  aktiv inden for  carbon steel  produkter. SSAB  
ejer  tre  stålværker  i  Sverige, to stålværker  i  Finland og  to stålværker  i  USA. 
SSAB  producerer  en bred palette  af  flat  carbon  steel-produkter  men kun  
visse  typer  af  long  carbon steel-produkter. SSAB  sælger  sine  produkter  
både  gennem  Tibnor  Group, gennem  andre  grossister  og  direkte  til  slut
kunden. [xxx].  

1 ”Carbon  steel”  er  defineret  ud  fra  stålets  kemiske  formel.  Stålet  kan  udformes  på  for
skellig  vis,  og  inddeles i   to  store  hovedkategorier;  flat  steel,  som  er  forskellige  slags s tål
plader  og  long  steel  som  er  forskellige  stålstænger  og  stålrør.  Da  de  engelske  begreber  
benyttes  i  branchen  i  bred  udstrækning,  og  der  ikke  findes  dækkende  danske  termer,  har  
styrelsen  valgt  at  benytte  de  engelske  termer  gennem  afgørelsen.  
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1.1.2 Sanistål A/S 

Sanistål  er  gennem  sin s tåldistributionsforretning  aktiv s om  grossist  inden  
for  stål,  andre  metaller  og  relaterede  bearbejdningsservices.  Det  omfatter  
primært  grossistsalg  af  flat  carbon  steel-produkter  og  long  carbon  steel-
produkter.  Herudover  sælger  Sanistål  i  mindre  omfang  rustfri  stål  og  alu
miniumsprodukter  samt  i  helt  begrænset  omfang  andre  metaller.  Sanistål  
har  et  lager  i  Taulov  og  salgskontorer  i  Herning,  Taulov,  Vallensbæk  og  
Aalborg.  

[xxx].  

1.2  Transaktionen  
Ved  fusionen  erhverver  Tibnor  Danmark  enekontrol  over  Ståldistributions
forretningen  gennem  en  aktivoverdragelsesaftale.  Transaktionen m edfører  
bl.a.,  at  Saniståls  ståldistributionslager  (42.000  m2)  i  Taulov  og  fire  salgs
kontorer  i  Danmark  ligesom  et  salgskontor  i  Letland  sælges  til  Tibnor  Dan
mark.  I  forbindelse  med  handlen  vil  også  ca.  130  fuldtidsbeskæftigede  
blive  overført  til  Tibnor  Danmark.2

Parterne  har  som  led  i  transaktionen  indgået  en  ”supply  agreement”,  som  
gør  det  muligt  for  Sanistål  [xxx].  Dette  gør  ifølge  parterne  Sanistål  i  stand  
til  fortsat  at  være  aktiv f or  så  vidt  angår  distribution a f  stål. [ xxx].   

[xxx].  

Den  anmeldte  fusion  medfører  et  kontrolskifte,  idet  Tibnor  Danmark  er
hverver  enekontrol  over  Ståldistributionsforretningen,  og  udgør  dermed  en  
fusion, j f. konkur rencelovens  § 12 a  , s tk. 1, nr  . 2.   

1.3  Jurisdiktion  og an meldelsespligt  
De  deltagende  virksomheder  er  Tibnor  Danmark,  der  er  ejet  af  SSAB,  og  
Ståldistributionsforretningen.   

Ifølge  anmeldelsen  havde  SSAB  i  2017  en  omsætning  på  ca.  [xxx]  kr.  i  
Danmark.  Ståldistributionsforretningen  havde  i  2017  en  omsætning på   ca.  
[xxx]  kr. i   Danmark.  

Eftersom  de  deltagende  virksomheders  omsætning  overstiger  omsætnings
tærsklerne  i  konkurrencelovens  §  12,  stk.  1,  nr.  1, e r  der  tale  om  en  fusion  
omfattet  af  konkurrencelovens  regler  om  fusionskontrol,  jf.  konkurrence
lovens  kapitel  4.   

2 Jf.  Tibnors p ressemeddelelse  af  9.  november  2018  om  transaktionen.   
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1.4  Markedsundersøgelse  
Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen  har  i  forbindelse  med  vurderingen  af  
fusionen,  ud  over  fusionsanmeldelsen,  taget  udgangspunkt  i  en  markeds
undersøgelse  gennemført  blandt  6  konkurrenter  i  grossistleddet  og  27  kun
der,  der  omfattede  kunder  i  både  produktionsleddet  og  i  grossistleddet.  6  
konkurrenter  og  22 kund er  har  besvaret  styrelsens  spørgeskemaer.  

Herudover  har  styrelsen  afholdt  telefonmøder  med  fire  konkurrenter  og t o  
kunder.   

Endvidere  har  styrelsen  suppleret  markedsundersøgelsen  med  data  om  
yderligere  8  konkurrenters  salg  af  henholdsvis  flat  carbon  steel  og  long  
carbon s teel.  

1.5  Produktion  og d istribution  af  stål  

Stål  produceres  på  stålværker  af  få  store  stålproducenter  som  fx  Arcelor
Mittal,  ThyssenKrupp,  Salzgitter,  SSAB  m.fl.  globalt  eller  i  EU.  Der  er  kun  
to  stålproducenter  i  Danmark3.  Inden  for  stålproduktion  opdeles  stål  nor
malt  ud f ra  stålets  (i)  kemiske  sammensætning  og ( ii)  stålets  fysiske  form.  
Baseret  på  den  kemiske  sammensætning ka n  stål  fx  opdeles  i  carbon  (kul
stof)  stål,  rustfrit  stål  m.fl.  Indenfor  carbon  steel  findes  der  forskellige  stål
typer  ud  fra  stålets  fysiske  form  (såsom  flat  carbon  steel  og  long  carbon  
steel).  

Et  stålværk  producerer  og  sælger  kun  værkets  egne  stålprodukter.4  Stålpro
ducenter  sælger  stål  fra  stålværket  enten  til  grossister  eller  direkte  til  større  
professionelle  kunder  (direkte  salg).   

Stålgrossister  importerer  typisk  stål  til  Danmark  fra  stålværker  i  hele  ver
den  og  sælger  derefter  stålet  videre  til  deres  kunder.5  En  grossist  har  for  så  
vidt  angår  indkøb a f  stål  oplyst, a t  ”[xxx]”6

En  stålgrossists  ydelser  består  i  at  foretage  indkøb  af  stål  og  andre  metaller  
og  derefter  videresælge  disse  produkter  med  tilknyttede  serviceydelser.  
Serviceydelserne  består  bl.a.  i  at  tilbyde  et  bredt  sortiment  inden  for  stål  og  
andre  metaller  (fx  aluminium),  lagerfunktioner,  distribution  af  produkterne  
fra  lageret  (ofte  dag-til-dag  levering)  og r ådgivning  om  produkterne.7

3 Dan  Steel  og  Duferco,  jf.  parternes  anmeldelse  punkt  115  og  parternes  svar  af  8.  marts  
2019.  
4 Jf.  parternes a nmeldelse  punkt  46.  
5 Jf.  parternes a nmeldelse  punkt  115.  
6 Jf.  svar  fra  en  konkurrent  [xxx]  på  styrelsens  markedsundersøgelse.  
7 Jf.  styrelsens r eferater  af  telefonmøder  med  fire  konkurrenter.   



4 

-

-

-

-
-

-

-

-

-

Grossisten  fungerer  derfor  som  et  mellemled  mellem  stålværk  og  kun
derne.  Forskellen  mellem  levering  fra  stålværk  og  grossist  består  oftest  i  
forskelle  angående  mængde,  leveringstid  og  pris.  Stålværker  kan  levere  
store  mængder  til  lave  priser  til  de  største  kunder,  men  et  stålværk  kan  også  
have  lange  og  [xxx]8  leveringstider9,  og  stålværker  har  ikke  en  organisa
tion, de r  kan hå ndtere  mange  små  ordrer.   

Grossister  køber  stort  ind  og  kan  levere  mindre  mængder  med  meget  korte  
leveringstider,  fordi  grossisten  har  de  efterspurgte  mængder  på  lager.  Gros
sister  kan  derfor  også  servicere  mange  mindre  kunder,  der  ikke  selv  har  
større  lagerfaciliteter.   

Grossisternes  aftagere  er  bl.a.  en  række  industrivirksomheder,  der  fx  an
vender  stål  til  deres  egen  produktion  som  byggeindustrivirksomheder,  ma
skinproducenter  m.v.10

Styrelsens  markedsundersøgelse  har  vist,  at  råvarepriserne  for  stål  har  stor  
indflydelse  på  grossisternes  priser  for  levering  af  stål.  En  grossist  har  fx  
oplyst, a t  [xxx].11

2.  Vurdering  

2.1  Afgrænsning a f  de(t)  relevante  marked(er)  
For  at  vurdere  om  en  fusion  hæmmer  den  effektive  konkurrence  betydeligt,  
er  det  nødvendigt  at  afgrænse  det  eller  de  relevante  markeder,  som  fusio
nen be rører.  

Det  relevante  marked  består  af  det  relevante  produktmarked  og  det  rele
vante  geografiske  marked.  Formålet  med  at  afgrænse  et  marked  både  som  
produktmarked  og  som  geografisk  marked  er  at  fastslå,  hvilke  egentlige  
konkurrenter  der  er  i  stand  til  at  begrænse  de  involverede  virksomheders  
adfærd  og  forhindre  dem  i  at  handle  uafhængigt  af  et  effektivt  konkurren
cemæssigt  pres.12

Ved  det  relevante  produktmarked  forstås  markedet  for  alle  de  produkter  
og/eller  tjenesteydelser,  som  forbrugeren  anser  for  indbyrdes  substituer
bare  på  grund a f  deres  egenskaber, p ris  og a nvendelsesformål.13

8 Jf.  mødereferat  fra  styrelsens  telefonmøde  med  [xxx].  
9 Jf.  anmeldelsens p unkt  46.  
10 Jf.  anmeldelsens p unkt  151.  
11 Jf.  mødereferat  fra  styrelsens  telefonmøde  med  [xxx].  
12 Jf.  Kommissionens  meddelelse  af  9.  december  1997  om  afgrænsning  af  det  relevante  
marked  (97/C  372/03),  pkt.  2.  
13 Jf.  Kommissionens  meddelelse  af  9.  december  1997  om  afgrænsning  af  det  relevante  
marked  (97/C  372/03),  pkt.  7.  
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    2.1.1 De relevante produktmarkeder 

   Distribution af stål 

Ved  det  relevante  geografiske  marked  forstås  det  område,  hvor  de  delta
gende  virksomheder  er  involveret  i  udbud  af  og  efterspørgsel  efter  produk
ter  eller  tjenesteydelser,  og  som  har  tilstrækkelig  ensartede  konkurrence
vilkår  og  kan  skelnes  fra  de  tilstødende  områder,  fordi  konkurrencevilkå
rene  dér  er  meget  anderledes.14

Udgangspunktet  for  markedsafgrænsningen  er  en  analyse  af  efterspørg
sels- og  udbudssubstitution.15  De  relevante  produktmarkeder  og  geografi
ske  markeder  vil  blive  undersøgt  i  det  følgende.  

Kommissionen  har  i  flere  afgørelser  afgrænset  distribution  af  stål  som  et  
separat  marked  fra  produktion  og  direkte  salg  af  stål  fra  stålværker.16  Dette  
skyldes,  at  der  er  signifikante  forskelle  på  tværs  af  produktion- og  distri
butionsled  både  i  forhold  til  antal  kunder,  ordrestørrelser,  leveringstid  på  
ordrer,  det  relevante  geografiske  område  for  markedet  og  antallet  af  virk
somheder  på  markedet.  

Kommissionen  har  desuden  overvejet  en  segmentering  af  markedet  på  bag
grund  af  produktgrupper:17

a.  Carbon s teel-produkter  vs  stainless  steel-produkter  

b.  Flat  steel-produkter  vs  long  steel-produkter  

Kommissionen  har  ligeledes  på  distributionsmarkedet  overvejet  at  af
grænse  tre  separate  markeder  på  baggrund a f  distributionskanal, hvor   det  i  
nærværende  sag e r  de  to  følgende  distributionskanaler, s om  er  relevante:  

•  Distribution  gennem  ”steel  service  centers”  (”SSC’er”):  SSC’ere  
indkøber  ubearbejdet  stål  fra  stålproducenter,  som  de  efterfølgende  
skærer  til  efter  deres  kunders  behov.  

14 Jf.  Kommissionens  meddelelse  af  9.  december  1997  om  afgrænsning  af  det  relevante  
marked  (97/C  372/03),  pkt.  8.  
15 Jf.  konkurrencelovens  §  5  a,  stk.  1  og  markedsafgrænsningsmeddelelsens  punkt  13,  
første  punktum.  
16 Jf.  fx  Kommissionens  afgørelse  af  10.  april  2008  i  sag  COMP/M.5072  AMSSC/Be  

Group/JV  og  Kommissionens  afgørelse  af  20.  marts  2015  i  sag  COMP/M.7461  AMDS  

Italia/CLN/JV.  
17 Jf.  fx  Kommissionens  afgørelse  af  20.  marts  2015  i  sag  COMP/M.7461  AMDS  Ita

lia/CLN/JV.  
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•  Distribution  gennem  ”stockholding  centers”  (”SC’er”):  SC’ere  
fungerer  som  grossister  på  stålmarkedet  og  indkøber  således  store  
mængder  stål, s om  de  videresælger  i  mindre  mængder.18

Parterne  har  anført, a t  det  relevante  produktmarked e r  følgende:   

i)  Distribution a f  carbon s teel-produkter  (horisontalt  overlap)  

Parterne  sælger  ligeledes  små  mængder  af  aluminium,  rustfrit  stål  og  andre  
metaller.  Parterne  har  en  markedsandel  på  under  15  pct.  på  disse  markeder,  
hvorfor  de  ikke  behandles  yderligere.19

Parternes  marked  (i)  kan s åledes  ud  fra  Kommissionens  praksis  segmente
res  i  henholdsvis  long  carbon  steel-produkter  og  flat  carbon  steel-produk
ter,  og  desuden  yderligere  på  de  to  distributionskanaler  SSC  og  SC.  Herom  
har  parterne  dog a nført,  at  alt  flat  carbon  steel  i  Danmark e fter  deres  over
bevisning  sælges  gennem  SC’ere.20  Omvendt  distribueres  alt  long  carbon  
steel  i  Danmark  efter  parternes  overbevisning g ennem  SSC’ere.21

Parternes  beskrivelse  af  distributionskanaler  for  henholdsvis  flat  og  long  
carbon  steel  er  blevet  bekræftet  af  parternes  konkurrenter  i  styrelsens  mar
kedsundersøgelse.  Segmentering  på  basis  af  distributionskanaler  er  dermed  
ikke  relevant  i  denne  afgørelse.   

Styrelsen  finder  i  denne  fusion  ikke  anledning  til  at  afvige  fra  Kommissio
nens  praksis,  som  er  blevet  genbekræftet  senest  i  forbindelse  med  fusionen  
mellem  ArcelorMittal  og  Ilva  i  maj  2018.  Det  er  desuden  styrelsens  vurde
ring,  at  både  segmenteringen  af  carbon  steel  fra  andre  ståltyper,  samt  seg
menteringen  i  long- og  flat  steel,  giver  mening  både  fra  et  efterspørgsels- 
og  et  udbudssubstitutionssynspunkt,  idet  de  forskellige  typer  stål  blandt  
andet  har  meget  forskellige  kemiske  sammensætninger,  egenskaber  og  an
vendelsesformål.22  Der  tages  således  til  brug  for  vurderingen  udgangs
punkt  i  følgende  produktmarkeder, i det  den e ndelige  afgrænsning  dog  kan  
holdes  åben:  

i)  Distribution a f  long  carbon s teel-produkter  

ii)  Distribution a f  flat  carbon s teel-produkter  

18 Jf.  anmeldelsens p unkt  55  (c).  
19 Jf.  anmeldelsens p unkt  77.  
20 Jf.  anmeldelsens p unkt  62  (a).  
21 Jf.  anmeldelsens p unkt  62  (b).  
22 Carbon  steel  benyttes  fx  ofte  til  grovere  strukturel  bygningsopførelse  mens  rustfrit  stål  
kan  bruges  både  til  at  lave  bestik  eller  fx  medicinske  instrumenter,  idet  rustfrit  stål  er  nemt  
at  sterilisere  og  modstandsdygtigt  over  for  korrosion.   
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Produktion og salg af stål 
Fusionen  giver  ikke  anledning  til  horisontale  overlap  på  produktionsmar
kedet. M arkedet  for  produktion a f  stål  er  dog r elevant, i det  der  er  en ve rti
kal  forbindelse  mellem  produktions- og  distributionsleddet.   

Kommissionen  har  overordnet  segmenteret  produktionsmarkedet  for  stål
produkter  på  baggrund  af  deres  kemiske  sammensætning,  hvilket  har  givet  
anledning  til  en ov erordnet  afgrænsning  af  fire  brede  produktkategorier:23

a.  Carbon steel  

b.  Stainless  steel  

c.  Speciality  steel  

d.  Electrical  steel  

SSAB  producerer  udelukkende  carbon  steel-produkter,  og  det  er  derfor  kun  
inden f or  denne  hovedkategori, a t  der  findes  en v ertikal  forbindelse.24

Kommissionen  har  for  carbon  steel  videre  overvejet  en  lang  række  af  yder
ligere  segmenteringer,  fx  baseret  på  hvordan  stålet  er  behandlet  yderligere,  
og  hvilken  form  og  sammensætning  det  antager.  I  denne  sag,  hvor  produk
tionsmarkedet  udelukkende  er  relevant  grundet  den  vertikale  forbindelse  
til  distributionsmarkedet,  har  styrelsen  udelukkende  fundet  det  relevant  at  
overveje,  hvorvidt  to  stålvarianter,  henholdsvis  High  Strength  steel  (”HS”)  
og  Wear  Resistant  steel  (”WR”),  udgør  separate  produktmarkeder  baseret  
på  produkternes  anvendelsesmuligheder,  idet  det  er  disse,  som  nogle  en
kelte  af  parternes  konkurrenter  har  ytret  betænkeligheder  omkring.25  Kom
missionen ha r  ladet  den e ndelige  markedsafgrænsning  stå  åben.   

Carbon  steel  kan  desuden  ligesom  på  distributionsmarkedet  segmenteres  i  
henholdsvis  flat- og  long  carbon  steel.  Derudover  kan  disse  segmenteres  
yderligere  på  baggrund  af, hvor dan s tålet  er  behandlet.   

Parterne  har  anført, a t  de  relevante  produktmarkeder  er  følgende:   

ii)  Produktion og   salg  af  carbon s teel-produkter  (vertikal  forbindelse)  

23 Jf.  fx  Kommissionens  afgørelse  af  7.  maj  2018  i  sag  COMP/M.8444  ArcelorMittal/Ilva  
og  Kommissionens a fgørelse  af  14.  juli  2014  i  sag  COMP/M.7155  SSAB/Rautaruukki.  
24 Jf.  anmeldelsens p unkt  78.  
25 Jf.  Kommissionens  afgørelse  af  14.  juli  2014,  sag  nr.  COMP/M.7155  SSAB/Rau

taruukki,  punkt  20-44.  HS  anvendes  især  hvor  høj  styrke  og  lav  vægt  har  betydning,  fx  i  
kraner  og  motorkøretøjer.  WR  bruges  fx  til  anvendelsesformål,  hvor  stålet  udsættes  for  
hårdt  slid  som  mineudstyr,  kompostkværne  mv.   



8 

-
-
-

-

-

-

-

-

-

Styrelsen  finder  i  denne  fusion  ikke  anledning  til  at  afvige  fra  Kommissio
nens  praksis,  på  samme  grundlag  som  gjorde  sig  gældende  for  distributi
onsmarkedet,  og  tager  således  til  brug  for  vurderingen  udgangspunkt  i  føl
gende  produktmarkeder  

iii)  Produktion og   salg  af  long  carbon s teel-produkter  

iv)  Produktion og   salg  af  flat  carbon s teel-produkter  

hvor  både  long- og  flat  carbon s teel  muligvis  kan s egmenteres  yderligere  i  
henholdsvis  HS  og  WR.  Styrelsen  tager  i  vurderingen  udgangspunkt  i  det  
snævrest  mulige  marked,  og  dermed  i  segmenteringen  i  HS  og  WR.  Den  
endelige  afgrænsning  kan hol des  åben.  

2.1.2 De relevante geografiske markeder 

Distribution af stål 
Kommissionen  har  tidligere  fundet,  at  det  relevante  geografiske  marked  
for  distribution  af  stål  er  nationalt  eller  eventuelt  bredere  regionale  områder  
inden  for  EØS,  fx  Norden.  Kommissionen  har  dog  tidligere  vurderet  fusi
oner  under  antagelse  af  et  nationalt  marked.26

Parterne  har  på  baggrund he raf  anført  i  anmeldelsen,  at  markederne  for  di
stribution a f  long- og  flat  carbon s teel  er  nationalt,  dvs. D anmark.27

Styrelsen  tager  til  brug  for  vurderingen  udgangspunkt  i  et  nationalt  marked  
for  distribution  af  carbon  steel  produkter,  dvs.  et  dansk  marked.  Den  ende
lige  afgrænsning  kan hol des  åben.  

Produktion og salg af stål 
Kommissionen  har  tidligere  fundet,  at  det  relevante  geografiske  marked  
for  produktion  og  salg  af  stål  kan  afgrænses  til  EØS  eller  eventuelt  bre
dere.28  I  sine  seneste  afgørelser  har  Kommissionen  overvejet  muligheden  
af,  og  set  indikationer  på,  at  markeder  for  specielt  flat  carbon  steel-produk
ter  kan  afgrænses  regionalt  inden  for  EØS29 .  I  SSAB/Rautaruukki,  en  fusion  
mellem  et  svensk  og  et  finsk  stålværk,  blev  der  overvejet  et  særskilt  nordisk  
marked  bl.a.  ud  fra  en  betragtning  af  et  højere  prisniveau  sammenlignet  

26 Jf.  Kommissionens  afgørelse  af  10.  april  2008  i  sag  COMP/M.5072  AMSSC/Be  

Group/JV.  
27 Jf.  anmeldelsens p unkt  60.  
28 Jf.  Kommissionens  afgørelse  af  2.  juni  2006  i  sag  COMP/M.4137  Mittal/Arcelor  og  
Kommissionens  afgørelse  af  21.  november  2001  i  sag  COMP/ECSC.1351  Usinor/Ar

bed/Aceralia.  
29 Jf.  Kommissionens  afgørelse  af  7.  maj  2018  i  sag  COMP/M.8444  ArcelorMittal/Ilva  og  
Kommissionens a fgørelse  af  14.  juli  2014  i  sag  COMP/M.7155  SSAB/Rautaruukki  
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med  resten  af  EØS.  Danmark  var  dog i kke  en  del  af  dette  nordisk  afgræn
sede  marked,  og  i  Kommissionens  seneste  sag  vedrørende  produktionsmar
kedet  for  flat  carbon  steel,  ArcelorMittal/Ilva  fra  maj  2018,  afgrænsede  
Kommissionen e t  EØS-marked.   

Parterne  har  anført,  at  produktionsmarkedet  geografisk  som  minimum  skal  
afgrænses  til  EØS,  også  hvad  angår  potentielle  separate  markeder  for  pro
duktion  af  henholdsvis  HS  og  WS.  Parterne  har  i  den  forbindelse  henvist  
til,  at  Kommissionen  ikke  har  overvejet  en  potentiel  nordisk  eller  regional  
segmentering.  Efter  parternes  opfattelse  ville  en  sådan  afgrænsning  være  
for  snæver  og  ikke  i  overensstemmelse  med K ommissionens  praksis.30

Styrelsens  markedsundersøgelse,  herunder  telefoninterviews  med  konkur
renter,  har  vist,  at  grossister  på  det  danske  marked  for  distribution  af  carbon  
steel  har  mulighed  for  at  indkøbe  og  indkøber  stål  fra  diverse  andre  stål
værker, he runder  stålværker  uden f or  Norden.31

Styrelsen  tager  derfor  til  brug  for  vurderingen  udgangspunkt  i  et  EØS-mar
ked  for  produktion  og  salg  af  carbon  steel-produkter.  Den  endelige  af
grænsning  kan hol des  åben.  

2.2  Vurdering af   fusionens  konkurrencemæssige  virkninger  
Det  afgørende  for, om   en  fusion ka n g odkendes,  er, om   den hæ mmer  den  
effektive  konkurrence  betydeligt  på  et  eller  flere  af  de  berørte  markeder,  
jf. konkur rencelovens  § 1 2 c , s tk. 2.   

Vurderingen  af  fusionens  virkninger  på  de  relevante  markeder  tager  ud
gangspunkt  i  parternes  anmeldelse  samt  oplysninger  om  markederne  ind
hentet  gennem  styrelsens  markedsundersøgelse  blandt  parternes  kunder  og  
konkurrenter.  

2.2.1 Berørte markeder 

I  det  følgende  vurderes  fusionens  konkurrencemæssige  virkninger  på  de  

følgende  henholdsvis  horisontalt  og  vertikalt  berørte  markeder:  

i)  Distribution a f  flat  carbon s teel-produkter   

ii)  Distribution a f  long  carbon s teel-produkter  

iii)  Produktion og   salg  af  flat  carbon s teel-produkter  

30 Jf.  parternes s var  af  8.  marts  2019.  
31 Jf.  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsens  markedsundersøgelse  blandt  konkurrenterne.  
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iv)  Produktion og   salg  af  long  carbon s teel-produkter  

2.2.2 Horisontale virkninger 

Tibnor  Danmark  og  Ståldistributionsforretningen  er  begge  aktive  på  mar
kedet  for  distribution  af  henholdsvis  flat  carbon  steel- og  long  carbon  steel-
produkter.  Fusionen  fører  derfor  til  et  horisontalt  overlap  på  disse  marke
der.  

2.2.2.1 Markedet for distribution af flat og long carbon steel 
På  markedet  for  distribution  af  flat  carbon  steel  har  Tibnor  Danmark  før  
fusionen  en  markedsandel  (målt  i  volumen)32  på  [5-10]  pct.,  og  Ståldistri
butionsforretningen  har  en  markedsandel  på  [10-20]  pct.  på  basis  af  styrel
sens  markedsundersøgelse.   

32 Det  er  fast  praksis  at  opgøre  markedet  i  volumen  (ton)  på  både  produktions- og  distri-
butionsmarkedet  for  stål,  jf.  fx  Kommissionens  afgørelse  af  14.  juli  2014  i  sag  
COMP/M.7155  SSAB/Rautaruukki  og  Kommissionens  afgørelse  af  7.  maj  2018  i  sag  
COMP/M.8444  ArcelorMittal/Ilva.  
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Tabel  1:  Markedsandele  i  pct. f or  distribution  af  flat- og  long  carbon s teel  
opgjort  på  baggrund a f  volumen ( 2018)  

Flat  steel  

Volumen  (pct.)  

Long  steel  

Volumen  (pct.)  

Tibnor  Danmark  [5-10]  [0-5]  

Saniståls  ståldistributionsforretning  [10-20]  [20-30]  

Den  fusionerede  enhed  i  alt  [20-30]  [30-40]  

Jørgensen  og  Utoft  A/S  [30-40]  [0-5]  

Lemvigh-Müller  A/S  [20-30]  [30-40]  

Euro-Steel  Danmark  [5-10]  [10-20]  

P.  Hatten  &  Co.  A/S  [0-5]  [0-5]  

Brødrene  Kier  A/S  [0-5]  [0-5]  

Helens  Rør  [0-5]  [0-5]  

Øvrige  konkurrenter  [10-20]  [10-20]  

Sum  100  100  

HHI  før  [2.000-2.500]  [2.000-2.500]  

HHI  efter  [2.500-3.000]  [2.500-3.000]  

Delta  [>150]  [>150]  

Note:  Ved  opgørelse  af  totalmarkederne  har  styrelsen  taget  udgangspunkt  i  styrelsens  markedsun

dersøgelse.  Markedet  kan  derfor  reelt  være  større  end  dette  udgangspunkt,  da  markedsundersøgel

sen  ikke  inkluderer  samtlige  aktører  på  markederne.  Fusionsparternes  markedsandele  kan  derfor  

være o vervurderede.   

Kilde:  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsens  markedsundersøgelse b landt  parternes  konkurrenter  

Efter  fusionen  vil  Tibnor  Danmark  have  en  markedsandel  på  [20-30]  pct.  
på  markedet  for  flat  carbon  steel.  Tibnor  Danmark  bliver  derfor  den  [xxx]  
aktør  på  markedet  for  distribution  af  flat  carbon  steel  efter  fusionen.  Både  
før  og  efter  fusionen  er  [xxx]  end  Tibnor  Danmark  for  flat  carbon  steel-
segmentet.   

Efter  fusionen  vil  HHI  stige  til  et  niveau  på  [2500-3000]  med  et  delta  HHI  
på  [>150]  på  markedet  for  flat  carbon  steel.  Niveauet  for  HHI  og  ændrin
gerne  i  HHI  overstiger  de  af  Kommissionen  fastsatte  grænser  for,  hvornår  
det  er  usandsynligt,  at  der  kan  påvises  horisontale  konkurrencemæssige  
problemer.33  Samtidig ove rstiger  parternes  samlede  markedsandel  ikke  25  
pct.,  hvilket  kan  pege  i  mod,  at  fusionen  ikke  kan  antages  at  hæmme  den  
effektive  konkurrence  betydeligt  på  markedet  for  distribution  af  flat  carbon  
steel.34

På  markedet  for  long  carbon  steel  har  Tibnor  Danmark  før  fusionen  en  
markedsandel  på  [0-5]  pct.,  og  Ståldistributionsforretningen  har  en  mar
kedsandel  på  [20-30]  pct.  Da  Tibnor  Danmarks  markedsandel  før  fusionen  

33 Jf.  Kommissionens  retningslinjer  af  5.  februar  2004  for  vurdering  af  horisontale  fusio
ner  efter  Rådets  forordning  om  kontrol  med  fusioner  og  virksomhedsoverdragelser  
(2004/C  31/03)  (”Retningslinjer  for  horisontale  fusioner”),  punkt  20.  
34 Jf.  Retningslinjer  for  horisontale  fusioner,  punkt  18.  
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er  begrænset,  har  parterne  et  begrænset  overlap  på  dette  marked.  Efter  fu
sionen  vil  Tibnor  Danmark  have  en  markedsandel  på  [30-40]  pct.  Tibnor  
Danmark  bliver  således  den  [xxx]  aktør  på  markedet  for  distribution  af  
long  carbon s teel  efter  fusionen, [ xxx].   

Efter  fusionen  vil  HHI  stige  til  et  niveau  på  [2500-3000]  med  et  delta  HHI  
på  [>150]  på  markedet  for  long  carbon s teel.  Niveauet  for  HHI  og  ændrin
gerne  i  HHI  overstiger  de  af  Kommissionen  fastsatte  grænser  for,  hvornår  
det  er  usandsynligt,  at  der  kan  påvises  horisontale  konkurrencemæssige  
problemer.35

På  baggrund  af  markedsandele,  HHI  og  ændringerne  heri  er  det  således  
ikke  muligt  at  udelukke,  at  fusionen  kan  give  anledning  til  konkurrence
mæssige  betænkeligheder,  både  hvad  angår  ensidige  virkninger  og  koordi
nerede  virkninger  på  henholdsvis  markedet  for  flat  carbon s teel  og  marke
det  for  long  carbon s teel.   

2.2.2.1.1 Ensidige virkninger 
Som  led  i  vurderingen  af  om  en  fusion  vil  hæmme  den  effektive  konkur
rence  betydeligt,  skal  det  undersøges,  om  den  fusionerede  virksomhed  efter  
fusionen vi l  få  øget  markedsmagt,  som  sætter  virksomheden i   stand t il  en
sidigt  at  anvende  denne  markedsmagt  til  fx  at  hæve pr iserne.36  Dette  hæn
ger  typisk  sammen  med  skabelsen  eller  styrkelsen  af  en  dominerende  stil
ling.  

På  begge  markeder  vil  der  efter  fusionen  fortsat  være  et  par  store  og  flere  
små  konkurrenter,  jf.  ovenfor,  hvorfor  kunderne  fortsat  vil  have  en  række  
alternative  leverandører,  som  de  kan væ lge  imellem.  

Styrelsens  markedsundersøgelse  viser,  at  ud  af  de  seks  adspurgte  konkur
renter  på  markedet  er  der  ikke  en  eneste,  som  mener,  at  priserne  vil  stige  
som  følge  af  fusionen, hv erken på   flat  steel- eller  long  steel-produkter.   

Størstedelen  af  de  adspurgte  kunder37  er  heller  ikke  bekymrede  for  fusio
nen  og  mener  ikke,  at  fusionen  vil  have  nogen  effekt  på  priserne,  hverken  
i  nedadgående  eller  opadgående  retning, j f. t abel  2  nedenfor:  

35 Jf.  Kommissionens  retningslinjer  af  5.  februar  2004  for  vurdering  af  horisontale  fusio
ner  efter  Rådets  forordning  om  kontrol  med  fusioner  og  virksomhedsoverdragelser  
(2004/C  31/03)  (”Retningslinjer  for  horisontale  fusioner”),  punkt  20.  
36 Jf.  Kommissionens r etningslinjer  for  horisontale  fusioner,  punkt  24.  
37 Kunder  dækker  både  over  andre  ståldistributører,  som  er  kunder  hos  SSAB,  samt  Tibnor  
og  Saniståls s tørste  kunder.  
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Tabel  2:  Kundernes  forventning  til  priserne  efter  fusionen  
Flat  carbon  steel  Long  carbon  steel  

Priserne  vil  stige  5  4  
Priserne  vil  falde  1  1  
Priserne  vil  være  uændrede  16  17  

Note:  Kunder  dækker  både  over  andre  ståldistributører,  som  er  kunder  hos  SSAB,  samt  Tibnor  og  

Saniståls  største k under.  

Kilde:  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsens  markedsundersøgelse b landt  kunderne.   

Ud  af  de  i  alt  22  kunder,  der  har  besvaret  dette  spørgsmål,  har  73  og  77  pct.  
således  svaret,  at  de  forventer,  at  priserne  vil  være  uændrede  for  henholds
vis  flat- og  long  carbon  steel  som  følge  af  fusionen.  Endvidere  har  23  og  
18 pc t.  af  disse  kunder  svaret,  at  de  forventer,  at  priserne  vil  stige  for  hen
holdsvis  flat- og  long  carbon  steel,  mens  4  pct.  har  svaret,  at  de  forventer,  
at  priserne  vil  falde  for  både  flat- og  long c arbon s teel.   

Som  forklaring  på  hvorfor  priserne  vil  forblive  uændrede  efter  fusionen,  
har  de  fleste  konkurrenter  og  kunder  bl.a.  oplyst,  at  der  efter  deres  opfat
telse  er  (i)  en  række  alternative  leverandører  af  disse  stålprodukter,  og  at  
(ii)  priserne  følger  internationale  index.   

De  kunder,  der  forventer,  at  priserne  vil  stige,  er  bl.a.  kunder,  der  p.t.  bru
ger  begge  parter  som  grossister,  mens  andre  kunder  blot  har  henvist  til  at  
priserne  vil  stige,  fordi  der  bliver  én g rossist  mindre.  Endelig  har  én  kunde  
henvist  til,  at  parterne  vil  kunne  styre  prissætningen  for  leveringer  af  tynd
pladestål  med kor t  leveringstid.   

Parterne  har  i  forlængelse  heraf  angivet,  at:  

”…  flat  carbon  steel  and  long  carbon  steel  are  commodity  

products  meaning  it  is  very  easy  to  substitute  them  with  prod

ucts  from  competitors  also  taking  into  account  steel  is  sub

jects  to E uropean s tandards.”38

Dog  er  en  enkelt  af  parternes  konkurrenter  ikke  enige  i  denne  udlægning,  
idet  de  angiver,  at  “[xxx]”39  Samme  konkurrent  mener  dog  samtidig  ikke,  
at  dette  betyder,  at  den  fusionerede  enhed  vil  kunne  hæve  priserne,  idet  
konkurrenten  angiver:  ”Stålpriser  er  i  vores  perspektiv  en  markedspris  be

stemt  på E uropæiske  priser, [ …].”40

38

39 Jf.  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsens  markedsundersøgelse  blandt  konkurrenter.  
Jf.  parternes a nmeldelse  punkt  67.  

40 Jf.  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsens  markedsundersøgelse  blandt  konkurrenter.  



14 

-
-

-

-

-

-
-

-
-

De  kunder  og  konkurrenter,  der  mener,  at  den  fusionerede  enhed  vil  opnå  
en  særlig konkur rencemæssig f ordel  ved  fusionen,  begrunder  overvejende  
dette  med,  at  Tibnor  Danmark  får  et  bredere  produktsortiment  og  dermed  
bliver  mere  konkurrencedygtig,  mens  den  eneste  forklarede  bekymring  i  
relation t il  priser  vedrører  en e nkelt  specifik pr odukttype.41

Over  halvdelen  af  respondenterne  fra  styrelsens  markedsundersøgelse  me
ner  dog  ikke,  at  den  fusionerede  enhed  vil  opnå  en  særlig  konkurrence
mæssig  fordel  som  følge  af  fusionen.  Dette  begrundes  primært  med,  at  der  
fortsat  findes  en  række  alternative  leverandører  på  markedet.  

Styrelsens  markedsundersøgelse  vidner  således  om,  at  stålprodukter  i  vid  
udstrækning  er  standardiserede  produkter  –  om  end  der  kan  være  forskelle  
i  kvaliteten – og    at  det  derfor  for  det  første  er  nemt  at  finde  en a nden l eve
randør,  der  kan  levere  det  samme  produkt,  og  for  det  andet  at  priserne  på  
produkterne  fastsættes  efter  index  og  følger  europæiske  priser.  Styrelsens  
markedsundersøgelse  viser  også, a t  grossisternes  kunder  er  prisbevidste.   

”[...]  Kunderne  har  også  adgang  til  index,  hvilket  betyder,  at  

kunderne  efterspørger,  at  de  priser,  som  de  bliver  mødt  med  

ligger  tæt  på i ndexet  [...]”   

”[…]  At  kunderne  er  meget  prisbevidste  og  vil  typisk  anmode  

flere  grossister  om  tilbud.  Grossisten  kan  godt  have  en  inten

tion  om  at  hæve  priser,  men  det  er  vanskeligt  at  føre  ud  i  

praksis.  Kunderne  vil  typisk  have  en  grossist,  som  de  normalt  

handler  med, m en gr ossister  er  forsat  konkurrenceudsat.”  42

Flere  af  de  kunder,  som  har  svaret,  at  fusionen  efter  deres  opfattelse  ikke  
fører  til  ændrede  priser, h ar  i  deres  bemærkninger  således  henvist  til, a t  de  
mener, a t  priserne  fastsættes  efter  ovennævnte  index.   

Det  er  således  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsens  vurdering,  at  der  efter  
fusionen  fortsat  vil  være  en  række  både  større  og  mindre  konkurrenter  til
bage  på  markedet  både  for  flat  og  long  carbon  steel.  På  begge  segmenter  
er  den  fusionerede  virksomhed  med  en  markedsandel  på  henholdsvis  [20-
30]  og  [30-40]  pct.  for  flat  og  long  steel  [xxx],  og  samtidig  er  overlappet  
på  long s teel  begrænset,  mens  parternes  samlede  markedsandel  ikke  over
stiger  25  pct.  på  flat  steel.  Derudover  går  begrundelserne  fra  de  responden
ter,  der  i  styrelsens  markedsundersøgelse  er  betænkelige,  primært  på,  at  
Tibnor  vil  få  et  bredere  produktsortiment  og  generelt  bliver  mere  konkur
rencedygtige  i  Danmark.  Dette  vil  dog  betyde  en  mere  effektiv  konkur
rence.  

41 Produkttypen  (højstyrkestål)  udgør  en  mindre  del  af  det  samlede  marked,  jf.  nærmere  
herom  i  afsnit  2.2.3.  
42 Jf.  styrelsens t elefoninterview  med  en  konkurrent  [xxx].  
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Baseret  på  ovenstående  er  det  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsens  vur
dering,  at  fusionen i kke  vil  give  anledning  til  konkurrencemæssige  betæn
keligheder  i  form  af  ensidige  virkninger  hverken på   markedet  for  distribu
tion  af  flat  carbon  steel-produkter  eller  på  markedet  for  distribution  af  long  
carbon s teel-produkter.  

2.2.2.1.2 Koordinerede virkninger 
En r eduktion i   antallet  af  aktører  på  et  marked ka n  øge  risikoen f or  koor
dineret  adfærd bl andt  de  resterende  aktører.43

På  baggrund  af  de  beregnede  markedsandele  i  Tabel  2  kan  det  ikke  umid
delbart  udelukkes,  at  Tibnor  Danmark  efter  fusionen  vil  kunne  indgå  i  en  
stiltiende  koordinering  med  Jørgensen  og  Utoft  A/S  og  Lemvigh-Müller  
på  et  marked  for  distribution  af  flat  carbon  steel-produkter  og  med  Lem
vigh-Müller  på  et  marked f or  distribution a f  long c arbon s teel-produkter.  

Parterne  har  i  relation  til  risikoen  for  stiltiende  koordinering  bl.a.  henvist  
til,  at  fusionen  efter  parternes  opfattelse  vil  gøre  koordinering  mindre  sand
synlig,  fordi  Ståldistributionsforretningen  efter  fusionen  bliver  en  vertikalt  
integreret  virksomhed,  hvorimod  Ståldistributionsforretningen  og  Lem
vigh-Müller  begge  før  fusionen  kun  var  aktive  i  grossistleddet.44  Parterne  
har  understreget,  at  efter  deres  opfattelse  indebærer  det  forhold,  at  Ståldi
stributionsforretningen  bliver  vertikalt  integreret  i  en  koncern,  der  er  til  
stede  i  både  produktion  og  distribution,  at  Tibnor  Danmark  og  Lemvigh
Müller  efter  fusionen f år  helt  forskellige  omkostningsstrukturer.   

Det  er  styrelsens  vurdering,  at  denne  fusion  ikke  vil  give  anledning  til  kon
kurrencemæssige  betænkeligheder  i  form  af  koordinerede  virkninger.  Det  
skyldes,  at  en  række  markedsforhold  vanskeliggør  koordinering.  Der  er  
bl.a.  flere  mindre  konkurrenter,  og  uanset  om  symmetrien  mellem  Tibnor  
Danmark  og  fx  Lemvigh-Müller  øges  inden  for  henholdsvis  flat  carbon  
steel  og  long  carbon  steel,  vil  disse  to  virksomheder  efter  fusionen  have  
forskellige  incitamentsstrukturer.  Det  skyldes,  at  Tibnor  Danmark,  som  en  
vertikal  integreret  virksomhed,  vil  have  en  anden  omkostningsstruktur  end  
fx  Lemvigh-Müller, hvor for  de  to g rossister  også  vil  have  forskellige  inci
tamentsstrukturer  for  deres  prissætning.   

På  et  marked  for  distribution  af  long  carbon  steel-produkter  er  Tibnor  Dan
marks  markedsandel  endvidere  begrænset.  Parterne  vil  derfor  have  et  be
grænset  overlap  på  dette  marked,  så  fusionen  ikke  ændrer  markedsstruktu
rerne  væsentligt.   

43 Jf.  Kommissionens r etningslinjer  for  horisontale  fusioner,  punkt  42.  
44 Jf.  Parternes a nmeldelse,  punkt  75.  
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Baseret  på  ovenstående  er  det  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsens  vur
dering,  at  fusionen i kke  vil  give  anledning  til  konkurrencemæssige  betæn
keligheder  i  form  af  koordinerede  virkninger  hverken  på  markedet  for  di
stribution  af  flat  carbon  steel-produkter  eller  på  markedet  for  distribution  
af  long c arbon s teel-produkter.  

2.2.3 Vertikal forbindelse mellem markedet for produktion og salg 
af carbon steel og markedet for distribution af carbon steel 

Som  tidligere  nævnt  er  Tibnor  Danmark  ejet  af  SSAB,  som  er  en  svensk
baseret  stålproducent,  der  primært  producerer  carbon  steel  produkter  og  
herunder  særligt  er  til  stede  på  flat  steel-segmentet.  Med  fusionen  udvider  
Tibnor  Danmark  sin  position  på  downstream  markedet  for  distribution.  
Styrelsen  har  derfor  undersøgt,  om  denne  vertikale  forbindelse  kan  give  
anledning  til  konkurrencemæssige  betænkeligheder.  

De  konkurrenceskadelige  vertikale  virkninger  af  en  fusion  kan  bl.a.  skyl
des  afskærmning.  Med  afskærmning  menes,  at  konkurrenter  hindres  ad
gang  til  leverancer  (inputafskærmning)  eller  markeder  (kundeafskærm

ning).  I  denne  sag  er  det  relevant  at  vurdere  risikoen  for  inputafskærmning  
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  (og  der
med øge r  deres  omkostninger).  

Der  er  tre  forhold,  der  skal  undersøges  i  forbindelse  med  vurderingen  af,  
om  en konkur renceskadelig  inputafskærmning e r  sandsynlig:  

(i)  Om  den  fusionerede  virksomhed  har  mulighed  for  at  afskærme  
adgangen t il  input  

(ii)  Om  den  fusionerede  virksomhed  vil  have  incitament  til  af
skærmning,  

(iii)  Om  det  vil  skade  konkurrencen  på  downstream  markedet  bety
deligt45

45 Jf.  Kommissionens ” Retningslinjer f or v urdering  af  ikke-horisontale  fusioner e fter R å

dets  forordning  om  kontrol  med  fusioner  og  virksomhedsoverdragelser”  (2008/C  265/07),  
pkt.  32.  
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2.2.3.1 Vurdering af mulig inputafskærmning 
Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen  har  i  forbindelse  med  styrelsens  mar
kedsundersøgelse  konstateret,  at  en  enkelt  respondent  har  betænkeligheder  
ved f usionen, da   denne  er  bekymret  for, om   SSAB  vil  begrænse  adgangen  
til  nogle  af  SSAB’s  flat  carbon  steel  produkter  eller  hæve  priserne  for  disse  
produkter, dvs . i nputafskærmning.  

Styrelsens  telefoninterviews  med  konkurrenter  og kunde r  som  led  i  styrel
sens  markedsundersøgelse  viser, a t  SSAB  ifølge  nogle  af  disse  aktører  har  
en  stærk  position  især  for  så  vidt  angår  High  Strength  steel  (HS)  og  Wear  
Resistant  steel  (WR).  Disse  aktører  har  videre  oplyst,  at  SSAB  har  fået  
skabt  brands  (varemærker)  inden f or  disse  produkttyper, [ xxx].46

Styrelsen  har  på  den  baggrund  fundet  grund  til  at  vurdere,  om  fusionen  
giver  anledning  til  mulig  inputafskærmning  mellem  markedet  for  produk
tion  og  salg  af  flat  carbon  steel  og  markedet  for  distribution  af  flat  carbon  
steel,  idet  det  bemærkes,  at  markedet  for  produktion  og s alg a f  flat  carbon  
steel  muligvis  kan  segmenteres  yderligere  i  produktion  og  salg  af  HS  og  
produktion og   salg  af  WR.  

Før  fusionen  er  SSAB  aktiv  for  så  vidt  angår  produktion  og  salg  af  flat  
carbon s teel, he runder  både  HS  og  WR.   

Parterne  har  angivet  deres  bedste  skøn  for  SSAB’s  markedsandel,  baseret  
på  volumen,  for  så  vidt  angår  produktion  og  salg  af  ovennævnte  kategorier  
af  stålprodukter  i  EØS.47

På  markedet  for  produktion  og  salg  af  flat  carbon  steel  udgør  SSAB’s  mar
kedsandel  efter  parternes  bedste  skøn  [xxx]  pct.  i  EØS-området48 .  Marke
det  for  produktion  og s alg a f  henholdsvis  HS  og  WR  inden  for  flat  carbon  
steel  udgør  som  nævnt  eventuelt  separate  produktmarkeder.  

På  et  potentielt  marked  for  produktion  og  salg  af  HS  udgør  SSAB’s  mar
kedsandel  efter  parternes  bedste  skøn [ xxx]  pct. i   EØS-området. S SAB  vil  
–  vurderet  på  baggrund  af  denne  afgrænsning  af  markedet  –  efter  styrelsens  
vurdering  ikke  indtage  så  stærk  en  position  på  markedet  efter  fusionen,  at  

46 Jf.  telefoninterviews  med  følgende  konkurrenter:  [xxx]  
47 Parterne  har  anført,  at  siden  Kommissionen  godkendte  SSAB/Rautarukki-fusionen  med  
tilsagn,  har  konkurrencesituationen  for  så  vidt  angår  produktion  af  HS  og  WS  udviklet  
sig.  SSAB  har  henvist  til,  at  produktionen  af  HS  og  WS-stål  i  stigende  grad  har  udviklet  
sig  i  retning  af  en  almindelig  handelsvare  i  takt  med  en  stigende  efterspørgsel  efter  disse  
produkttyper.  Parterne  har  fx  anført,  at  HS  i  stigende  grad  anvendes  i  produktion  af  fx  
motorkøretøjer.  Parterne  har  videre  henvist  til,  at  på  grund  af  den  stigende  efterspørgsel  
efter  disse  produkter,  er  der  også  flere  producenter,  som  har  fokuseret  på  stålvarianter  med  
disse  egenskaber,  jf.  parternes s var  af  8.  marts 2 019,  side  2.    
48 Jf.  parternes a nmeldelse,  punkt  105.   
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SSAB  vil  være  i  stand  til  at  afskærme  markedet  for  distribution  af  flat  car
bon  steel  i  Danmark.  På  et  potentielt  marked  for  produktion  og  salg  af  WR  
udgør  SSAB’s  markedsandel  efter  parternes  bedste  skøn  ca.  [xxx]  pct.  i  
EØS-området.49

Parterne  har  anført,  at  den  fusionerede  virksomhed  ikke  har  hverken  mu
lighed  for  eller  incitament  til  inputafskærmning  som  følge  af  fusionen.  Par
terne  har  argumenteret,  at  det  vil  være  let  for  grossisterne  at  få  de  samme  
produkter  fra  andre  stålværker  både  globalt  eller  inden  for  EØS-området,  
og  at  det  er  problemfrit  og  normalt,  at  en  grossist  indkøber  fra  flere  for
skellige  stålværker.50  Parterne  har  som  eksempel  angivet,  at  [xxx].51  Par
terne  har  endvidere  henvist  til  en  række  navngivne  konkurrenter  i  EØS
området,  der  ifølge  SSAB’s  oplysninger  er  i  stand  til  at  levere  både  HS- og  
WR-stål.  

Kun  en  enkelt  konkurrent  har  i  styrelsens  markedsundersøgelse  angivet,  at  
SSAB  er  en  uomgængelig  handelspartner.  Dog  har  flere  konkurrenter  i  for
bindelse  med  efterfølgende  telefoninterviews  anført,  at  SSAB  har  nogle  
mærkevarer  inden  for  højstyrkestål,  som  nogle  kunder  har  en  præference  
for.  Det  fremgår  dog  ligeledes  af  styrelsens  markedsundersøgelse  blandt  
konkurrenter,  samt  af  styrelsens  telefoninterviews,  at  der  fortsat  findes  en  
række  alternative  leverandører  af  flat  carbon  steel  produkter,  herunder  
både  HS- og  WR  produkter, j f. f x  nedenstående:  

”Der  findes  alternativer  til  nogle  af  de  specielle  produkter,  

men k underne  har  en pr æference  for  SSAB’s  produkter.”52

”SSAB  har  nogle  mærkevarer  inden  for  højstyrkestål  

(Hardox  og  Weldox)  […].  Virksomheden  mener  dog,  at  der  

findes  alternativer  til  disse  produkter,  som  4-5  andre  stålvær

ker  tilbyder.”53

Endvidere  udgør  produkttypen  (højstyrkestål)  en  mindre  del  af  det  samlede  
marked,  og  for  grossisterne  en  mindre  del  og  maksimalt  [xxx]  pct.  af  deres  
samlede  indkøb.  Da  en  række  aktører  på  markedet  for  distribution  af  flat  
carbon  steel  allerede  er  aktive  på  markedet  uden  i  nævneværdigt  omfang  
at  aftage  SSAB’s  produkter,  er  det  således  begrænset,  hvor  stor  en  betyd
ning  disse  produkttyper  på  upstream  markedet  har  for  konkurrencen  på  
downstream  markedet  for  distribution a f  flat  carbon s teel.  

49 Jf.  parternes s var  af  8.  marts  2019,  side  3.  
50 Jf.  parternes s var  af  8.  marts  2019,  side  3-4.  
51 Jf.  parternes f usionsanmeldelse,  punkt  105.  
52 Jf.  styrelsens r eferat  af  styrelsens t elefonmøde  med  [xxx]  den  25.  februar  2019.  
53 Jf.  styrelsens r eferat  af  styrelsens t elefonmøde  med  [xxx]  den  1.  marts 2 019.  
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Samtidig  har  konkurrenterne  i  styrelsens  telefoninterviews  uddybet, a t  an
dre  aktører  vil  kunne  levere  tilsvarende  produkter,  hvis  parterne  forsøger  
at  sætte  priserne  på  produkterne  op  efter  fusionen,  selv  om  det  ifølge  én  
konkurrent  kan  tage  op  til  et  par  år  at  få  overbevist  nogle  af  kunderne  om  
at  benytte  stål  fra  andre  producenter.  

Det  er  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsens  vurdering,  at  SSAB  ikke  vil  
have  mulighed  for  inputafskærmning  af  hverken  WR  eller  HS  flat  carbon  
steel,  efter  fusionens  gennemførsel,  idet  der  findes  en  række  andre  leveran
dører,  som  kan  levere  de  samme  typer  af  stål.  Derved  har  konkurrenterne  
mulighed  for  at  indkøbe  tilsvarende  produkter  hos  et  andet  stålværk,  hvis  
SSAB  afskærmede  andre  grossister  end  Tibnor  Danmark  fra  at  indkøbe  
produkterne  eller  satte  prisen  på  produkterne  op.  Det  er  således  samlet  set  
styrelsens  vurdering,  at  fusionen  ikke  ændrer  på  risikoen  for  inputafskærm
ning,  idet  SSAB  allerede  i  dag  ejer  de  pågældende  varemærker,  og  at  disse  
ifølge  styrelsens  markedsundersøgelse  kan e rstattes  af  tilsvarende  produk
ter.    

Baseret  på  ovenstående  er  det  Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsens  vur
dering,  at  fusionen i kke  vil  give  anledning  til  konkurrencemæssige  betæn
keligheder  pga.  ensidige  vertikale  virkninger  i  form  af  inputafskærmning  
af  downstream  markedet  for  distribution a f  flat  carbon s teel.   

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  , s tk. 2, 1. pkt   .   

Konkurrence- og  Forbrugerstyrelsen  har  på  den  baggrund  godkendt  Tibnor  
Danmarks  erhvervelse  af  de  aktiver,  der  udgør  Sanistål  A/S’  Ståldistribu
tionsforretning, j f. konku rrencelovens  § 12 c  , s tk.  1, j f. s tk. 2, 1. pkt   .  
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