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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Shells 

overtagelse af Nature Energy Biogas A/S 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 6. februar 2023 en for-

enklet anmeldelse af en fusion mellem Shell Petroleum N.V og NGF Den-

mark Holding ApS, herunder dets helejede datterselskab Nature Energy 

Biogas A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. 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 betaling af geby-

ret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 6. februar 2023.  

Nature Energy Biogas A/S udfører en række aktiviteter i Danmark inden 

for blandt andet produktion af biogas og biometan, engrossalg af biometan 

samt engros- og detailsalg af guarantees of origin certifikater (GoOs). Na-

ture Energy Biogas A/S udøver derudover aktiviteter med tankanlæg og 

salg af komprimeret gas (”compressed natural gas”). 

Shell Petroleum N.V. er en del af Shell Group, som har aktiviteter inden 

for olieboringsfaciliteter, olieraffinaderier, samt distributions- og detail-

handel i en række lande på verdensplan. I EEA-området producerer Shell 

Group naturgas, og engrossælger og detailsælger naturgas og biometan til 

blandt andet erhvervskunder, vejgodstransportører og marinekunder. Des-

uden foretager Shell Group engros- og detailsalg af GoOs i EEA-området. 

I Danmark har Shell Group engrossalg af naturgas igennem dets handels-

enhed, Shell Energy Europe Ltd. Endelig sælger Shell Group biobrændstof 

i både EEA-området og i Danmark.   

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 

§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, over-

stiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 2. 

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4, litra 

a og litra b, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af 

fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor den samlede mar-

kedsandel er mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på 

det samme produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark 

eller en del heraf. Desuden betyder det, at de individuelle eller samlede 

markedsandele er mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer 

på et produktmarked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et 
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produktmarked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et 

geografisk marked omfattende Danmark eller en del heraf. Idet fusionen 

på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsi-

gelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en 

forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 

stk. 2. 
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