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1. Resumé		

1.1 Anmeldelsen,	transaktionen	og	parterne.	

1. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. august 2020 en almindelig anmeldelse af 
STARK Danmark A/S’ (herefter benævnt ”STARK”) erhvervelse af Jens Schultz A/S (herefter 
benævnt ”Jens Schultz”).

2. Ved fusionen erhverver STARK ved en aktieoverdragelse 100 pct. af aktierne i Jens Schultz. 
Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør en fusion, jf. konkurrencelovens § 12 
a, stk. 1, nr. 2.

3. Anmeldelsen var fuldstændig fra den 3. september 2020. Fusionen overgik til fase II den 8. ok-
tober 2020, idet styrelsen vurderede, at der var behov for en særskilt undersøgelse af fusio-
nen, og fase II udløb den 17. februar 2021. Fusionsfristerne har været midlertidigt afbrudt i 
januar 2021 pga. indhentning af yderligere oplysninger, og fristen for fase II blev herefter for-
længet, så denne frist udløber den 10. marts 2021.

4. STARK er et dansk driftsselskab i STARK Group A/S, som ultimativt er ejet af kapitalfonden 
Lone Star, der har hovedkvarter i USA. Under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens behand-
ling af nærværende fusion blev det i januar 2021 offentliggjort, at STARK Group A/S, herunder 
STARK, er blevet solgt til kapitalfonden CVC Capital Partners Fund VII (”CVC Capital”). Salget 
forventes gennemført i andet kvartal 2021 og er ifølge STARK underlagt fusionsretlig anmel-
delsespligt hos Kommissionen.

5. STARK driver virksomhed med detailsalg af byggematerialer til primært professionelle kun-
der, men også til private kunder. STARK udbyder et bredt sortiment af byggematerialer, samt 
værktøj, mindre maskiner, arbejdstøj og sikkerhedsudstyr, indendørsmøbler, havemøbler 
samt grill og grilltilbehør. STARK har 69 byggemarkeder spredt i hele Danmark, herunder otte 
byggemarkeder på Fyn i bl.a. Svendborg, Faaborg og Odense.

6. Jens Schultz driver virksomhed med detailsalg af byggematerialer til både professionelle og 
private kunder. Jens Schultz udbyder et bredt sortiment af byggematerialer m.v. fra fire bygge-
markeder med beliggenhed på Sydfyn og de omkringliggende øer (nærmere bestemt to i 
Svendborg, ét i Rudkøbing (Langeland) og ét i Marstal (Ærø). Jens Schultz har været en del af 
XL-Byg-kæden, der er en frivillig landsdækkende kæde af byggemarkeder, som samarbejder 
om bl.a. kampagneaviser og webshops.

1.2 De	relevante	markeder	

De relevante produktmarkeder

7. STARK og Jens Schultz er begge aktive inden for (i) indkøb af byggematerialer til byggemarke-
der, (ii) detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder og (iii) detailsalg af byggemate-
rialer til private kunder.

8. Det er styrelsens vurdering, at der kan afgrænses et marked for indkøb af byggematerialer til 
byggemarkeder i Danmark.

9. Styrelsen har vurderet, at der umiddelbart kan afgrænses separate markeder for detailsalg af 
byggematerialer til henholdsvis professionelle kunder og private kunder, bl.a. pga. prisfor-
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skelle og forskelle i de tjenesteydelser, som de to kundetyper efterspørger. Den endelige af-
grænsning af produktmarkedet kan dog stå åben, idet fusionen ikke vil hæmme den effektive 
konkurrence betydeligt, uanset om markedet segmenteres snævert til detailsalg af byggemate-
rialer til henholdsvis professionelle kunder og private kunder eller bredt til et marked bestå-
ende af begge kundetyper.

10. Med hensyn til detailsalg af byggematerialer har styrelsen videre vurderet, der kan afgrænses 
et marked for detailsalg af byggematerialer i form af ”one-stop-shop”-løsninger hos byggemar-
keder. Det er således umiddelbart styrelsens vurdering, at specialforhandleres og producen-
ters direkte salg til slutkunder ikke er en del af det relevante marked for detailsalg af bygge-
materialer, hvilket både gælder for professionelle kunder og private kunder. Den endelige af-
grænsning af produktmarkedet kan dog stå åben, idet fusionen ikke vil hæmme den effektive 
konkurrence betydeligt, uanset om specialforhandlere og producenters direkte salg af bygge-
materialer er en del af markedet eller ej.

11. Uanset markedsafgrænsningen vurderer styrelsen, at specialforhandlere og producenter kan 
udgøre et relevant alternativ for visse slutkunder i forbindelse med køb af udvalgte byggema-
terialer. Konkurrencepresset fra disse aktørers salg til slutkunder er derfor inddraget i vurde-
ringen af fusionens konkurrencemæssige virkninger.

De relevante geografiske markeder

12. Det er styrelsens vurdering, at markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder kan 
afgrænses til Danmark. Idet styrelsen vurderer, at fusionen ikke vil hæmme den effektive kon-
kurrence betydeligt, uanset om det geografiske marked afgrænses til Danmark eller bredere 
end Danmark, kan den endelige geografiske afgrænsning af indkøbsmarkedet dog stå åben.

13. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at markedet for detailsalg af byggematerialer til pro-
fessionelle kunder og private kunder ikke er bredere end nationalt og med elementer af lokal 
konkurrence. Styrelsen vurderer derfor fusionen i forhold til risikoen for både nationale og 
lokale virkninger, og de lokale virkninger vurderes for hver enkelt af parternes byggemarke-
der på Sydfyn.

14. Med henblik på at vurdere de lokale virkninger har styrelsen analyseret køretiderne fra par-
ternes byggemarkeder på Sydfyn til de omkringliggende konkurrerende byggemarkeder. Kø-
retiderne er visualiseret på kort med isokroner ud fra hver af parternes byggemarkeder, hvor 
køretider på henholdsvis 15 og 30 min. er angivet som områder omkring det relevante bygge-
marked.

15. Styrelsen har dog ikke taget endelig stilling til den geografiske afgrænsning, da fusionen efter 
styrelsens vurdering ikke vil give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder hver-
ken på nationalt eller lokalt niveau.

1.3 Det	kontrafaktiske	scenarie	

16. Styrelsen skal ved vurderingen af, om en fusion hæmmer den effektive konkurrence betyde-
ligt, foretage en undersøgelse, som består i dels en analyse af situationen, hvor fusionen ikke 
gennemføres (det kontrafaktiske scenarie), dels en analyse af situationen, hvor fusionen gen-
nemføres (fusionsscenariet). Styrelsen sammenligner de to scenarier for derved at vurdere, 
om fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Styrelsen vurderer, at det rele-
vante kontrafaktiske scenarie til brug for nærværende fusion er status quo.

1.4 Vurdering	af	fusionens	virkninger	

17. Fusionen giver anledning til følgende horisontalt berørte markeder:
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» Markedet for indkøb af byggematerialer i Danmark.
» Markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder, der ikke afgrænses 

bredere end nationalt med elementer af lokal konkurrence.
» Markedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder, der ikke afgrænses bredere 

end nationalt med elementer af lokal konkurrence.

1.4.1 Markedet	for	indkøb	af	byggematerialer	

18. Parterne har oplyst, at på et samlet marked for indkøb af byggematerialer i Danmark i 2018 
havde STARK før fusionen en markedsandel på [20-30] pct., og Jens Schultz havde en mar-
kedsandel på [0-5] pct. Jens Schultz giver derfor kun anledning til en marginal forøgelse af 
STARK’s samlede markedsandel, idet den fusionerede virksomhed efter fusionen vil opnå en 
markedsandel på [20-30] pct. på indkøbsmarkedet.

19. Det er derfor styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den effektive konkurrence be-
tydeligt på markedet for indkøb af byggematerialer til videresalg i byggemarkeder i Danmark.

1.4.2 Markedet	for	detailsalg	af	byggematerialer	til	professionelle	kun-
der	

20. For så vidt angår detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder har STARK på natio-
nalt plan før fusionen en markedsandel på [30-40] pct. og Jens Schultz har en markedsandel 
på [0-5] pct., hvormed den fusionerede virksomhed efter fusionen får en samlet markedsandel 
på [30-40] pct. Overtagelsen af Jens Schultz giver derfor kun anledning til en marginal for-
øgelse af STARK’s markedsandel på nationalt plan. Dette ses også af HHI og ændringen heri, 
som er begrænset. Niveauet for HHI – og ændringerne heri – er inden for de af Kommissionen 
fastsatte grænser for, hvornår det er usandsynligt, at der kan påvises horisontale konkurren-
cemæssige problemer. Fusionen vil således ikke ændre STARK’s markedsstyrke på nationalt 
plan i væsentlig grad.

21. STARK var den største nationale aktør på markedet inden fusionen, og den fusionerede virk-
somhed vil dermed fortsat være den største aktør efterfulgt af Bygma med en markedsandel 
på ca. [20-30] pct. og Davidsens Tømmerhandel med en markedsandel på ca. [10-20] pct.

22. Det er styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil medføre risiko for ensidige virkninger på et 
nationalt marked for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder i Danmark.

23. For markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder tager vurderingen af 
de lokale virkninger udgangspunkt i parternes enkelte byggemarkeder på Sydfyn, idet Jens 
Schultz kun har byggemarkeder på Sydfyn. Vurderingen tager derfor udgangspunkt i STARK’s 
byggemarkeder i Faaborg og Svendborg samt Jens Schultz’ byggemarkeder i Marstal, Svend-
borg og Rudkøbing. Vurderingen af fusionens lokale virkninger fokuserer på Svendborg, fordi 
der for så vidt angår parternes byggemarkeder i de øvrige byer enten ikke er konkurrenter i 
nærheden (fx Marstal) eller en vis afstand til den anden parts nærmeste byggemarked og 
deraf lave diversion ratios.

24. De beregnede diversion ratios viser, at parterne lægger et ikke ubetydeligt konkurrencepres 
på hinanden. Det gælder særligt i Svendborg og Rudkøbing, hvor parterne er hinandens nær-
meste konkurrenter. Derudover viser styrelsens IPR-beregninger (Illustrative Price Rise), iso-
leret set, at parterne efter fusionen vil have incitament til at hæve priserne lokalt i Svendborg 
og Rudkøbing, idet beregningerne dog ikke tager højde for eventuelle dynamiske effekter så-
som potentiel konkurrence. Styrelsen bemærker desuden, at det i IPR-beregningerne bl.a. an-
tages, at der tages én uniform pris for alle kunder i hvert byggemarked (og her konkret parter-
nes byggemarkeder i Svendborg), og at denne pris er lokalt bestemt i parternes enkelte bygge-
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markeder. Disse konkrete antagelser er dog ikke opfyldt for detailmarkedet for byggemateria-
ler til professionelle kunder, hvor der er forskellige købssituationer og forskellige muligheder 
for at variere prisen lokalt, idet nogle priser også er nationalt bestemt.

25. Diversion ratios og IPR-beregninger giver alene et statisk billede af fusionens virkninger, og 
styrelsen har vurderet en række yderligere forhold af betydning for konkurrencen på marke-
det, der kan være med til at opveje de forholdsvis høje diversion ratios mellem parterne samt 
de prisstigninger, som IPR-beregningerne viser.

26. Parternes incitament til og mulighed for at hæve priserne lokalt vurderes til at være forskelligt 
for projektsalg og det øvrige salg. Projektsalg udgør en væsentlig del af salget til professionelle 
kunder, og det er normalt større ordrer, som typisk leveres, mens en betydelig andel af det øv-
rige salg er mindre ordrer, der afhentes i byggemarkederne.

27. Efter styrelsens vurdering kan det ud fra en statisk betragtning ikke udelukkes, at fusionen vil 
give anledning til prisstigninger for projektsalg til professionelle kunder i Svendborg og Rud-
købing. Det er styrelsens vurdering, at priserne ved projektsalg i meget høj grad er lokalt be-
stemt, og det er således muligt for den fusionerede virksomhed at hæve priserne, hvis der er 
incitament hertil som følge fusionen. Det er dog samtidig styrelsens vurdering, at kunderne 
typisk indhenter flere tilbud i et bredere geografisk område, og at konkurrencen som følge 
heraf er relativt mere intens end for øvrigt salg, [xxx]. Derudover indikerer styrelsens bereg-
ninger af diversion ratios for projektsalg, at parterne lægger et væsentligt mindre konkurren-
cepres på hinanden for projektsalg end for øvrigt salg. Så selvom det vil være muligt for par-
terne at hæve priserne på projektsalg, da priserne i meget høj grad bestemmes lokalt, vurde-
res parternes incitament til at hæve prisen til at være mere begrænset.

28. Efter styrelsens vurdering kan det heller ikke afvises, at fusionen ud fra en statisk betragtning 
vil give anledning til prisstigninger for det øvrige salg til professionelle kunder i Svendborg og 
Rudkøbing. Det skyldes især de relativt høje diversion ratios parterne imellem og beregnede 
prisstigninger, som indikerer, at fusionen som udgangspunkt skaber et incitament for den fu-
sionerende virksomhed til at hæve prisen for det øvrige salg i Svendborg og Rudkøbing. 
STARK prissætter hovedparten af det øvrige salg nationalt, og styrelsen vurderer, at mulighe-
derne for at hæve priserne lokalt for denne del af salget er begrænset af, at den fusionerende 
virksomhed ikke som følge af fusionen får incitament til at afvige fra STARK’s nuværende nati-
onale prissætningsstrategi.

29. Et reduceret konkurrencepres kommer ikke altid til udtryk gennem prisstigninger, men kan 
også forekomme som forringelser af service eller kvalitet. De professionelle kunder vurderer, 
at service er et afgørende konkurrenceparameter. Der er en række konkurrenceparametre re-
lateret til service, som fastsættes lokalt i de enkelte byggemarkeder. Det er endvidere styrel-
sens vurdering, at der er visse nationale standarder og begrænsninger for, hvor meget det en-
kelte byggemarked kan variere sine serviceparametre, og at der er en række andre faktorer ud 
over den lokale konkurrencesituation, som kan påvirke serviceniveauet. Styrelsen vurderer, at 
det ikke kan udelukkes, at den fusionerede virksomhed som følge af fusionen og ud fra en sta-
tisk betragtning vil have incitament til at forringe servicen i Svendborg og Rudkøbing.

30. Ved vurderingen af parternes incitament til og mulighed for at hæve priserne eller forringe 
servicen er det dog også relevant samtidigt at inddrage dynamiske effekter som potentiel kon-
kurrence. Det er styrelsens vurdering, at der er en væsentlig potentiel konkurrence i Svend-
borg- og Rudkøbing-områderne, som kan være med til at disciplinere den fusionerede virk-
somhed og dermed modvirke incitamentet til at hæve priserne eller sænke serviceniveauet.

31. Fusionen medfører, at Jens Schultz forsvinder som en lokal konkurrent i området omkring 
hhv. Svendborg og Rudkøbing. Det er styrelsens vurdering, at etablering af ét konkurrerende 
byggemarked i dette område vil være tilstrækkeligt til at imødegå potentielle konkurrencebe-
grænsende virkninger af fusionen. Der er flere byggemarkedskæder i Danmark, herunder på
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Fyn, der potentielt ville kunne udvide deres eksisterende forretning med et nyt lokalt bygge-
marked, og det er således ikke påkrævet, at der etableres en ny aktør i markedet, eller at der 
etableres byggemarkeder flere steder i Danmark, for at den potentielle konkurrence vil være 
tilstrækkelig.

32. Omkostningerne og tidshorisonten forbundet med etablering af et nyt byggemarked vil af-
hænge af den valgte forretningsmodel særligt i forhold til, om der vælges at leje eller bygge 
nye lokaler. Det er i denne sag sandsynligt, at én af de eksisterende aktører, der ikke i dag har 
et byggemarked på Sydfyn, vil etablere et nyt byggemarked.

33. [xxx]

34. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at den potentielle konkurrence i 
denne sag er sandsynlig og vil kunne være rettidig.

35. Styrelsen vurderer derfor, at selvom fusionen skaber et umiddelbart incitament til at hæve 
priserne og sænke serviceniveauet for parternes byggemarkeder i Svendborg og Rudkøbing, 
er der forhold, som begrænser muligheden for at gennemføre prisstigninger og serviceforrin-
gelser. Det er derudover styrelsens vurdering, at der er en væsentlig potentiel konkurrence, 
som på kortere sigt kan modvirke den fusionerede virksomheds incitament til at foretage pris-
stigninger og serviceforringelser.

36. Det er således samlet set styrelsens vurdering, at den planlagte fusion ikke vil hæmme den ef-
fektive konkurrence betydeligt i form af ensidige virkninger på markedet for detailsalg af byg-
gematerialer til professionelle kunder på lokalt plan.

37. Det er videre styrelsens vurdering, at markedsforholdene ikke er tilstrækkelig gennemsigtige 
og stabile til, at fusionen vil gøre stiltiende koordinering mere sandsynligt. Styrelsen vurderer 
endvidere, at fusionen ikke gør det nemmere for aktørerne på markedet at etablere koordine-
ringsbetingelser. Samlet set er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke hæmmer den effek-
tive konkurrence betydeligt i form af koordinerede virkninger på markedet for detailsalg af 
byggematerialer til professionelle kunder nationalt eller lokalt.

1.4.3 Markedet	for	detailsalg	af	byggematerialer	til	private	kunder	

38. For så vidt angår marked for detailsalg af byggematerialer til private kunder har STARK før 
fusionen på nationalt niveau en markedsandel på [5-10] pct. og Jens Schultz har en markeds-
andel på [0-5] pct., hvormed parterne efter fusionen får en samlet markedsandel på [10-20] 
pct.

39. For så vidt angår nationalt fastsatte konkurrenceparametre, er det styrelsens vurdering, at 
Jens Schultz er en lokalt forankret aktør med en lille national markedsandel, mens STARK har 
byggemarkeder i hele Danmark. Det er derfor styrelsens vurdering, at den fusionerede virk-
somhed ikke vil have incitament til at ændre nationalt fastsatte konkurrenceparametre som 
følge af fusionen, da dette vil føre til et tab af efterspørgsel i alle STARK’s byggemarkeder, 
hvorimod Jens Schultz for langt de fleste af STARK’s byggemarkeder vil være en marginal kon-
kurrent.

40. Det er samlet styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil medføre risiko for ensidige virkninger 
på et nationalt marked for detailsalg af byggematerialer til private kunder i Danmark.

41. Vurderingen af fusionens lokale virkninger på marked for detailsalg af byggematerialer til pri-
vate kunder tager også udgangspunkt i STARK’s byggemarkeder i Faaborg og Svendborg samt 
Jens Schultz’ byggemarkeder i Marstal, Svendborg og Rudkøbing. Styrelsens vurdering af lo-
kale virkninger for private kunder fokuserer på Svendborg og Rudkøbing af de samme grunde
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som nævnt for professionelle kunder ovenfor. De beregnede diversion ratios viser, at parter-
nes private kunder anser parterne for at være hinandens nærmeste konkurrenter i Svendborg. 
Styrelsen bemærker, at jem & fix lægger et væsentligt konkurrencepres på Jens Schultz i Rud-
købing og er Jens Schultz’ nærmeste konkurrent i det område.

42. For så vidt angår mulige lokale ensidige virkninger af fusionen, er det styrelsens vurdering, at 
det ikke ud fra en statisk betragtning kan udelukkes, at fusionen vil give anledning til prisstig-
ninger for til private kunder i Svendborg og Rudkøbing. Som ved de professionelle kunder er 
det dog ligeledes styrelsens vurdering, at de reelle muligheder for at gennemføre disse pris-
stigninger er begrænsede under STARK’s nuværende prissætningsstrategi. [xxx] for de private 
kunder. Det er videre styrelsens vurdering, at den fusionerede virksomhed – for så vidt angår 
den del af prissætningen, som sker ud fra STARK’s nationale prissætningsstrategi – ikke får 
incitament til at afvige fra STARK’s nuværende prissætningsstrategi som følge af fusionen. 
Samlet set kan det ikke afvises, at fusionen vil give incitament til prisstigninger for private 
kunder i Svendborg og Rudkøbing.

43. Det er også styrelsens vurdering, at det ikke kan afvises, at fusionen øger risikoen for lokale 
serviceforringelser til private kunder i Svendborg og Rudkøbing. Det skyldes primært de rela-
tivt høje diversion ratios parterne imellem, men det er dog styrelsens vurdering, at der er 
visse nationale standarder og begrænsninger for, hvor meget det enkelte byggemarked kan 
variere sine serviceparametre. og at der er en række andre faktorer ud over den lokale kon-
kurrencesituation, som kan påvirke serviceniveauet. På den baggrund kan det ikke afvises, at 
fusionen vil give incitament til serviceforringelser for private kunder i Svendborg og Rudkø-
bing.

44. Samlet set vurderer styrelsen, at selvom fusionen skaber et umiddelbart incitament til at hæve 
priserne og sænke serviceniveauet i Svendborg og Rudkøbing, er der forhold, som begrænser 
muligheden for at gennemføre prisstigninger og serviceforringelser. For så vidt angår poten-
tiel konkurrence synes indtræden at være mulig for en eksisterende aktør ligesom på marke-
det for detailsalg til professionelle kunder, jf. ovenfor. Det er i den forbindelse styrelsens vur-
dering, at eventuel indtræden af et byggemarked primært rettet mod professionelle kunder i 
lokalområdet også vil være tilstrækkelig for konkurrencen inden for salg til private kunder, da 
en stor del af parternes private kunder synes at anse byggemarkeder rettet mod professio-
nelle som mere relevante alternativer end byggemarkeder rettet mod private kunder.

45. Det er således styrelsens vurdering, at der er en væsentlig potentiel konkurrence, som kan 
modvirke den fusionerede virksomheds incitament til at foretage prisstigninger og servicefor-
ringelser. Styrelsen vurderer derfor, at fusionen ikke vil give anledning til ensidige virkninger 
på lokalt plan på markedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder.

46. Som for markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder vurderer styrel-
sen, at den planlagte fusion ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt i form af ko-
ordinerede virkninger på markedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder.

1.5 Konklusion	

47. Samlet vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at fusionen ikke hæmmer den effektive 
konkurrence betydeligt på markederne for detailsalg af byggematerialer til henholdsvis pro-
fessionelle kunder og private kunder.
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2. Afgørelse	

48. Det meddeles fusionsparterne, at STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens 
Schultz A/S ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, og at fusionen derfor godken-
des, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.
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3. Sagsfremstilling	

3.1 Indledning		

49. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. august 2020 en anmeldelse af STARK Dan-
mark A/S’ (herefter ”STARK”) erhvervelse af Jens Schultz A/S (herefter ”Jens Schultz”), jf. kon-
kurrencelovens § 12 b. Erhvervelsen benævnes herefter ”fusionen”.

50. 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. 
Anmeldelsen var fuldstændig at regne fra den 3. september 2020. Fristerne begyndte således at 
løbe den 3. september 2020.

51. Parterne blev den 8. oktober 2020 orienteret om, at fusionen overgik til fase II, idet der var 
behov for en særskilt undersøgelse af fusionen. Fristen for behandling af fusionen i fase II var 
derfor den 17. februar 2021, jf. konkurrencelovens § 12 d, stk. 2. Styrelsen sendte den 13. okto-
ber 2020 en meddelelse om betænkeligheder til parterne.

52. Den 21. og 22. december 2020 anmodede Konkurrence og Forbrugerstyrelsen parterne om en 
række yderligere oplysninger til brug for vurderingen af fusionen mellem STARK og Jens 
Schultz med hjemmel i konkurrencelovens § 17. Fristen for indlevering af oplysningerne blev 
fastsat til den 3. januar 2021. Parterne efterkom ikke kravet om oplysninger inden denne frist 
og anmodede om, at fusionsfristerne blev afbrudt. Som følge heraf besluttede styrelsen at af-
bryde fusionsfristerne i konkurrenceloven § 12 d, stk. 1-5, med virkning fra den 4. januar 
2021, jf. konkurrenceloven § 12 d, stk. 9.

53. Parterne fremsendte de udbedte oplysninger den 22. januar 2021. Konkurrence- og Forbru-
gerstyrelsen meddelte den 26. januar 2021 parterne, at fusionsfristerne i konkurrenceloven § 
12 d, stk. 1-5, var sat i gang igen med virkning fra den 25. januar 2021. Fristen for udløb af fase 
II blev forlænget med det antal hverdage (15 hverdage), som fristen havde været afbrudt. Det 
medførte, at fristen for udløb af fase II er den 10. marts 2021,

3.2 Parterne	og	deres	aktiviteter		

54. De deltagende virksomheder i fusionen er STARK og Jens Schultz, der begge driver virksom-
hed med detailsalg af byggematerialer.

55. Trælaster er tidligere blevet brugt som en betegnelse for udsalgssteder inden for detailsalg af 
byggematerialer, der primært sælger til professionelle kunder som f.eks. håndværkere og 
større virksomheder. Byggemarkeder er tidligere blevet brugt som betegnelse for udsalgsste-
der, der primært sælger byggematerialer til gør-det-selv (DIY) kunder (private kunder). I dag 
servicerer mange af udsalgsstederne inden for detailsalg af byggematerialer imidlertid både 
professionelle og private kunder, jf. afsnit 4.2 nedenfor. Trælaster og byggemarkeder betegnes 

derfor i det følgende som ”byggemarkeder”.1  

__________________ 

1 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 14 ff. Det bemærkes, at STARK i anmeldelsen betegner sine fysiske udsalgsste-
der som ”byggemarkeder”.  
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3.2.1 STARK	

56. STARK er det danske driftsselskab i STARK Group A/S, som ud over Danmark har aktiviteter i 
Grønland, Sverige, Norge, Finland og Tyskland. STARK Group A/S er ultimativt ejet af kapital-
fonden Lone Star, der har hovedkvarter i Dallas, Texas, USA. I januar 2021 blev det offentlig-
gjort, at STARK Group A/S, herunder STARK, er blevet solgt til kapitalfonden CVC Capital Part-
ners Fund VII (”CVC Capital”). Salget forventes gennemført i andet kvartal af 20212, og er ifølge 

STARK underlagt fusionsretlig anmeldelsespligt hos Kommissionen.3

57. STARK driver virksomhed med salg af byggematerialer i Danmark. STARK udbyder et bredt 
sortiment af byggematerialer, samt værktøj, mindre maskiner, arbejdstøj og sikkerhedsudstyr, 
indendørsmøbler, havemøbler samt grill og grilltilbehør. STARK har i alt 69 byggemarkeder i 
Danmark, herunder otte byggemarkeder på Fyn i henholdsvis Assens, Aarup, Bogense, Faa-
borg, Middelfart, Odense, Svendborg og Tommerup.

58. Ud over de fysiske byggemarkeder har STARK også et mindre online salg via sin online-han-
delsplatform (STARK.dk), hvorfra der udbydes et sortiment svarende til det, der udbydes i de 
fysiske byggemarkeder.

59. STARK har derudover to centrallagre (Vejle og Horsens), tre distributionscentre (Aarhus, 
Brønderslev og Tommerup) og 18 udkørselsforretninger. Salg og levering af byggematerialer 
sker ved en kombination mellem de fysiske byggemarkeder og de nævnte centrallagre, distri-
butionscentre og udkørselsforretninger.

60. STARK’s kundeportefølje består hovedsageligt af professionelle kunder, der primært er små 
og mellemstore virksomheder inden for alle dele af håndværks- og byggebranchen, men 
STARK betjener også private kunder.

61. Lone Star ejer, udover STARK, tre virksomheder, der genererer omsætning i Danmark.4 Ifølge 
STARK er det af disse tre virksomheder alene Xella Group, der via sit danske driftsselskab, 
Xella Danmark A/S (”Xella”), som leverandør til byggeindustrien, har aktiviteter relateret til 

byggeri, jf. nærmere herom i afsnit 5.1.5

3.2.2 Jens	Schultz	

62. Jens Schultz driver virksomhed med detailsalg af byggematerialer til både professionelle og 
private kunder. Jens Schultz udbyder et bredt sortiment af sædvanlige byggematerialer.

63. Salget sker fra Jens Schultz’ fire fysiske byggemarkeder, der alle er beliggende på Sydfyn og de 
omkringliggende øer, nærmere bestemt to i Svendborg, ét i Rudkøbing (Langeland) og ét i 
Marstal (Ærø).

64. Jens Schultz har i tilknytning til den ene afdeling i Svendborg etableret ”XL-BYG JS Byggecen-
ter Drive In”, hvor kunderne kan foretage pålæsning og køb af varerne fra deres biler.

__________________ 

2 Jf. pressemeddelelse af 8. januar 2021: https://starkgroup.dk/newsroom/latest-news/stark-group-welcomes-cvc-
capital-partners-fund-vii-its-new-investor

3 Jf. STARK’s besvarelse af 14. januar 2021 på styrelsens spørgsmål, side 2. 
4 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 48.  
5 Lone Stars øvrige porteføljeselskaber med omsætning i Danmark er tæppeproducenten Balta Group og kaffemaskine 

producenten, Evoca Group. 

http://STARK.dk
https://starkgroup.dk/newsroom/latest-news/stark-group-welcomes-cvc-capital-partners-fund-vii-its-new-investor
https://starkgroup.dk/newsroom/latest-news/stark-group-welcomes-cvc-capital-partners-fund-vii-its-new-investor
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65. [xxx]6.

66. [xxx]. XL-BYG er en frivillig kæde, hvor medlemmerne, herunder også Jens Schultz, forpligter 

sig til at deltage i bl.a. webshop og kampagneaviser. [xxx]. [xxx]7. [xxx].8

67. Jens Schultz er i dag ejet af Ulbølle Cementvarefabrik og Byggematerialer A/S, der ultimativt 
er ejet af Christina Schultz (15 pct.), Anders Schultz (15 pct.) og Jens Peder Schultz (70 pct.).

3.3 Transaktionen		

68. Den anmeldte fusion indebærer, at STARK ved en aktieoverdragelse erhverver 100 pct. af akti-
erne i Jens Schultz. STARK erhverver derved enekontrol over Jens Schultz.

69. Den anmeldte fusion medfører et kontrolskifte og udgør en fusion jf. konkurrencelovens § 12 
a, stk. 1, nr. 2.

3.4 Jurisdiktion	og	anmeldelsespligt		

70. Ved vurderingen af om en fusion opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrencelo-
ven, er det de deltagende virksomheders koncernomsætning, der er relevant. For sælgerens 
vedkommende tages der kun hensyn til den del af omsætningen, der vedrører de overtagne 
aktiver, jf. konkurrencelovens § 12, stk. 2.

71. De deltagende virksomheder i fusionen er STARK og Jens Schultz, jf. punkt 54 ovenfor.

72. Ifølge det oplyste havde STARK i 2019 en omsætning i Danmark på [xxx] mio. kr. Jens Schultz 
havde i 2019 en omsætning i Danmark på [xxx] mio. kr.

73. Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i kon-
kurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens reg-
ler om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens kapitel 4.

74. De deltagende virksomheders omsætning overtiger derimod ikke tærsklerne i Rådets Forord-
ning (EF) Nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagel-
ser (”fusionskontrolforordningen”). Fusionen er derfor ikke omfattet af EU’s regler om fusi-
onskontrol.

__________________ 

6 [xxx]. 
7 Jf. parternes svar af 23. november 2020 på styrelsens spørgsmål, side 1, samt Jens Schultz svar af 4. december 2020 

på styrelsens spørgsmål samt Jens Schultz’ svar pr. mail af 18. februar 2021 på styrelsens spørgsmål af 17. februar 
2021. 

8 Jf. parternes fusionsanmeldelse punkt 26. 
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4. Markedsbeskrivelse		

4.1 Analysegrundlag	og	markedsundersøgelse	

75. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med vurderingen af den planlagte fu-
sion mellem STARK og Jens Schultz indsamlet en række oplysninger og data fra parterne.

76. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentliggjorde den 24. februar 2020 fusionen på styrel-
sens hjemmeside, www.kfst.dk. Styrelsen opfordrede ved den lejlighed alle interesserede til at 
komme med eventuelle bemærkninger senest den 3. marts 2020 kl. 12.00.

77. Styrelsen har i forbindelse med vurderingen af fusionen desuden gennemført en række mar-
kedsundersøgelser, som indbefatter en undersøgelse blandt parternes konkurrenter, en un-
dersøgelse blandt et udsnit af parternes professionelle kunder og en undersøgelse blandt et 

udsnit af parternes private kunder. Idet Jens Schultz kun har byggemarkeder på Sydfyn9, har 
nogle af spørgsmålene i markedsundersøgelserne fokuseret på Sydfyn.

78. I de følgende afsnit beskrives de gennemførte markedsundersøgelser. De væsentligste resulta-
ter af undersøgelserne fremgår undervejs i de relevante afsnit i afgørelsen, herunder bl.a. re-
sten af afsnit 4 og afsnit 5.

4.1.1 Konkurrentundersøgelse	

79. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført en markedsundersøgelse blandt 29 af 
parternes konkurrenter, der sælger et bredt udvalg af byggematerialer på detailniveau til pri-
vate og/eller professionelle kunder i Danmark. Formålet med undersøgelsen er bl.a. at af-
dække, hvorledes de relevante markeder skal afgrænses samt fusionens virkninger på de po-
tentielle markeder for detailsalg af byggematerialer til henholdsvis professionelle kunder og 
private kunder.

80. Styrelsen har ved udvalg af respondenter til undersøgelsen taget afsæt i parternes oplistning 
af byggemarkeder på markedet10 og har herudover tilføjet nogle byggemarkeder fra Region 
Syddanmark, som er den region, hvor Jens Schultz’ byggemarkeder er beliggende. Responden-
terne har modtaget et online spørgeskema, og markedsundersøgelsen blev gennemført i juli 
og august 2020. Styrelsen har efterfølgende fulgt op på enkelte respondenters besvarelser for 
at få uddybet nogle svar.

81. Ud af de 29 byggemarkeder, som har modtaget spørgeskemaet, har 83 pct., svarende til 24 
byggemarkeder, gennemført spørgeskemaet.

4.1.2 Kundeundersøgelser		

82. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gennemført to markedsundersøgelser blandt et ud-
snit af parternes kunder: En undersøgelse blandt professionelle kunder og en undersøgelse 
blandt private kunder. Kundeundersøgelserne er gennemført for alle registrerede kunder med

__________________ 

9 Sydfyn inkluderer bl.a. Svendborg, Faaborg og Ringe samt øerne Langeland og Ærø. Sydfyn inkluderer ikke Odense.  
10 Jf. parternes fusionsanmeldelse, bilag 20. 

http://www.kfst.dk
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køb i Jens Schultz’ byggemarkeder, men kun for registrerede kunder med køb i STARK’s byg-
gemarkeder i Faaborg og Svendborg, dvs. på Sydfyn, jf. nærmere herom nedenfor. Registre-
rede kunder har konto hos en eller begge af parterne. Formålet med undersøgelserne er bl.a. 
at afdække, hvorledes det relevante marked skal afgrænses, fusionens virkninger på de poten-
tielle markeder for detailsalg af byggematerialer til henholdsvis professionelle kunder og pri-
vate kunder, herunder især konkurrencepresset mellem parterne og andre aktører, samt kun-
depræferencer generelt.

4.1.2.1 Markedsundersøgelse	blandt	fusionsparternes	professionelle	kunder	

83. Styrelsen har gennemført en markedsundersøgelse blandt et udsnit af professionelle kunder, 
som har købt byggematerialer af en af parterne (herefter benævnt ”markedsundersøgelse 
blandt professionelle kunder”). Disse kunder har modtaget et online spørgeskema.

84. Professionelle kunder er som udgangspunkt11 defineret som kunder registreret med et cvr-
nummer hos parterne. Definitionen af professionelle kunder omfatter således som udgangs-
punkt stort set alle virksomheder, der køber byggematerialer hos parterne, herunder virk-
somheder, som typisk har en større efterspørgsel efter byggematerialer (fx virksomheder i 
bygge- og anlægsbranchen såsom tømrere, murere, etc.) og virksomheder, som typisk ikke ef-
terspørger byggematerialer i et større omfang (fx frisører, restauranter, skoler etc.).

85. Professionelle kunder, der har købt byggematerialer hos parterne uden brug af en konto eller 
registrering af e-mail, er dermed ikke inkluderet i undersøgelsen. Parterne skønner, at det i 

mindre grad er professionelle kunder, der køber uden brug af konto.12 Betydningen af dette 
inddrages i vurderingen, hvor det er relevant.

86. Spørgeskemaet blev i august 2020 sendt til (i) registrerede professionelle kunder, som har 
købt varer i STARK’s byggemarkeder i Faaborg og Svendborg i perioden 1/1-2019 til 30/6-
2020 og (ii) registrerede professionelle kunder, som har købt varer i Jens Schultz’ byggemar-
keder i perioden 1/1-2019 til 31/5-2020. Spørgeskemaet blev sendt til 3.387 professionelle 
kunder, hvoraf 1.319 professionelle kunder har gennemført spørgeskemaet, svarende til en 
svarprocent på 39 pct.

87. Ud af de 1.319 professionelle kunder, der har gennemført spørgeskemaet, har 706 kunder 
handlet hos STARK, og 802 kunder har handlet hos Jens Schultz. 189 professionelle kunder 
har handlet hos både STARK og Jens Schultz.

4.1.2.2 Markedsundersøgelse	blandt	fusionsparternes	private	kunder	

88. Styrelsen har gennemført en markedsundersøgelse blandt et udsnit af private kunder, som har 
købt byggematerialer hos en af parterne (herefter benævnt ”markedsundersøgelse blandt pri-
vate kunder”). Disse kunder har modtaget et online spørgeskema.

89. Parterne har til brug for undersøgelserne og opgørelserne i denne afgørelse som udgangs-

punkt13 defineret private kunder, som kunder registreret uden et cvr-nummer hos parterne.

90. Private kunder, der har købt byggematerialer hos parterne uden brug af en konto eller regi-
strering af e-mail, er dermed ikke inkluderet i undersøgelsen. Parterne skønner, at det særligt

__________________ 

11 Dubletter i respondenterne i markedsundersøgelserne blandt professionelle kunder og private kunder er fjernet for 
at undgå, at den samme respondent ville modtage flere spørgeskemainvitationer. Dubletter er fjernet mellem par-
terne og mellem professionelle kunder og private kunder.  

12 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 326.  
13 Jf. fodnote 11 ovenfor.  
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er private kunder, der køber uden brug af konto.14 Betydningen af dette inddrages i vurderin-
gen, hvor det er relevant.

91. Spørgeskemaet blev i august 2020 sendt til (i) registrerede private kunder, som har købt varer 
i STARK’s byggemarkeder i Faaborg og Svendborg i perioden 1/1-2019 til 30/6-2020 og (ii) 
registrerede private kunder, som har købt varer i Jens Schultz’ byggemarkeder i perioden 1/1-
2019 til 31/5-2020. Spørgeskemaet blev sendt til 11.719 private kunder, hvoraf 2.683 private 
kunder har gennemført spørgeskemaet, svarende til en svarprocent på 23 pct.

92. Ud af de 2.683 private kunder, der har gennemført spørgeskemaet, har 1.545 kunder handlet 
hos STARK, og 2.123 kunder har handlet hos Jens Schultz. 985 private kunder har handlet hos 
både STARK og Jens Schultz.

4.2 Byggemarkeder	

93. Begge fusionsparter driver byggemarkeder med salg til professionelle og private kunder. I dette 
afsnit vil der blive givet en introduktion til byggemarkeder generelt, og i de følgende afsnit vil 
der være en kort beskrivelse af byggemarkedernes kunder, henholdsvis professionelle kunder 
og private kunder. Dernæst vil specialforhandlere og producenter, der også sælger byggemate-
rialer, blive beskrevet kort.

94. Byggemarkeder leverer typisk et fuldt sortiment af forskellige byggematerialer.15 Disse inklu-
derer bl.a.:

» Døre, vinduer og trapper
» Fliser og klinker
» Gulve
» Isolerings- og tætningsmateriale
» Kloak og brøndgods
» Materiale til mur og fundament
» Søm, skruer og beslag
» Plader (spånplader, gipsplader, MDF-plader mv.)
» Tagmaterialer
» Træmaterialer
» Værktøj
» Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr
» Isenkram, havemøbler og andre forbrugsartikler til hjemmet

95. Byggemarkeder konkurrerer om at tilbyde kunderne et fuldt sortiment af byggeartikler16, her-
under både dyrere mærkevarer (fx maskiner og værktøj) og billigere varer samt egne brands.

96. De store, landsdækkende byggemarkedskæder i Danmark inkluderer STARK, Bygma, Davidsens 

Tømmerhandel, XL-BYG, jem & fix, Bauhaus, Silvan og Harald Nyborg.17 Derudover er der en 
række mindre, lokale aktører.

97. XL-BYG er et frivilligt kædesamarbejde med mere end 100 byggemarkeder fordelt over hele 
Danmark. Kædesamarbejdet vedrører bl.a. indkøbsaftaler hos vareleverandører, IT-systemer,

__________________ 

14 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 269.  
15 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 17 og 23. 
16 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 110. 
17 jem & fix ejes af Harald Nyborg A/S 
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samt flere årlige udgivelser af kampagneaviser. [xxx].18 Medlemmer af XL-BYG er selvstændigt 
ejede byggemarkeder, der forpligter sig til at deltage i bl.a. webshop og kampagneaviser, men 
beslutningskompetencen er hos det enkelte medlem med hensyn til bl.a. prissætning, rabatter 

og kalkulation af varepriser.19

98. De fleste byggemarkeder sælger både fra fysiske udsalgssteder og fra webshops. Byggemarke-
dernes salg sker hovedsageligt fra fysiske udsalgssteder og i et mindre omfang fra webshops. 
Salget fra webshops er primært til private kunder.20 Omsætning fra webshops udgjorde [xxx] 
pct. af STARK’s samlede omsætning i 2019, hvoraf mere end [xxx] pct. af dette salg var til pri-
vate kunder. Omsætning fra webshops udgjorde [xxx] pct. af Jens Schultz’ samlede omsætning 

i 2019, og [xxx].21

99. En stor del af byggemarkedernes salg leveres til kunderne, enten til kundens adresse eller til 
en byggeplads.22 [60-70] pct. af byggemarkedernes omsætning til professionelle kunder leve-

res, og [40-50] pct. af omsætningen til private kunder leveres,23 jf. Tabel 5.5 nedenfor baseret 
på styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter. Byggemarkedernes resterende om-
sætning kommer fra selvafhentning i butikkerne. Levering kan ske fra byggemarkedernes 
egne varelagre eller direkte fra byggematerialeproducenterne til fx en byggeplads, hvor kun-
den skal bruge materialet.

100. Byggemarkeder sælger i forskelligt omfang til både professionelle og private kunder. På trods 
af at mange byggemarkeder har salg af byggematerialer til begge kundetyper, har de fleste byg-

gemarkeder fokus på salg af byggematerialer til én af kundetyperne,24 jf. Tabel 5.6 nedenfor. 
Silvan, jem & fix, Bauhaus og Harald Nyborg henvender sig primært til private kunder, mens 
Bygma, XL-BYG, Davidsens og STARK i højere grad henvender sig til professionelle kunder.

101. Byggemarkeder har typisk en række forskellige kundekonti, kundeklubber og rabatordninger, 
der er målrettet til, men ikke eksklusive for, henholdsvis professionelle kunder og private kun-
der.

102. De landsdækkende byggemarkedskæder fastsætter typisk listepriser, produktsortiment og til-
budskampagner nationalt, mens de enkelte byggemarkeder ofte selv fastsætter åbningstider, 
bemanding og rabatordninger samt beregner tilbud for større ordrer, jf. punkt 281.

4.2.1 Professionelle	kunder	

103. Der er en række forskelle mellem professionelle kunder og private kunders indkøb af byggema-
terialer hos byggemarkeder. Disse forskelle behandles nærmere nedenfor i markedsafgræns-
ningen, jf. afsnit 5.1.3.1.1, men i dette afsnittes beskrives de særlige karakteristika for professi-
onelle kunder.

__________________ 

18  Jf. parternes svar af den 4. december 2020 på styrelsens spørgsmål af den 24. november 2020, ”Besvarelse af spørgs-
mål 8 af 1.12.2020”, side 3.  

19  Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 26 til 28. 
20  Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter, spørgsmål 2 og 5. 
21  Jf. parternes svar af den 21. august 2020 på styrelsens spørgsmål af den 20. august 2020. 
22  Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 197. 
23  Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter, spørgsmål 11. 
24  Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter, oplysninger indhentet særskilt fra byggemarkeder og par-

ternes fusionsanmeldelse. 
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104. Professionelle kunder udgøres af en bred gruppe af virksomheder i forskellige brancher, der 
efterspørger et fuldt sortiment af forskellige byggemarkedsprodukter, særligt virksomheder i 

bygge- og anlægsbranchen, fx entreprenører og håndværkere.25

105. Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder viser, at [50-60] pct. af de pro-
fessionelle kunder har tilkendegivet, at de er aktive i bygge- og anlægsbranchen, og disse re-
spondenters samlede indkøb hos parterne udgjorde [80-90] pct. af alle respondenters samlede 

indkøb26 i 2019. En stor andel af de respondenter, der er aktive i bygge- og anlægsbranchen, har 

angivet, at de er tømrere, murere eller entreprenører.27

106. Professionelle kunders opgaver spænder vidt fra små vedligeholdelses- og reparationsopga-
ver, hvor kunden typisk selv afhenter byggematerialer fra et byggemarked nær det byggeri, 
hvor byggematerialerne skal anvendes, til store byggerier og totalentrepriser, hvor kunden 
sjældent selv afhenter byggematerialer, men i stedet afgiver ordre via telefon/mail/internet 
og forventer specialiseret levering. I begge tilfælde er der således behov for en stor grad af 
fleksibilitet fra byggemarkedets side. Samtidig er professionelle kunders behov individuelle, 
hvilket medfører, at det gensidige kendskab, samarbejde med og rådgivning fra byggemarke-
dets sælgere også giver værdi for kunden. Den personlige relation mellem sælger i byggemar-
kedet og kunden og det gensidige samarbejde er ofte lokalt forankret, men relationen og sam-
arbejdet ses også etableret over større afstande og er dermed ikke udelukkende et lokalt fæ-

nomen.28

107. Professionelle kunder efterspørger oftest en større grad af service i forhold til beregning, til-
budsgivning, logistikstyring samt krav om ekstra serviceydelser i forbindelse med deres køb 
end private kunder. Det gælder eksempelvis kredit, dokumentation af kvalitetssikring, pak-
ning og emballering til hver enkelt etape/bygning, kranhejsning på tag, ”just in time”-leveran-

cer, returkørsel mv.29

108. Rådgivning af professionelle kunder er teknisk og kundens kendskab til produkterne er detal-

jeret.30

109. Styrelsens undersøgelse blandt professionelle kunder viser, at de væsentligste årsager til, at 
kunderne har handlet i parternes butikker bl.a. er: i) Kort transporttid fra trælast/byggemar-
ked til virksomheden eller byggepladsen, ii) God tilgængelighed (fysisk, telefon, mail, åbnings-

tider etc.) og iii) Professionel rådgivning fra fagfolk,31 jf. punkt 214.

110. Professionelle kunder foretager generelt betydeligt større køb end private kunder.32 Eksem-
pelvis købte STARK’s professionelle kunder i gennemsnit for [xxx] kr. i 2019, jf. Tabel 5.1 ne-
denfor.

__________________ 

25 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 197 og 201. 
26 Foruden kontaktoplysninger på parternes registrerede kunder, har parterne leveret oplysninger om den enkelte 

kundes seneste og samlede køb i 2019. Det er på denne baggrund, at styrelsen kan sammenholde respondenternes 
besvarelser med deres samlede indkøb. 

27 Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, spørgsmål 1b og 1c. 
28 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 151. 
29 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 150. 
30 Jf. parternes svar af den 4. december 2020 på styrelsens spørgsmål af den 1. december 2020, ”Besvarelse af spørgs-

mål fra styrelsen VIII (alle spm ekskl. spm 8) (sendt til KFST den 04122020)”, side 1 og 2. 
31 Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, spørgsmål 19 og 31. 
32 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 149. 
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111. Professionelle kunder har i gennemsnit konti hos [xxx] byggemarkeder,33 jf. punkt 182. Profes-
sionelle kunder konkurrenceudsætter ofte byggematerialekøb til større projekter ved at fore-
spørge den samme ordre hos flere byggemarkeder, hvorefter det bedste tilbud vælges i for-

hold til pris og kvalitet af dertilhørende services (fx logistik) og rådgivning.34

4.2.2 Private	kunder	

112. De private kunder består af gør-det-selv-kunder (DIY). De private kunder varierer meget i for-

hold til erfaring og kompetencer for at løse forskellige byggeopgaver.35

113. Private kunder er ligesom professionelle kunder karakteriseret ved, at kunderne efterspørger 
et fuldt sortiment af byggemarkedsprodukter.36 Private kunder efterspørger dog i tillæg hertil 
i højere grad end professionelle kunder produkter, der ikke er egentlige byggematerialer, her-
under eksempelvis havemøbler, grill og boligindretning. Private kunder efterspørger derud-

over bl.a. åbningstider, der ligger ud over normal arbejdstid.37

114. Private kunder efterspørger typisk en rådgivning af generel og brugsorienteret karakter, der 

kan variere meget fra kunde til kunde.38

115. Styrelsens undersøgelse blandt private kunder viser, at de væsentligste årsager til, at kun-
derne har handlet i parternes butikker bl.a. er: i) God kundeservice, ii) Vejledning fra fagfolk 

og iii) Mulighed for at inspicere den fysisk vare inden køb,39 jf. punkt 217.

116. Private kunder foretager generelt mindre køb end professionelle kunder.40 Eksempelvis købte 
STARK’s private kunder i gennemsnit for [xxx] kr. i 2019, jf. Tabel 5.1 nedenfor.

117. De private kunder i styrelsens markedsundersøgelse har i gennemsnit konti hos [xxx] bygge-

markeder,41 hvilket er færre end for de professionelle kunder, jf. punkt 182.42

4.2.3 Specialforhandlere	og	producenter	af	byggematerialer		

118. Byggemarkeder er ikke de eneste forhandlere af byggematerialer til professionelle og private 
kunder. Inden for visse produktkategorier sælger specialforhandlere og producenter nogle af 
de samme byggematerialer som byggemarkederne til slutkunden, særligt professionelle kun-

der.43 Specialforhandlere og producenter tilbyder dog ikke et fuldt sortiment af byggemateria-
ler.

__________________ 

33 Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, spørgsmål 8.  
34 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 152. 
35 Jf. parternes svar af den 4. december 2020 på styrelsens spørgsmål af den 1. december 2020, ”Besvarelse af spørgs-

mål fra styrelsen VIII (alle spm ekskl. spm 8) (sendt til KFST den 04122020)”, side 1. 
36 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 201. 
37 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 202. 
38 Jf. parternes svar af den 4. december 2020 på styrelsens spørgsmål af den 1. december 2020, ”Besvarelse af spørgs-

mål fra styrelsen VIII (alle spm ekskl. spm 8) (sendt til KFST den 04122020)”, side 1 og 2. 
39 Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt private kunder, spørgsmål 10 og 17. 
40 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 149. 
41 Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt private kunder, spørgsmål 2.  
42 Styrelsen bemærker i den forbindelse, at private kunder, som har handlet kontant i parternes byggemarkeder, ikke 

har haft mulighed for at deltage i styrelsens undersøgelse, hvis de ikke har en konto eller i øvrigt har registreret sig 
med e-mail hos parterne. Det gennemsnitlige antal konti for alle private kunder vil dermed forventeligt være lavere. 

43 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 112. 
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119. Specialforhandlere sælger et bredt udvalg af produkter inden for en eller få produktkategorier. 
Eksempelvis sælger Solar og Lemvigh-Müller primært el-artikler til professionelle kunder, Sa-
nistål og Brødrene Dahl sælger vvs-artikler til professionelle kunder, og Flügger sælger maling 

til både professionelle og private kunder.44 Der er ikke specialforhandlere inden for alle af byg-

gemarkedernes solgte produktkategorier, [xxx].45

120. Producenter af byggematerialer sælger primært deres varer til byggemarkeder og specialfor-
handlere, men producenter inden for nogle specifikke produktkategorier sælger også i varie-
rende omfang direkte til slutkunden i detailleddet, primært professionelle kunder.46 Eksempel-
vis sælger Velfac og Velux vinduer og døre til både byggemarkeder og professionelle kunder, og 
beton- og gipsproducenter, som fx Xella, Weber og Aalborg Portland, sælger deres produkter til 

både byggemarkeder og professionelle kunder.47 Producenternes salg til slutkunden i detaille-
det leveres i overvejende grad.

4.3 Høring	

121. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte udkast til afgørelse i høring hos STARK og Jens 
Schultz den 12. februar 2021.

4.3.1 Høringssvar	fra	parterne	

122. Styrelsen modtog den 16. februar 2021 høringssvar fra Bech-Bruun på vegne af STARK, og 
Bech-Bruun fremsendte samtidig et separat høringssvar fra FOCUS advokater på vegne af Jens 
Schultz.

123. I STARK’s høringssvar havde STARK generelt anført følgende:

» At STARK er enig i styrelsens vurdering af, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkur-
rence betydeligt, og at fusionen derfor skal godkendes,

» At det er STARK’s opfattelse, at markederne for salg af byggematerialer er nationale marke-
der, og at konkurrencen mellem aktørerne på disse markeder udspiller sig nationalt, og

» At STARK’s synspunkter er generelt afspejlet i de indlæg, som STARK løbende har indleve-
ret til styrelsen

124. Det er styrelsens opfattelse, at de synspunkter, som STARK har gjort gældende tidligere i pro-
cessen, generelt er afspejlet løbende i afgørelsen i de relevante afsnit.

125. Herudover havde begge parter bemærkninger af faktuel karakter, som har givet anledning til 
nogle mindre ændringer i udkastet.

 

 

__________________ 

44 Jf. parternes fusionsanmeldelse, tabel 1a. 
45 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens referat af styrelsens møde med parterne, den 2. november 2020, side 6. 
46 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 134. 
47 Jf. parternes fusionsanmeldelse, tabel 1a. 
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5. Vurderingen		

5.1 Afgrænsningen	af	de(t)	relevante	marked(er)	

126. For at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, er det nødvendigt 
at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen berører.

127. Det relevante marked består af det relevante produktmarked og det relevante geografiske mar-
ked. 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 virk-
somheders adfærd og forhindre dem i at handle uafhængigt af et effektivt konkurrencemæssigt 

pres.48

128. Ved det relevante produktmarked forstås markedet for alle de produkter og/eller tjenesteydel-
ser, som forbrugeren anser for indbyrdes substituerbare på grund af deres egenskaber, pris og 

anvendelsesformål.49

129. Ved det relevante geografiske marked forstås det område, hvor de deltagende virksomheder er 
involveret i udbud af og efterspørgsel efter produkter eller tjenesteydelser, og som har tilstræk-
kelig ensartede konkurrencevilkår og kan skelnes fra de tilstødende områder, fordi konkurren-

cevilkårene dér er meget anderledes.50

130. Udgangspunktet for markedsafgrænsningen er en analyse af efterspørgsels- og udbudssubsti-

tution.51 De(t) relevante produktmarked(er) og geografiske marked(er) vil blive undersøgt i det 
følgende.

131. Fusionsparterne har begge aktiviteter inden for indkøb og detailsalg af byggematerialer i Dan-
mark. Herudover kontrollerer STARK’s ejer, Lone STAR, også virksomheden Xella Group, der 
via sit danske driftsselskab Xella, har aktiviteter relateret til byggeri i Danmark, jf. punkt 61 
ovenfor. Xella er leverandør og sælger vægkonstruktionsmaterialer (primært materialer i po-
rebeton og kalksandsten) til bl.a. byggemarkeder i Danmark.

132. For så vidt angår Xella’s produktion og engrossalg af vægkonstruktionsmaterialer, medfører fu-
sionen en vertikal forbindelse mellem netop Xellas produktion og engrossalg af byggemateria-

ler og fusionsparternes aktiviteter inden for detailsalg af byggematerialer.52 Det kan således 
overvejes, om denne forbindelse giver anledning til vertikalt berørte markeder, idet styrelsen 
dog bemærker, at den vertikale forbindelse allerede eksisterer før fusionen, og fusionen alene 
fører til, at STARK’s aktiviteter inden for detailsalg af byggematerialer udvides med fire bygge-
markeder.

__________________ 

48 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), punkt. 2 
(”markedsafgrænsningsmeddelelsen”). 

49 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), punkt. 7. 
50 Jf. Kommissionens meddelelse af 9. december 1997 om afgrænsning af det relevante marked (97/C 372/03), punkt. 8. 
51 Jf. konkurrencelovens § 5 a, stk. 1 og markedsafgrænsningsmeddelelsens punkt 13, første punktum. 
52 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 75. 
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133. Parterne har anført, at Xella som producent og engrossælger konkurrerer på et europæisk 

marked for vægkonstruktionsmaterialer.53 Ud fra Kommissionens tidligere praksis54 kan det 
imidlertid ikke afvises, at Xella’s aktiviteter tilhører produktspecifikke nationale eller lokale 
markeder. Parterne har oplyst, at Xella’s samlede danske omsætning i 2019 var [xxx] mio. kr., 
hvoraf [xxx] mio. kr. udgjorde salg til byggemarkeder. Som det fremgår nedenfor vurderes 
markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder som værende ét nationalt separat 
produktmarked uden sondring på produktniveau. STARK’s erhvervelse af Jens Schultz vil såle-
des føre til en marginal ændring på dette marked, hvor STARK’s markedsandel øges med [0-5] 
pct., jf. nedenfor i punkt 338, og vil efter styrelsens vurdering ikke øge risikoen for afskærm-
ning, uanset om markedet for vægkonstruktionsmaterialer defineres som produktspecifikke 

markeder på nationalt eller snævrere plan.55 Den vertikale forbindelse vil derfor ikke blive be-
handlet nærmere nedenfor.

5.1.1 De(t)	relevante	produktmarked(er)	

134. Parterne har anført, at for så vidt angår markedet for detailsalg af byggematerialer, er der ef-
ter parternes opfattelse ikke grundlag for at sondre mellem forskellige kundegrupper, herun-

der mellem et marked for henholdsvis private og professionelle kunder.56

135. Parterne har dog baseret på praksis givet oplysninger om deres overlappende aktiviteter for 
følgende relevante markeder:

(i) Markedet for indkøb af byggematerialer til trælaster og byggemarkeder.

(ii) Markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder.

(iii) Markedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder.

5.1.2 Markedet	for	indkøb	af	byggematerialer	til	byggemarkeder		

5.1.2.1 Produktmarked	

136. STARK og Jens Schultz er begge aktive inden for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder 
i Danmark. Byggemarkedernes indkøb af byggematerialer kan foretages direkte af kæderne, 

gennem indkøbssamarbejder eller af selvstændige byggemarkeder. [xxx].57 [xxx].58 

__________________ 

53 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 77. 
54 Kommissionens afgørelse af 5. september 2019 i sag M.9406, Lone Star – STARK Group / Saint-Gobain BDD. 
55 Det bemærkes endvidere, at i Kommissionens afgørelse af 14. marts 2018 i sag M.8733, Lone Star/Stark, punkt 50 og 

55 vedrørende Lone Star’s erhvervelse af STARK, konkluderede Kommissionen i relation til den vertikale forbindelse 
til Xella, at fusionen ikke ville give anledning til input- eller kundeafskærmning i Danmark.  

56 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 233 til 236. 
57 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 27. 
58 Jf. parternes svar af 23. november 2020, side 1, samt ”Besvarelse af spørgsmål 8 af 1.12.2020”, side 1 samt Jens 

Schultz’ svar pr. mail af 18. februar 2021 på styrelsens spørgsmål af 17. februar 2021. 
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137. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har tidligere fundet, at der kan afgrænses ét samlet pro-
duktmarked for indkøb af byggematerialer, der overvejende afsættes gennem trælast-og byg-

gemarkeder (i modsætning til ”byggemarkedsvarer” som autoudstyr, haveudstyr m.v.),.59 Kon-
kurrence- og Forbrugerstyrelsen har i tidligere praksis bl.a. lagt vægt på, at samhandelsmøn-

strene for produkterne i de forskellige produktkategorier ligner hinanden.60

138. Det bemærkes, at Kommissionen i sin tidligere praksis har overvejet relevante upstream mar-
keder for engrossalg af byggematerialer til detailhandlere,61 og har i den forbindelse overvejet 
segmenteringer baseret på produkttype, jf. STARK’s søstervirksomhed Xella, der er producent 
og engrossælger af forskellige typer af vægkonstruktionsmaterialer, jf. punkt 131 - 133 oven-
for. Kommissionen ses ikke at have behandlet markedsafgrænsningen set fra indkøbsvinklen, 
som det er tilfældet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens tidligere praksis, hvor det belyses, 
hvorfra byggemarkederne indkøber forskellige byggematerialer. For så vidt angår nærvæ-
rende fusion er det på indkøbssiden, at både STARK og Jens Schultz har aktiviteter.

139. Parterne har anført, at det er kendetegnende for indkøbsforholdene for trælaster og bygge-
markeder, at der foreligger et stort antal leverandører, der i overvejende grad sælger bygge-

materialer til trælaster og byggemarkeder m.v.62 Parterne har videre anført, at leverandørerne 
på markedet i overvejende grad er de enkelte byggematerialeproducenter m.v., der på engros-
basis sælger deres produkter til bl.a. byggemarkeder. Efter parternes opfattelse er indkøbs-
markedet typisk præget af ikke-eksklusive samhandelsaftaler, og på markedet anvendes der i 

betydeligt omfang rabatter, herunder volumenrabatter.63

140. Det er parternes opfattelse, at der med henvisning til praksis fra Konkurrence- og Forbruger-
styrelsen skal afgrænses ét samlet indkøbsmarked for byggemarkeders indkøb af byggemate-
rialer, uagtet at de enkelte produkter, som indkøbes fra producenterne, varierer i betydeligt 
omfang og ikke er substituerbare. Når der alligevel kan afgrænses ét samlet indkøbsmarked 
beror dette efter parternes opfattelse på, at aftagerne på indkøbsmarkedet (byggemarkeder), 
efterspørgslen, samhandelsaftalerne og samhandelsmønstrene har en betydelig grad af ensar-

tethed.64

141. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at markedet for indkøb af byggemate-
rialer er kendetegnet ved et stort antal danske og udenlandske leverandører, der primært sæl-
ger byggematerialer til byggemarkeder. Nogle af leverandørerne sælger også deres produkter 
til andre grossister (fx specialgrossister) eller andre forhandlere end byggemarkeder. Nogle af 
leverandørerne sælger også deres produkter direkte til detailkunder (fx større entreprenø-
rer).

__________________ 

59 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 24. april 2002, Fusion mellem Dendek og Ditas, punkt 125-131, 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. september 2019, Davidsens Tømmerhandel A/S’ erhvervelse af 

Optimera, s. 2, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. december 2018, Bygma A/S’ overtagelse af Fri-

dolf og Fridolf Ejendomme, s. 2-3, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. april 2012, DT Groups overta-

gelse af Tommerup Trælast på Fyn, s. 2, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 12. april 2011, Bygma A/S’ 

overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. s. 3, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 29. februar 2008, 
Saint Gobain Distribution Nordic AB’s overtagelse af aktiekapitalen i DLH Træ og Byg A/S, s. 1.  

60 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 12. april 2011, Bygma A/S’ overtagelse af Kroers Tømmerhandel 

A/S. s. 3.  
61 Kommissionens afgørelse af 24. maj 2016 i sag M.7910, Kesko/Onninen, Kommissionens afgørelse af 20. august 2015 

i sag M.7703, Pontmeyer/DBS, Kommissionens afgørelse af 28. april 2004 i sag M.3407, Saint Gobain/Dahl, samt Kom-
missionens afgørelse af 12. maj 2003 i sag M.3142, CVC/Danske Traelast. 

62 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 105 og 106. 
63 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 290. 
64 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 106. 
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142. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det relevante produktmarked i 
overensstemmelse med tidligere praksis kan afgrænses til ét marked for indkøb af byggemate-
rialer til byggemarkeder, idet byggemarkederne som aftagere er ens og har sammenlignelige 
indkøbsbehov (fx i forhold til produktsortiment). Det underbygges endvidere af, at dette mar-
ked netop er karakteriseret ved ensartede samhandelsaftaler og samhandelsmønstre på tværs 
af de forskellige produktkategorier, hvilket understøtter, at der er tale om ét samlet marked 
for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder.

5.1.2.2 Geografisk	marked	

143. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i tidligere praksis overvejet, at indkøbsmarkedet kan 

afgrænses nationalt.65 I flere tidligere afgørelser har parterne anført, at indkøbsmarkedet po-
tentielt kan afgrænses bredere end nationalt, fordi byggemarkederne køber byggematerialer 

fra udenlandske producenter.66 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har dog tidligere ladet 

den geografiske afgrænsning stå åben.67

144. I nærværende sag er det parternes vurdering, at indkøbsmarkedet som minimum skal afgræn-

ses nationalt og potentielt bredere. 68

145. Det er styrelsens vurdering, at der i overensstemmelse med tidligere praksis kan afgrænses et 
nationalt marked for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder i denne afgørelse. Idet fusi-
onen ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses til 
Danmark eller bredere end Danmark, kan den endelige geografiske afgrænsning stå åben.

5.1.2.3 Delkonklusion	–	indkøbsmarkedet	for	byggematerialer	

146. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at der kan afgrænses et marked for 
indkøb af byggematerialer til byggemarkeder i Danmark. Idet fusionen ikke vil hæmme den 
effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses til Danmark eller bredere 
end Danmark, kan den endelige geografiske afgrænsning stå åben.

5.1.3 Markedet	for	detailsalg	af	byggematerialer		

5.1.3.1 Afgrænsning	af	det	relevante	produktmarked	

147. Begge fusionsparter er aktive inden for detailsalg af byggematerialer. I det følgende vil styrel-
sen vurdere, hvordan det relevante produktmarked for detailsalg af byggematerialer skal af-
grænses.

__________________ 

65 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. september 2019, Davidsens Tømmerhandel A/S’ erhvervelse 

af Optimera, s. 2, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. december 2018, Bygma A/S’ overtagelse af 

Fridolf og Fridolf Ejendomme, s. 3, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. april 2012, DT Groups overta-

gelse af Tommerup Trælast på Fyn, s. 4, og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 12. april 2011, Bygma 

A/S’ overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. s. 3  
66 Jf.  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. december 2018, Bygma A/S’ overtagelse af Fridolf og Fridolf 

Ejendomme, s. 3, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. april 2012, DT Groups overtagelse af Tommerup 

Trælast på Fyn, s. 4. samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. september 2019, Davidsens Tømmer-

handel A/S’ erhvervelse af Optimera, s. 2 
67 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. september 2019, Davidsens Tømmerhandel A/S’ erhvervelse 

af Optimera, s. 2, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. december 2018, Bygma A/S’ overtagelse af 

Fridolf og Fridolf Ejendomme, s. 3, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. april 2012, DT Groups overta-

gelse af Tommerup Trælast på Fyn, s. 2. og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 12. april 2011, Bygma 

A/S’ overtagelse af Kroers Tømmerhandel A/S. s. 3 
68 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 108. 
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148. Som det fremgår i afsnittene nedenfor har både Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Kom-
missionen i flere tidligere afgørelser vurderet, at detailsalg af byggematerialer kan segmente-
res efter kundetype, dvs. professionelle kunder og private kunder. Det er endvidere blevet 
overvejet, om markedet kan segmenteres yderligere efter produktgrupper. Den endelige mar-
kedsafgrænsning er dog er holdt åben, da det ikke har været nødvendigt at tage endelig stilling 
hertil i de tidligere sager.

149. Styrelsen vil derfor i det følgende vurdere, om produktmarkedet kan segmenteres på bag-
grund af kundetype i henholdsvis et segment for detailsalg af byggematerialer til professio-
nelle kunder og private kunder, og om produktmarkedet kan segmenteres på baggrund af pro-
duktgrupper.

5.1.3.1.1 Segmentering	på	kundetype	–	henholdsvis	professionelle	kunder	og	pri-
vate	kunder	

150. STARK og Jens Schultz sælger begge byggematerialer til professionelle kunder og private kun-
der. I STARK’s butikker på Fyn udgør salget til professionelle kunder [xxx] pct., mens salget til 

private kunder udgør [xxx] pct.69 I Jens Schultz’ butikker udgør salget til professionelle kunder 
[xxx] pct., mens salget til registrerede private kunder udgør [xxx] pct., og kontantsalg udgør 

[xxx] pct., jf. beskrivelserne i afsnit 4.2.1 og 4.2.2 ovenfor.70 Målt på omsætning har begge par-
ter deres primære fokus på salg til professionelle kunder. Dette bekræftes af STARK, som har 
oplyst, at STARK hovedsageligt fokuserer på betjening af professionelle kunder i form af små 

og mellemstore virksomheder. 71

151. Den typiske professionelle kunde hos parterne er en virksomhed beskæftiget i bygge- og an-
lægsbranchen. [50-60] pct. af respondenterne i styrelsens markedsundersøgelse blandt pro-

fessionelle kunder er virksomheder beskæftiget i bygge- og anlægsbranchen72, og deres ind-
køb udgjorde [80-90] pct. af de i undersøgelsen deltagende professionelle kunders indkøb i 
parternes butikker i 2019.

152. Private kunder er typisk kunder, der køber byggematerialer i forbindelse med et gør-det-selv-
projekt.

153. Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i flere tidligere afgørelser vurde-
ret, at detailsalg af byggematerialer kan segmenteres efter kundetype73, dvs. professionelle 
kunder og private kunder.

154. Kommissionen har i sin tidligere praksis fået bekræftet i markedsundersøgelser, at salg til 

henholdsvis professionelle og private kunder udgør to separate produktmarkeder.74 Segmen-
teringen blev særligt fundet relevant, idet ikke alle respondenter fandt, at byggemarkeder med 
salg til private kunder kunne tilbyde services, der tilgodeser de professionelle kunders behov.

__________________ 

69 Jf. parternes fusionsanmeldelse, bilag 7.  
70 Jens Schultz skønner, at størstedelen af kontantsalg sker til private. Det er herefter i opgørelser af Jens Schultz salg til 

privatkunder antaget, at kontantsalget er til private. 
71 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 1. 
72 Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, spørgsmål 1b. 
73 Kommissionens afgørelse af 24. maj 2016 i sag M.7910, Kesko/Onninen samt Kommissionens afgørelse af 20. august 

2015 i sag M.7703, Pontmeyer/DBS. Jf. bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. april 2012, Godken-

delse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgø-
relse af 28. januar 2014, Godkendelse af Davidsens Tømmerhandel A/S’ overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S. 

74 Jf. Kommissionens afgørelse af 24. maj 2016 i sag M.7910, KESKO / ONNINEN, punkt 21, samt Kommissionens afgø-
relse af 20. august 2015 i sag M.7703, Pontmeyer/DBS, punkt 11. 
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155. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i sin tidligere praksis anført, at der er forskel på de 
ydelser, som henholdsvis private kunder og professionelle kunder efterspørger, ligesom der er 

forskel på de ydelser, som de to kundegrupper tilbydes.75 Det fremgår af praksis, at trælaster76

primært sælger til professionelle kunder som fx håndværkere og større virksomheder og til-
byder en række supplerende ydelser til disse kunder. Byggemarkeder sælger mere standardi-

serede produkter og tilbyder ikke så mange ekstra ydelser til deres gør-det-selv kunder.77

156. Der er herudover i praksis set eksempler på, at trælaster og byggemarkeder har separate afde-

linger for henholdsvis professionelle og private kunder.78

157. For så vidt angår efterspørgselssubstitution, har styrelsen tidligere anført, at professionelle 
kunder typisk efterspørger særlige tillægsydelser (herunder kreditfaciliteter, ekspertrådgiv-
ning og logistik) i forbindelse med køb af byggematerialer, og at disse tillægsydelser ikke i 
samme omfang stilles til rådighed for private kunder. Herudover indgår professionelle kunder 
typisk samhandelsaftaler med deres byggemarkeder og opnår andre samhandelsvilkår, herun-

der priser, end private kunder kan opnå ved deres indkøb af byggematerialer.79

158. For så vidt angår udbudssubstitution har styrelsen tidligere vurderet, at der er en vis grad af 
udbudssubstitution, idet byggemarkeders salg til private kunder og professionelle kunder ofte 
allerede er lokaliseret i de samme bygninger, selvom de kan være placeret i forskellige afdelin-
ger heri. Det vurderes dog samtidig, at et byggemarked med salg til private kunder ville skulle 
tilpasse sine ydelser samt udbygge visse lagerfaciliteter og logistikfunktioner for at kunne 

rette sit salg mod professionelle kunder.80

159. Parterne vurderer, at der ikke er grundlag for at sondre mellem detailsalg af byggematerialer 

til forskellige kundegrupper.81 Parterne anfører i den sammenhæng bl.a., at uagtet at der be-
står forskelle i handelsmønstre, efterspurgte services og vilkår knyttet til samhandlen, herun-

der konto og kreditgivning, er både hovedprodukterne82 og priserne hovedsageligt ens.83

160. Det er dog parternes erfaring, at professionelle kunder i større omfang efterspørger services i 
forhold til bl.a. tilbudsgivning, kredit- og kontoordninger, logistikstyring samt har behov for 
ekstra serviceydelser i forbindelse med købet.84 Det stiller krav til byggemarkedets fleksibili-

tet og kendskab til de professionelle kunders individuelle behov.85 Dertil kommer, at parterne 
oplever, at professionelle kunder generelt foretager markant større og flere køb end private 

kunder.86   

__________________ 

75 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 28. januar 2014, Godkendelse af Davidsens Tømmerhandel A/S’ 

overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S, side 3. 
76 Jf. punkt 55 anvender styrelsen betegnelsen ”byggemarkeder” for både trælaster og byggemarkeder. 
77 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 28. januar 2014, Godkendelse af Davidsens Tømmerhandel A/S’ 

overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S, side 3. 
78 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 28. januar 2014, Godkendelse af Davidsens Tømmerhandel A/S’ 

overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S, side 3. 
79 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 28. januar 2014, Godkendelse af Davidsens Tømmerhandel A/S’ 

overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S, side 3 og side 4. 
80 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 28. januar 2014, Godkendelse af Davidsens Tømmerhandel A/S’ 

overtagelse af Vejen Trælasthandel, side 4. 
81 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 233. 
82 Med hovedprodukter menes de fysiske produkter i byggemarkederne, eksempelvis trælister, fliser, værktøj osv. 
83 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 234.  
84 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 120 og 150. 
85 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 151. 
86 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 149. 
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161. Parterne har anført, at private kunder i højere grad end professionelle kunder efterspørger 
produkter, der ikke er egentlige byggematerialer, herunder eksempelvis havemøbler og bolig-
indretning. De private kunder efterspørger endvidere åbningstider uden for normal arbejds-

tid.87

Styrelsens vurdering

162. Indledningsvist bemærkes det, at både professionelle kunder og private kunder som udgangs-
punkt møder de samme aktuelle udsalgspriser på byggematerialer i byggemarkederne. Dog er 
der mulighed for, at især professionelle kunder kan opnå særlige favorable rabatter og vilkår 
afhængigt af indkøbets størrelse, hvorfor der ud fra et konkurrencemæssigt perspektiv kan 
være forskel i den måde konkurrencen udspiller sig for de to segmenter.

163. Ifølge Kommissionen kan en særskilt kundekategori udgøre et snævrere relevant produktmar-
ked, når der anvendes forskellige priser over for de forskellige kategorier af kunder. Dette vil 
normalt være tilfældet, når følgende to betingelser er opfyldt: a) det skal klart kunne afgøres, 
hvilken gruppe en enkelt kunde tilhører på det tidspunkt, hvor de pågældende produkter sæl-
ges til kunden, og b) handel mellem kunderne eller arbitrage gennem tredjemand må ikke 

være mulig.88

164. Hvad angår den første betingelse, har STARK oplyst, at der [xxx].

165. [xxx].89 90 91

166. Jens Schultz har oplyst, at [xxx].92

167. Private kunder har dermed, grundet deres væsentlige mindre indkøbsvolumen, generelt ikke 
mulighed for at indgå de aftaler og opnå de rabatter og vilkår, som aftalerne til de professio-
nelle kunder giver mulighed for. Ifølge STARK’s oplysninger er private kunder i væsentlig 
større grad tilmeldt ordningen STARK SelvByg, hvor kunden eksempelvis kan få 10 pct. rabat 
på udvalgte varer. Private kunder udgør således [xxx] pct. af alle kunder tilmeldt STARK Selv-

byg.93

168. Det er styrelsens vurdering, at det i langt størstedelen af handlerne kan afgøres af byggemar-
kederne, hvilken gruppe kunden tilhører, baseret på, hvorvidt kunden har et cvr-nummer, og 
dermed er en professionel kunde. Private kunder er typisk ikke i besiddelse af et cvr-nummer.

169. Hvad angår den anden betingelse, har professionelle kunder kun i mindre omfang mulighed 
for og incitament til at videresælge byggematerialer til private kunder, bl.a. som følge af, at 
styrelsen vurderer, at videresalg vil være besværligt, og at det for mange professionelle kun-
der falder uden for virksomhedernes aktiviteter og kompetencer. Endvidere vurderes rentabi-
liteten ved videresalg at være forholdsvis begrænset i lyset af forskellene i bruttoavancer, som

__________________ 

87 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 202. 
88 Jf. Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked, punkt 43. 
89 Jf. parternes svar af den 2. november 2020 af styrelsens spørgsmål den 2. november 2020, ”Indsigt i STARK_s priser 

og rabatter”.   
90 [xxx], jf. 89 ovenfor. [xxx], jf. parternes svar af den 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål den 21. december 2020, 

”Besvarelse af spørgsmål fra styrelsen XI (sendt til styrelsen 25. januar 2021)”, jf. bilagssamlingen. 
91 Jf. parternes svar af den 23. november 2020 af styrelsens spørgsmål den 16. november 2020, ”Antal kunder pr rabat-

trin 2019 og 2018 (20.11.2020) (fortrolig)”. 
92 Jf. parternes svar af den 23. november 2020 af styrelsens spørgsmål den 16. november 2020, ”Besvarelse af spørgs-

mål fra styrelsen VI (sendt 231120)”, side 4 og 5. 
93 Jf. parternes svar af den 23. november 2020 af styrelsens spørgsmål den 16. november 2020, ”Antal kunder pr rabat-

trin 2019 og 2018 (20.11.2020) (fortrolig)”. 
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parterne har oplyst for salg til henholdsvis professionelle og private kunder.94 Videresalg fra 
professionelle kunder ville således umiddelbart indebære etablering af et byggemarked til pri-
vate kunder, herunder med lagerbeholdning og udstilling af og rådgivning om byggemateria-
ler.

170. Således er det styrelsens vurdering, at Kommissionens betingelser, a) og b), er opfyldt, og sty-
relsen vil herefter foretage en vurdering af efterspørgselssubstitution og udbudssubstitution.

5.1.3.1.1.1 Efterspørgselssubstitution	–	segmentering	efter	kundetype	

171. Byggematerialer kan som udgangspunkt anvendes af både private kunder og professionelle 
kunder, og der er i vid udstrækning ikke forskel på de byggematerialer, som sælges til profes-
sionelle kunder og private kunder. Ifølge parterne er detailsalg af byggematerialer kendeteg-
net ved, at kunderne efterspørger et fuldt sortiment af forskellige byggematerialer. Private 
kunder efterspørger dog i tillæg hertil i højere grad produkter, der ikke er egentlige byggema-
terialer, brugsorienteret rådgivning, samt åbningstider, der ligger ud over normal arbejdstid, 
jf. 4.2.2 ovenfor.

172. For så vidt angår de produkter, som både de professionelle kunder og de private kunder efter-
spørger, kan der i mange tilfælde være større eller mindre forskelle i efterspørgselsmønstre, 
mængder, priser, vilkår m.m., afhængigt af, om varerne aftages af professionelle kunder eller 
private kunder.

173. Indledningsvist bemærkes det, at den gennemsnitlige omsætning til henholdsvis professio-
nelle kunder og private kunder med konto hos parterne, varierer markant. Eksempelvis viser 
tal fra STARK, at den samlede omsætning til professionelle kunder i gennemsnit var [xxx] kr. i 
2019, mens den samlede omsætning til private kunder i gennemsnit var [xxx] kr. i 2019, jf. Ta-

bel 5.1. For så vidt angår seneste salg95 i 2019, udgjorde salget i gennemsnit [xxx] kr. til profes-
sionelle kunder og [xxx] kr. til private kunder, jf. Tabel 5.1. Der er således både markante for-
skelle i den gennemsnitlige omsætning til henholdsvis professionelle kunder og private kun-
der i 2019 og i forbindelse med seneste salg til kunder i de to kundegrupper i 2019.

Tabel 5.1 Gennemsnit	af	samlet	omsætning	og	seneste	salg	til	henholdsvis	professionelle	
kunder	og	private	kunder	i	STARK	i	2019	

Gennemsnit af seneste salg i 2019 (kr.) Gennemsnit af samlet omsætning i 2019 (kr.)

Private kunder [xxx] [xxx]

Professionelle kunder [xxx] [xxx]
	

__________________ 

94 STARK’s bruttoavancer ved salg til professionelle kunder henholdsvis private kunder var [xxx] pct. og [xxx] pct. i 
2019. Jens Schultz’ bruttoavancer ved salg til professionelle kunder henholdsvis private kunder var [xxx] pct. og 
[xxx] pct. i 2019. Styrelsen har beregnet bruttoavancerne på baggrund af oplysninger om parternes omsætning og 
marginale omkostninger sendt til styrelsen den 3. og 4. november 2020, jf. Tabel 7.1.  

95 STARK kan have haft flere salg til den samme kunde i 2019. Seneste salg er STARK’s seneste salg til den specifikke 
kunde i 2019. Samlet omsætning er STARK’s samlede salg til den specifikke kunde i 2019.   
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Anm.: Gennemsnittene er beregnet på baggrund registreret salg, dvs. hvor parterne med sikkerhed har været i stand til at af-
gøre, om salget er sket til professionelle kunder eller private kunder. Salg, hvor der er sket kontant betaling, og det dermed ikke 
med sikkerhed kan afgøres om salget er sket til en professionel kunde eller privat kunde, indgår ikke i beregningen.

Kilde: Beregnet på baggrund af oplysninger i bilag 12 i parternes fusionsanmeldelse.

174. Ser man på private kunders og professionelle kunders mulighed for at opnå rabat, er der også 
markante forskelle i de rabatstørrelser, som de to kundetyper kan opnå. [xxx].96 [xxx].97 Pri-
vate kunder har typisk ikke mulighed for at opnå tilsvarende rabatter, [xxx]. Private kunder 
tilbydes dog andre medlemsfordele – eksempelvis 10 pct. rabat på et større antal varer, jf. 

punkt 167. [xxx].98 [xxx].99

175. En sammenligning af parternes gennemsnitlige priser på identiske produkter solgt til både 
private kunder og professionelle kunder viser, at der er prisforskelle på produkterne til de to 
kundegrupper. Eksempelvis viser en gennemgang af de gennemsnitlige priser på de 50 mest 
omsatte produkter100 til henholdsvis professionelle kunder og private kunder hos Jens Schultz, 
at gennemsnitsprisen på byggematerialer solgt til professionelle kunder i [xxx] ud af [xxx] til-
fælde var lavere end gennemsnitsprisen på byggematerialer solgt private kunder. Kun i [xxx] 
tilfælde, [xxx], var gennemsnitsprisen på byggematerialer lavere for de private kunder, hvilket 

ifølge Jens Schultz skyldes, at [xxx].101 I gennemsnit var prisen på de [xxx] produkter [xxx] pct. 
højere for de private kunder.

176. En gennemgang af de gennemsnitlige priser på de 50 mest omsatte produkter102 til henholds-
vis professionelle kunder og private kunder hos STARK viser, at gennemsnitsprisen på bygge-
materialer solgt til professionelle kunder i [xxx] ud af [xxx] tilfælde var lavere end gennem-
snitsprisen på byggematerialer solgt til private kunder. Kun i [xxx] tilfælde, var gennemsnits-
prisen på byggematerialer lavere for private kunder, [xxx].103 I gennemsnit var prisen på de 
[xxx] produkter [xxx] pct. højere for de private kunder.

177. En sammenligning af parternes bruttoavancer ved salg af byggematerialer til henholdsvis pro-
fessionelle kunder og private kunder understøtter ligeledes, at der er forskelle i priserne på 
byggematerialer til de to kundesegmenter. Eksempelvis viser en opgørelse af parternes brut-
toavancer i 2019, at bruttoavancen for salg til private kunder var henholdsvis [xxx] pct. point 
og [xxx] pct. point højere end bruttoavancen ved salg til professionelle kunder hos STARK og 
Jens Schultz, jf. Tabel 5.2.

__________________ 

96 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 296. 
97 Jf. parternes fusionsanmeldelse, bilag 18. 
98 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 303. 
99 Jf. parternes svar af den 23. november 2020 af styrelsens spørgsmål den 16. november 2020, ”Besvarelse af spørgs-

mål fra styrelsen VI (sendt 231120)”, side 4 og 5. 
100 Af de 50 mest omsatte produkter til hvert kundesegment, fremgår [xxx] produkter på begge lister over de 50 mest 

omsatte produkter til henholdsvis professionelle kunder og private kunder hos Jens Schultz.  
101 Jf. parternes svar af den 4. december 2020 på styrelsens spørgsmål af den 1. december 2020, ”Besvarelse af spørgs-

mål fra styrelsen VIII (alle spm ekskl. spm 8) (sendt til KFST den 04122020)”, side 11. 
102 Af de 50 mest omsatte produkter til hvert kundesegment, fremgår [xxx] produkter på begge lister over de 50 mest 

omsatte produkter til henholdsvis professionelle kunder og private kunder hos STARK på landsplan.  
103 Jf. parternes svar af den 4. december 2020 på styrelsens spørgsmål af den 1. december 2020, ”Besvarelse af spørgs-

mål fra styrelsen VIII (alle spm ekskl. spm 8) (sendt til KFST den 04122020)”, side 10. 



 IDE 33 5.  VURDERINGEN

Tabel 5.2 Parternes	bruttoavancer	ved	salg	af	byggematerialer	til	professionelle	kunder	
og	private	kunder	

Salg til professionelle kunder (pct.) Salg til private kunder (pct.)

Bruttoavance i  TARK [xxx] [xxx]

Bruttoavance i Jens  chultz [xxx] [xxx]

	

Note: Bruttoavancer er beregnet for henholdsvis alle STARK’s byggemarkeder og alle Jens Schultz’ byggemarkeder.

Kilde: Styrelsen har beregnet bruttoavancerne på baggrund af oplysninger om parternes omsætning og marginale omkostninger 

sendt til styrelsen den 3. og 4. november 2020, jf. Tabel 7.1.

178. Ovenstående viser, at slutpriserne og avancerne typisk er lavere ved salg af byggematerialer 
til professionelle kunder end til private kunder, hvilket kan indikere, at konkurrencevilkårene 
er forskellige for salg af byggematerialer til de to kundegrupper.

179. Forskellene i konkurrencevilkårene understøttes ligeledes af diversion ratios fra parterne til 
andre forhandlere af byggematerialer. Eksempelvis viser diversion ratios, at private kunder, 
der handler med konto i parternes byggemarkeder, i væsentlig større omfang anser bygge-
markeder som jem & fix og Silvan som alternativer end de professionelle kunder med konto 
hos parterne, som i større omfang anser byggemarkeder som Bygma og Davidsen som alterna-
tiver, jf. Tabel 5.3 og Tabel 5.4. Tabellerne er baseret på styrelsens markedsundersøgelser 
blandt professionelle og private kunder i STARK’s byggemarkeder i Faaborg og Svendborg og 
Jens Schultz' byggemarkeder i Svendborg, Marstal og Rudkøbing.

Tabel 5.3 Diversion	ratios	for	STARK’s	kunder	

Professionelle kunder (pct.) Private kunder (pct.)

Diversion til: Vægtet Uvægtet Vægtet Uvægtet

Jens  chultz [20-30] [30-40] [50-60] [30-40]

Bygma [30-40] [20-30] [5-10] [5-10]

Davidsen1 [30-40] [10-20] [5-10] [0-5]

Anden XL-BYG end Jens 
 chultz

[0-5] [0-5] [-] [-]

jem & fix / Harald Nyborg* [0-5] [10-20] [10-20] [20-30]

 ilvan [0-5] [0-5] [5-10] [10-20]

Bauhaus [0-5] [0-5] [0-5] [0-5]

Andet [0-5] [0-5] [0-5] [0-5]

Øvrige svarmuligheder [0-5] [5-10] [5-10] [5-10]

Antal respondenter 629 1.532
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Note: Vægtet efter respondentens samlede indkøb hos den relevant part i 2019. Antallet af respondenter er opgjort, som antal-
let af svar, som er brugt til at beregne diversion ratios. Da respondenterne både har svaret for køb over og under 3.000 kr. ekskl. 
moms, og hvert svar tæller med, kan den samme respondent indgå som to besvarelser. Antallet er opgjort ekskl. ”ved ikke”-be-
svarelser.

Note: STARK’s private kunder, hvor seneste køb var over 2.500 kr. (inkl. moms), har haft mulighed for at svare ”webshop”, men 
ikke ”specialforhandler” og ”andre XL-BYG (end Jens Schultz)”. STARK’s private kunder, hvor seneste køb var under 2.500 kr. 
(inkl. moms), har haft mulighed for at svare specialforhandler”, men ikke ”webshop” og ”andre XL-BYG (end Jens Schultz).		

Note: I styrelsens markedsundersøgelser var svarmuligheden ”Davidsen/Optimera” pga. Davidsens opkøb af Optimera i 2019.

Anm.: For beregningsmetode se bilag 7.1. ”Ved ikke”-besvarelser er fjernet. Samlet udgjorde ”ved ikke”-besvarelser [5-10] pct. 
af de vægtede og [10-20] pct. af de uvægtede besvarelser for professionelle kunder. Samlet udgjorde ”ved ikke”-besvarelser [0-
5] pct. af de vægtede og [0-5] pct. af de uvægtede besvarelser for private kunder.

Anm.:	Styrelsen er opmærksom på, at der i styrelsens markedsundersøgelse blandt private kunder har manglet en svarmulig-
hed, andre XL-BYG (end Jens Schultz), vedrørende diversion ratios fra STARK til øvrige aktører. Den manglende svarmulighed er 
dog alene relevant for diversion ratios fra STARK, og respondenterne i undersøgelsen har haft mulighed for at vælge ”andet”.

* Harald Nyborg og jem & fix ejes af Harald Nyborg A/S 

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på styrelsens markedsundersøgelser blandt parternes professionelle kunder og blandt private 

kunder.

Tabel 5.4 Diversion	ratios	for	Jens	Schultz’	kunder	

Professionelle kunder (pct.) Private kunder (pct.)

Diversion til: Vægtet Uvægtet Vægtet Uvægtet

 TARK [20-30] [30-40] [20-30] [20-30]

Bygma [10-20] [10-20] [5-10] [5-10]

Davidsen [20-30] [10-20] [10-20] [5-10]

Andre XL-BYG end Jens  chultz [0-5] [5-10] [5-10] [0-5]

jem & fix / Harald Nyborg* [0-5] [10-20] [20-30] [20-30]

 ilvan [0-5] [5-10] [10-20] [10-20]

Bauhaus [0-5] [0-5] [0-5] [0-5]

Andet [20-30] [0-5] [5-10] [5-10]

Øvrige svarmuligheder [0-5] [5-10] [10-20] [5-10]

Antal respondenter 765 2.029
	

	

Note: Vægtet efter respondentens samlede indkøb hos den relevant part i 2019. Antallet af respondenter er opgjort, som antal-
let af svar, som er brugt til at beregne diversion ratios. Da respondenterne både har svaret for køb over og under 3.000 kr., og 
hvert svar tæller med, kan den samme respondent indgå som to besvarelser. Antallet er opgjort ekskl. ”ved ikke”-besvarelser.

Note: Jens Schultz’ private kunder har haft mulighed for at svare ”specialforhandler”, men ikke ”webshop” for køb over og under 
2.500 kr. (inkl. moms).

Anm.: For beregningsmetode se bilag 7.1. ”Ved ikke”-besvarelser er fjernet. Samlet udgjorde ”ved ikke”-besvarelser [5-10] pct. 
af de vægtede og [10-20] pct. af de uvægtede besvarelser for professionelle kunder. Samlet udgjorde ”ved ikke”-besvarelser [10-
20] pct. af de vægtede og [10-20] pct. af de uvægtede besvarelser for private kunder.

*	Harald Nyborg og jem & fix ejes af Harald Nyborg A/S 

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på styrelsens markedsundersøgelser blandt parternes professionelle kunder og blandt private 

kunder.
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180. Styrelsens undersøgelse blandt konkurrenter104 viser endvidere, at der er stor forskel på, hvor 
stor en andel af salget til hver af de to kundegrupper, der bliver leveret fra byggemarked eller 
producent, eller som kunden selv afhenter. Eksempelvis skønner konkurrenterne, at salg med 
levering udgør [60-70] pct. af salget til professionelle kunder, mens salg med levering udgør 
[40-50] pct. af salget til private kunder, jf. Tabel 5.5. Resten af salget bliver afhentet af kunden, 
hvilket således i gennemsnit udgør [30-40] pct. af salget til professionelle kunder, mens pri-
vate kunders selvafhentning i gennemsnit udgør [50-60] pct. af salget til private kunder, jf. Ta-
bel 5.5.

Tabel 5.5 Andel	af	omsætning	fra	salg	til	hhv.	professionelle	kunder	og	private	kunder,	
der	leveres	direkte	fra	producent,	leveres	fra	byggemarked	eller	afhentes	i	butik.	

Leveret direkte fra 

producent (men be-

stilt hos trælast/byg-

gemarked) (pct.)

Leveret fra egne 

trælast/byggemar-

keder) (pct.)

Selvafhent-

ning (pct.)

I alt 

(pct.)

Professionelle kunder - andel af omsætning [20-30] [40-50] [30-40] 100

Private kunder - andel af omsætning [5-10] [30-40] [50-60] 100
	

	

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter.

181. Forskellen i indkøbsadfærden kan bl.a. hænge sammen med, at professionelle kunder oftere 
køber større mængder af byggematerialer, jf. også nedenfor, og at visse byggematerialer ikke 
lagerføres eller alene i begrænset omfang lagerføres af byggemarkedet og derfor leveres di-
rekte fra producenten, hvorfor selvafhentning er væsentlig mindre anvendt. Parterne oplever, 
at tidsforbrug forbundet med indkøb i byggemarkederne for private kunder betyder mindre, 
og at indkøbsprocessen for mange private kunder opfattes som en oplevelse, der gerne må 

tage tid og medføre en længere udflugt for kunden.105 Det er parternes opfattelse, at professio-
nelle kunder i højere grad konkurrenceudsætter deres indkøb ved at indhente tilbud fra flere 

byggemarkeder, og hvor størstedelen af det konkurrenceudsatte indkøb leveres.106

182. Styrelsens markedsundersøgelser viser endvidere, at der er forskel på brugen af konto- og 
kreditfaciliteter mellem de to kundegrupper. Eksempelvis viser markedsundersøgelserne, at 
professionelle kunder i gennemsnit har konti hos [xxx] byggemarkeder.107 Ses der alene på 

professionelle kunder beskæftiget inden for bygge- og anlægsbranchen,108 stiger antallet af

__________________ 

104 Parternes andele af leveret salg og afhentet salg er ikke inkluderet i opgørelsen. [xxx], idet [xxx] pct. af STARK’s salg 
fra byggemarkeder beliggende på Fyn og omegn leveres til professionelle kunder, og [xxx] pct. af Jens Schultz’ salg til 
professionelle kunder leveres, jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 154.  

105 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 212. 
106 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 152. 
107 Respondenterne har haft mulighed for at svare ”Jens Schultz” og XL-BYG til spørgsmålet. Respondenter, der har 

konto hos Jens Schultz, har derfor haft mulighed for at angive både Jens Schultz og XL-BYG, hvorfor opgørelsen af det 
gennemsnitlige antal byggemarkeder, hvor kunderne har konto, kan være overvurderet. Fraregnes respondenter, 
der har svaret XL-BYG, har de professionelle kunder i gennemsnit konti hos [xxx] byggemarkeder og/eller trælaster. 
Professionelle kunder har derfor, trods en eventuel fraregning af de respondenter der har svaret XL-BYG, stadig i 
gennemsnit konto hos flere byggemarkeder end de private kunder.  

108 Kunder tilknyttet branchen ”Bygge og anlægsvirksomhed” udgør ca. 50 pct. af respondenterne i undersøgelsen, jf. 
punkt 151. Kunder tilhørende denne branche vurderes at udgøre en vigtig kundegruppe for parterne, idet virksom-
heder i bygge- og anlægsbranchen i højere grad anvender byggematerialer i deres virksomhed og derfor foretager 
større og hyppigere indkøb af byggematerialer sammenlignet med andre kunder i segmentet ”professionelle kun-
der”. 
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kundekonti i gennemsnit til [xxx] byggemarkeder. Markedsundersøgelserne viser endvidere, 

at private kunder i gennemsnit har konti hos [xxx] byggemarkeder.109 Dertil kommer, at det 
faktiske gennemsnit over kundekonti for private kunder forventeligt vil være lavere end [xxx] 
da mange private kunder vurderes at købe byggematerialer uden konto, hvilket ikke er afspej-

let i markedsundersøgelsen.110

183. Ifølge STARK er muligheden for at opnå konto og kredit hos byggemarkederne i mange til-
fælde en vigtig faktor for de professionelle kunder. STARK har over for styrelsen oplyst, at:

” [d]e professionelle kunder har som regel konto flere steder med rabat- og kreditaftaler 

og bruger derfor 2-3 forskellige leverandører. […] De professionelle kunder får kredit 

hos trælasterne, og de professionelle kunder har typisk behov for at have kredit i flere 

trælaster.”
111

184. De professionelle kunders større efterspørgsel efter konto- og kreditfaciliteter kan hænge 
sammen med, at professionelle kunder hyppigere foretager indkøb i byggemarkeder end pri-
vate kunder. Kontofaciliteter kan bidrage til at lette indkøbsprocessen for professionelle kun-
der, hvor flere ansatte kan have behov for at købe byggematerialer til forskellige projekter, li-
gesom rabatter lettere kan beregnes, når kundens samlede køb fremgår af en konto. Endelig 
kan kreditfaciliteter øge de professionelle kunders mulighed for at rejse kapital i forbindelse 
med byggeprojekter. Det kan være relevant, hvis kunden, fx en håndværker, først modtager 
endelig betaling fra forbrugeren ved leverance af byggeprojektet.

185. Ovenstående viser, at der er forskel i de tillægsydelser, herunder fx leveringsmuligheder og 
brugen af konto- og kreditfaciliteter, som efterspørges af de to kundegrupper.

186. Selvom visse byggematerialer kan have ensartede egenskaber for både professionelle kunder 
og private kunder, og der dermed kan være en vis funktionel substituerbarhed på selve pro-
duktet, er det styrelsens vurdering, at de supplerende ydelser, som fx rabatter, mulighed for 
levering og brug af konto- og kreditfaciliteter, betyder, at der er begrænset efterspørgselssub-
stitution mellem de to kundesegmenter. Eksempelvis vil private kunder typisk være afskåret 
fra at opnå større og flere rabatter fordi rabatterne forudsætter et markant større indkøb af 
byggematerialer, end private kunder generelt foretager. De professionelle kunder vil sandsyn-
ligvis heller ikke skifte til at købe som private kunder, bl.a. fordi slutpriserne for de private 
kunder typisk er højere, og fordi muligheden for at få kredit i byggemarkedet kan være afgø-
rende for de professionelle kunder. Dertil kommer, at hovedparten af de professionelle kun-
der ikke finder byggemarkeder målrettet det private segment som attraktive alternativer målt 
på diversion ratios, jf. Tabel 5.3 og Tabel 5.4.

5.1.3.1.1.2 Udbudssubstitution	

187. For så vidt angår udbudssubstitution er det undersøgt, om byggemarkeder, der kun tilbyder 
salg af byggematerialer til professionelle kunder henholdsvis private kunder, på kort sigt vil 
kunne omstille deres forretning til at tilbyde salg af byggematerialer til private kunder hen-
holdsvis professionelle kunder.

188. Styrelsens undersøgelse blandt konkurrenter viser, at 22 byggemarkeder, svarende til 92 pct. 
af respondenterne i styrelsens undersøgelse, har svaret, at de har salg af byggematerialer til

__________________ 

109 Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt private kunder, spørgsmål 2. 
110 STARK skønner eksempelvis, at [xxx] pct. af deres kontantsalg sker til private kunder, jf. præsentation ”Fionia_ An-

modning_om_levering_af_finansielle_data_(sendt031120)” udarbejdet af STARK modtaget af styrelsen den 3. novem-
ber 2020. 

111 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens referat af styrelsens møde med STARK, den 6. oktober 2020.  
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både private kunder og professionelle kunder, ét byggemarked, svarende til 4 pct., har svaret, 
at byggemarked kun har salg til private kunder og ét byggemarked, svarende til 4 pct., har sva-

ret, at byggemarked kun har salg til professionelle kunder.112 Det fremgår dermed, at langt 
størstedelen af byggemarkederne har salg af byggematerialer til både professionelle kunder 
og private kunder.

189. Selvom mange byggemarkeder har salg af byggematerialer til begge kundetyper, har de fleste 
byggemarkeder fokus på salg af byggematerialer til én af kundetyperne. Eksempelvis har seks 
byggemarkeder, som har salg til begge kundegrupper, oplyst, at salget til private kunder udgør 
mere end 70 pct. af omsætningen, mens ni byggemarkeder, som har salg til begge kundegrup-
per, har oplyst, at salget til professionelle kunder udgør mere end 70 pct. af omsætningen, jf. 
Tabel 5.6. 10 byggemarkeder med salg til begge kundegrupper har oplyst, at salget til hverken 
professionelle kunder eller private kunder overstiger 70 pct. af den samlede omsætning.

Tabel 5.6 Fordeling	af	omsætningen	til	henholdsvis	professionelle	og	private	kunder	

Antal

Antal byggemarkeder, hvor mere end 70 % af omsætningen vedrører salg til private kunder 6

Antal byggemarkeder, hvor mere end 70 % af omsætningen vedrører salg til professionelle kunder 9

Antal byggemarkeder, hvor andelen af omsætningen til henholdsvis professionelle kunder eller private 
kunder ikke overstiger 70 % af den samlede omsætning

10

Antal byggemarkeder, hvor 100 % af omsætningen vedrører salg til private kunder 1

Antal byggemarkeder, hvor 100 % af omsætningen vedrører salg til professionelle kunder 1

I alt 27
	

	

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter, parternes fusionsanmeldelse og oplysninger indhentet særskilt fra byg-

gemarkeder.

190. Selvom de enkelte byggemarkedskæder kan have et generelt fokus på salg til enten professio-
nelle kunder eller private kunder, kan der være forskelle på, hvor de enkelte butikker i kæ-
derne retter fokus hen. Oplysninger for Jens Schultz viser, at der på butiksniveau er forskel på 
de enkelte butikkers salg til henholdsvis private kunder og professionelle kunder. Eksempel-
vis udgør omsætningen til private kunder [xxx] pct. af omsætningen i Jens Schultz’ byggemar-
ked på Nyborgvej i Svendborg, mens omsætningen til private kunder udgør [xxx] pct. af om-
sætningen i Jens Schultz’ byggemarked på Odensevej i Svendborg.113, 114 Der kan derfor for de 
enkelte kæder være store forskelle på, om de enkelte butikker primært har fokus på salg til 
private kunder eller professionelle kunder.

191. Selvom hovedparten af byggemarkederne har salg til begge kundegrupper, viser styrelsens 
undersøgelse blandt konkurrenterne, at der forskel i konkurrenceintensiteten for så vidt an-
går en række faktorer, herunder konkurrence på pris og tilgængelighed. Konkurrenterne har

__________________ 

112 Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter, spørgsmål 5. 
113 Styrelsens egne beregninger på baggrund af parternes fusionsanmeldelse, bilag 13.  
114 Beregningerne er foretaget med udgangspunkt i den del af omsætningen, som kan henføres som salg til enten pri-

vate kunder eller professionelle kunder. Parterne har oplyst, at det for en mindre del af omsætningen ikke er muligt 
at afgøre om salget er sket til professionelle kunder eller private kunder. 
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for alle parametre, pris, tilgængelighed, varelager, kompetencer, leveringstider og logistik ser-

vices vurderet, at parametrene er mere væsentlige ved salg til professionelle kunder end ved 
salg til private kunder, jf. Figur 5.1. Det indikerer dermed, at der kan være forskel i konkurren-
ceintensiteten, og at de enkelte byggemarkeder opfatter konkurrencen ved salg til professio-
nelle kunder som mere intens. Dog viser figuren også, at parametrene generelt er vurderet 
som væsentlige eller meget væsentlige i konkurrencen uanset hvilken kundegruppe, der sæl-
ges til.

Figur 5.1 Væsentligheden	af	visse	konkurrenceparametre	ved	salg	til	professionelle	
kunder	og	private	kunder	

	

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter, spørgsmål 9 og 10.
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192. Byggemarkeder, som i dag kun tilbyder salg af byggematerialer til professionelle kunder, og 
som ønsker at udvide forretningen med salg af byggematerialer til private kunder, vil sand-
synligvis skulle afholde en række omkostninger for at tilpasse forretningen til salg til private 
kunder.

193. Det skyldes bl.a., at private kunder i højere grad efterspørger mulighed for inspiration og råd-
givning samt fremvisning af byggematerialerne i forbindelse med et køb, jf. afsnit 4.2.2. Dertil 
kommer, at private kunder også i større grad efterspørger andre produkter, som ikke er 
egentlige byggematerialer, herunder fx haveredskaber, grill og boligindretning, og ofte køber 
byggematerialer uden for almindelig arbejdstid. For at betjene private kunder bedst muligt, vil 
byggemarkedet således fx skulle indrette forretningen med flere udstillingsmodeller, åbnings-
tider uden for almindelig arbejdstid og ansætte eller omskole salgspersonale til at give brugs-
orienteret rådgivning. Denne forretningsform adskiller sig på visse punkter fra salg til profes-
sionelle kunder, jf. nedenfor.

194. Byggemarkeder, der i dag kun tilbyder salg af byggematerialer til private kunder, og som øn-
sker at udvide forretningen med salg af byggematerialer til professionelle kunder, vil sandsyn-
ligvis også skulle afholde en række omkostninger for at tilpasse og markedsføre forretningen 
til salg til professionelle kunder. Det skyldes, at de professionelle kunder typisk efterspørger 
et bredere sortiment af egentlige byggematerialer, en større volumen og i højere grad salg 
med levering, jf. afsnit 5.1.3.1.1. Det stiller bl.a. særlige krav til byggemarkedernes logistiksty-
ring, emballering, levering og butiksnet for at holde transportomkostningerne og dermed den 
samlede pris nede. Endelig kræver det andre personalemæssige kompetencer at rådgive pro-
fessionelle kunder, der i mindre grad efterspørger brugsorienteret rådgivning, og i større grad 
efterspørger rådgivning inden for mulige produktkombinationer, kvalitet, byggetekniske krav 
og planlægning af leveringer, så kunden kan planlægge byggearbejdet optimalt. Rådgivning til 
professionelle kunder er mere teknisk krævende, idet professionelle kunders kendskab til 

produkterne er mærkbart højere og mere detaljeret end private kunders kendskab.115

195. Selvom byggemarkeder, der alene er specialiserede i at sælge byggematerialer til enten pro-
fessionelle kunder eller private kunder, må indstille sig på at skulle afholde en række omkost-
ninger i forbindelse med en udvidelse og markedsføring af forretningen til at omfatte salg til 
det andet kundesegment, er det styrelsens vurdering, at byggemarkederne til en vis grad vil 
være i stand til at omstille deres forretninger til at omfatte salg til det andet kundesegment. 
Det skyldes bl.a. at byggemarkederne i forvejen forhandler en stor del af de produkter, som 

sælges til de to segmenter, og at salget ofte sker fra samme udsalgssted.116 Dertil kommer, at 
styrelsens undersøgelse viser, at langt størstedelen af byggemarkederne i forvejen sælger til 
begge kundetyper, jf. Tabel 5.6.

196. Styrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at der er en vis grad af udbudssubstitution 
mellem salg af byggematerialer til henholdsvis professionelle kunder og private kunder.

5.1.3.1.1.3 Delkonklusion	

197. Det er styrelsens vurdering, at der i overensstemmelse med praksis og særligt på grund af den 
begrænsede efterspørgselssubstitution kan afgrænses separate markeder for detailsalg af byg-
gematerialer til henholdsvis professionelle kunder og private kunder. Med hensyn til efter-
spørgselssubstitution vurderer styrelsen bl.a., at professionelle kunder ikke vil finde det at-
traktivt at købe byggematerialer som private kunder, bl.a. som følge af, at priserne på bygge-
materialer til private kunder generelt er højere end priserne på byggematerialer til professio-

__________________ 

115 Jf. parternes svar af den 4. december 2020 af styrelsens spørgsmål nr. 2 af den 1. december 2020. 
116 Enkelte byggemarkeder har dog indrettet deres udsalgssteder med afdelinger målrettet henholdsvis private kunder 

og professionelle kunder på samme adresse. 
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nelle kunder, og fordi professionelle kunder i større grad efterspørger kredit- og kontofacilite-
ter end private kunder og i større grad får leveret byggematerialer end private kunder. Om-
vendt er private kunder generelt afskåret fra at opnå de lave priser og rabatter, som de profes-
sionelle kunder opnår, og private kunder anser generelt en række forhandlere som alternati-
ver, som professionelle kunder ikke anser som alternative forhandlere.

198. Med hensyn til udbudssubstitution er det styrelsens vurdering, at der er en vis grad af ud-
budssubstitution. Det skyldes blandt andet, at mange byggemarkeder i forvejen sælger bygge-
materialer til de to segmenter, og at adgangsbarriererne generelt vurderes ikke at være væ-
sentlige for byggemarkeder, der i forvejen sælger byggematerialer til den ene kundegruppe.

199. Den endelige afgrænsning af produktmarkedet kan dog stå åben, idet fusionen ikke vil hæmme 
den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet segmenteres snævert til detailsalg 
af byggematerialer til henholdsvis professionelle kunder og private kunder eller bredt til et 
marked bestående af begge kundetyper.

200. Styrelsen vil i den efterfølgende vurdering tage udgangspunkt i separate markeder for detail-
salg af byggematerialer til henholdsvis professionelle kunder og private kunder.

5.1.3.1.2 Segmentering	på	baggrund	af	produktgrupper	

201. Begge parter udbyder et bredt sortiment af byggematerialer, herunder bl.a. følgende produkt-
grupper:

» Døre, vinduer, og trapper
» Fliser og klinker
» Gulve
» Isoleringsmateriale- og tætningsmaterialer
» Materiale til mur og fundament

» Kloak og brøndgods117

» Plader (spånplader, gipsplader, MDF-plader mv.)
» Søm, skruer og beslag
» Tagmaterialer
» Lister
» Træmaterialer

202. Udover deciderede byggematerialer, forhandler parterne også produktgrupper inden for 
værktøj, mindre maskiner samt arbejdstøj og sikkerhedsudstyr, ligesom indendørsmøbler, ha-

vemøbler samt grill og grilltilbehør også i mindre omfang forhandles.118 Produktgrupperne be-
nævnes i det følgende samlet som ”byggematerialer”.

203. Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i flere tidligere afgørelser overve-
jet, om detailsalg af byggematerialer kan segmenteres yderligere efter produktgrupper.119 Den 
endelige markedsafgrænsning er dog blevet holdt åben, da det ikke har været nødvendigt at 
tage endeligt stilling hertil i de konkrete sager.

__________________ 

117 Alene STARK har salg i denne kategori, jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 17 og 23. 
118 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 18. 
119 Eksempelvis Kommissionens afgørelse af 12. maj 2003 i sag M.3142, CVC/Danske Traelast, Kommissionens afgørelse 

af 11. august 2014 i sag M.7283, Kingfisher/MR Bricolage, samt Kommissionens afgørelse af 5. september 2019 i sag 
M.9406, Lone Star – STARK Group / Saint-Gobain BDD, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. april 
2012, Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel på Fyn,  
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204. Kommissionens markedsundersøgelser i tidligere praksis120 har bekræftet, at markederne for 
detailsalg af byggematerialer skal vurderes samlet fremfor baseret på segmenteringer efter 
produktgruppe. Det gælder både for salg til private og professionelle kunder. Markedsunder-
søgelserne har også indikeret, at forretningsmodellen for byggemarkeder er at have en bred 
portefølje af byggematerialer samt øvrige produktgrupper, som kan udbydes til slutkunderne 
til brug for forskellige typer af byggeprojekter, fremfor at fokusere på få grupper af byggema-

terialer.121

205. Kommissionen har i en afgørelse vurderet fusionens virkninger på plausible markeder for 
henholdsvis byggematerialer og installationsprodukter, da den ene part havde et særligt fokus 
på forskellige installationsprodukter, mens den anden part primært fokuserede på byggema-
terialer i bred forstand. Kommissionen tog dog ikke endeligt stilling til markedsafgrænsnin-

gen.122

206. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i tidligere praksis fået bekræftet i markedsundersø-

gelser,123 at der ikke er væsentlige forskelle på konkurrencevilkårene mellem de forskellige 
produktgrupper inden for detailsalg af byggematerialer og har derfor betragtet de forskellige 
produktgrupper inden for byggematerialer som én samlet produktgruppe.

207. Parterne gør gældende, at der er en ”basket of goods” tilgang på dette område, og at der derfor 
skal afgrænses ét samlet marked, da en sondring på produktniveau ikke er udtryk for konkur-

rencesituationen i markedet.124

208. Parterne anfører således, at markedet er karakteriseret ved, at kunderne efterspørger et fuldt 
sortiment af byggematerialer. Det gælder for både de professionelle og private kunder. Der er 
således ifølge parterne ingen af de større byggemarkeder, som har et udpræget fokus i retning 
af visse produktgrupper, idet konkurrenceevnen på markedet i høj grad afhænger af mulighe-

den for at kunne tilgodese kundernes samlede byggematerialebehov.125 :

”For så vidt angår en eventuel sondring mellem forskellige produkter, bemærker Par-

terne, som nævnt ovenfor, at Markedet for detailsalg af byggematerialer er karakteri-

seret ved, at kunderne efterspørger et fuldt sortiment af forskellige trælast- og bygge-

markedsprodukter. Konkurrencen mellem trælaster og byggemarkeder udspiller sig 

derfor med udgangspunkt i det fulde sortiment af produkter med henblik på at tilgodese 

kundernes samlede byggematerialebehov.”
126

209. Styrelsen finder det således relevant at undersøge, om markedet for detailsalg af byggemateri-
aler udgør et samlet marked vedrørende salg af alle produktgrupper inden for byggemateria-
ler, eller om alle eller visse produktgrupper udgør selvstændige produktmarkeder.

210. For så vidt angår efterspørgselssubstitution, er det styrelsens vurdering, at de forskellige pro-
duktgrupper, som nævnt ovenfor i punkt 201, der udbydes af byggemarkeder, har forskellige 
karakteristika og anvendelsesformål, hvilket indikerer, at der vil være en meget lav grad af ef-

__________________ 

120 Kommissionens afgørelse af 12. maj 2003 i sag M.3142, CVC/Danske Traelast, punkt 11-12. 
121 Kommissionens afgørelse af 5. september 2019 i sag M.9406, Lone Star – STARK Group / Saint-Gobain BDD, punkt. 

54. 
122 Kommissionens afgørelse af 24. maj 2016 i sag M.7910, Kesko/Onninen, punkt 21-22. 
123 Bl.a. jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. april 2012, Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tom-

merup Trælasthandel på Fyn, side 4. 
124 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 111. 
125 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 110. 
126 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 116. 
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terspørgselssubstitution mellem produktgrupperne. De forskellige kategorier af byggemateri-
aler har specifikke anvendelsesformål i forbindelse med et byggeprojekt. Selv inden for hver af 
de enkelte produktgrupper af byggematerialer, vil der som udgangspunkt være begrænset 
mulighed for at substituere ét produkt med et andet.

211. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at efterspørgselssubstitutionen mel-
lem de forskellige produktgrupper, og mellem de enkelte produkter inden for hver gruppe, er 
yderst begrænset.

212. Som det fremgår nedenfor af styrelsens markedsundersøgelse, relaterer kundernes efter-
spørgsel hos byggemarkederne sig imidlertid ikke alene til selve produkterne, men også til det 
brede udvalg og de tilhørende services i form af eksempelvis rådgivning og tilgængelighed. 
Disse services vedrører ikke de enkelte produkter som sådan, men de respektive kunders byg-
geprojekter som en helhed (professionelle entrepriser og privates ”gør-det-selv”-projekter).

213. Dette indikerer, at kunderne efterspørger en ”one-stop-shop”-løsning, hvor samtlige ydelser 
relateret til et byggeprojekt, både i form af de enkelte produkter og de tilhørende services til-
lægges vægt.

214. Styrelsens undersøgelse blandt professionelle kunder viser, at mere end 20 pct. af kunderne 
har angivet hver af følgende forhold, som de væsentligste årsager til, at de har handlet i par-
ternes byggemarkeder: i) Kort transporttid fra trælast/byggemarked til virksomheden, ii) 
Kort transporttid fra trælast/byggemarked til byggeplads, iii) God tilgængelighed (fysisk, tele-
fon, mail, åbningstider etc.), iv) Professionel rådgivning fra fagfolk og v) Varetilgængelighed, jf. 
Figur 5.2.

215. De professionelle kunder lægger således primært vægt på ”tilgængelighed”, herunder både for 
så vidt angår selve varens tilgængelighed i butikken, personalets tilgængelighed og rådgivning 
samt at varen er tilgængelig inden for en kort afstand fra kunden.
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Figur 5.2 Fordeling	af	professionelle	kunders	angivelse	af	de	væsentligste	årsager	til,	at	
de	har	handlet	i	parternes	byggemarkeder	(i	pct.)	

Note: Respondenterne har haft mulighed for at angive op til tre årsager, hvorfor summen kan opgøres til mere end 100 pct.

Anm.: Figuren er lavet ved at kombinere respondenternes svar på spørgsmål 19 (stillet til respondenter, der i 2019 og 2020 har 
haft mindst et køb for over 3.000 kr. ekskl. moms) og spørgsmål 31 (stillet til respondenter, der i 2019 og 2020 har haft mindst 
et køb for under 3.000 kr. ekskl. moms). Der er generelt overensstemmelse mellem væsentligheden af årsagerne i de to spørgs-
mål. Dog har kunder, der har købt for mere end 3.000 kr. tillagt ”Lave priser”, ”Professionel rådgivning fra fagfolk”, ”Høj kvalitet 
af materialer”, ”Gode logistik services”, ”God tilgængelighed (fysisk, telefon, mail, åbningstider etc.” og ”Personlig relationer til 
personalet” væsentlig mere betydning til, at de har handlet i parternes butikker. Det kan indikere, at kunderne er mere bevidste 
om, at få leveret det rigtige produkt til den rigtige pris, når de køber for et større beløb.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, svar på spørgsmål 19 og 31 og egne beregninger.

216. Dertil kommer, at en større andel af de professionelle kunder i undersøgelsen har angivet 
”Bredt udvalg af forskellige produktkategorier” fremfor ”Bredt sortiment inden for samme 
produktkategori” som en væsentlig årsag til at have købt byggematerialer hos parterne (dvs. i 
et byggemarked), jf. Figur 5.2. Dette viser, at kunderne efterspørger forhold, som netop er ken-
detegnende for byggemarkeder, som både kan have et bredt udvalg af forskellige produktkate-
gorier og et bredt udvalg inden for samme produktkategori.

217. Styrelsens undersøgelse blandt private kunder viser, at de private kunder også lægger vægt på 
de tilhørende services, som kundeservice, tilgængelighed (herunder transporttid), vejledning 
og muligheden for at inspicere varen inden køb, når de vælger byggemarked.

218. Eksempelvis har mere end 20 pct. af respondenterne således angivet ”God kundeservice”, 
”Vejledning fra fagfolk”, ”Mulighed for at inspicere den fysisk vare inden køb”, ”Kort transport-
tid”, ”Høj kvalitet af materialer”, ”God tilgængelighed (fysisk, telefon, mail, åbningstider etc.” 
og ”Bredt udvalg af forskellige produktkategorier”, som de væsentligste årsager til deres valg 
af byggemarked, jf. Figur 5.3. Disse forhold er i større og mindre grad særligt kendetegnende 
for byggemarkeder. Eksempelvis kendetegner ”Kort transporttid” og ”Bredt udvalg af forskel-
lige produktkategorier” i særlig grad byggemarkeder.
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Figur 5.3 Fordeling	af	private	kunders	angivelse	af	de	væsentligste	årsager	til,	at	de	har	
handlet	i	parternes	byggemarkeder	(i	pct.)	

	

Note: Respondenterne har haft mulighed for at angive op til tre årsager, hvorfor summen kan opgøres til mere end 100 pct.

Anm.: Figuren er lavet ved at kombinere respondenternes svar på spørgsmål 10 (stillet til respondenter, der i 2019 og 2020 har 
haft mindst et køb for over 2.500 kr. inkl. moms) og spørgsmål 17 (stillet til respondenter, der i 2019 og 2020 har haft mindst et 
køb for under 2.500 kr. inkl. moms). Der er generelt overensstemmelse mellem væsentligheden af årsagerne i de to spørgsmål.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt private kunder, svar på spørgsmål 10 og spørgsmål 17.

219. Styrelsens vurderer således, at selvom der ikke er efterspørgselssubstitution mellem de en-
kelte produktgrupper, som parterne sælger, er efterspørgslen, i overensstemmelse med tidli-
gere fusionsretlig praksis og parternes vurdering, rettet mod ”one-stop-shop”-løsninger, hvor 
kunderne kan få det brede produktvalg med tilhørende services samt tilgængelighed.

220. For så vidt angår udbudssubstitution er der ifølge parterne ingen af de større byggemarkeder, 
som har et udpræget fokus i retning af visse produktgrupper, idet konkurrenceevnen på mar-
kedet i høj grad afhænger af muligheden for at kunne tilgodese kundernes samlede byggema-

terialebehov.127

221. Ifølge Kommissionen128 skal det undersøges, om aktørerne som reaktion på små, varige æn-
dringer i de relative priser kan omstille produktionen til de relevante produkter og markeds-
føre dem på kort sigt, uden at det medfører betydelige ekstraomkostninger eller risici.

222. Det skal derfor undersøges i hvilket omfang, der kan indgås leverandørkontrakter vedrørende 
nye produktgrupper for at kunne tilbyde et bredt produktsortiment. Med hensyn til indgåelse 
af leverandørkontrakter har parterne i relation til indkøbsmarkedet oplyst, at der foreligger et 
stort antal leverandører, der alle i helt overvejende grad sælger byggematerialer til byggemar-
keder mv.

__________________ 

127 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 110. 
128 Kommissionens meddelelse om afgrænsning af det relevante marked, punkt 20. 
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223. Styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrerende byggemarkeder viser endvidere, at 
kun én ud af 24 respondenter har angivet ”Indkøbsaftaler med leverandør”, som en af de tre 
væsentligste barrierer for at kunne etablere sig på markedet for detailsalg af byggematerialer 
til private kunder. Dertil har to respondenter angivet ”Manglende indkøbsvolumen” og ”Indkøb 

til de rigtige priser”.129 For så vidt angår adgangsbarrierer på markedet for detailsalg af bygge-
materialer til professionelle kunder, har 0 ud af 24 respondenter angivet at indgåelse af ind-

købsaftaler, er blandt de tre væsentligste barrierer for at kunne etablere sig på markedet.130

224. Det er på baggrund af ovenstående styrelsens vurdering, at der er udbudssubstitution mellem 
de forskellige produktgrupper, der sælges i byggemarkeder, da det generelt er muligt at skaffe 
sig adgang til leverancer af byggematerialer og dermed udvide sortimentet til at omfatte nye 
produkter. Det skyldes primært, at indgåelse af leverandøraftaler generelt ikke vurderes at 
være en væsentlig barriere.

5.1.3.1.2.1 Delkonklusion	segmentering	på	baggrund	af	produktgrupper	

225. Det er styrelsens vurdering, at der i overensstemmelse med tidligere praksis og parternes vur-
dering kan afgrænses et samlet marked for detailsalg af byggematerialer i form af ”one-stop-
shop”-løsninger hos byggemarkeder, og at dette gælder for salg til henholdsvis professionelle 
kunder og private kunder.

226. Mht. efterspørgselssubstitution gælder det bl.a., at kunderne ikke blot efterspørger eksempel-
vis en enkelt type byggemateriale, men at mange kunder vælger forhandler ud fra karakteri-
stika såsom et bredt produktvalg, faglig vejledning samt tilgængelighed, som ifølge kunderne 
særligt kendetegner byggemarkeder. Mht. udbudssubstitution gælder, at der er udbudssubsti-
tution mellem forskellige produktgrupper for forhandlere, der allerede har en one-stop-shop 
løsning. Vurderingen af efterspørgsels- og udbudssubstitution gælder for salg af byggemateri-
aler til såvel professionelle som private kunder.

227. Styrelsen vurderer således, at der kan afgrænses et marked for detailsalg af byggematerialer i 
form af ”one-stop-shop”-løsninger hos byggemarkeder, som er segmenteret i salg til henholds-
vis professionelle kunder og private kunder.

5.1.3.1.3 Segmentering	på	baggrund	af	forhandlertype	

228. Ud over køb af byggematerialer fra byggemarkeder kan kunderne købe nogle typer af bygge-
materialer hos specialforhandlere, som eksempelvis Farve X-perten eller Ingvard Madsen, der 
har et udvalg af bl.a. maling og gulve fra flere forskellige producenter. Kunderne kan ligeledes 
under visse omstændigheder købe direkte fra byggematerialeproducenterne, som eksempel-
vis Outrup Vinduer og Døre ApS eller Velfac, der producerer og sælger vinduer og døre.

229. Byggemarkedernes sortiment af produkter, som ikke er deciderede byggematerialer, såsom 
produkter relateret til udførelsen af byggeprojekter, eksempelvis værktøj, mindre maskiner, 
arbejdstøj, sikkerhedsudstyr og ”øvrige produkter”, såsom indendørsmøbler, havemøbler 
samt grill og grilltilbehør, udbydes ifølge parterne endvidere af en række forskellige special-
forhandlere og i visse tilfælde fra større detailforhandlere, herunder planteskoler, større su-
permarkeder, fx Bilka og Kvickly, samt forhandlere af fritidsprodukter.

__________________ 

129 Hovedparten af respondenterne angiver ”beliggenhed”, ”logistik”, ”kapital” og ”det rigtige personale”, som blandt de 
tre væsentligste barrierer. 

130 Hovedparten af respondenterne angiver ”beliggenhed”, ”logistik”, ”kapital” og ”det rigtige personale”, som blandt de 
tre væsentligste barrierer. 
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230. Kommissionen har i tidligere praksis overvejet om producenters direkte salg til slutkunder er 

en del af markedet for detailsalg af byggematerialer.131 Dette var særligt relevant, da den ene 
part i den konkrete fusion var aktiv i producentleddet, mens den anden part var aktiv i detail-
leddet. Baseret på markedsundersøgelsen i den konkrete sag, fandt Kommissionen, at produ-
centens direkte salg til slutkunder ikke var en del af et samlet marked for detailsalg af bygge-
materialer, men kunne være i konkurrence med detailsælgerens aktiviteter, for så vidt angår 
producentens specifikke produkttyper, hvis disse produkter var egnet til salg til slutkunder ud 
fra størrelse, vægt og øvrige karakteristika samt kundernes konkrete behov og ordrenes stør-

relse. Kommissionen lod dog den endelige afgrænsning stå åben. 132

231. Kommissionen har endvidere i en anden sag133 overvejet, om der kunne afgrænses et særskilt 
segment bestående af henholdsvis byggemarkernes ”projektsalg” og ”direkte salg”, hvor pro-
ducenterne sælger varerne direkte til slutkunder. Kommissionen fandt imidlertid i den pågæl-
dende sag, at hverken producenternes salg til henholdsvis lager, projekt eller direkte salg ud-

gjorde en del af detailmarkedet for salg af byggematerialer til professionelle.134

232. Herudover har Kommissionen overvejet, om salg fra specialforhandlere er en del af markedet 
for detailsalg af byggematerialer, hvilket ikke blev fundet at være tilfældet.135 Kommissionen 
har dog ladet den endelige afgrænsning stå åben.

233. Parterne anfører, at producenters og specialforhandleres salg af alle produkttyper direkte til 
professionelle og private kunder indgår i det relevante produktmarked, således at markedet 
består af det samlede salg af byggematerialer fra byggemarkeder, specialforhandlere samt di-
rekte salg til slutkunder fra producenter.

234. Parterne begrunder dette med, at specialforhandlere og producenter lægger et konkurrence-
pres på byggemarkederne. Dette gælder ifølge parterne, som udgangspunkt, på tværs af alle 
produkttyper, men i særlig høj grad inden for visse produkttyper. Parterne finder dog ikke 
grundlag for at afgrænse særskilte markeder for visse produktkategorier, hvor salg direkte fra 

producenter eller specialforhandlere måtte være mere udbredt.136

235. Styrelsen vil derfor i nedenstående undersøge, om specialforhandleres og producenters salg af 
byggematerialer direkte til slutkunder er på det samme marked som byggemarkedernes salg 
af byggematerialer.

236. For så vidt angår efterspørgselssubstitution, har parterne anført, at kunderne kan købe bygge-
materialer fra byggemarkederne, specialforhandlerne, eller direkte fra byggematerialeprodu-

centerne137. Parterne uddyber særligt138 om kundernes valg af køb af byggematerialer hos hen-
holdsvis producenter og byggemarkeder, at når kunden vælger at gå til et byggemarked, er det 
fordi kunden, i tillæg til købet, skal bruge flere typer materialer og ønsker at gøre brug af byg-
gemarkedets tillægsydelser vedrørende koordinering af flere leveringer og rådgivning om

__________________ 

131 Kommissionens afgørelse af 20. august 2015 i sag M.7703, Pontmeyer/DBS, Kommissionens afgørelse af 14. marts 
2018 i sag M. 8733, Lone Star/STARK, punkt 28-31 samt Kommissionens afgørelse af 5. september 2019 i sag 
M.9406, Lone Star – STARK Group / Saint-Gobain BDD. 

132 Kommissionens afgørelse af 14. marts 2018 i sag M. 8733, Lone Star/STARK, punkt 28-31. 
133 Kommissionens afgørelse af 5. september 2019 i sag M.9406, Lone Star – STARK Group / Saint-Gobain BDD. 
134 Kommissionens afgørelse af 5. september 2019 i sag M.9406, Lone Star – STARK Group / Saint-Gobain BDD, punkt 

20-25. 
135 Jf. bl.a. Kommissionens afgørelse af 22. juni 2000 i sag M.1974, Compagnie de Saint-Gobain/Raab Karcher, punkt 8. 

Kommissionens afgørelse af 28. april 2004 sag M.3407, Saint Gobain /Dahl, punkt 14. 
136 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 112-113 og punkt 117. 
137 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 112 og 206. 
138 Jf. parternes besvarelse af 2. november 2020 ”Besvarelse af Styrelsens spørgsmål af 23. oktober 2020 (opfølgning på 

mødet d. 6. oktober 2020) vedrørende anmeldelse af STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens Schultz 

A/S”. 
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produktudvalg, logistik og beregninger mv. Producenter vil typisk ikke yde en kredit tilsva-
rende til byggemarkedernes, ligesom produktgarantierne fra byggemarkederne også kan være 
bredere.

237. Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder understøtter, at en del af de 
professionelle kunder, der har købt byggematerialer i parternes byggemarkeder, ligeledes kø-
ber byggematerialer fra henholdsvis specialforhandlere og direkte fra producenter. Det frem-
går således af Figur 5.4 nedenfor, at 39 pct. af de adspurgte professionelle kunder har anført, 
at de også køber byggematerialer direkte fra producenterne, mens 50 pct. af de adspurgte pro-
fessionelle kunder også køber byggematerialer fra specialforhandlere. Samtidig angiver 35 
pct. af respondenterne, at de ikke har købt byggematerialer hos hverken producenter eller 
specialforhandlere. Disse respondenter må derfor foretage deres indkøb af byggematerialer 
hos byggemarkeder.

Figur 5.4 Andel	respondenter,	som	har	angivet,	at	de	også*	køber	byggematerialer	hos	
producenter	og	specialforhandlere		

	

Note: * med ”også” henviser til, at undersøgelsen er sendt til professionelle kunder, som har købt byggematerialer i et bygge-
marked.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, spørgsmål 10

238. Det er således relevant at undersøge, om kundernes efterspørgsel hos byggemarkederne ved-
rører ”one-stop-shop”-løsninger, og om der er efterspørgselssubstitution mellem byggemarke-
dernes ”one-stop-shop”-løsning og køb af byggematerialer fra henholdsvis specialforhandlere 
og direkte fra producenterne.

239. Styrelsen har undersøgt hvilke forhold, der er kendetegnende for køb af byggematerialer hos 
henholdsvis byggemarkeder, producenter og specialforhandlere. De professionelle kunder, 
som har angivet, at de også har købt byggematerialer fra producenter og specialforhandlere, 
har i undersøgelsen angivet, at en række forhold i højere grad er kendetegnende for køb i byg-
gemarkeder end for køb fra producenter og specialforhandlere. Eksempelvis er forhold som 
”Kort transporttid til virksomheden”, ”Kort transporttid til byggepladsen”, ”God tilgængelig-
hed (fysisk, telefon, mail, åbningstider etc.)”, ”Varetilgængelighed”, ”Personlige relationer til
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personalet”, og ”Bredt udvalg af forskellige produktkategorier”, angivet som forhold der i hø-
jere grad kendetegner byggemarkeder end producenter og specialforhandlere, jf. Figur 5.5. 
Disse seks forhold er alle angivet blandt de syv væsentligste årsager til, at respondenterne har 
valgt at købe byggematerialer hos parterne, jf. Figur 5.2 ovenfor.

Figur 5.5 Forhold,	der	i	højere	grad	kendetegner	byggemarkeder	og	i	mindre	grad	ken-
detegner	producenter	og	specialforhandlere		

	

Anm.: I opgørelsen indgår kun respondenter, der har købt byggematerialer i byggemarkeder, hos producenter og specialfor-
handlere.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, spørgsmål 13.

240. Undersøgelsen viser også, at respondenterne med konto hos parterne samlet har angivet, at 
en række forhold i mere eller mindre samme grad karakteriserer henholdsvis byggemarkeder, 
producenter og specialforhandlere, jf. Figur 5.6. Heraf er kun ”Professionel rådgivning fra fag-
folk” blandt de syv væsentligste årsager til, at respondenterne har købt byggematerialer i par-
ternes butikker, jf. Figur 5.6.
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Figur 5.6 Forhold,	der	i	mere	eller	mindre	samme	grad	kendetegner	byggemarkeder,	
producenter	og	specialforhandlere	

	

Anm.: I opgørelsen indgår kun respondenter, der har købt byggematerialer i byggemarkeder, hos producenter og specialfor-
handlere.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, spørgsmål 13.

241. Idet de væsentligste årsager til, at kunderne har valgt at købe byggematerialer i parternes bu-
tikker samtidig hovedsagligt er forhold, der kendetegner byggemarkeder og i væsentlig min-
dre grad kendetegner producenter og specialforhandlere, er det styrelsens vurdering, at dette 
begrænser efterspørgselssubstitutionen fra byggemarkeder til producenter og specialforhand-
lere. Selvom en stor andel af de professionelle kunder i undersøgelsen har angivet at have 
købt byggematerialer både i byggemarkeder, fra producenter og hos specialforhandlere, viser 
resultaterne af undersøgelsen, at kunderne, i hvert fald i de relevante købssituationer (som 
afspejles i undersøgelsen), efterspørger forhold, som i højere grad kendetegner byggemarke-
der og i mindre grad producenter og specialforhandlere.

242. Styrelsen har med udgangspunkt i undersøgelserne blandt private kunder og professionelle 

kunder endvidere beregnet diversion ratios139 fra parternes butikker til producenter, special-
forhandlere og andre byggemarkeder.

243. For private kunder viser beregningerne, at diversion ratios (vægtede) fra parterne til produ-
center og specialforhandlere er yderst begrænset. Eksempelvis udgør diversion ratios (væg-
tede) fra STARK til specialforhandlere [0-5] pct. og til producenter alene [0-5] pct. Til sam-
menligning udgør diversion ratios fra STARK til andre byggemarkeder samlet [90-100] pct., jf.

__________________ 

139 Jf. bilag 7, afsnit 7.1 Beregning af diversion ratios. 
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Tabel 5.7. Diversion ratios fra Jens Schultz til specialforhandlere og producenter er henholds-
vis [0-5] pct. og [0-5] pct., mens diversion ratios fra Jens Schultz til andre byggemarkeder sam-
let er [80-90] pct.

Tabel 5.7 Diversion	ratios	fra	STARK	og	Jens	Schultz	–	private	kunder	

Vægtet

Fra\Til (pct.)  pecialforhand-
lere/webshop1

Producenter Andre byggemar-
keder2

Droppe købet Andet

 TARK [0-5] [0-5] [90-100] [0-5] [0-5]

Jens  chultz [0-5] [0-5] [80-90] [0-5] [5-10]

Uvægtet

Fra\Til (pct.)  pecialforhand-
lere/webshop1

Producenter Andre byggemar-
keder2

Droppe købet Andet

 TARK [0-5] [0-5] [90-100] [0-5] [0-5]

Jens  chultz [0-5] [0-5] [80-90] [0-5] [5-10]
	

	

Note: De vægtede diversion ratios er vægtet på baggrund af respondenternes samlede indkøb i 2019. De uvægtede diversion 
ratios er beregnet på baggrund af antallet af respondenter. De vægtede og de uvægtede diversion ratios er begge beregnet sam-
let for køb over og under 2.500 kr. (inkl. moms).

Note: 1 STARK-kunder, hvor seneste køb var over 2.500 kr. (inkl. moms),) har haft mulighed for at svare ”webshop”, men ikke 
”specialforhandler” og ”andre XL-BYG (end Jens Schultz)”. STARK-kunder, hvor seneste køb var under 2.500 kr. (inkl. moms),) 
har haft mulighed for at svare specialforhandler”, men ikke ”webshop” og ”andre XL-BYG (end Jens Schultz). Jens Schultz-kunder 
har haft mulighed for at svare ”specialforhandler”, men ikke ”webshop” for køb over og under 2.500 kr. (inkl. moms). 

Note: 2 Andre byggemarkeder omfatter: Bauhaus, Bygma, Davidsen, Harald Nyborg, jem & fix, Johannes Fog, Odense Lavpris 
Tømmerhandel, Silvan, Anden XL-BYG (end Jens Schultz) og henholdsvis hver af fusionsparterne. 

Anm.: Diversion ratios er beregnet på baggrund af ”lukkespørgsmålet”. Dvs. respondenten er blevet bedt om at tage stilling til, 
hvad respondenten ville foretage sig, hvis den foretrukne forhandlers butikker var lukket. For beregningsmetode se bilag 7.1. 
”Ved ikke”-besvarelser er fjernet. ”Ved ikke”-besvarelser udgør mellem [5-10] og [10-20] pct.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt private kunder, spørgsmål 13, 14, 20 og 21.

244. Styrelsens undersøgelse blandt professionelle kunder viser ligeledes, at diversion ratios (væg-
tede) fra parterne til henholdsvis specialforhandlere og producenter er begrænset. Eksempel-
vis udgør diversion ratios fra STARK til specialforhandlere og producenter henholdsvis [0-5] 
pct. og [0-5] pct., mens diversion ratios fra STARK til andre byggemarkeder samlet udgør [90-
100] pct., jf. Tabel 5.8. Diversion ratios fra Jens Schultz til specialforhandlere og producenter 
er henholdsvis [0-5] pct. og [0-5] pct., mens diversion ratios fra Jens Schultz til andre bygge-
markeder samlet er [70-80] pct.

Tabel 5.8 Diversion	ratios	fra	STARK	og	Jens	Schultz	–	professionelle	kunder	

Vægtet

Fra\Til (pct.)  pecialforhand-
lere

Producenter Andre byggemar-
keder1

Droppe købet Andet

 TARK [0-5] [0-5] [90-100] [0-5] [0-5]

Jens  chultz [0-5] [0-5] [70-80] [0-5] [20-302]
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Uvægtet

Fra\Til (pct.)  pecialforhand-
lere

Producenter Andre byggemar-
keder1

Droppe købet Andet

 TARK [0-5] [0-5] [90-100] [0-5] [0-5]

Jens  chultz [0-5] [0-5] [90-100] [0-5] [0-5]
	

	

Note: De vægtede diversion ratios er vægtet på baggrund af respondenternes samlede indkøb i 2019. De uvægtede diversion 
ratios er beregnet på baggrund af antallet af respondenter. De vægtede og de uvægtede diversion ratios er begge beregnet sam-
let for køb over og under 3.000 kr. (ekskl. moms).

Note: 1 Andre byggemarkeder omfatter: Bauhaus, Bygma, Davidsen, Harald Nyborg, jem & fix, Johannes Fogh, Odense Lavpris 
Tømmerhandel, Silvan, Anden XL-BYG (end Jens Schultz) og fusionsparterne.  

Note: 2 Den relativt høje diversion ratio til gruppen ”Andet” skyldes særligt, at én respondent, som har foretaget indkøb i 2019 
for et relativt højt beløb, har svaret ”Andet”. Respondentens svar vægter derfor relativt højt. Respondenten har i en kommentar 
angivet; ”Vi får varer leveret, så beliggenhed for trælast er uden betydning”.	

Anm.: Diversion ratios er beregnet på baggrund af ”lukkespørgsmålet”. Dvs. respondenten er blevet bedt om at tage stilling til, 
hvad respondenten ville foretage sig, hvis den foretrukne forhandlers butikker var lukket. For beregningsmetode se bilag 7.1. 
”Ved ikke”-besvarelser er fjernet. ”Ved ikke”-besvarelser udgør mellem [5-10] og [10-20] pct.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, spørgsmål 24, 25, 36 og 37 samt egne beregninger.

245. Markedsundersøgelsens diversion ratios understøtter således, at hverken de private eller pro-
fessionelle kunder ser producenter og specialforhandlere som relevante alternativer til par-
ternes byggemarkeder.

246. Styrelsen har endvidere undersøgt, hvordan de professionelle kunder vil reagere, hvis prisen 

på byggematerialer i alle byggemarkeder i Danmark steg med 10 pct.140 Undersøgelsen viser, 
at hovedparten, 44 pct. af respondenterne, vil fortsætte med at købe produkterne i byggemar-
keder, mens en relativ stor andel vil købe byggematerialerne hos specialforhandlere (25 pct. 
af respondenterne), hos producenter (13 pct. af respondenterne) og online (15 pct. af respon-
denterne), jf. Tabel 5.9. 19 pct. af respondenterne har svaret ”ved ikke”.

Tabel 5.9 Hvad	ville	din	virksomhed	gøre,	hvis	priserne	på	byggematerialer	steg	med	10	
pct.	i	alle	byggemarkeder?	

Pct.

Fortsætte med at købe produkterne i byggemarkeder 44

Købe produkterne hos specialforhandlere 25

Købe byggemarkedsprodukter online 15

Købe produkterne hos producenter 13

Droppe mit køb 1

Andet, angiv venligst nedenfor 2
	

__________________ 

140 Det bemærkes, at spørgsmålet ikke er formuleret som reaktion på en hypotetisk prisstigning på 5-10 pct., som er 
den typiske formulering i et SSNIP-spørgsmål, men derimod en hypotetisk prisstigning på 10 pct., hvilket kan have 
medført, at flere respondenter har valgt at søge væk fra byggemarkederne. 
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Anm.: ”Ved ikke”-besvarelser er fjernet. ”Ved ikke”-besvarelser udgjorde [19] pct.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, spørgsmål 26.

247. At mere end en tredjedel af respondenterne har svaret, at de i stedet ville købe byggemateria-
lerne hos producenter eller specialforhandlere, hvis prisen i alle byggemarkeder steg med 10 

pct., peger i retning af, at producenter og specialforhandlere er en del af markedet.141

248. Omvendt er diversion ratios fra parterne til henholdsvis specialforhandlere og producenter 
meget lave, jf. Tabel 5.7 og Tabel 5.8, ovenfor, hvilket taler imod, at specialforhandlere og pro-
ducenter er en del af markedet. Hertil kommer, at producenter og specialforhandlere ikke har 
byggemarkedernes one-stop-shop egenskaber med et bredt sortiment og tilhørende bred råd-
givning, men derimod netop er kendetegnet ved at have snævrere produktfokus og dermed 
alene er relevante alternativer i relation til specifikke produktgrupper.

249. Det er derfor styrelsens vurdering, at selvom der er begrænset efterspørgselssubstitution mel-
lem byggemarkeders one-stop-shop løsninger og producenters og specialforhandleres salg af 
specifikke produkter, der alene dækker en begrænset del af byggemarkedernes brede sorti-
ment, viser styrelsens undersøgelser, at der er tegn på, at producenter og specialforhandlere 
inden for deres specifikke produktgrupper lægger et relevant konkurrencepres på byggemar-
keder, hvilket kan tale for et bredere marked bestående både af byggemarkeders samt produ-
center og specialforhandleres salg af byggematerialer.

250. For så vidt angår udbudssubstitution er det relevant at undersøge, om producenter af bygge-
materialer og specialforhandlere af byggematerialer ville kunne omstille deres forretninger til 
one-stop-shop løsninger i lighed med byggemarkederne.

251. Det vil for producenter og specialforhandlere af byggematerialer indebære en vurdering af om 
disse aktører som reaktion på små, varige ændringer i de relative priser på byggematerialer 
kan (i) omstille deres forretning til at udbyde et bredt sortiment af byggematerialer med tilhø-
rende services i form af bl.a. rådgivning og tilgængelighed i lighed med byggemarkedernes 
one-stop-shop løsninger og (ii) markedsføre denne forretningsmodel på kort sigt uden bety-
delige ekstraomkostninger eller risici.

252. Som nævnt ovenfor punkt 224, er det styrelsens vurdering, at det generelt er muligt at skaffe 
sig adgang til leverancer af byggematerialer og dermed udvide sortimentet til at omfatte nye 
produkter. Det skyldes primært, at indgåelse af leverandøraftaler generelt ikke vurderes at 
være en væsentlig barriere.

253. Ud over indgåelse af leverandørkontrakter for at kunne udbyde et bredt sortiment af bygge-
materialer vil producenter (som eksempelvis Velfac og Outrup Vindure og Døre ApS) og speci-
alforhandlere (som eksempelvis Ingvard Madsen og Farve X-perten) herudover skulle kunne 
omstille deres forretning til på kort sigt at markedsføre sig selv som udbydere af one-stop-
shop-løsninger, uden at det medfører betydelige ekstraomkostninger eller risici.

254. Producenter af byggematerialer, der også har direkte salg til slutkunder, sælger typisk kun de 
produkter, som producenten selv producerer. Eksempelvis har Velfac primært salg af egne

__________________ 

141 Hvis man fx laver en critical loss analysis (CLA) baseret på parternes bruttoavance for professionelle kunder, jf. bilag 
7.2, viser den, at det kritiske tab er mellem [30-40] pct. og [30-40] pct. ved en prisstigning på 10 pct. Det faktiske tab 
til specialforhandlere og producenter baseret på spørgsmålet om en prisstigning på 10 pct. er her ca. [30-40] pct. 
Dvs. at CLA’en kan indikere, at markedet er bredere end kun byggemarkeder. 
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døre og vinduer samt tilbehør til disse produkter i form af sikringer, lister og greb. En udvi-
delse af forretningen med andre produktgrupper vil for producenterne indebære, at de må af-
holde en række ikke-ubetydelige udgifter til eksempelvis ansættelse og omskoling af perso-
nale bl.a. som følge af, at kunderne forventer og efterspørger rådgivning om det brede pro-
duktsortiment. Desuden kan en udvidelse indebære, at producenterne må afholde omkostnin-
ger til lokaleudvidelse og -ombygning, ligesom udgifter til markedsføring og rebranding også 
må forventes, da kunderne nødvendigvis ikke er opmærksomme på, at producenterne for-
handler andre produkter end de produkter, som de selv producerer.

255. Specialforhandlere har typisk fokus på detailsalg af enkelte produktgrupper. Eksempelvis har 
virksomheden Ingvard Madsen primært salg af have/parkmaskiner, såsom plæneklippere, 
motorsave mv., mens virksomheden Würth er specialiseret i salg af produktgrupper såsom be-
fæstelse, værktøj, kemi og sikkerhedsudstyr til professionelle, og Farve X-perten sælger bl.a. 
maling, tapet, gulve og solafskærmning. En udvidelse af forretningen med andre produktgrup-
per vil også for specialforhandlere indebære, at specialforhandlerne må afholde en række 
ikke-ubetydelige udgifter til eksempelvis ansættelse og omskoling af personale bl.a. som følge 
af, at kunderne forventer og efterspørger rådgivning om det brede produktsortiment. Desuden 
kan en udvidelse indebære, at specialforhandlerne må afholde omkostninger til lokaleudvi-
delse og -ombygning, ligesom udgifter til markedsføring og rebranding også må forventes, da 
kunderne ikke nødvendigvis er opmærksomme på, at specialforhandlerne har et bredt udvalg 
af forskellige produktkategorier, men derimod er specialister inden for visse produktkatego-
rier.

256. Det er på baggrund af ovenstående styrelsens vurdering, at det generelt er vanskeligt for pro-
ducenter og specialforhandlere at omstille forretningen til at udgøre one-stop-shop løsninger i 
lighed med byggemarkederne. Det er derfor styrelsens vurdering, at der er en lav grad af ud-
budssubstitution mellem byggemarkedernes one-stop-shop løsninger og producenter af byg-
gematerialer og specialforhandlere af byggematerialer, der forhandler et snævrere udvalg af 
byggematerialer.

5.1.3.1.3.1 Delkonklusion	segmentering	på	forhandlertype	

257. Mht. efterspørgselssubstitution gælder det bl.a., at kunderne ikke blot efterspørger eksempel-
vis en enkelt type byggematerialer, men at mange kunder vælger forhandler ud fra karakteri-
stika såsom et bredt produktvalg, faglig vejledning samt tilgængelighed, som ifølge kunderne 
særligt kendetegner byggemarkeder sammenlignet med fx specialforhandlere og producenter. 
Der er dog tegn på, at producenter og specialforhandlere til en vis grad betragtes som rele-
vante alternativer til byggemarkederne inden for deres specifikke produktgrupper, men det er 
styrelsens samlede vurdering, at der overordnet set er begrænset efterspørgselssubstitution 
mellem køb af byggematerialer hos byggemarkeder og køb af byggematerialer hos hhv. produ-
center og specialforhandlere.

258. Mht. udbudssubstitution gælder, at producenter af byggematerialer og specialforhandlere af 
byggematerialer ikke ville kunne omstille til en one-stop-shop løsning på kort tid uden betyde-
lige omkostninger, da dette ikke blot vil indebære en udvidelse af produktsortimentet, men 
bl.a. ligeledes en omskoling af personalet for at kunne yde en bredere rådgivning samt udvi-
delse og ombygning af lokaler. Det er således styrelsens vurdering, at der er en lav grad af ud-
budssubstitution mellem byggemarkedernes one-stop-shop løsning og producenter af bygge-
materialer samt specialforhandlere af byggematerialer.

259. Vurderingen af efterspørgsels- og udbudssubstitution gælder for salg af byggematerialer til 
såvel professionelle som private kunder.

260. Det er således umiddelbart styrelsens vurdering, at specialforhandleres og producenters di-
rekte salg til slutkunder ikke er en del af det relevante marked for detailsalg af byggemateria-
ler. Den endelige afgrænsning af produktmarkedet kan dog stå åben, idet fusionen ikke vil
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hæmme den effektive konkurrence betydeligt, uanset om specialforhandlere og producenters 
direkte salg af byggematerialer er en del af markedet eller ej.

261. Uanset markedsafgrænsningen anerkender styrelsen imidlertid, at specialforhandlere og pro-
ducenter som nævnt kan udgøre et relevant alternativ for visse kunder i forbindelse med køb 
af udvalgte byggematerialer. Konkurrencepresset fra disse aktørers salg til slutkunder vil såle-
des blive inddraget i vurderingen af fusionens konkurrencemæssige virkninger, jf. afsnit 5.3 
nedenfor.

5.1.3.1.4 Konklusion	–	produktmarkedet	

262. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at det relevante produktmarked i 
overensstemmelse med praksis kan afgrænses til markedet for detailsalg af byggematerialer 
fra byggemarkeder, der tilbyder one-stop-shop-løsninger uden sondring efter specifikke pro-
duktgrupper, og at dette marked kan segmenteres efter kundetype til henholdsvis professio-
nelle kunder og private kunder.

263. Det er styrelsens vurdering, at specialforhandleres og producenters direkte salg til slutkunder 
ikke umiddelbart er en del af det relevante marked for detailsalg af byggematerialer, selvom 
disse aktører kan være relevante alternativer for nogle kunders køb af visse byggematerialer.

264. Den endelige afgrænsning af produktmarkedet kan dog stå åben, idet fusionen ikke vil hæmme 
den effektive konkurrence betydeligt, uanset om markedet afgrænses bredt til også at omfatte 
producenter og specialforhandleres direkte salg af byggematerialer og/eller om markedet ud-
gøres af salg til både professionelle kunder og private kunder.

5.1.3.2 Afgrænsning	af	de	relevante	geografiske	markeder	

265. Begge fusionsparter er aktive inden for detailsalg af byggematerialer til henholdsvis professio-
nelle kunder og private kunder i Danmark.

5.1.3.2.1 Afgrænsning	af	det	relevante	geografiske	marked	for	detailsalg	af	bygge-
materialer	til	professionelle	kunder	

266. I det følgende vil styrelsen vurdere, hvordan det relevante geografisk marked for detailsalg af 
byggematerialer til professionelle kunder skal afgrænses.

Praksis

267. Kommissionen har i sin tidligere praksis overvejet, om de geografiske markeder for detailsalg 
af byggematerialer skulle afgrænses som nationale eller lokale markeder, men har ladet den 

endelige markedsafgrænsning stå åben.142

268. I Kommissionens henvisningsafgørelse i Saint Gobain / Build Center143 om behandlingen af en 
fusion mellem to kæder af byggemarkeder til den britiske konkurrencemyndighed, Office of 
Fair Trading (OFT), argumenterede den anmeldende part bl.a. for en henvisning ved at under-

__________________ 

142 Jf. Kommissionens afgørelse af 14. marts 2018 i sag M.8733 Lone Star/STARK, Kommissionens afgørelse af 3. juli 
2003 i sag M.3184 Wolseley / Pinault Bois & Materiaux, punkt 19–22. Kommissionens afgørelse af 12. maj 2003 i sag 
M.3142 – CVC / Danske Traeplast, punkt 14–6, og Kommissionens afgørelse af 22. juni 2000 i sag M.1974 – Compagnie 

de Saint-Gobain / Raab Karcher, punkt 12. Se også Kommissionens afgørelse af 28. april 2004 i sag M.3407 – Saint 

Gobain / Dahl, punkt 19–20. 
143 Jf. Kommissionens afgørelse af 27. oktober 2011, M.6359 – SAINT GOBAIN / BUILD CENTER, punkt 17.  
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strege OFT’s tidligere praksis med at anvende såkaldte ”catchment areas” til vurdering af kon-

kurrencen lokalt.144 Kommissionen henviste herefter afgørelsen til OFT bl.a. med reference til, 
at det berørte marked umiddelbart var overvejende lokalt eller tæt forbundet med markeder, 

der var lokale i rækkevidde.145 OFT realitetsbehandlede herefter fusionen. OFT’s afgørelse, 
Saint Gobain /Build Center, uddybes, jf. punkt 271 nedenfor.

269. I Pontmeyer / DBS indikerede Kommissionens markedsundersøgelse, at markedet kunne 
være nationalt, men den overvejede en lokal afgrænsning. Kommissionen lagde bl.a. vægt på, 
at selv om markedsundersøgelsen indikerede et nationalt marked i Holland, havde nogle mar-
kedsdeltagere oplyst, at der var grænser for kundernes villighed til at køre langt, og at hvert 
fysiske udsalgssted inden for visse grænser kunne vælge at fastsætte priserne individuelt.146

Kommissionen overvejede derfor at anvende et catchment area med en radius på 30 km fra 
udsalgsstederne nogenlunde i overensstemmelse med dens markedsundersøgelsen og tilsva-
rende tidligere praksis, men Kommissionen lod den endelige markedsafgræsning stå åben.

270. Kommissionen har vedrørende en sag om tyske aktører argumenteret for, at markedet for 
professionelle kunder i Tyskland er mere snævert end nationalt. Kommissionen lagde bl.a. vægt 
på, at nogle slutkunder indgår leveringskontrakter direkte med producenter, men at leverin-
gen af materialer og den endelige fakturering udføres af det lokale byggemarked, hvorimod 

andre handler kun sker via byggemarkedet.147

271. Den engelske konkurrencemyndighed, OFT, vurderede i Saint Gobain /Build Center148 en fu-
sion mellem to landsdækkende kæder af byggemarkeder med detailsalg til professionelle kun-
der, at der både var nationale og lokale aspekter ved konkurrencen, og at fusionen skulle ana-
lyseres ud fra begge geografiske områder/niveauer. OFT lagde bl.a. vægt på, at i en sådan sag 
med mange lokale områder, ville catchment areas udgøre en pragmatisk tilnærmelse til geo-
grafiske kandidatmarkeder til brug for en vurdering af fusionens virkninger. OFT’s fremgangs-
måde er yderligere uddybet nedenfor, jf. punkt 300 nedenfor.

272. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i tidligere praksis overvejet, om markedet for detail-
salg af byggematerialer skulle afgrænses nationalt, regionalt eller lokalt, afhængigt af bl.a. be-
liggenheden af fusionsparternes fysiske udsalgssteder, køretid, kundernes kørselsvillighed og 

behovet for den personlige kontakt på salgsstederne.149 Styrelsen har således på baggrund af

__________________ 

144 Kommissionen henviste i den forbindelse til den britiske konkurrencemyndigheds afgørelse i sagen Travis Per-
kins/BSS, jf. Office of Fair Tradings afgørelse, FT ME/4609/10 Anticipated acquisition by Travis Perkins of the BSS 
Group plc. 

145 Jf. Kommissionens afgørelse af 27. oktober 2011, M.6359 – SAINT GOBAIN / BUILD CENTER, punkt 27. 
146 Jf. Kommissionens afgørelse af 20. august 2015 i sagen M.7703, Pontmeyer / DBS, punkt 21. se også Kommissionens 

afgørelse i sag M.3184 Wolseley / Pinault Bois & Matériaux, hvor man benyttede samme afstand på catchment areas, 
og vurderede parternes position både på det lokale og det nationale marked.  

147 Jf. Kommissionens afgørelse af 5. september 2019 i sag, M.9406 – LONE STAR - STARK GROUP / SAINT-GOBAIN BDD. 
punkt 71-72.  

148 Jf. Office of Fair Tradings afgørelse af 8. februar 2012, Completed Acquisition by Saint-Gobain of Build Center,  CASE 
ME/5252/11. 

149 Jf. bl.a. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. april 2012, Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tom-

merup Trælasthandel på Fyn, Konkurrence og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 28. januar 2014, Godkendelse af Da-

vidsens Tømmerhandel A/S’ overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 
20. december 2018, Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af en fusion mellem Bygma A/S og Fridolf 

A/S og Fridolf Ejendomme ApS og Konkurrence og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. september 2019 Godkendelse 

af Davidsens Tømmerhandels A/S’ erhvervelse af Optimera, s. 4. 
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disse parametre bl.a. overvejet, om geografiske markeder kunne afgrænses til Fyn,150 Syddan-

mark151 eller Bornholm152 eller til et område omkring henholdsvis byerne Holbæk respektive 

Nykøbing Falster.153 Styrelsen har dog ladet den endelige markedsafgrænsning stå åben.

273. I styrelsens afgørelse af 2. april 2012, DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel, på 
Fyn, blev der fokuseret på Fyn som det geografiske marked. Styrelsen lagde vægt på, at der (i) 
var en generel tæthed af udsalgssteder med tilhørende opland, der overlappede hinanden, 
samt at (ii) konkurrenterne fokuserede deres markedsføring på, at deres udsalgssteder var 
tæt placeret på kunderne. Styrelsen lagde også vægt på, at (iii) konkurrenternes stilling på de 
relevante markeder varierede alt efter, om deres stilling bliver betragtet på landsplan eller på 
Fyn. Styrelsen overvejede også, om det geografiske marked kunne betragtes som bredere end 
Fyn, dvs. inklusive Jylland eller en del af Jylland, idet transporten over Lillebælt efter styrel-
sens vurdering næppe udgjorde en væsentlig barriere. Styrelsen tog udgangspunkt i den lo-

kale afgrænsning (Fyn), men lod dog den endelige markedsafgrænsning stå åben.154

274. I styrelsens afgørelse af 20. september 2019, Davidsens Tømmerhandel A/S’ erhvervelse af 
Optimera, lagde styrelsen vægt på, at Davidsen overvejende var koncentreret i Syddanmark, 
og at der dermed syntes at være forskel på aktørernes tilstedeværelse på tværs af Danmark, 
hvilket kunne indikere, at der var forskelle i konkurrencevilkårene i forskellige dele af lan-
det.155 Den endelige markedsafgrænsning blev dog holdt åben, da det ikke var nødvendigt at 
tage endelig stilling hertil i den konkrete sag.

275. Styrelsen har i praksis fundet, at det taler for regionale markeder, at den lokale tilstedevæ-
relse for de professionelle kunder har betydning for transportomkostninger og priser. Der er 
endvidere blevet lagt vægt på den personlige relation til sælger, samt at de enkelte butikker 
har frie rammer til at prissætte tilbud til professionelle kunder. Omvendt har det talt imod et 
regionalt marked, at de største kunder køber ind over et bredt geografisk område, og at mange 
professionelle kunder får byggematerialerne bragt ud, og det derfor ikke har betydning for 

kunderne, hvor trælasten er placeret.156

Parternes vurdering af det geografiske marked

276. Det er parternes vurdering, at markedet er nationalt, idet der er ensartede salgsvilkår i hele 
landet, at sortimentet er ens i hele landet, at prissætningen sker nationalt, og at der består en 
væsentlig grad af kædesubstitution som følge af, at der er byggemarkeder spredt ud over hele 

landet.157  

__________________ 

150 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. april 2012, Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tomme-

rup Trælasthandel på Fyn, s. 5. 
151 Jf. Konkurrence og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 28. januar 2014, Godkendelse af Davidsens Tømmerhandels A/S’ 

overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S, s. 5. 
152 Jf.  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. december 2018 Godkendelse på baggrund af en forenklet 

sagsbehandling af en fusion mellem Bygma A/S og Fridolf A/S og Fridolf Ejendomme ApS, s. 5. 
153 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 20. oktober 2003, Danske Trælast A/S’ køb af seks trælaster/byggemarkeder af 

Consenta Holding A/S. 
154 Jf. Konkurrence og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. april 2012, DT Groups overtagelse af Tommerup Trælasthandel 

på Fyn. 
155 Konkurrence og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 28. januar 2014 Godkendelse af Davidsens Tømmerhandels A/S’ er-

hvervelse af Optimera, s. 4. 
156 Jf. Konkurrence og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 28. januar 2014, Godkendelse af Davidsens Tømmerhandels A/S’ 

overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S, s. 6 samt Konkurrence og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 20. september 
2019, Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af Davidsens Tømmerhandel A/S’ erhvervelse af Optimera, 
s. 4. 

157 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 237 og 258. 
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277. Parterne bemærker, at det understøtter en national afgrænsning, at de større byggemarkeder 

har fysiske udsalgssteder i hele eller størsteparten af Danmark,158 at markedsføringen er nati-
onal, og at parterne ikke oplever nævneværdige regionale forskelle i efterspørgsel og handels-

mønstre.159

278. Parterne vurderer, at markedsafgrænsningen kan stå åben, idet fusionen, uanset om markedet 
afgrænses nationalt, regionalt eller lokalt, efter deres opfattelse ikke giver anledning til kon-

kurrencemæssige betænkeligheder.160

Styrelsens vurdering

279. På linje med praksis og parternes vurdering er det styrelsens vurdering, at markedet ikke skal 
afgrænses bredere end nationalt.

280. Det er samtidig styrelsens vurdering, at der både er lokale og nationale aspekter af konkurren-
cen mellem udbyderne af byggematerialer til professionelle kunder. Således er der visse kon-
kurrenceparametre, som fastsættes nationalt, mens andre fastsættes lokalt i de enkelte bygge-
markeder.

281. Styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter viser, at hovedparten af de byggemar-
keder, der har udsalgssteder i flere regioner, fastsætter bestemte konkurrenceparametre på 
nationalt niveau, mens andre konkurrenceparametre fastsættes på lokalt niveau, jf. Tabel 5.10. 
Ca. hver femte af byggemarkederne har tilkendegivet, at de fastlægger nogle konkurrencepa-
rametre regionalt, men hovedparten af disse byggemarkeder er ikke landsdækkende og kun 

aktive i få regioner, hvorfor regionalt i disse tilfælde kan betyde fastlagt centralt.161

Tabel 5.10 Fastsættelse	af	konkurrenceparametre	

Nationalt niveau Lokalt niveau

Listepriser Bemanding

Tilbudskampagner Åbningstider

Produktsortiment Rabatordninger

Diskretionære rabatter (ikke på forhånd fastsatte rabatter)
	

	

Note: Spørgsmålet er stillet til byggemarkeder med udsalgssteder i flere regioner i Danmark. Det er et multiple choice-spørgs-
mål, men få byggemarkeder har svaret, at konkurrenceparametrene fastsættes på mere end ét niveau. Summen af besvarelser 
for hvert konkurrenceparameter summerer i gennemsnit til 112 pct.

Note: Tabellens fordeling af konkurrenceparametre på enten nationalt niveau eller lokalt niveau er baseret på det niveau med 
den højest andel af besvarelser for hvert konkurrenceparameter. Nationalt niveau og lokalt niveau har minimum fået 67 pct. af 
besvarelserne, og regionalt niveau har for ingen konkurrenceparametre fået mere end 25 pct. af besvarelserne.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter, spørgsmål 8.

 

__________________ 

158 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 127. 
159 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 121. 
160 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 238. 
161 Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter, spørgsmål 8. 
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282. [xxx].162 163

283. [xxx], jf. punkt 164. [xxx].164 [xxx].165

284. [xxx].166 [xxx].167

285. Professionelle kunder indhenter ofte tilbud på større køb af byggematerialer hos flere bygge-

markeder.168 [xxx].169

286. [xxx], jf. punkt 97.170

287. Da visse konkurrenceparametre bestemmes i de enkelte byggemarkeder, mens andre bestem-
mes nationalt, er det relevant både at vurdere fusions virkninger på nationalt plan samt med 
udgangspunkt i de enkelte byggemarkeder. I forbindelse med vurderingen af fusionen med 
udgangspunkt i de enkelte byggemarkeder, er det således relevant at vurdere, hvilken grad 
det enkelte byggemarkeds placering har af betydning for kunderne, dvs. betydningen af lokal 
konkurrence, og geografiens betydning for graden af substituerbarhed mellem forskellige byg-
gemarkeder. Styrelsen vil således i det følgende vurdere betydningen af de enkelte byggemar-
keders placering.

288. STARK har byggemarkeder i hele Danmark, mens Jens Schultz kun har byggemarkeder på Syd-
fyn. Derfor har styrelsen fokuseret sine undersøgelser på parternes byggemarkeder på Sydfyn, 
dvs. STARK i Faaborg og Svendborg samt Jens Schultz i Svendborg, Rudkøbing og Marstal.

289. Konkurrencerådet benyttede i afgørelsen Imerco/Inspiration171 handelsoplandet (eller et så-
kaldt ”catchment area”) for hver butik til at belyse betydningen af lokal konkurrence. De en-
gelske konkurrencemyndigheder, CMA (tidligere OFT), har ligeledes i sagerne Ladbro-

kes/Coral172, Saint-Gobain/Celotex173 samt Greene King/Spirit174 benyttet handelsoplandet til 
at belyse, hvor stor betydning afstand til den enkelte forhandler har for kunderne.

290. Parterne har opgjort deres omsætning fordelt på postnumre for kunderne i hvert byggemar-
ked og ud fra dette beregnet handelsoplandet omkring hvert byggemarked. Konkret er han-
delsoplandet opgjort som det geografiske område rundt om hver byggemarked, hvor 80 pct. af

__________________ 

162 Jf. parternes svar af den 21. august 2020 på styrelsens spørgsmål af den 20. august 2020. 
163 [xxx], jf. STARK’s høringssvar af 16. februar 2021. 
164 Jf. parternes svar af den 2. november 2020 på styrelsens spørgsmål af den 23. oktober 2020, "Indsigt i STARK_s pri-

ser og rabatter", og parternes svar af den 23. november 2020 på styrelsens spørgsmål af den 16. november 2020, 
”Besvarelse af spørgsmål fra styrelsen Vi (sendt 231120)”.  

165 Jf. parternes svar af den 6. december 2020 på styrelsens spørgsmål af den 4. december 2020, ”Besvarelse af spørgs-
mål fra styrelsen IX (sendt til KFST 20201206) FORTROLIG”, side 20 til 25.  

166 Jf. parternes svar af den 4. december 2020 på styrelsens spørgsmål af den 1. december 2020, ”Besvarelse af spørgs-
mål fra styrelsen VIII (alle spm ekskl. spm 8) (sendt til KFST den 04122020)”. 

167 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 125.  
168 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 152, samt parternes svar af den 2. november 2020 på styrelsens spørgsmål af 

den 2. november 2020, "Besvarelse af spørgsmål fra styresen V (sendt 021120)". 
169 Jf. parternes svar af den 6. december 2020 på styrelsens spørgsmål af den 4. december 2020, ”Besvarelse af spørgs-

mål fra styrelsen IX (sendt til KFST 20201206) FORTROLIG. 
170 Jf. parternes svar af den 21. august 2020 på styrelsens spørgsmål af den 20. august 2020. 
171 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 16. august 2017 i ”Imerco/Inspiration”. 
172 Jf. CMA’s afgørelse af 26. juli 2016 i Ladbrokes/Coral. 
173 Jf. OFT’s afgørelse af 28. august 2012 i Saint-Gobain/Celotex Group Limited. 
174 Jf. CMA’s afgørelse af 11. maj 2015 i Green King PLC/Spirit Pub Company PLC. 
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det givne byggemarkeds salg foregår.175 Opgørelsen over handelsoplandet viser, at hovedpar-
ten af salget i hvert byggemarked foregår til kunder, der er relativt tæt på det givne byggemar-
ked, samt at størrelsen af handelsoplandet varierer på tværs af byggemarkederne.

291. Opgørelsen af handelsoplandet er foretaget på baggrund af kundernes faktureringsadresse, 
dvs. hvor kundernes virksomhed er placeret. Parterne anfører i den forbindelse, at ”For så vidt 

angår professionelle kunder bemærker Parterne dog tillige, at den lokale forankring ikke altid 

beror på den pågældende professionelle kundes fysiske lokation, men i lige så høj grad kan bero 

på lokal forankring i forhold den konkrete opgave, som den professionelle kunde køber byggema-

terialer til brug for.”176 Styrelsen er enige i, at det i mange situationer vil være placeringen af 
byggemarkedet i forhold til den konkrete byggeopgave, som spiller en rolle for kunden. Par-
terne er dog ikke i besiddelse af information om hvert byggeprojekts placering med undta-

gelse af de ordrer, som er blevet leveret.177

292. For STARK i Svendborg er handelsoplandet ca. [xxx] km178 baseret på en fugleflugtslinje, mens 
handelsoplandet for Jens Schultz i Svendborg er ca. [xxx] km. For Jens Schultz’ byggemarkeder 
på Langeland og Ærø er handelsoplandet generelt mindre, da handelsoplandet for byggemar-
kedet på Ærø kun dækker selve Ærø, svarende til et handelsopland på mindre end [xxx] km, 
mens handelsoplandet for Langeland kun dækker en del af Langeland, svarende til et handels-
opland på mindre end [xxx] km. Samlet set peger opgørelserne af handelsoplandet på, at kun-

derne primært stammer fra et relativt lokalt område rundt om hvert byggemarked.179

293. Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder peger ligeledes på, at placerin-
gen af det enkelte byggemarked har stor betydning for de professionelle kunder for den del af 
købet, der ikke leveres. Styrelsen har således spurgt de professionelle kunder hvor langt de er 
villige til at køre, når de skal købe trælast- og byggemarkedsprodukter. for hhv. køb over og 
under 3.000 kr. Svarene viser, at [60-70] pct. eller flere af parternes professionelle kunder er 
villige til at køre maksimalt 30 min. både for køb over og under 3.000 kr., jf. Tabel 5.11. Gene-
relt er kunderne villige til at køre længere for store køb end for små køb. Det bemærkes, at 
hhv. [xxx] og [xxx] pct. af omsætningen fra professionelle kunder stammer fra ordrer over 
3.000 kr. i hhv. STARK’s byggemarkeder på Sydfyn og Jens Schultz’ byggemarkeder, jf. Tabel 
5.14.

Tabel 5.11 Villighed	til	at	køre	for	køb	af	trælast-	og	byggemarkedsprodukter	for	parter-
nes	professionelle	kunder	

Køb over 3.000 kr. Køb under 3.000 kr.

Afstand og køretid er ikke relevant, da jeg køber online og/eller 
får varerne leveret. [20-30] pct. [20-30] pct.

0-10 minutter [10-20] pct. [20-30] pct.

10-20 minutter [20-30] pct. [30-40] pct.

20-30 minutter [10-20] pct. [10-20] pct.

__________________ 

175 Dette svarer til tilgangen i praksis, jf. pkt. 244. 
176 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 131, 165 og 166. 
177 Styrelsen vurderer, at opgørelsen af handelsoplandet på baggrund af faktureringsadresser vil have tendens til at 

(svagt) undervurdere, hvor meget af salget der foregår lokalt. Det skyldes, at en kunde, som har et projekt langt væk 
fra sin egen adresse, vil være mere tilbøjelig til at benytte et byggemarked tættere på projektet, hvorfor handelsop-
landet opgjort på faktureringsadresser vil inkludere kunder med adresse langt fra byggemarkedet, som har haft pro-
jekter tættere på byggemarkedet. 

178 Da handelsoplandet er opgjort på postnumre, er handelsoplandet asymmetrisk i forskellige retninger. 
179 Jf. parternes fusionsanmeldelse, bilag 2 og bilag 8. 
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30-40 minutter [0-10] pct. [0-10] pct.

40-50 minutter [0-10] pct. [0-10] pct.

50-60 minutter [0-10] pct. [0-10] pct.

Over 60 minutter [0-10] pct. [0-10] pct.

Antal respondenter 1.216 1.171
	

	

Note: Beløbsgrænsen på 3.000 kr. ekskl. moms er grænsen for, hvornår professionelle kunder typisk opnår fragt uden leverings-
omkostninger hos byggemarkeder.

Anm.: Respondenternes svar på spørgsmålet ”Hvor lang tid er I villige til at køre, når I skal købe trælast- og byggemarkedspro-
dukter? Du bedes svare for hhv. køb for over 3.000 kr. ekskl. moms og køb for under 3.000 kr. ekskl. moms.”

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, svar på spørgsmål 39

294. Styrelsen har ligeledes spurgt parternes professionelle kunder, hvordan de ville reagere på en 
prisstigning på 10 pct. og konkret, hvor meget ekstra tid, kunden ville være villig til at køre for 
at undgå prisstigningen. Svarene på spørgsmålet viser, at de fleste kunder vil reagere på en 
prisstigning på 10 pct. ved at være villig til at køre længere, og at kunderne generelt er villig til 
at køre længere for at undgå en prisstigning på store køb end på små køb, jf. Fejl!	Henvis-
ningskilde	ikke	fundet.. Svarene viser derudover, at hhv. [60-70] og [80-90] pct. kun vil være 
villig til maksimalt at køre 20 min. ekstra for at undgå prisstigningen.

Tabel 5.12 Villighed	til	at	køre	ekstra	for	at	undgå	en	prisstigning	på	10	pct.	for	parter-
nes	professionelle	kunder	

Køb over 3.000 kr. Køb under 3.000 kr.

Jeg ville ikke køre længere for at undgå den 10 pct. højere pris [20-30] pct. [30-40] pct.

0-10 minutter [10-20] pct. [20-30] pct.

10-20 minutter [20-30] pct. [20-30] pct.

20-30 minutter [10-20] pct. [10-20] pct.

30-40 minutter [0-10] pct. [0-10] pct.

40-50 minutter [0-10] pct. [0-10] pct.

50-60 minutter [0-10] pct. [0-10] pct.

Over 60 minutter [0-10] pct. [0-10] pct.

Andet [0-10] pct. [0-10] pct.

Antal respondenter 662 408
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Note: Beløbsgrænsen på 3.000 kr. ekskl. moms er grænsen for, hvornår professionelle kunder typisk opnår fragt uden leverings-
omkostninger hos byggemarkeder.

Anm.: Respondenternes svar på spørgsmålene ”Tænk på din virksomheds seneste køb af trælast- og byggemarkedsprodukter 
for over 3.000 kr. ekskl. moms hos XL-BYG Jens Schultz i Svendborg/Marstal/Rudkøbing // STARK i Svendborg/Faaborg og fo-
restil dig at prisen var 10 pct. højere: Hvor meget ekstra tid ville din virksomhed maksimalt være villig til at køre for at undgå 
den 10 pct. højere pris?” og ”Tænk på din virksomheds seneste køb af trælast- og byggemarkedsprodukter for under 3.000 
kr. ekskl. moms hos XL-BYG Jens Schultz i Svendborg/Marstal/Rudkøbing // STARK i Svendborg/Faaborg og forestil dig at pri-
sen var 10 pct. højere: Hvor meget ekstra tid ville din virksomhed maksimalt være villig til at køre for at undgå den 10 pct. hø-
jere pris?”. ”Ved ikke”-besvarelser er fjernet. De udgør [10-20] pct. af besvarelserne for køb over 3.000 kr. og [10-20] pct. af be-
svarelserne for køb under 3.000 kr.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, svar på spørgsmål 21 og 33

295. De professionelle kunders svar på, hvor langt de er villige til at køre for at undgå en prisstig-
ning på 10 pct., angiver hvor meget ekstra kunden er villig til at køre for at undgå prisstignin-
gen. Styrelsen har derfor også beregnet, hvor meget kunden samlet set er villig til at køre, hvis 
prisen havde været 10 pct. højere ved kundens seneste køb ved at summere den enkelte kun-
des svar i Tabel 5.11 og Fejl!	Henvisningskilde	ikke	fundet.. Beregningen viser, at hhv. [50-
60] pct. og [80-90] pct. maksimalt er villige til at køre 30 min., selv hvis prisen var 10 pct. hø-
jere for køb hhv. over og under 3.000 kr., jf. Tabel 5.13. Styrelsen bemærker dog, at svarene 
ikke inkluderer respondenter, som har angivet, at køretiden ikke er relevant, da de køber on-
line eller får varerne leveret. Kunderne, som får varerne leveret, adresseres yderligere neden-
for.

Tabel 5.13 Samlet	villighed	til	at	køre	hvis	prisen	var	10	pct.	højere	ved	seneste	køb	for	
professionelle	kunder	

Køb over 3.000 kr. Køb under 3.000 kr.

0-10 minutter [10-20] pct. [30-40] pct.

11-20 minutter [20-30] pct. [20-30] pct.

21-30 minutter [20-30] pct. [20-30] pct.

31-40 minutter [10-20] pct. [0-10] pct.

41-50 minutter [10-20] pct. [0-10] pct.

51-60 minutter [0-10] pct. [0-10] pct.

Over 60 minutter [10-20] pct. [0-10] pct.

Antal respondenter 482 319
	

	

Note: Beløbsgrænsen på 3.000 kr. ekskl. moms er grænsen for, hvornår professionelle kunder typisk opnår fragt uden leverings-
omkostninger hos byggemarkeder.

Anm.: Andelene er beregnet ved at summere hver enkelt respondents svar på spørgsmål 39 samt spørgsmål 21 og 33. For at 
summere svarene, er minuttallet sat til midten af det givne interval. Dvs., at hvis en respondent har angivet 10-20 minutter, er 
svaret sat til 15 minutter. Kun respondenter, som både har svaret på, hvor langt de er villige til at køre i dag, samt hvor meget 
længere de er villige til at køre for at undgå en prisstigning, er med i beregningen. Respondenter som har svaret ”Afstand og 
køretid er ikke relevant, da jeg køber online og/eller får varerne leveret.” er ikke medtaget i beregningen, og det samme gør sig 
gældende for respondenter, som har svaret ”ved ikke” eller ”andet”.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på svar på styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder spørgsmål 21, 33 og 

39.
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296. En betydelig andel af de professionelle kunder får leveret deres varer. [xxx] pct. af STARK’s or-
drer fra professionelle kunder på Sydfyn blevet leveret i 2019, mens det samme gjorde sig 
gældende for [xxx] pct. af ordrerne i Jens Schultz, jf. Tabel 5.14. Det er dog særligt store ordrer, 
som bliver leveret, da omkostningerne til fragt kan blive høje i forhold til prisen ved levering 
af små ordrer, og store ordrer kan være omkostningsfulde for kunden selv at skulle transpor-
tere. Blandt de ordrer, som blev leveret til parternes professionelle kunder i 2019, var det gen-
nemsnitlige køb således næsten 10 gange større end det gennemsnitlige køb for ordrer, som 
blev afhentet, for begge parter. Dermed er det også [xxx] pct. af omsætningen i STARK’s syd-
fynske byggemarkeder, som kom fra leveret salg, mens det var [xxx] pct. af omsætningen i Jens 
Schultz.

Tabel	5.14	Fordeling	af	ordrer	og	omsætning	for	parterne	i	2019	på	købsstørrelse	og	
leveringsmetode	for	professionelle	kunder	

STARK	(Sydfyn)	
Andel af antal ordrer Andel af omsætning

Afhentet Leveret Total Afhentet Leveret Total

Køb over 3.000 kr. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct.

Køb under 3.000 kr. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct.

Total [xxx] pct. [xxx] pct. 100 pct. [xxx] pct. [xxx] pct. 100 pct.

Jens	Schultz
Andel af antal ordrer Andel af omsætning

Afhentet Leveret Total Afhentet Leveret Total

Køb over 3.000 kr. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct.

Køb under 3.000 kr. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct.

Total [xxx] pct. [xxx] pct. 100 pct. [xxx] pct. [xxx] pct. 100 pct.
	

	

Anm.: Ordrer med en omsætning, som er negativ eller 0 er ikke medtaget i beregningerne. Omsætningen er opgjort ekskl. 
moms.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på data indleveret af parterne

297. For den del af salget, som leveres til kunden, spiller den geografiske placering af byggemarke-
det umiddelbart en mindre rolle for kunden end ved afhentningssalg, da kunden ikke selv skal 
køre til byggemarkedet for at foretage købet. Det er dog styrelsens vurdering, at placeringen af 
byggemarkedet stadig kan spille en rolle ved leveret salg. For Jens Schultz, som kun har bygge-
markeder på Sydfyn, stammer [xxx] pct. af omsætningen fra leveret salg til professionelle i 
2019 således fra ordrer, som er leveret på Sydfyn, mens [xxx] pct. af denne omsætning stam-
mer fra ordrer, som er leveret på Fyn. For STARK, stammer [xxx] pct. af omsætningen fra Syd-
fyn, mens [xxx] pct. af omsætningen stammer fra Fyn. Det antyder, at byggemarkedets place-
ring stadig spiller en rolle for leveringssalg, og at kunderne ikke blot får leveret materialer fra 
hele landet. Det kan fx skyldes, at kunden gerne vil besigtige materialerne og evt. have fysisk
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kontakt til en sælger i byggemarkedet, før materialerne bliver leveret. Parterne anfører såle-
des også, at der ”navnlig i forhold til professionelle kunder fortsat er et vist behov for lokal tilste-

deværelse”180.

298. Det er samlet set styrelsens vurdering, at det enkelte byggemarkeds placering spiller en væ-
sentlig rolle for de professionelle kunder ved køb af trælast- og byggematerialer. Det er samti-
dig styrelsens vurdering, at betydningen af placering afhænger af det konkrete køb, og at sær-
ligt for store køb er kunderne villige til at købe fra byggemarkeder, som generelt er længere 
væk. Det skal også ses i lyset af, at store køb i højere grad end mindre køb leveres til kunden.

299. Parterne anfører i forbindelse med betydningen af byggemarkedets placering, at det ikke er 

afstanden, men køretiden til byggemarkedet, som er relevant for kunderne.181 Styrelsen er 
enige med parterne i, at det er køretiden, og ikke afstanden, som er relevant for placeringen af 
kunderne i forhold til byggemarkederne. Styrelsen vil derfor vurdere konkurrencesituationen 
for hvert byggemarked ud fra kørselstiden til andre byggemarkeder frem for afstanden, idet 
der dog som udgangspunkt vil være en tæt sammenhæng mellem afstand og kørselstid.

300. Hvor langt kunderne er villige til at køre, vil i høj grad afhænge af det konkrete produkt. I en 
lignende sag benyttede de engelske konkurrencemyndigheder i Saint-Gobain/Build Centre182

en køreafstand på 10 mil (svarende til 16 km) rundt om hvert byggemarked til en indledende 
screening af potentielt problematiske lokale områder, som ville kræve en dybere analyse. Det 
er styrelsens vurdering, at dette er en relativt kort afstand, som afspejler, at der var tale om et 
screeningsredskab. Parternes handelsopland strækker sig således ifølge styrelsens undersø-
gelser til en kørselsafstand på op til ca. 30 min. Blandt de af parternes professionelle kunder, 
som ikke får leveret deres byggematerialer, viser styrelsens markedsundersøgelse, at langt de 
fleste ikke er villige til at køre længere end 30 min. og afsøger ikke tilbud inden for en afstand 
af mere end 30 min, og at hovedparten af disse kunder heller ikke vil køre længere end 30 
min., selv hvis priserne var 10 pct. højere. For kunder, som får leveret deres byggematerialer, 
hvilket typisk er for større ordrer, har placeringen af byggemarkedet typisk mindre betydning 
end for afhentningssalget. Der kan således, særligt for det leverede salg, også være et væsent-
ligt konkurrencepres for byggemarkeder, som er længere væk.

301. Styrelsen vil i den følgende vurdering af fusionens virkninger vurdere konkurrencesituationen 
for hvert byggemarked med udgangspunkt i en kørselsafstand på 15-30 min. rundt om hvert 
byggemarked. Kørselsafstanden tager udgangspunkt i det ovenfor anførte omkring de profes-
sionelle kunders kørevillighed. Denne kørselsafstand skal ikke ses som en fast grænse for det 
område, hvorfra det enkelte byggemarked oplever et konkurrencepres fra andre byggemarke-
der. Afstanden vil dog efter styrelsens vurdering give en indikation på det område inden for 
hvilket de væsentligste konkurrenter til det enkelte byggemarked befinder sig. Styrelsen vil 
dog ligeledes inkludere betydningen af konkurrenter, der er beliggende uden for området, i 
vurderingen.

Delkonklusion

302. Det er samlet set styrelsens umiddelbare vurdering, at markedet ikke er bredere end nationalt 
og med aspekter af lokal konkurrence. Styrelsen vil således vurdere fusionen i forhold til både 
risikoen for nationale og lokale virkninger. Styrelsen har dog ikke taget endelige stilling til den 
geografiske afgrænsning, da fusionen efter styrelsens vurdering ikke vil give anledning til kon-
kurrencemæssige betænkeligheder hverken på nationalt eller lokalt niveau.

__________________ 

180 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 130. 
181 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 197. 
182 Jf. OFT’s afgørelse af 8. februar 2012 i Saint-Gobain/Build Centre. 
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303. Styrelsen vil vurdere den lokale konkurrencesituation for hvert byggemarked ud fra en kør-
selsafstand på 15-30 min. Styrelsen har dog ikke taget endelig stilling til, hvor brede de lokale 
markeder er. Det skyldes, at konkurrencepresset på det enkelte byggemarked alt andet lige 
primært vil komme fra byggemarkeder, som er tættere på. Der kan dog fortsat være et kon-
kurrencepres fra byggemarkeder, som ligger længere væk, særligt i forbindelse med leveret 
salg. Enhver eksakt afgrænsning vil således ikke tage højde for disse nuancer. Styrelsen vurde-
rer derfor, at de mulige lokale virkninger af denne fusion mest hensigtsmæssigt vurderes ud 
fra den konkrete konkurrencesituation for hvert lokalområde med parternes byggemarkeder 
på Sydfyn, dvs. Faaborg, Svendborg, Rudkøbing og Marstal.

5.1.3.2.2 Afgrænsning	af	det	relevante	geografiske	marked	for	detailsalg	af	bygge-
materialer	til	private	kunder	

304. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i flere tidligere afgørelser overvejet, om markedet for 
detailsalg af byggematerialer til private kunder skulle afgrænses nationalt, regionalt eller lo-

kalt, primært ud fra de samme grunde som nævnt ovenfor for professionelle kunder183, jf. 
punkt 266 - 274 ovenfor.

305. Det er styrelsens vurdering, at væsentlige konkurrenceparametre for byggemarkeders salg af 
byggematerialer til private kunder fastlægges både nationalt og lokalt, ligesom det er tilfældet 
for professionelle kunder, jf. punkt 281. Styrelsen vil derfor tage udgangspunkt i samme til-
gang som for de professionelle kunder.

306. Der er dog forskel på fastsættelsen af enkelte konkurrenceparametre for udbydere af bygge-
materialer til henholdsvis professionelle og private kunder. Eksempelvis indhenter private 
kunder i mindre grad tilbud på større køb af byggematerialer hos byggemarkeder end profes-

sionelle kunder.184

307. Det er styrelsens vurdering, at private kunders forholdsvis sjældne indhentning af tilbud på 
større køb af byggematerialer hos byggemarkeder medfører, at prissætningen af byggemateri-
aler til private kunder i overvejende grad fastsættes på nationalt plan for de byggemarkeder, 
der har udsalgssteder i flere regioner.

308. Der er dog også en række konkurrenceparametre, som er relevante for private kunder, og som 
fastsættes lokalt i parternes byggemarkeder.185 Det gælder særligt parametre relateret til ser-
vice og kvalitet for kunden som fx åbningstider og bemanding i de enkelte byggemarkeder. 
Derudover har de enkelte byggemarkeder mulighed for at holde lokale tilbudskampagner. Sty-
relsen vil derfor ligeledes vurdere betydningen af hver byggemarkeds placering for de private 
kunder.

309. Parterne har som nævnt, jf. punkt 292, beregnet et handelsopland for hvert af parternes byg-
gemarkeder på Sydfyn. Handelsoplandet er beregnet på baggrund af omsætning for både pri-
vate og professionelle kunder. Parterne har dog også opdelt omsætningen i hvert postnummer 
på henholdsvis professionelle og private kunder, og styrelsen vurderer ud fra disse, at der ikke

__________________ 

183 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 2. april 2012, Godkendelse af DT Groups overtagelse af Tomme-

rup Trælasthandel på Fyn, Konkurrence og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 28. januar 2014, Godkendelse af David-

sens Tømmerhandel A/S’ overtagelse af Vejen Trælasthandel A/S og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens afgørelse af 
20. december 2018, Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af en fusion mellem Bygma A/S og Fridolf 

A/S og Fridolf Ejendomme ApS.  
184 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 301, parternes svar af den 2. november 2020 på styrelsens spørgsmål af den 

2. november 2020, "Besvarelse af spørgsmål fra styrelsen V (sendt 021120)", og parternes svar af den 23. november 
2020 på styrelsens spørgsmål af den 16. november 2020. 

185 Jf. parternes fusionsanmeldelse punkt 301 samt parternes svar af den 2. november 2020 på styrelsens spørgsmål af 
den 2. november 2020, "Besvarelse af spørgsmål fra styrelsen V (sendt 021120)". 



er væsentlig forskel på handelsoplandet for henholdsvis professionelle og private kunder, dvs. 
et handelsopland, som strækker sig på en kørselsafstand på op til ca. 30 min.

310. Styrelsen har, som for de professionelle kunder, spurgt parternes private kunder, hvor langt 
de er villige til at køre, når de skal købe trælast- og byggemarkedsprodukter. Svarene viser, 
som for parternes professionelle kunder, at hovedparten af de private kunder er villige til at 
køre mindre end 30 min., jf. Tabel 5.15.

Tabel 5.15 Villighed	til	at	køre	for	køb	af	trælast-	og	byggemarkedsprodukter	for	parter-
nes	private	kunder	

Køb over 2.500 kr. Køb under 2.500 kr.

Afstand og køretid er ikke relevant, da jeg køber online og/eller 
får varerne leveret. [10-20] pct.

[0-10] pct.

0-10 minutter [10-20] pct. [10-20] pct.

10-20 minutter [20-30] pct. [30-40] pct.

20-30 minutter [20-30] pct. [20-30] pct.

30-40 minutter [10-20] pct. [10-20] pct.

40-50 minutter [0-10] pct. [0-10] pct.

50-60 minutter [0-10] pct. [0-10] pct.

Over 60 minutter [0-10] pct. [0-10 pct.

Antal respondenter 1.702 1.239
	

	

Note: Beløbsgrænsen på 2.500 kr. inkl. moms er grænsen for, hvornår private kunder typisk opnår fragt uden leveringsomkost-
ninger hos byggemarkeder.

Anm.: Respondenternes svar på spørgsmålet Hvor lang tid er du villig til at køre, når du skal købe trælast- og byggemarkedspro-
dukter? Du bedes svare for køb for over 2.500 kr. inkl. moms og køb for under 2.500 kr. inkl. moms. ”Ved ikke”-besvarelser er 
fjernet og udgjorde hhv. [0-10] og [0-10] pct. for køb hhv. over og under 2.500.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt private kunder, svar på spørgsmål 23.

311. Styrelsen har derudover, som for de professionelle kunder, spurgt de private kunder, hvor 
langt de er villige til at køre ekstra for at undgå en prisstigning på 10 pct., og derefter bereg-
net, hvor meget kunden samlet set er villig til at køre, hvis prisen havde været 10 pct. højere 
ved kundens seneste køb ved at summere med kørevilligheden som angivet i Tabel 5.15. Be-
regningen viser, at hhv. [40-50] pct. og [60-70] pct. maksimalt er villige til at køre 30 min., hvis 
prisen var 10 pct. højere for køb hhv. over og under 2.500 kr., jf. Tabel 5.13. Begge af disse an-
dele er noget lavere end for professionelle kunder, hvor andelene er hhv. [50-60] og [80-90] 
pct., til trods for at grænsen mellem store og små køb er lavere for private kunder. Det indike-
rer, at private kunder generelt er villige til at køre længere (for at undgå en prisstigning).

Tabel 5.16 Samlet	villighed	til	at	køre	hvis	prisen	var	10	pct.	højere	ved	seneste	køb	for	
private	kunder	

Køb over 2.500 kr. Køb under 2.500 kr.

0-10 minutter [10-20] pct. [10-20] pct.

11-20 minutter [10-20] pct. [20-30] pct.

21-30 minutter [20-30] pct. [20-30] pct.
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31-40 minutter [10-20] pct. [10-20] pct.

41-50 minutter [10-20] pct. [10-20] pct.

51-60 minutter [0-10] pct. [0-10 pct.

Over 60 minutter [10-20] pct. [10-20] pct.

Antal respondenter 1.314 1.091
	

	

Note: Beløbsgrænsen på 2.500 kr. inkl. moms er grænsen for, hvornår private kunder typisk opnår fragt uden leveringsomkost-
ninger hos byggemarkeder.

Anm.: Andelene er beregnet ved at summere hver enkelt respondents svar på spørgsmål 23 samt spørgsmål 12 og 19. For at 
summere svarene, er minuttallet sat til midten af det givne interval. Dvs., at hvis en respondent har angivet 10-20 minutter, er 
svaret sat til 15 minutter. Kun respondenter, som både har svaret på, hvor langt de er villige til at køre i dag, samt hvor meget 
længere de er villige til at køre for at undgå en prisstigning, er med i beregningen. Respondenter som har svaret ”Afstand og 
køretid er ikke relevant, da jeg køber online og/eller får varerne leveret.” er ikke medtaget i beregningen, og det samme gør sig 
gældende for respondenter, som har svaret ”ved ikke” eller ”andet”.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på svar på styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder spørgsmål 12, 19 og 

23.

312. Styrelsen bemærker som for de professionelle kunder, at svarene i Tabel 5.16 ikke inkluderer 
respondenter, som har angivet, at køretiden ikke er relevant, da de køber online eller får va-
rerne leveret. Der er dog generelt en mindre andel af private kunder, som får leveret deres 
køb, i forhold til professionelle kunder. Således udgjorde leveret salg [xxx] pct. af omsætnin-
gen til private kunder i Jens Schultz og [xxx] pct. af omsætningen til private kunder i STARK’s 
sydfynske byggemarkeder i 2019.

313. Samlet set har private kunder tendens til at afsøge priserne i et lidt bredere geografisk område 
end professionelle kunder, hvilket indikerer, at kørselsafstanden har mindre betydning for 
private kunder end for professionelle kunder. Omvendt er private kunder mindre tilbøjelige til 
at få leveret deres byggematerialer, og private kunder foretager generelt mindre køb end pro-
fessionelle kunder, hvilket medfører, at kørselsafstanden vil have større betydning. Disse fak-
torer peger umiddelbart i retning af, at placeringen af byggemarkedet ikke har væsentligt 
større eller mindre betydning end for professionelle kunder.

314. Styrelsen vil i den følgende vurdering af fusionens virkninger vurdere konkurrencesituationen 
for hvert byggemarked med udgangspunkt i en kørselsafstand på 15-30 min. rundt om hvert 
byggemarked. Kørselsafstanden tager udgangspunkt i det ovenfor anførte omkring de profes-
sionelle kunders kørevillighed. Denne kørselsafstand skal ikke ses som en fast grænse for det 
område, hvorfra det enkelte byggemarked oplever et konkurrencepres fra andre byggemarke-
der. Afstanden vil dog efter styrelsens vurdering give en indikation på det område inden for 
hvilket de væsentligste konkurrenter til det enkelte byggemarked befinder sig. Styrelsen vil 
dog ligeledes inkludere betydningen af konkurrenter, der er beliggende uden for området, i 
vurderingen.

Delkonklusion

315. Det er samlet set styrelsens umiddelbare vurdering, at markedet ikke er bredere end nationalt 
og med elementer af lokal konkurrence. Styrelsen vil således vurdere fusionen både ud fra et 
nationalt perspektiv samt vurdere risikoen for lokale virkninger. Styrelsen har dog ikke taget 
endelig stilling til den geografiske afgrænsning, da fusionen efter styrelsens vurdering ikke vil 
give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder hverken på nationalt eller lokalt ni-
veau.

316. Styrelsen vil vurdere den lokale konkurrencesituation for hvert byggemarked ud fra en kør-
selsafstand på 15-30 min. Styrelsen har dog ikke taget endelig stilling til, hvor brede de lokale
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markeder er. Det skyldes, at konkurrencepresset på det enkelte byggemarked alt andet lige 
primært vil komme fra byggemarkeder, som er tættere på. Der kan dog fortsat være et kon-
kurrencepres fra byggemarkeder, som ligger længere væk, særligt i forbindelse med leveret 
salg. Enhver afgrænsning vil således ikke tage højde for disse nuancer. Styrelsen vurderer der-
for, at de mulige lokale virkninger af denne fusion mest hensigtsmæssigt vurderes ud fra den 
konkrete konkurrencesituation for hvert lokalområde med parternes byggemarkeder på Syd-
fyn, dvs. Faaborg, Svendborg, Rudkøbing og Marstal.

5.2 Vurderingen	af	fusionens	konkurrencemæssige	virkninger		

317. Fusionskontrol består i en undersøgelse af, om fusionen vil hæmme den effektive konkurrence 
betydeligt186, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2. Det afgørende for, om en fusion kan godken-
des eller ej, er, om den hæmmer den effektive konkurrence betydeligt på et eller flere af de be-
rørte markeder. Vurderingskriteriet er uddybet i afsnit 7.5 nedenfor i bilag 7.

5.2.1 Vurderingen	af	det	kontrafaktiske	scenarie		

318. Ved styrelsens vurdering af, om fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, 
skal det vurderes, hvordan konkurrencesituationen forventes at være på markedet uden fusio-
nen (det kontrafaktiske scenarie) sammenlignet med, hvordan konkurrencesituationen for-
ventes at være med fusionens gennemførelse (fusionsscenariet), jf. 7.6.1 nedenfor i bilag 7. 
Styrelsen sammenligner de to scenarier for derved at vurdere, om fusionen hæmmer den ef-
fektive konkurrence betydeligt.

319. Parterne har i fusionsanmeldelsen oplyst følgende omkring det kontrafaktiske scenarie:

[xxx]
187

320. Sælger af Jens Schultz har efterfølgende suppleret særskilt over for styrelsen,188 [xxx].

321. [xxx]

322. Når en kontrafaktisk analyse foretages, er det i de fleste tilfælde mest relevant at sammenligne 
med de eksisterende konkurrenceforhold på fusionstidspunktet ved vurderingen af fusionens 
virkninger. Under visse omstændigheder kan der dog tages hensyn til de forventede fremti-
dige ændringer på markedet, som i rimelig grad kan forudsiges. Når det skal vurderes, hvad 
der er en relevant sammenligning, kan der især tages hensyn til den sandsynlige virksomheds-

tilgang eller -afgang, hvis fusionen ikke gennemføres.189

323. Retten i Første Instans har videre fastslået, at Kommissionens bedømmelse af en fusions 
forenelighed med fællesmarkedet udelukkende skal foretages ”på grundlag af de faktiske og 

retlige omstændigheder, der foreligger på tidspunktet for anmeldelsen af fusionen, og ikke på

__________________ 

186 Testen for, om en fusion vil hæmme den effektive konkurrence udgøres af den såkaldte SIEC-test. SIEC er en forkor-
telse for Significant Impediment of Effective Competition. 

187 Jf. parternes fusionsanmeldelse pkt. 41-42. 
188 Jf. ”Erklæring, Jens Schultz, vedr. det kontrafaktiske scenarie”, fremsendt til styrelsen den 28. august 2020, samt Jens 

Schultz’ svar pr. mail af 18. februar 2021 på styrelsens spørgsmål af 17. februar 2021. 
189 Kommissionens retningslinjer af 5. februar 2004 for vurderingen af horisontale fusioner efter Rådets forordning om 

kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03), punkt 9 (”Kommissionens retningslinjer for ho-
risontale fusioner”). 
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grundlag af hypotetiske forhold, hvis økonomiske rækkevidde ikke kan vurderes på det tidspunkt, 

hvor beslutningen træffes”190 [styrelsens understregning].

324. Som det fremgår af Trygs køb af Alka viser en gennemgang af relevant praksis fra Kommissio-
nen og Konkurrencerådet, at udgangspunktet om at sammenholde fusionens virkninger for 
konkurrencen med status quo kun er blevet fraveget, når det af forskellige årsager ikke har 
været muligt at opretholde de konkurrence- og markedsforhold, der gjorde sig gældende før 
fusionen. I de fleste tilfælde har dette beroet på, at målvirksomheden ville være nødt til at for-

lade markedet uden en fusion.191 Kommissionens retningslinjer nævner dog også, at Kommis-
sionen kan tage højde for andre udefrakommende omstændigheder, fx forestående lovændrin-
ger,192 ligesom Konkurrencerådet i sin praksis har taget højde for eksempelvis tidsbegræn-

sede, offentlige tilladelser.193 Det konkluderes således i Trygs køb af Alka, at det ikke ses af 
praksis, at Kommissionen eller Konkurrencerådet i nogen tilfælde har fastlagt det relevante 
kontrafaktiske scenarie på baggrund af, hvad parterne af fri vilje måtte foretrække at gøre som 
alternativ til den anmeldte fusion, herunder at målvirksomheden ville være blevet solgt til en 

anden køber.194

325. Styrelsen vurderer, at der i nærværende fusion ikke er grundlag for at fravige, at status quo er 
det kontrafaktiske scenarie, idet det efter styrelsens vurdering er sandsynligt, at Jens Schultz 
vil fortsætte som en selvstændig aktør i markedet som minimum på den korte bane. [xxx]

326. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at parterne i fusionsanmeldelsen, som er indgivet i sep-
tember 2020, angiver [xxx].

327. Som nævnt oven for i pkt. 56 blev det offentliggjort i januar 2021, at STARK Group A/S, herun-
der STARK, er blevet solgt til kapitalfonden CVC Capital. Salget forventes gennemført i andet 
kvartal af 2021, og er ifølge STARK underlagt fusionsretlig anmeldelsespligt hos Kommissio-
nen.

328. CVC Capital har to porteføljeselskaber med aktiviteter relateret til STARK’s og Jens Schultz’ ak-
tiviteter. Det drejer sig om Ahlsell AB, der er en nordisk distributør af installationsprodukter, 
værktøj og forsyninger, og som ifølge STARK har et yderst begrænset salg i Danmark. Ahlsell 
AB sælger VVS-materialer på detail- og grossistniveau og er leverandør til STARK, og har ikke 

har fysisk tilstedeværelse på Fyn.195 Herudover ejer CVC Capital den belgiske virksomhed Cori-
alis Group, som producerer aluminiumsprofilsystemer, herunder vinduer, døre, skydedørsele-
menter m.v. Ifølge STARK er Corialis ikke til stede i detailledet og har ingen fysisk tilstedevæ-

relse i Danmark, ligesom der ikke er samhandel mellem STARK og Corialis.196

329. I forhold til eventuelle vertikale forbindelser mellem hhv. Ahlsell AB’s og Corialis og fusions-
parternes aktiviteter, betragtes markedet for indkøb af byggematerialer til byggemarkeder 
som værende ét nationalt separat produktmarked uden sondring på produktniveau. STARK’s 
erhvervelse af Jens Schultz vil således føre til en marginal ændring på dette marked, hvor 
STARK’s markedsandel øges med [0-5] pct., jf. nedenfor i punkt 338, hvilket efter styrelsens

__________________ 

190 Jf. Retten i Første Instans’ dom af den 19. maj 1994 i sag T-2/93, Air France, præmis 70. Sagen omhandler dog 
 jurisdiktionsspørgsmål, men formuleres i generelle vendinger, som Retten senere hen henviser til.  
191 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af den 5. november 2018, Trygs køb af Alka, punkt 456. 
192 Jf. Kommissionens retningslinjer for vurdering af ikke-horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med-

fusioner og virksomhedsovertagelser (2008/C 265/07), punkt 20. 
193 Se eksempelvis Konkurrencerådets afgørelse af 27. september 2017, SE’s køb af Boxer, afsnit 5.2.2. 
194 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af den 5. november 2018, Trygs køb af Alka, punkt 478. 
195 Jf. STARK’s besvarelse af 14. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 11. januar 2021, side 1.  
196 Jf. STARK’s besvarelse af 14. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 11. januar 2021, side 2. 



 IDE 69 5.  VURDERINGEN

vurdering ikke øger risikoen for afskærmning. Se også punkt 133 ovenfor vedrørende selska-
bet Xella, der er ejet af STARK’s nuværende ejer.

330. Styrelsen vurderer på den baggrund, at CVC Capitals fremtidige mulige overtagelse af STARK 
ikke har betydning for vurderingen af denne fusion, og det er derfor ikke nødvendigt at tage 
endelig stilling til, om salget af STARK skal inddrages i det kontrafaktiske scenarie.

331. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionens virkninger på konkur-
rencen i denne sag skal sammenholdes med markedssituationen, som den gjorde sig gæl-
dende, før fusionen. Det er med andre ord styrelsens vurdering, at status quo udgør det rele-
vante kontrafaktiske scenarie til brug for vurderingen af denne fusion.

5.3 Horisontale	forbindelser		

5.3.1 Berørte	markeder		

332. Et relevant marked betragtes som et berørt marked, når to eller flere af fusionsparterne er ak-
tive på det samme marked, og fusionen vil medføre, at de tilsammen vil få en markedsandel på 

mindst 15 pct. (horisontale forbindelser).197 Der er nærmere redegjort for horisontale forbin-
delser i afsnit 7.7 nedenfor i bilag 7.

333. Fusionen giver anledning til konkurrencemæssige virkninger på følgende horisontalt berørte 
markeder:

» Markedet for indkøb af byggematerialer i Danmark.
» Markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder, der ikke afgrænses 

bredere end nationalt med elementer af lokal konkurrence.
» Markedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder, der ikke afgrænses bredere 

end nationalt med elementer af lokal konkurrence.

334. I det følgende vurderer styrelsen de konkurrencemæssige virkninger på hver af de berørte 
markeder.

335. Ved vurderingen af fusionens konkurrencemæssige virkninger tages der blandt andet ud-
gangspunkt i markedsandele, niveauet for Herfindahl-Hirschman-Indekset (HHI) efter fusio-
nen og ændringen (”delta”) af HHI på alle relevante markeder som følge af fusionen. Disse in-
dikatorer er uddybet nærmere i afsnit 7.7.1 nedenfor i bilag 7.

5.3.2 Vurdering	af	markedet	for	indkøb	af	byggematerialer	til	byggemar-
keder	

336. Til brug for den konkurrenceretlige vurdering er det nødvendigt at analysere markedet for 
indkøb af byggematerialer til byggemarkeder, idet der er et horisontalt overlap mellem par-
ternes aktiviteter for så vidt angår indkøb af byggematerialer til byggemarkeder.

337. Parterne har estimeret størrelsen af det samlede marked for indkøb af byggematerialer til 

byggemarkeder i Danmark til [xxx] mia. kr. i 2018.198  

__________________ 

197 Jf. Bekendtgørelse om anmeldelse af fusioner, BEK nr. 690 af 25/05/2020, Bilag 1, afsnit 7.  
198 Jf. parternes fusionsanmeldelse, bilag 2, tabel 10-11.  
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338. Parterne har oplyst, at på et samlet marked for indkøb af byggematerialer i Danmark i 2018 
havde STARK før fusionen en markedsandel på [20-30] pct., og Jens Schultz havde en mar-
kedsandel på [0-5] pct. Den fusionerede virksomhed vil derfor efter fusionen opnå en mar-
kedsandel på [20-30] pct. på markedet for indkøb af byggematerialer i Danmark. Der er såle-
des tale om en marginal forøgelse af virksomhedens markedsandel. Desuden har parterne op-

lyst, at HHI efter fusionen er [1.500-2.000] og ændringen i HHI er [<150].199 HHI og ændringen 
i HHI er derfor inden for de af Kommissionen fastsatte grænser for, hvornår det er usandsyn-

ligt, at der kan påvises horisontale konkurrencemæssige problemer.200

339. Parterne har anført, at indkøbsmarkedet er kendetegnet af en række leverandører med en væ-
sentlig styrke på afsætningssiden. Parterne har endvidere lagt vægt på, at STARK’s øgede ind-
købsstyrke som følge af fusionen er marginal og ikke er egnet til at påvirke markedsforhol-

dene på indkøbssiden.201

340. Begge parter driver byggemarkeder med et bredt sortiment af byggematerialer med henblik 
på salg til såvel professionelle som private kunder. Det er styrelsens vurdering, at parternes 
grundlæggende behov for indkøb af byggematerialer ikke adskiller sig væsentligt fra øvrige 
byggemarkeder – heller ikke hvad angår typen af byggematerialer. I tidligere praksis er en 
virksomheds markedsandel på markedet for detailsalg af de samme byggematerialer, som 
virksomheden indkøber, blevet anvendt som et bedste skøn for samme virksomheds stilling 

på markedet for indkøb af byggematerialer.202 Styrelsen har derfor sammenlignet den mar-
kedsandel, som parterne har estimeret for indkøbsmarkedet i Danmark, med den samlede 
markedsandel [20-30] pct.203, som den fusionerede virksomhed vil opnå efter fusionen på et 
samlet marked for salg af byggematerialer til hhv. professionelle og private kunder, jf. afsnit 
5.3.3 og 5.3.4 nedenfor. En sådan sammenligning giver [xxx].

341. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil hæmme den ef-
fektive konkurrence betydeligt på markedet for indkøb af byggematerialer til videresalg i byg-
gemarkeder i Danmark.

5.3.3 Vurdering	af	markedet	for	detailsalg	af	byggematerialer	til	profes-
sionelle	kunder	

342. STARK og Jens Schultz er begge aktive på markedet for detailsalg af byggematerialer til profes-
sionelle kunder i Danmark. For at vurdere om fusionen giver anledning til ensidige virkninger, 
skal der bl.a. foretages en sammenligning af markedsandele og HHI ved fusionen sammenlig-
net med det kontrafaktiske scenarie (status quo).

5.3.3.1 Markedsandele	og	HHI	for	detailsalg	til	professionelle	kunder	

343. Høje markedsandele og HHI-niveauer kan alene give indikationer af, hvorvidt en fusion giver 
anledning til konkurrencemæssige problemer, og at der er behov for en nærmere analyse af 
fusionens virkninger.

__________________ 

199 Jf. parternes fusionsanmeldelse, bilag 2, tabel 15.   
200 Det fremgår af Kommissionens retningslinjer, at det er ”usandsynligt, at Kommissionen vil påvise horisontale konkur-

rencemæssige problemer ved et HHI efter fusionen på mellem 1.000 og 2.000 og et delta under 250, eller et HHI efter 

fusionen på over 2.000 og et delta under 150, medmindre der foreligger særlige omstændigheder”, Jf. Kommissionens 
retningslinjer af 5. februar 2004 for vurderingen af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fu-
sioner og virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03), punkt 20 (”Kommissionens retningslinjer for horisontale fusio-
ner”). 

201 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 227.  
202 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 24. april 2002, Fusionen mellem Dendek og Ditas, punkt 131.   
203 Denne andel er baseret på styrelsens beregninger på basis af den gennemførte markedsundersøgelse blandt konkur-

renterne. 
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344. I 2019 udgjorde markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder i Dan-
mark samlet set godt [xxx] mia. kr., hvoraf STARK havde en omsætning på knap [xxx] mia. kr. 
og Jens Schultz havde en omsætning på [xxx] mio. kr.

345. Markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder i Danmark er opgjort på 
basis af omsætning, jf. Tabel 5.17.

Tabel 5.17 Markedet	for	detailsalg	af	byggematerialer	til	professionelle	kunder	i	Dan-
mark	

2019 Danmark

 TARK [30-40] pct.

XL-BYG - Jens  chultz [0-5] pct.

Parterne samlet [30-40] pct.

Bygma [20-30] pct.

Davidsens Tømmerhandel [10-20] pct.

Øvrige [20-30] pct.

I alt 100 pct.

Markedets størrelse [xxx] mio. kr.

HHI før fusionen [2.000-2.500]

HHI efter fusionen [2.000-2.500]

Ændring i HHI [<150]
	

Note: Det er ikke alle aktører på markedet, der har svaret på styrelsens markedsundersøgelse. De væsentligste aktører er med i 
undersøgelsen, men der mangler nogle af de mindre aktører, og den samlede størrelse af det reelle marked vil derfor sandsyn-
ligvis værre lidt større.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenterne og yderligere indhentede oplysninger.

5.3.3.1.1 Vurdering	af	risikoen	for	ensidige	virkninger	på	nationalt	plan	

346. Før fusionen har STARK en markedsandel på [30-40] pct. på markedet for detailsalg af bygge-
materialer til professionelle kunder i Danmark, og Jens Schultz har en markedsandel på [0-5] 
pct., jf. Tabel 5.17. Efter fusionen opnår den fusionerede virksomhed dermed en markedsandel 
på ca. [30-40] pct.

347. Den fusionerede virksomhed vil samlet set blive den største aktør på markedet med en mar-
kedsandel på ca. [30-40] pct. Bygma vil med en markedsandel på ca. [20-30] pct. være den 
næststørste aktør. Herefter følger Davidsens Tømmerhandel med en markedsandel på ca. [10-
20] pct., XL-BYG Brejnholt med en markedsandel på ca. [0-5] pct. samt Johannes Fog med en 
markedsandel på ca. [0-5] pct. De resterende aktører har alle en markedsandel under [5-10] 
pct. på det nationale marked for detailsalg af byggematerialer til professionelle.

348. Efter fusionen stiger HHI på markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle i 
Danmark fra [2.000-2.500] til [2.000-2.500], og ændringen i HHI er [<150], jf. Tabel 5.17. Ni-
veauet for HHI – og ændringerne heri – er inden for de af Kommissionen fastsatte grænser for, 
hvornår det er usandsynligt, at der kan påvises horisontale konkurrencemæssige problemer,
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jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner.204 STARK’s markedsstyrke på natio-
nalt plan vil således ikke blive berørt af fusionen i væsentlig grad.

349. Det kan imidlertid ikke alene på baggrund af HHI og markedsandele afvises, at en fusion kan 
give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, hvorfor følgende ligeledes har be-
tydning for vurderingen:

» STARK er allerede inden fusionen den største aktør på markedet, og det er efter styrelsens 
vurdering usandsynligt, at STARK som følge af fusionen – dvs. ved overtagelsen af Jens 
Schultz, der er en lokalt forankret konkurrent med en meget begrænset markedsandel i 
Danmark – skulle have incitament til og mulighed for eksempelvis at hæve priserne på nati-
onalt niveau.

» Der er flere nationale aktører, såsom Davidsen og Bygma, samt regionale aktører bl.a. andre 
medlemmer af XL-BYG-kæden samt Johannes Fog.

» Hvis den fusionerede virksomhed som følge af fusionen fx hæver de nationale listepriser, 
vil det alt andet lige føre til et efterspørgselsfald i alle den fusionerede enheds byggemarke-
der over hele landet. Da Jens Schultz kun er aktiv i et begrænset geografisk område på Syd-
fyn, er det usandsynligt, at fusionen vil medføre et incitament til at ændre nationale kon-
kurrenceparametre.

» Professionelle kunder på landsplan generelt har mulighed for at skifte leverandør og har 
allerede konto hos flere byggemarkeder.

350. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil medføre risiko for ensidige 
virkninger på et marked for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder i Danmark, 
og at dette gælder, uanset om konkurrencepresset fra specialforhandlere eller producenters 
direkte salg inddrages i vurderingen. Dette skyldes primært det begrænsede overlap mellem 
parterne, hvor Jens Schultz inden fusionen har en lav markedsandel på [0-5] pct., og at par-
terne efter fusionen vil være underlagt et væsentligt konkurrencepres fra de øvrige aktører på 
markedet. Styrelsen har dog også fundet anledning til at vurdere fusionens mulige virkninger 
lokalt i de områder, hvor begge parter har byggemarkeder.

5.3.3.1.2 Vurdering	af	risikoen	for	ensidige	virkninger	på	lokalt	plan	

351. Som nævnt i afsnit 5.1.3.2.1 vil styrelsen også vurdere, om fusionen giver anledning til risiko-
for ensidige virkninger med udgangspunkt i de enkelte byggemarkeder. STARK er en national 
aktør med byggemarkeder i hele landet, mens Jens Schultz kun har byggemarkeder på Sydfyn, 
jf. Tabel 5.18.

Tabel 5.18 Samlet	omsætning	til	professionelle	kunder	for	fusionsparterne	for	forskel-
lige	geografiske	områder	

Nationalt Fyn Sydfyn

 TARK [xxx] mio. kr. [xxx] mio. kr. [xxx] mio. kr.

Jens  chultz [xxx] mio. kr. [xxx] mio. kr. [xxx] mio. kr.
	

__________________ 

204 Af retningslinjernes punkt 19 fremgår, at det er usandsynligt, at en fusion vil medføre konkurrencemæssige proble-
mer, hvis HHI efter fusionen runder 1.000. Af punkt 20 fremgår yderligere, at det også anses for usandsynligt, at en 
fusion vil medføre konkurrencemæssige problemer, hvis HHI efter fusionen er mellem 1.000 og 2.000, og delta er 
under 250, eller hvis HHI efter fusionen er over 2.000, men delta er mindre end 150 – medmindre, der foreligger 
særligt omstændigheder.  
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Kilde: Oplysninger fra parterne

352. Vurderingen af de lokale virkninger tager derfor udgangspunkt i parternes byggemarkeder på 
Sydfyn, dvs. STARK i Faaborg og Svendborg samt Jens Schultz i Marstal, Svendborg og Rudkø-

bing.205

353. Som gennemgået nærmere i afsnit 5.1.3.1.1 er der en række forskelle på private og professio-
nelle kunder mht. bl.a. rådgivning og produktudbud, og de enkelte byggemarkeder er typisk 
målrettet mod enten professionelle eller private kunder. Styrelsen har opdelt byggemarke-
derne, som har byggemarkeder på Fyn, i hhv. byggemarkeder primært henvendt mod profes-
sionelle kunder, hhv. byggemarkeder primært henvendt mod private kunder. Fordelingen er 
foretaget ud fra parternes estimat for byggemarkedernes fordeling af omsætning for professi-
onelle og private kunder. Styrelsen har i den forbindelse karakteriseret byggemarkeder, som 
værende primært henvendt mod private kunder, hvis maksimalt [xxx] pct. af deres omsætning 
er estimeret til at komme fra professionelle kunder.

Tabel 5.19 Opdeling	af	byggemarkeder	efter,	hvorvidt	de	henvender	sig	mod	private	el-
ler	professionelle	kunder	

Byggemarkeder henvendt mod private kunder Byggemarkeder henvendt mod professionelle kunder

jem & fix  TARK

Harald Nyborg XL-BYG1

 ilvan Davidsen

Bauhaus Bygma
	

	

Note: 1. XL-BYG er en frivillig kæde, og de enkelte byggemarkeder kan derfor have forskellige tilgange og henvende sig til for-
skellige kundetyper. 

Kilde: Styrelsens fordeling baseret på parternes fusionsanmeldelse tabel 3.

354. Med henblik på at vurdere de lokale effekter har styrelsen analyseret køretiderne fra parter-
nes byggemarkeder på Sydfyn til de omkringliggende konkurrerende byggemarkeder. Styrel-
sen har som udgangspunkt kun inkluderet de byggemarkeder, som primært er henvendt mod 
professionelle kunder, da disse vurderes at være de mest relevante konkurrenter for parterne.

355. Langt de fleste byggemarkeder, som sælger til private, sælger dog også i et vist omfang til pro-
fessionelle kunder og kan derved også udøve et vist konkurrencepres på parterne. Derudover 
er der en række specialforhandlere og producenter, som også kan lægge et vist konkurrence-
pres på byggemarkederne. Derfor har styrelsen også separat vurderet konkurrencepresset fra 
byggemarkeder, som primært henvender sig til private kunder samt fra specialforhandlere og 
producenter.

__________________ 

205 For en fuldstændig oversigt over parternes byggemarkeder samt relevante konkurrerende byggemarkeder, se bilag 
7.3. 
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356. Køretiderne er visualiseret på kort med isokroner ud fra hver af parternes byggemarkeder. 
Det relevante byggemarked, som er udgangspunkt for kortet, er angivet som en blå prik. De 
konkurrerende byggemarkeder er angivet som farvede nåle, og hver konkurrent er repræsen-
teret af en farve. Køretiderne på 15 og 30 min. er angivet som hhv. et blå og orange felt/om-
råde omkring det relevante byggemarked.

5.3.3.1.2.1 Risikoen	for	ensidige	virkninger	i	Faaborg	

357. STARK har et byggemarked, som er placeret i Faaborg. Jens Schultz har ikke et byggemarked i 
Faaborg, og STARK er således den eneste aktør, blandt aktører som henvender sig til professi-
onelle kunder, som er til stede i Faaborg. STARK’s byggemarked i Faaborg havde i 2019 en 

samlet omsætning på [xxx] mio. kr. fra professionelle kunder.206 [xxx] pct. af omsætningen 
kom fra ordrer, som blev leveret, mens [xxx] pct. af omsætningen kom fra afhentede ordrer. 
[xxx] pct. af omsætningen stammede fra køb over 3.000 kr., mens [xxx] pct. kom fra køb under 
3.000 kr., og den gennemsnitlige købsstørrelse var ca. [xxx] kr.

358. Som det fremgår af isokroner på hhv. 15 og 30 minutters køretid, omkring STARK’s byggemar-
ked i Faaborg, er der ingen konkurrerende byggemarkeder, der henvender sig til professio-
nelle kunder, som kan nås på 15 min. og kun ét byggemarked (Bygma i Ringe), som kan nås på 
30 min. jf. Figur 5.7. Jens Schultz i Svendborg er lige over 30 min. væk. Der er samtidigt en 
række byggemarkeder omkring Odense, som kan nås på lidt over 30 min. kørsel. Jens Schultz i 
Svendborg er dermed geografisk placeret nogenlunde med samme afstand som en række an-
dre konkurrerende byggemarkeder. Der er således en køreafstand på ca. 25 min. til Bygma i 
Ringe, ca. 30 min. til Jens Schultz i Svendborg og ca. 30 min til Davidsen i Odense. Jens Schultz’ 
øvrige byggemarkeder ligger endnu længere væk og er ikke inkluderet på kortet.

__________________ 

206 Alle tal er styrelsens beregninger på baggrund af data indleveret af parterne. Alle beregninger, med undtagelse af 
den samlede omsætning, er ekskl. køb på 0 kr. samt køb med en negativ omsætning. Det skyldes, at det fx ikke er en-
tydig, hvorvidt de negative ordrer hører under køb under 3.000 kr. eller køb over 3.000 kr. 
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Figur 5.7 Isokroner	for	STARK	i	Faaborg	

	

Anm.: Køretiderne er opgjort ud fra ”normal” kørehastighed, dvs. uden at tage højde for trafik. Ved myldretidstrafik må det for-
ventes, at isokronerne vil være mindre.

Kilde: Styrelsens illustration udarbejdet i Iso4app (www.iso4app.net)

359. Den relativt store geografiske afstand mellem STARK i Faaborg og Jens Schultz’ byggemarke-
der afspejler sig også i diversion ratios. Således er den samlede diversion ratio fra STARK i 
Faaborg til alle Jens Schultz’ byggemarkeder på 5 pct., hvis der vægtes med købsstørrelse, jf. 

Tabel 5.20.207 Respondenterne har også haft mulighed for at angive diversion til aktører, som 
ikke fremgår af kortet i Figur 5.7, hvilket er indeholdt i kategorien ”øvrige aktører”.

Tabel 5.20 Diversion	ratios	for	STARK	i	Faaborg	

Diversion til: Vægtet diversion Uvægtet diversion

Jens  chultz [5-10] pct. [10-20] pct.

Davidsen [40-50] pct. [10-20] pct.

Bygma [30-40] pct. [20-30] pct.

Øvrige aktører [10-20] pct. [40-50] pct.

Antal respondenter1 193
	

__________________ 

207 Se bilag 7.1 for detaljer om beregning af diversion ratios. 

http://www.iso4app.net
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Note: 1. Antallet af respondenter er opgjort, som antallet af svar, som er brugt til at beregne diversion ratios. Da respondenterne 
både har svaret for køb over og under 3.000 kr., og hvert svar tæller med, kan den samme respondent indgå som to besvarelser. 
Antallet er opgjort ekskl. ”ved ikke”-besvarelser. 

Anm.: For beregningsmetode se bilag 7.1. ”Ved ikke”-besvarelser er fjernet. Samlet udgjorde ”ved ikke”-besvarelser [5-10] pct. 
af de vægtede og [10-20] pct. af de uvægtede besvarelser.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på styrelsens markedsundersøgelse blandt parternes professionelle kunder

360. Det er dermed styrelsens vurdering, at Jens Schultz inden fusionen lægger et begrænset kon-
kurrencepres på STARK i Faaborg, og det er således usandsynligt, at fusionen giver anledning 
til ensidige lokale virkninger for STARK i Faaborg.

5.3.3.1.2.2 Risikoen	for	ensidige	virkninger	i	Marstal	

361. Jens Schultz har et byggemarked i Marstal på Ærø, og det er det eneste byggemarked, som er 
til stede på Ærø. Byggemarkedet havde en samlet omsætning på [xxx]mio. kr. fra salg til pro-

fessionelle kunder i 2019.208 [xxx] pct. af omsætningen kom fra ordrer, som blev leveret, mens 
[xxx] pct. af omsætningen kom fra afhentede ordrer. [xxx] pct. af omsætningen stammede fra 
køb over 3.000 kr., mens [xxx] pct. kom fra køb under 3.000 kr., og den gennemsnitlige købs-
størrelse var ca. [xxx] kr.

362. Jens Schultz er som nævnt det eneste byggemarked på Ærø209, og det er kun muligt at komme 
til og fra Ærø med færge. Det betyder således også, at det inden for en køretid på 30 min. fra 
Jens Schultz i Marstal ikke er muligt at komme til andre områder af landet end Ærø, jf. Figur 
5.8. Inklusive færgeturen er der således ca. 1,5 times transporttid til STARK i Svendborg og ca. 
2 timers transporttid til STARK i Faaborg, mens der også er en transporttid på ca. 2 timer til 
Bygma på Als. Det er således styrelsens vurdering, at der er meget lange transporttider til alle 
områder uden for Ærø, og dermed adskiller Ærø sig meget fra de øvrige områder, som vurde-
res nærmere i denne sag.

__________________ 

208 Alle tal er styrelsens beregninger på baggrund af data indleveret af parterne. Alle beregninger, med undtagelse af 
den samlede omsætning, er ekskl. køb på 0 kr. samt køb med en negativ omsætning. 

209 Der er således hverken andre byggemarkeder, som primært er henvendt mod professionelle kunder eller mod pri-
vate kunder. 
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Figur 5.8 Isokroner	for	Jens	Schultz	i	Marstal	

	

Anm.: Køretiderne er opgjort ud fra ”normal” kørehastighed, dvs. uden at tage højde for trafik. Ved myldretidstrafik må det for-
ventes, at isokronerne vil være mindre.

Kilde: Styrelsens illustration udarbejdet i Iso4app (www.iso4app.net)

363. De lange transporttider til alle områder uden for Ærø afspejler sig også i byggemarkedets salg. 
Således foregik [xxx] pct. af Jens Schultz’ salg til professionelle kunder i 2019 fra byggemarke-
det i Marstal til kunder med fakturaadresse på Ærø. De øvrige [xxx] pct. kan dog inkludere 
håndværkere, som har adresse uden for Ærø, men som udfører en byggeopgave på Ærø. Hvis 
der kun kigges på ordrer, som blev leveret, blev [xxx] pct. af salget leveret til adresser på Ærø. 
De professionelle kunder hos Jens Schultz i Marstal er således næsten udelukkende placeret 
på Ærø, hvor transporttiden til alternative byggemarkeder både før og efter fusionen er meget 
lang.

364. Hvis man kigger på diversion ratios, har godt en tredjedel af respondenterne svaret enten ”ved 
ikke” eller ”andet” på spørgsmålet om, hvor de ville have foretaget deres seneste køb, hvis Jens 
Schultz ikke havde været tilgængelig. Som kommentar har respondenterne bl.a. angivet, ”On-

line, da der ikke er andre forhandlere på Ærø” samt ”Håbe der kom en anden trælast”.210

365. Samlet set er det styrelsens vurdering, at STARK grundet den lange transporttid i begrænset 
omfang lægger et konkurrencepres på Jens Schultz i Marstal, og det er således usandsynligt, at 
fusionen giver anledning til ensidige lokale virkninger for Jens Schultz i Marstal.

__________________ 

210 Styrelsen har ikke inkluderet diversion ratios for Jens Schultz i Marstal, da de ikke vurderes som relevante, idet kun-
derne reelt har meget begrænsede alternativer. 

http://www.iso4app.net
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5.3.3.1.2.3 Risikoen	for	ensidige	virkninger	i	Svendborg	

366. Både STARK og Jens Schultz har byggemarkeder i Svendborg. Jens Schultz har to byggemarke-
der på hhv. Odensevej og Nyborgvej. Byggemarkedet på Odensevej henvender sig primært til 
professionelle kunder, mens byggemarkedet på Nyborgvej primært henvender sig til private 
kunder. Styrelsen har i det følgende foretaget vurderingen af risiko for ensidige virkninger for 
Jens Schultz’ to byggemarkeder samlet. Ved opgørelse af køretider har styrelsen taget ud-
gangspunkt i byggemarkedet på Odensevej, da det har en omsætning til professionelle kunder, 

som er ca. [xxx] gange større end byggemarkedet på Nyborgvej. Hertil kommer, [xxx].211 Det er 
således styrelsens vurdering, at det er mest relevant at vurdere fusionens virkninger med ud-
gangspunkt i byggemarkedet på Odensevej.

367. STARK’s byggemarked i Svendborg havde i 2019 en samlet omsætning til professionelle kun-

der på [xxx] mio. kr. 212 Heraf kom [xxx] pct. fra ordrer, som blev leveret, mens [xxx] pct. kom 
fra ordrer, som blev afhentet. [xxx] pct. af omsætning stammede fra køb over 3.000 kr., mens 
[xxx] pct. kom fra køb under 3.000 kr., og den gennemsnitlige købsstørrelse var ca. [xxx] kr.

368. Jens Schultz’ byggemarkeder i Svendborg havde i 2019 en samlet omsætning til professionelle 
kunder på [xxx] mio. kr. Heraf kom [xxx] pct. fra ordrer, som blev leveret, mens [xxx] pct. kom 
fra ordrer, som blev afhentet. [xxx] pct. af omsætning stammede fra køb over 3.000 kr., mens 
[xxx] pct. kom fra køb under 3.000 kr., og den gennemsnitlige købsstørrelse var ca. [xxx] kr.

369. Hvis der kigges på isokroner på hhv. 15 og 30 min. omkring Jens Schultz’ byggemarked på 
Odensevej i Svendborg, fremgår det, at inden fusionen er der to byggemarkeder, STARK i 
Svendborg samt Bygma i Ringe, som kan nås inden for en køretid på 15 min. Inden for en køre-
tid på 30 min. er det desuden muligt at nå Bygma i Bellinge, Bygma i Odense Øst, Davidsen og 
XL-BYG Centerbyg i Odense samt XL-BYG i Langeskov, dvs. i alt seks konkurrerende bygge-
markeder, foruden STARK. Derudover er det muligt at nå STARK i Faaborg samt Bygma i Ny-
borg på lige over 30 min.

 

__________________ 

211 [xxx] 
212 Alle tal er styrelsens beregninger på baggrund af data indleveret af parterne. Alle beregninger, med undtagelse af 

den samlede omsætning, er ekskl. køb på 0 kr. samt køb med en negativ omsætning. 
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Figur 5.9 Isokroner	for	Jens	Schultz	i	Svendborg	

	

Anm.: Køretiderne er opgjort ud fra ”normal” kørehastighed, dvs. uden at tage højde for trafik. Ved myldretidstrafik må det for-
ventes, at isokronerne vil være mindre.

Kilde: Styrelsens illustration udarbejdet i Iso4app (www.iso4app.net)

370. Isokronerne for STARK tegner et lignende billede, da STARK’s byggemarked i Svendborg lig-
ger meget tæt på Jens Schulz’ byggemarked på Odensevej. STARK er placeret lidt længere væk 
fra Svendborgmotorvejen, hvormed det tager lidt længere tid at nå Odense, men det er styrel-
sens vurdering, at dette har meget begrænset betydning. Den primære forskel på STARK og 
Jens Schultz i Svendborg er således, at STARK i Svendborg også i et vist omfang kan være ud-
sat for konkurrence fra Jens Schultz i Rudkøbing, som er ca. 20 min. kørsel væk. Det gælder 
særligt for de af STARK’s kunder, som er placeret syd for Svendborg.

http://www.iso4app.net
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Figur 5.10 Isokroner	for	STARK	i	Svendborg	

	

Anm.: Køretiderne er opgjort ud fra ”normal” kørehastighed, dvs. uden at tage højde for trafik. Ved myldretidstrafik må det for-
ventes, at isokronerne vil være mindre.

Kilde: Styrelsens illustration udarbejdet i Iso4app (www.iso4app.net)

371. Samlet set viser opgørelsen af køretider, at parternes byggemarkeder i Svendborg er placeret 
meget tæt på hinanden, mens der er en række byggemarkeder, som er placeret længere væk, 
men stadig inden for en køreafstand på 30 min, særligt centreret omkring Odense. Inden fusio-
nen er der således under 5 min. kørsel mellem de to byggemarkeder, mens der efter fusionen 
vil være ca. 15 min. kørsel til nærmeste konkurrerende byggemarked i form af Bygma i Ringe, 
og ca. 20-25 min. kørsel til Davidsen og XL-BYG i Odense.

372. Fusionen medfører dermed, at den geografisk nærmeste konkurrent for både Jens Schultz og 
STARK i Svendborg forsvinder efter fusionen. Der vil dog fortsat være en række byggemarke-
der, som er placeret inden for en køreafstand på mellem 15-30 min. Det er styrelsens vurde-
ring, at betydningen af byggemarkedets placering i høj grad afhænger af den konkrete købssi-
tuation og særligt købets størrelse. Disse forhold omkring det enkelte køb og betydningen af 
byggemarkedets placering gennemgås nærmere nedenfor i afsnit 5.3.3.1.2.5.

373. Styrelsen bemærker derudover, at det ikke kun er byggemarkedernes placering, men også i 
høj grad kundernes placering, som er afgørende for, hvor langt der er til de enkelte byggemar-
keder både før og efter fusionen. Hvis hovedparten af parternes kunder hos byggemarkederne 
i Svendborg fx er placeret nord for Svendborg, vil forskellen i afstanden mellem byggemarke-
der i Svendborg og byggemarkeder i Odense være mindre, end hvis kunderne primært er pla-
ceret i og syd for Svendborg.

374. Hvis der kun kigges på det leverede salg i parternes byggemarkeder i Svendborg, fremgår det, 
at hovedparten af salget foregår til leveringsadresser omkring og syd for Svendborg, jf. Figur

http://www.iso4app.net
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5.11. For STARK er langt hovedparten af salget koncentreret omkring Svendborg. For Jens 
Schultz er salget også primært koncentreret omkring Svendborg, men der er dog også en væ-
sentlig omsætning til leveringsadresser omkring Odense og til dels Faaborg. Det skal også ses i 
lyset af, at STARK har andre byggemarkeder omkring Odense og Faaborg, mens Jens Schultz 
kun har byggemarkeder mere koncentreret omkring Svendborg.

Figur 5.11 Fordeling	af	omsætning	for	parternes	byggemarkeder	i	Svendborg	på	postnumre	baseret	på	leverings-
adresse	

  
	

Anm.: Andel af det samlede leverede salg til professionelle kunder, ekskl. ordrer med en negativ værdi. Det inkluderer leveret salg til adresser uden for Fyn.

Kilde: Styrelsens illustrationer baseret på data indleveret af parterne

375. Samlet set stammer [xxx] pct. af Jens Schultz’ omsætning og [xxx] pct. af STARK’s omsætning 
fra leveret salg til professionelle kunder fra ordrer med leveringsadresse i Svendborg, lige øst 
eller vest for Svendborg eller fra Langeland eller Ærø, jf. Tabel 5.21. Postnumre nord for 
Svendborg, dvs. tættere på Ringe og Odense, er ikke inkluderet i definitionen af Svendborg-
området. Hovedparten af det resterende leverede salg foregår til den resterende del af Fyn, 
dvs. nord for Svendborg (eller omkring Faaborg), og i begrænset omfang uden for Fyn.

Tabel 5.21 Fordeling	af	omsætning	fra	leveret	salg	til	professionelle	kunder	i	2019	fra	
parternes	byggemarkeder	i	Svendborg	på	geografiske	områder	

Jens Schultz STARK

 vendborgområdet samt øerne syd 
for Fyn (Langeland og Ærø)1

[xxx] pct. [xxx] pct.

Resten af Fyn [xxx] pct. [xxx] pct.

Resten af landet [xxx] pct. [xxx] pct.
	

	

Note: 1. Kategorien er defineret som postnumrene 5700 (Svendborg), 5762 (vest for Svendborg), 5881, 5882 og 5883 (øst for 
Svendborg), 5900, 5932, 5935 og 5953 (Langeland) samt 5960, 5970 og 5985 (Ærø) 

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på data indleveret af parterne

376. Det er styrelsens vurdering, at hovedparten af kunderne er koncentreret i områder omkring 
Svendborg, hvor transporttiderne er afspejlet ved isokronerne i kortene ovenfor, og for disse 
kunder vil der efter fusionen være længere afstand til det nærmeste konkurrerende bygge-
marked. Salget afspejler således, at byggemarkedets placering stadig spiller en betydelig rolle 
ved leveret salg, jf. også nærmere herom i afsnit 5.3.3.1.2.5. Det er dog samtidig styrelsens vur-
dering, at en væsentlig del af omsætningen er fra kunder, som er tættere på Odense, og hvor 
fusionens betydning for afstanden til det nærmeste byggemarked forventeligt vil være mere 
begrænset.

377. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at fordelingen i Figur 5.11 og Tabel 5.21 kun er baseret 
på ordrer, som er blevet leveret. For ordrer, som bliver afhentet, må det forventes, at kun-
derne i højere grad befinder sig i områder omkring byggemarkederne. Styrelsen har dog ikke
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mulighed for på samme måde at opgøre fordelingen af afhentet salg på kundernes/byggepro-

jektets placering.213

Parternes andel af salg inden for udvalgte isokroner

378. Det er ikke kun relevant at se på antallet af konkurrenter inden for givne køreafstande, men 
også på karakteristika for disse konkurrenter. Fx må det forventes, at et byggemarked med 
større salg til professionelle kunder alt andet lige vil lægge et større konkurrencepres end 
byggemarkeder med et mindre salg. Styrelsen har således også på baggrund af oplysninger fra 
parterne opgjort parternes andel af det samlede salg til professionelle kunder, inden for givne 

køreafstande omkring STARK i Svendborg.214

379. Beregningerne viser, at hvis der kigges på en køreafstand på 15 min., dvs. kun Svendborg og 
omegn, har parterne samlet [80-90] pct. af salget til professionelle kunder. Hvis der kigges på 
en køreafstand på 20 min., således at Ringe nord for Svendborg inkluderes, har parterne sam-
let set [70-80] pct. af salget. Hvis der derimod kigges på en køreafstand på 30 min., er parter-
nes andel af det samlede salg [20-30] pct. Det afspejler, at der ikke er nogen større aktører ud 
over parterne inden for salg af byggematerialer til professionelle kunder i Svendborg. Hvis 
Odense derimod inkluderes i opgørelsen, er der dog en række andre større aktører, særligt 
Davidsen, men også Bygma som har en række byggemarkeder omkring Odense.

Tabel 5.22 Byggemarkeders	andel	af	salg	til	professionelle	kunder	inden	for	udvalgte	
køreafstande	fra	STARK	i	Svendborg	

15 min (ekskl. Ringe) 20 min. (inkl. Ringe) 30 min

 TARK [10-20] pct. [10-20] pct. [5-10] pct.

Jens  chultz [70-80] pct. [60-70] pct. [20-30] pct.

Parterne samlet [80-90] pct. [70-80] pct. [20-30] pct.

Bygma - [10-20] pct. [20-30] pct.

Davidsen - - [30-40] pct.

XL-BYG - - [5-10] pct.

jem & fix/Harald Nyborg* [5-10] pct. [5-10] pct. [0-5] pct.

 ilvan [0-5] pct. [0-5] pct. [0-5] pct.
	

	

Anm.: Parterne har opgjort andelene inkl. salg fra producenter og specialforhandlere. Styrelsen har dog udeladt disse i denne 
tabel, men konkurrencepresset fra producenter og specialforhandlere behandles nedenfor.

*	Harald Nyborg og jem & fix ejes af Harald Nyborg A/S 

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på fusionsparternes fusionsanmeldelse bilag 7

Omsætning fra leveret salg i Svendborg

__________________ 

213 Parterne har leveret data, hvor kundernes fakturaadresser fremgår. Det er dog styrelsens vurdering, at dette ikke 
fuldstændigt afspejler den relevante placering, da håndværkere kan have projekter, som er placeret tæt på bygge-
markederne, og netop derfor har foretaget deres køb i disse byggemarkeder, selvom håndværkerens fakturaadresse 
er et andet sted. 

214 Parterne har opgjort køretiderne fra STARK i Svendborg. Grundet den tætte placering på Jens Schultz i Svendborg, 
vil det være samme billede for Jens Schultz i Svendborg. 
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380. Ovenstående salgsandele tager ikke højde for, hvor salget foregår til. Det er således ikke klart 
om omsætningen stammer fra kunder i Svendborg, Odense eller et andet sted.

381. Styrelsen har således også spurgt Bygma i Ringe og Davidsen i Odense om deres omsætning 
fra leveret salg til professionelle kunder fordelt på postnumre i Svendborg-området i 2019. 
Hvis der kigges på postnumrene 5700, 5762 og 5881, dvs. Svendborg-området, havde Jens 
Schultz i Svendborg en samlet omsætning på [xxx] mio. kr. til disse postnumre, jf. Tabel 5.23. 
STARK i Svendborg havde en samlet omsætning på [xxx] mio. kr. fra sit byggemarked i Svend-
borg. Til sammenligning havde Davidsen i Odense en samlet omsætning på [xxx] mio. kr. i om-
rådet, mens Bygma i Ringe havde en omsætning på [xxx] mio. kr. til området

Tabel 5.23 Samlet	omsætning	fra	leveret	salg	til	Svendborg-området	

Aktør Omsætning

Jens  chultz i  vendborg [xxx] mio. kr.

 TARK i  vendborg [xxx] mio. kr.

Davidsen i Odense [xxx] mio. kr.

Bygma i Ringe [xxx] mio. kr.

 TARK i Odense [xxx] mio. kr.

Øvrige  TARK-byggemarkeder [xxx] mio. kr.

Øvrige Jens  chultz-byggemarkeder [xxx] mio. kr.
	

	

Anm.: Omsætningen omfatter salg til professionelle kunder i 2019, som blev leveret til postnumrene 5700, 5762 eller 5881.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på data indleveret af parterne, Davidsen og Bygma

382. Samlet set indikerer ovenstående opgørelse, at lokal tilstedeværelse spiller en rolle også for 
det leverede salg. Opgørelsen indikerer dog også, at Jens Schultz har en særligt stærk position 
i området, og at STARK ikke har en væsentligt stærkere position på det leverede salg frem for 
fx Davidsen, selvom Davidsens nærmeste byggemarked er placeret omkring Odense. Styrelsen 
bemærker i den forbindelse, at styrelsen ikke er i besiddelse af samme detaljer om omsætnin-
gen fra Bygmas øvrige byggemarkeder på Fyn eller fra Davidsens byggemarkeder uden for 
Fyn, hvor der også må formodes at være en vis, om end begrænset, omsætning til Svendborg-
området.

Diversion ratios

383. Diversion ratios mellem parterne for parternes byggemarkeder i Svendborg afspejler også i 
høj grad den geografiske nærhed mellem byggemarkederne samt Jens Schultz’ særligt stærke 
position i området, jf. ovenfor. Således viser diversion ratios fra STARK i Svendborg, at den 
nærmeste konkurrent er Jens Schultz med en vægtet diversion ratio på [30-40] pct. Herefter 
følger Bygma med [30-40] pct. og Davidsen med [10-20] pct. Alle øvrige konkurrenter har en 
vægtet diversion ratio under [5-10] pct. Det antyder således, at de øvrige XL-BYG byggemarke-
der omkring Odense kun i begrænset omfang lægger et konkurrencepres på STARK (og Jens 
Schultz, jf. nedenfor) i Svendborg.

384. For Jens Schultz viser de vægtede diversion ratios, at STARK og Davidsen er de nærmeste kon-
kurrenter begge med en diversion ratio på [20-30] pct. Herefter følger Bygma med en diver-
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sion ratio på [10-20] pct. Det skal bemærkes, at for Jens Schultz i Svendborg er diversion ra-
tio’en til svarmuligheden ”Andet” meget høj. Dette er særligt drevet af en enkelt respondent 
med en stor vægt, som har angivet som uddybning på sit svar, at placeringen af byggemarke-
det ikke har særlig betydning. Styrelsen har således valgt at beholde denne besvarelse i opgø-
relsen af diversion ratios, da svaret indikerer, at kunden ikke nødvendigvis vil skifte til den 
geografisk nærmeste konkurrent. Hvis besvarelsen fjernes, øges diversion ratios til alle andre 
aktører, inkl. STARK.

Tabel 5.24 Diversion	ratios	for	parternes	byggemarkeder	i	Svendborg	for	professionelle	
kunder	

Diversion fra STARK Diversion fra Jens Schultz

Diversion til: Vægtet Uvægtet Vægtet Uvægtet

Jens  chultz [30-40] pct. [40-50] pct. - -

 TARK - - [20-30] pct. [30-40] pct.

Bygma [30-40] pct. [20-30] pct. [10-20] pct. [10-20] pct.

Davidsen [10-20] pct. [10-20] pct. [20-30] pct. [10-20] pct.

Andet [0-5] pct. [0-5] pct. [20-30] pct. [0-5] pct.

Øvrige aktører [10-20] pct. [20-30] pct. [5-10] pct. [20-30] pct.

Antal respondenter1 436 575
	

	

Note: [1]: Antallet af respondenter er opgjort, som antallet af svar, som er brugt til at beregne diversion ratios. Da responden-
terne både har svaret for køb over og under 3.000 kr., og hvert svar tæller med, kan den samme respondent indgå som to besva-
relser. Antallet er opgjort ekskl. ”ved ikke”-besvarelser. 

Anm.: For beregningsmetode se bilag 7.1. ”Ved ikke”-besvarelser er fjernet. Samlet udgjorde ”ved ikke”-besvarelser [5-10] pct. 
af de vægtede og [10-20] pct. af de uvægtede besvarelser for STARK og [0-5] pct. af de vægtede og [10-20] pct. af de uvægtede 
besvarelser for Jens Schultz.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på styrelsens markedsundersøgelse blandt parternes professionelle kunder

385. Diversion ratios i Tabel 5.24 er beregnet samlet for alle respondenternes samlede køb. Der er 
dog betydelig forskel på de enkelte køb. Nogle køb er projektsalg, som er større køb af materi-
aler til et specifikt projekt, hvor der fx indhentes et konkret tilbud på materialerne for det spe-
cifikke projekt, mens andre er relativt mindre køb af byggematerialer efter behov. Diversion 
ratios afspejler et (vægtet) gennemsnit mellem disse forskellige typer af køb, og de forskellige 

købssituationer gennemgås separat i afsnit 5.3.3.1.2.5 nedenfor.215

386. Diversion ratios viser således at STARK og Jens Schultz er tætte konkurrenter i forbindelse 
med professionelle kunders køb af byggematerialer i Svendborg. Både Bygma og Davidsen an-
ses dog også som væsentlige konkurrenter, mens der er meget begrænset diversion til andre 
aktører, herunder øvrige XL-BYG byggemarkeder samt producenter og specialforhandlere.

IPR og CMCR

__________________ 

215 De samlede diversion ratios mellem parterne kan dog også være svagt overvurderede, da diversion for projektsalg 
kan være undervægtet, jf. nærmere herom i bilag 7.1. 
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387. Styrelsen har ligeledes beregnet, hvordan fusionen ændrer parternes incitament til at pris-
sætte, og hvorvidt fusionen skaber et incitament for den fusionerede enhed til at hæve pri-
serne i parternes byggemarkeder i Svendborg (IPR-beregninger). IPR-beregningerne beror på 
en statisk model, hvilket vil sige, at de ikke tager højde for dynamiske effekter såsom potentiel 
konkurrence, som gennemgås i afsnit 5.3.3.1.3. For en nærmere gennemgang af IPR-beregnin-
gerne og antagelserne bag henvises til bilag 7.2 nedenfor.

388. En begrænsning af konkurrencen kommer ikke nødvendigvis til udtryk gennem højere priser, 
men kan også komme til udtryk ved fx lavere kvalitet eller service. I denne fusion kan det være 
særligt relevant at undersøge andre konkurrenceparametre end pris, bl.a. fordi prissætningen 
i betydeligt omfang er bestemt centralt. Styrelsen har således specifikt vurderet risikoen for 
prisstigninger i afsnit 5.3.3.1.2.5 nedenfor og for serviceforringelse i afsnit 5.3.3.1.2.6 neden-
for. IPR-beregningerne tager dog udgangspunkt i en prisstigning som numerisk mål for den 
potentielle skadevirkning af fusionen.

389. Beregningerne viser, at i styrelsens hovedscenarie vil STARK i Svendborg efter fusionen have 
incitament til at hæve prisen med [5-10] pct., mens Jens Schultz i Svendborg vil have incita-
ment til at hæve prisen med [0-5] pct., jf. Tabel 5.25. Det bemærkes, at i hovedscenariet er par-
ternes påberåbte effektivitetsgevinster ikke medtaget, da styrelsen ikke har taget endelig stil-
ling til disse effektivitetsgevinster, jf. afsnit 5.4. Styrelsen har dog også foretaget beregnin-

gerne, hvor de påberåbte effektivitetsgevinster er medtaget216, hvor de beregnede prisstignin-
ger er [0-5] pct. for STARK og [0-5] pct. for Jens Schultz.

Tabel 5.25 IPR-beregninger	for	Svendborg	

STARK Jens Schultz

Hovedscenarie [5-10] pct. [0-5] pct.

 cenarie med ens solgte mængder [0-5] pct. [0-5] pct.

 cenarie med effektivitetsgevinster [0-5] pct. [0-5] pct.
	

	

Note: I scenariet med ens solgte mængder lægges det til grund for beregningerne, at hver part producerer samme mængde. I 
scenarier med effektivitetsgevinster er alle parternes påberåbte effektivitetsgevinster medtaget i beregninger (kun effektivitets-
gevinster som vedrører omkostningsposter, som styrelsen har vurderet er variable).

Anm.: Beregningerne tager udgangspunkt i en lineær efterspørgselskurve, som generelt betragtes som den efterspørgselsform, 
som giver de mindste prisændringer. Antagelserne bag beregningen fremgår af bilag 7.2.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på data indleveret af parterne samt styrelsens markedsundersøgelse blandt fusionsparternes 

professionelle kunder

390. Styrelsen har ligeledes beregnet, hvor store effektivitetsgevinster, fusionen skal medføre, før 
parterne ikke har incitament til at hæve prisen i Svendborg (Compensating Marginal Cost Re-
duction, (CMCR-beregninger)). Beregningerne viser, at effektivitetsgevinsterne skal være [10-
20] pct. for STARK og [5-10] pct. for Jens Schultz, før fusionen ikke giver incitament til pris-
stigninger. Dette skal ses i forhold til, at parterne har påberåbte effektivitetsgevinster på [xxx] 
pct. for STARK og [xxx] pct. for Jens Schultz på omkostningsposter, som styrelsen vurderer er 
variable, jf. bilag 7.2 samt afsnit 5.4.

__________________ 

216 Styrelsen har kun medtaget de påberåbte effektivitetsgevinster for omkostningsposter, som efter styrelsens vurde-
ring, indgår i de marginale omkostninger, da disse er de eneste, som har indflydelse på beregningerne. 



 IDE 86 VURDERINGEN

391. Styrelsen bemærker, at de ovenstående IPR- og CMCR-beregninger er et supplement til vurde-
ringen, og at andre forhold også skal inddrages i vurderingen af ensidige virkninger. Beregnin-
gerne tager udgangspunkt i en statisk model, som ikke tager højde for dynamiske effekter i 
form af potentiel konkurrence. Derudover antages det i beregningerne, at der tages én uni-
form pris for alle kunder i hvert byggemarked (og her konkret parternes byggemarkeder i 
Svendborg). Desuden antages det, at denne pris er lokalt bestemt i parternes enkelte bygge-
markeder. Disse konkrete antagelser er dog ikke opfyldt for detailmarkedet for byggemateria-
ler til professionelle kunder, hvor der er forskellige købssituationer og forskellige muligheder 
for at variere prisen lokalt, idet nogle priser også er nationalt bestemt, jf. også afsnit 
5.3.3.1.2.5. IPR-beregningerne kan derfor ses som et gennemsnit for incitamentet til at hæve 
prisen over disse forskelligartede køb.

Konkurrencepres fra specialforhandlere, producenter og øvrige byggemarkeder

392. Styrelsen har ovenfor i opgørelsen af køretider alene taget udgangspunkt i konkurrerende 
byggemarkeder, som primært henvender sig til professionelle kunder. Derudover er der dog 
også en række specialforhandlere og producenter, som kan tilbyde produkter inden for en-
kelte produktkategorier, som også sælges i byggemarkederne. Det er i den forbindelse styrel-
sens vurdering, at specialforhandlere i nogle tilfælde kan være et alternativ for mindre køb, 
som afhentes, mens producenter primært kan være et relevant alternativt ved større ordrer, 
som bliver leveret. For producenterne vil placeringen således ikke være ligeså afgørende som 
for specialforhandlere og byggemarkeder.

393. Hertil kommer en række byggemarkeder, som primært henvender sig til private kunder, men 
som i et vist omfang har et produktudvalg, som minder om udvalget i byggemarkeder, der pri-
mært henvender sig til professionelle kunder, og som derfor i visse tilfælde kan udgøre et rele-
vant alternativ for professionelle kunder. Styrelsen vil derfor i det følgende vurdere det lokale 
konkurrencepres fra disse aktører.

394. Indledningsvis bemærker styrelsen dog, at de ovenstående diversion ratios samt IPR-bereg-
ninger, hvor diversion ratios indgår, tager højde for dette konkurrencepres. Eksempelvis 
fremgår det her, at den samlede diversion fra STARK til specialforhandlere og producenter er 
[0-5] pct., mens den er [0-5] pct. for Jens Schultz. Producenter og specialforhandlere lægger 
dermed – samlet set og målt ved diversion ratios – et relativt begrænset konkurrencepres på 
fusionsparternes byggemarkeder i Svendborg inden fusionen.

395. I Svendborgområdet er der en række specialforhandlere. Hvis der tages udgangspunkt i en kø-
reafstand på 15 min. rundt om STARK’s byggemarked i Svendborg, er der således ifølge 

STARK 13 specialforhandlere.217 Derudover er der yderligere fire producenter inden for en kø-
reafstand på 15 min. Blandt specialforhandlerne findes eksempelvis forhandlere af maling, 
værktøj og arbejdstøj. Styrelsen har på baggrund af STARK’s opgørelse beregnet, hvor stor en 
andel af omsætningen i STARK Svendborg, der stammer fra varekategorier, hvor der er en 
specialforhandler inden for 15 min. kørsel. Hvis der kun tages udgangspunkt i de 13 special-
forhandlere, som er inden for en køreafstand på 15 min., sælger disse virksomheder produk-

ter, som samlet udgør [xxx] pct. af omsætningen i STARK Svendborg218, mens der for den re-
sterende del af omsætningen ikke findes specialforhandlere i nærheden af Svendborg.219

STARK har tidligere angivet, hvilke varekategorier de generelt anser som værende udsat for 
konkurrence fra specialforhandlere. Tages der udgangspunkt i disse viser STARK’s opgørelse, 
at [xxx] pct. omsætningen i byggemarkedet i Svendborg stammer fra varekategorier, hvor

__________________ 

217 Styrelsen har ikke lavet samme opgørelse for en køreafstand på 30 min., da det er styrelsens vurdering, at hvis en 
kunde er villig til at købe fra en forhandler med denne afstand, vil der være mere oplagte konkurrenter i form af byg-
gemarkeder målrettet mod professionelle kunder som Bygma og Davidsen. 

218 Hvis de fire producenter medtages, er andelen af omsætningen [xxx] pct. 
219 Jf. bilag 7.5 
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STARK vurderer, at de er udsat for konkurrence fra specialforhandlere, som sælger samme va-
rekategori.

396. Det er således styrelsens vurdering, at der er et vist, men begrænset, konkurrencepres fra spe-
cialforhandlere (og producenter) i lokalområdet i Svendborg – særligt på visse, udvalgte pro-
duktkategorier. Styrelsen bemærker dog også, at kunderne, som vælger at købe deres bygge-
materialer i et byggemarked netop kan have en særlig præference for at ville samle alle sin 
indkøb ét sted i forbindelse med det specifikke køb.

397. Der er derudover tre yderligere byggemarkeder i Svendborg, som primært henvender sig til 

private kunder i form af jem & fix, Harald Nyborgsamt Silvan.220 Styrelsen bemærker, at de be-
regnede diversion ratios, hvor konkurrencepresset fra disse byggemarkeder også indregnes, 
viser en samlet diversion til disse to byggemarkeder på hhv. [0-5] pct. fra STARK og [0-5] pct. 
fra Jens Schultz. Der kan dog fortsat være et vist konkurrencepres fra disse byggemarkeder, 
særligt for mindre køb hvor kunden i mindre grad kan være villig til at køre langt for at fore-
tage sit køb, hvilket resultaterne nedenfor ved vurderingen af Rudkøbing kan være udtryk for.

Delkonklusion

398. Samlet set er det styrelsens vurdering, at fusionen medfører, at parternes geografisk nærme-
ste konkurrerende byggemarkeder i Svendborg forsvinder, således at der før fusionen er to 
kæder med byggemarkeder i Svendborg, som efter fusionen bliver til én. Der er dog fortsat an-
dre byggemarkeder inden for en køreafstand på 25-30 min., særligt omkring Odense. Diver-
sion ratios indikerer, at parterne er hinandens nærmeste konkurrenter, men at der særligt for 
store køb fortsat er andre konkurrenter, som lægger et betydeligt konkurrencepres på par-
terne, ligesom specialforhandlere og producenter lægger et vist konkurrencepres for udvalgte 
varekategorier. Det er samtidig styrelsens vurdering, at Jens Schultz har en særligt stærk posi-
tion i Svendborg-området, mens øvrige aktører som STARK, Davidsen og Bygma alle har bety-
deligt mindre salg.

399. Det er desuden styrelsens vurdering, at der er en række forhold, som er forskellige fra køb til 
køb. Disse forhold gennemgås fælles for de lokale områder i afsnit 5.3.3.1.2.5 og 5.3.3.1.2.6 ne-
denfor.

5.3.3.1.2.4 Risikoen	for	ensidige	virkninger	i	Rudkøbing	

400. Jens Schultz har et byggemarked, som er placeret i Rudkøbing på Langeland. STARK har ingen 
byggemarkeder på Langeland. Jens Schultz’ byggemarked i Rudkøbing havde i 2019 en samlet 
omsætning til professionelle kunder på [xxx] mio. kr. Heraf kom [xxx] pct. fra ordrer, som blev 
leveret, mens [xxx] pct. kom fra ordrer, som blev afhentet. [xxx] pct. af omsætningen stam-
mede fra køb over 3.000 kr., mens [xxx] pct. kom fra køb under 3.000 kr., og den gennemsnit-
lige købsstørrelse var ca. [xxx] kr.

401. Langt hovedparten af salget fra Jens Schultz’ byggemarked i Rudkøbing går til kunder på Lan-
geland. Således stod kunder med fakturaadresse på Langeland for [xxx] pct. af omsætningen til 
professionelle kunder i 2019. De resterende [xxx] pct. kan dog også dække over kunder, som 
har adresser uden for Langeland, men hvor de udfører et projekt på Langeland. Hvis der kun 
kigges på leveret salg, stammede [xxx] pct. af omsætningen fra kunder, som fik leveret materi-
alerne til adresser på Langeland.

402. Hvis der kigges på isokroner på hhv. 15 og 30 min. omkring Jens Schultz’ byggemarked i Rud-
købing, fremgår det, at der inden fusionen ikke er nogen konkurrerende byggemarkeder, som

__________________ 

220 Der er alene tale om to forskellige aktører i Svendborg, som henvender sig til private kunder, idet jem & fix og Harald 
Nyborg er i samme koncern. jem & fix ejes af HARALD FIX A/S som ejes af koncernen, Harald Nyborg A/S 
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kan nås på 15 min., mens kun STARK i Svendborg kan nås på 30 min. Bygma i Ringe kan nås på 
lige over 30 min.

Figur 5.12 Isokroner	for	Jens	Schultz	i	Rudkøbing	

	

Anm.: Køretiderne er opgjort ud fra ”normal” kørehastighed, dvs. uden at tage højde for trafik. Ved myldretidstrafik må det for-
ventes, at isokronerne vil være mindre.

Kilde: Styrelsens illustration udarbejdet i Iso4app (www.iso4app.net)

403. Det lavere antal konkurrenter inden for en køreafstand på både 15 og 30 min. kan umiddel-
bart indikere, at effekten af fusionen vil være større i Rudkøbing end i Svendborg. Der er dog 
flere årsager til, at dette ikke nødvendigvis er tilfældet.

404. For det første vil STARK i Svendborg alt andet lige lægge et mindre konkurrencepres på Jens 
Schultz i Rudkøbing end på Jens Schultz i Svendborg før fusionen, da den geografiske afstand 
mellem de to byggemarkeder er større.

405. For det andet afspejler isokroner ikke direkte effekten af fusionen, men tegner et statisk bil-
lede af køreafstande til byggemarkedet. Inden fusionen er der således en køreafstand på 20-25 
min. fra Jens Schultz i Rudkøbing til nærmeste konkurrent (STARK i Svendborg). Efter fusio-
nen vil nærmeste konkurrent være Bygma i Ringe med en køreafstand på 30-35 min. Det med-
fører, at der bliver ca. 10 min. ekstra kørsel til nærmeste konkurrent. Denne effekt er meget 
sammenlignelig med effekten for Jens Schultz i Svendborg, hvor afstanden til nærmeste kon-
kurrent er betydeligt lavere inden fusionen (ca. 5 min.), men bliver forøget med ca. samme kø-
retid efter fusionen (til ca. 15 min.).

Omsætning fra leveret salg på Langeland

http://www.iso4app.net
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406. Styrelsen har som for Svendborg-området opgjort omsætningen fra parterne samt Davidsen i 
Odense og Bygma i Ringe fra leveret salg til professionelle kunder på Langeland i 2019. Jens 
Schultz i Rudkøbing og Svendborg havde en samlet omsætning på [xxx] mio. kr. til disse post-
numre, jf. Tabel 5.26. STARK i Svendborg havde en samlet omsætning på [xxx] mio. kr. fra sit 
byggemarked i Svendborg. Til sammenligning havde Davidsen i Odense en samlet omsætning 
på [xxx] mio. kr. i området, mens Bygma i Ringe havde en omsætning på [xxx] mio. kr.

Tabel 5.26 Samlet	omsætning	fra	leveret	salg	til	Langeland	

Aktør Omsætning

Jens  chultz i Rudkøbing [xxx] mio. kr.

Jens  chultz i  vendborg [xxx] mio. kr.

 TARK i  vendborg [xxx] mio. kr.

Davidsen i Odense [xxx] mio. kr.

Bygma i Ringe [xxx] mio. kr.

 TARK i Odense [xxx] mio. kr.

Øvrige  TARK-byggemarkeder [xxx] mio. kr.
	

	

Anm.: Omsætningen omfatter salg til professionelle kunder i 2019, som blev leveret til postnumrene 5900, 5953, 5932 eller 
5935.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på data indleveret af parterne, Davidsen og Bygma

407. Samlet set indikerer opgørelsen, at Jens Schultz, ligesom det er tilfældet i Svendborg, har en 
særlig stærk position i området, og at STARK ikke har en væsentligt stærkere position på det 
leverede salg frem for fx Davidsen og Bygma, selvom STARK har et byggemarked, som er pla-
ceret tættere på øen.

Diversion ratios

408. Diversion ratios fra Jens Schultz i Rudkøbing afspejler ligeledes den geografiske placering. Så-
ledes viser diversion ratios, at STARK er nærmeste konkurrent med en vægtet diversion ratio 
på [40-50] pct. Herefter følger jem & fix med [30-40] pct., Silvan med [5-10] pct. og Bygma 
med [5-10] pct. Diversion til alle andre aktører er under [0-5] pct.

Tabel 5.27 Diversion	ratios	for	Jens	Schultz	i	Rudkøbing	

Diversion til: Vægtet diversion Uvægtet diversion

 TARK [40-50] pct. [30-40] pct.

jem & fix [30-40] pct. [20-30] pct.

 ilvan [5-10] pct. [5-10] pct.

Bygma [5-10] pct. [5-10] pct.

Øvrige aktører [5-10] pct. [20-30] pct.

Antal respondenter1 118
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Note: [1]: Antallet af respondenter er opgjort, som antallet af svar, som er brugt til at beregne diversion ratios. Da responden-
terne både har svaret for køb over og under 3.000 kr., og hvert svar tæller med, kan den samme respondent indgå som to besva-
relser. Antallet er opgjort ekskl. ”ved ikke”-besvarelser. 

Anm.: For beregningsmetode se bilag 7.1. ”Ved ikke”-besvarelser er fjernet. Samlet udgjorde ”ved ikke”-besvarelser [10-20] pct. 
af de vægtede og [10-20] pct. af de uvægtede besvarelser.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på styrelsens markedsundersøgelse blandt parternes professionelle kunder

409. Diversion til jem & fix er meget høj for Jens Schultz i Rudkøbing og langt højere end diversion 
til jem & fix fra alle andre af fusionsparternes byggemarkeder. Dette kan afspejle følgende for-
hold.

410. Som nævnt ovenfor er der ingen konkurrerende byggemarkeder, som primært henvender sig 
til professionelle kunder, inden for en kørselsafstand på 15 min. (eller 20 min). Derimod er 
der en jem & fix i Rudkøbing, og selvom jem & fix primært henvender sig til private kunder, 
kan den geografiske nærhed gøre det til et bedre alternativ for visse kunder end at benytte 
professionelle byggemarkeder placeret længere væk.

411. Derudover er Jens Schultz’ byggemarked i Rudkøbing karakteriseret ved at have en meget stor 
andel af små køb og en større andel af afhentet salg i forhold til Jens Schultz’ byggemarkeder i 
Svendborg, og den gennemsnitlige købsstørrelse er betydelig lavere end for de øvrige bygge-
markeder, jf. pkt. 400. For disse små køb kan byggemarkederne, som primært henvender sig 
til private kunder, i højere grad være et alternativ. Samtidig kan køreafstanden være af større 
betydning for mindre køb, hvilket kan forstærke effekten af den geografiske nærhed.

IPR og CMCR

412. Styrelsen har som for Svendborg-området beregnet, hvordan fusionen ændrer parternes inci-
tament til at prissætte, og hvorvidt fusionen skaber et incitament for den fusionerede virk-
somhed til at hæve priserne i byggemarkedet i Rudkøbing (IPR-beregninger). IPR-beregnin-
gerne beror på en statisk model, hvilket vil sige, at de ikke tager højde for dynamiske effekter 
såsom potentiel konkurrence, som gennemgås i afsnit 5.3.3.1.3. For en nærmere gennemgang 
af IPR-beregningerne og antagelserne bag se bilag 7.2.

413. Beregningerne viser, at fusionen giver anledning til en beregnet prisstigning på [0-5] pct. for 
Jens Schultz i Rudkøbing, jf. Tabel 5.28.

Tabel 5.28 IPR-beregninger	for	Rudkøbing	

Jens Schultz

Hovedscenarie [0-5] pct.

Med effektivitetsgevinster [0-5] pct.
	

	

Anm.: Antagelserne bag beregningen fremgår af bilag 7.2.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på data indleveret af parterne samt styrelsens markedsundersøgelse blandt fusionsparternes 

professionelle kunder
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414. Styrelsens beregninger viser derudover, at effektivitetsgevinsterne skal være [10-20] pct. for 
Jens Schultz, før fusionen ikke giver anledning til incitament til at hæve prisen.

415. Styrelsen bemærker som for Svendborg, at de ovenstående beregninger er et supplement til 
vurderingen og foretages under en række antagelser. Styrelsen vil således gennemgå en række 
øvrige forhold, som har relevans for vurderingen af fusionen nedenfor.

Delkonklusion

416. Samlet set er det styrelsens vurdering, at der inden fusionen er en relativt lang køreafstand fra 
Jens Schultz’ byggemarked i Rudkøbing til nærmeste konkurrerende byggemarked, som er 
henvendt til professionelle kunder. Den geografisk nærmeste konkurrent er dog STARK i 
Svendborg, og diversion ratios afspejler således også, at STARK er nærmeste konkurrent til 
byggemarkedet i Rudkøbing. Diversion ratios afspejler dog også, at særligt jem & fix i Rudkø-
bing lægger et væsentligt konkurrencepres, hvilket kan skyldes, at Jens Schultz byggemarked i 
Rudkøbing særligt har mindre køb, og at der som nævnt ikke er andre geografisk tætte alter-
nativer. Det er samtidig styrelsens vurdering, at Jens Schultz har en særligt stærk position på 
Langeland, mens øvrige aktører som STARK, Davidsen og Bygma alle har betydeligt mindre 
salg.

417. Som for Svendborg-området gør det sig gældende, at der er en række forhold, som er forskel-
ligt fra køb til køb, og at særligt købsstørrelsen spiller en betydelig rolle for konkurrencesitua-
tionen Disse forhold gennemgås således fælles for de lokale områder i afsnit 5.3.3.1.2.5 og 
5.3.3.1.2.6 nedenfor.

5.3.3.1.2.5 Den	fusionerede	virksomheds	evne	og	incitament	til	at	hæve	prisen	for	
forskellige	købssituationer	

418. Styrelsen har ovenfor beregnet, hvordan den fusionerede virksomheds incitamenter til at pris-
sætte i hhv. Svendborg og Rudkøbing ændrer sig som følge af fusionen. Her finder styrelsen, at 
fusionen vil give incitament til prisstigninger på [5-10] pct. for STARK i Svendborg, [0-5] pct. 
for Jens Schultz i Svendborg og [0-5] pct. for Jens Schultz i Rudkøbing. Der er dog en række 
forhold, som taler for, at den fusionerede virksomheds umiddelbare incitamenter ikke vil ma-
terialisere sig i prisstigninger efter fusionen. Disse forhold vil blive gennemgået i det følgende.

419. Parterne har oplyst, at professionelle kunders opgaver kan spænde fra små vedligeholdelses- 
og reparationsopgaver, hvor kunden typisk selv afhenter varerne fra et byggemarked nær det 
byggeri, som varerne skal anvendes til, til store byggerier og totalentrepriser, hvor kunden 
sjældent selv afhenter varen, men i stedet afgiver ordre via telefon/mail/internet og forventer 
specialiseret levering.

420. Parterne skelner i forhold til købssituationer mellem projektsalg og ikke-projektsalg. Projekt-
salg er salg, hvor kunden har behov for en større mængde materialer til et specifikt projekt. 
Her bliver materialerne typisk leveret direkte til byggepladsen, og der indhentes et konkret 
tilbud på materialerne – typisk fra flere byggemarkeder – hvor tilbuddet afgives fra projekt til 
projekt. STARK angiver følgende om projektsalg:

”Ved (i) projektsalg er der ekstra hård konkurrence om kunden hver gang, da kunderne 

typisk indhenter tilbud fra forskellige aktører, og fordi der – på linje med al øvrigt salg 

– ikke er barrierer ift. at skifte leverandør. Projektsalg repræsenterer [xxx]”.
221

 

__________________ 

221 Jf. referat af styrelsens møde med STARK den 2. november 2020 , side 2. 
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421. Ifølge Jens Schultz kendetegner følgende et projektsalg:

[xxx].
222

422. Da der er betydelig forskel på konkurrencesituationen samt mulighederne for at variere pri-
serne lokalt for de forskellige typer af salg, vil styrelsen vurdere projektsalg og øvrigt salg, dvs. 
ikke-projektsalg, til professionelle kunder separat. Øvrigt salg kan dække over en række typer 
af køb fra professionelle kunder. Ikke-projektsalg vil ofte blive afhentet direkte i byggemarke-
det, men kan også leveres. Der er typisk tale om relativt små ordrer i forhold til projektsalg. 
Styrelsen bemærker dog også, at der ikke nødvendigvis er en entydig skillelinje mellem de to 
typer salg, og STARK har således også oplyst, at der ikke arbejdes med en specifik definition af, 

hvornår et salg udgør et projektsalg.223

423. STARK har opdelt deres ordrer og omsætning fra professionelle kunder for deres sydfynske 
byggemarkeder i 2019 efter salgsmetode/prissætningsmetode for derigennem at kunne esti-
mere størrelsen på projektsalg. Opgørelsen viser, at [xxx] pct. af omsætningen direkte stam-
mer fra ordrer, hvor der er sket en tilbudsindhentning, som er tilfældet under projektsalg. 
Hertil kommer, at en væsentlig del af kategorien skaffevarer (eller varer uden standard kost-
pris) også kan karakteriseres som projektsalg, da dette omfatter varer, som ikke er en del af 
STARK’s normale sortiment, men som fx kan være specialproducerede materialer bestilt til en 
kunde.224 Samlet set udgør skaffevarer samt salg med tilbudsindhentning ca. [xxx] pct. af om-
sætningen. Det er styrelsens vurdering, at disse to kategorier tilsammen kan approksimere 
projektsalg, selvom den eksakte opdeling er forbundet med en vis usikkerhed, jf. også at 

STARK ikke opererer med en specifik definition.225 Der er forskel på, hvorvidt de enkelte køb 

prissættes lokalt eller nationalt.226

Tabel 5.29 Fordeling	af	omsætning	fra	professionelle	kunder	i	STARK’s	sydfynske	bygge-
markeder	i	2019	på	prissætningsmetode	

Type Omsætning (mio. kr.) Andel Primært projektsalg? Prissætning ifølge 

STARK

Listepriser [xxx] [xxx] pct. [xxx] [xxx]

Nationale tilbuds-
kampagner

[xxx] [xxx] pct. [xxx] [xxx]

Nationale rabatafta-
ler

[xxx] [xxx] pct. [xxx] [xxx]

Kundeaftaler/aftale-
pris

[xxx] [xxx] pct. [xxx] [xxx]

Hovedordre og byg-
geplads aftale1

[xxx] [xxx] pct. [xxx] [xxx]

Manuelle priser [xxx] [xxx] pct. [xxx] [xxx]

 kaffevarer/Varer 
uden standard kost-
pris

[xxx] [xxx] pct. [xxx] [xxx]

	

__________________ 

222 Jf. parternes besvarelse af 2. november 2020 på styrelsens spørgsmål, side 3. 
223 Jf. parternes fusionsanmeldelse, punkt 298. 
224 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020, side 2, i bilagssamlingen. 

Parterne estimerer, at omkring [xxx].  
225 Denne opdeling svarer i høj grad til parternes kategorisering af projektsalg. Parterne har dog ud over de to katego-

rier også medtaget alle ordrer på mindst [xxx] kr. samt [xxx], jf. også pkt. 425 nedenfor. 
226 Dette adresseres yderligere nedenfor, hvor projektsalg og øvrigt salg behandles i detaljer. 
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Note: ”Hovedordre” og ”Byggeplads aftale” dækker over salg, hvor der er indhentet et konkret tilbud på et projekt.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på parternes besvarelse af 6. december 2020 af styrelsens spørgsmål af 4. december 2020.

424. Jens Schultz har ikke haft mulighed for at foretage samme direkte opdeling af deres omsæt-
ning. Jens Schultz har dog fordelt deres omsætning efter, hvorvidt prissætningen svarer til 
normalpriser/listepriser, kundeaftaler eller manuelle priser samlet for professionelle og pri-
vate kunder. Kategorien ”manuel prissætning” for Jens Schultz svarer ikke til kategorien ”ma-
nuelle priser” for STARK, men omfatter for Jens Schultz både hovedordrer/byggepladsaftaler, 
skaffevarer samt andre former for manuelle priser. Opgørelsen viser, at ca. [xxx] af Jens 
Schultz’ omsætning stammer fra køb med manuel prissætning.

Tabel 5.30 Fordeling	af	omsætning	i	Jens	Schultz’	byggemarkeder	i	2019	på	prissæt-
ningsmetode	

Type Omsætning (mio. kr.) Andel Prissætning

Normalpriser/listepriser [xxx] [xxx] pct. [xxx]

Kundeaftaler [xxx] [xxx] pct. [xxx]

Manuel prissætning [xxx] [xxx] pct. [xxx]
	

	

Note: Med central prissætning henvises der til Jens Schultz hovedkontor. Med lokal prissætning henvises der til Jens Schultz’ 
lokale byggemarkeder.

Anm.: Opgørelsen omfatter både omsætning til professionelle og private kunder. Opgørelsen af ”prissætning” er styrelsens vur-
dering af prissætningsmetoden, da Jens Schultz ikke har foretaget denne opgørelse.

Kilde: Parternes besvarelse af styrelsens spørgsmål af 4. december 2020.

425. Begge parter har ligeledes foreslået et alternativ til at identificere projektsalg, hvilket ifølge 
parternes definition svarer til salg med tilbudsindhentning. Således har parterne foreslået at 
karakterisere et salg som projektsalg/et salg med tilbudsindhentning, hvis det opfylder 
mindst ét af følgende kriterier:

» Salget sker til en byggeplads eller salg tilknyttet en hovedordre/projektnummer
» Salget har et ordrebeløb på [xxx] kr. eller derover
» Salget [xxx]
» Salget vedrører skaffevarer

426. Ovenstående definition svarer nogenlunde til den ovenstående kategorisering, jf. pkt. 423. 
Forskellen er, at der her også medtages ordrer over [xxx] kr. og [xxx], også selvom der ikke er 
tale om skaffevarer eller varer tilknyttet en byggeplads eller en hovedordre/projektnummer.

427. Ud fra ovenstående kriterier stammede [xxx] pct. af STARK’s omsætning i 2019 på Sydfyn fra 
salg med tilbudsindhentning, mens det gælder [xxx] pct. af Jens Schultz’ samlede omsætning i 
2019. Den væsentlige forskel kan skyldes, at STARK bl.a. har et stort byggemarked i Odense, 
som kan håndtere en del af projektsalgene på Sydfyn/Fyn, hvorved en relativ mindre andel af 
projektsalgene sker i STARK’s byggemarkeder på Sydfyn. Derudover kan forskellen skyldes 
forskelle i måden at kategorisere ordrer på mellem de to aktører.



 IDE 94 VURDERINGEN

428. Det er styrelsens vurdering, at det generelt ikke er muligt præcist at adskille alle projektsalg 
fra øvrige salg, da alle fordelinger er forbundet med en vis usikkerhed. Det er dog uanset hvad 
styrelsens vurdering, at en betydelig del af parternes salg af byggematerialer til professionelle 
kunder sker i form af projektsalg, og at konkurrenceforhold, prissætning m.v. i forbindelse 
med denne type salg adskiller sig væsentligt fra det øvrige salg til professionelle kunder. I det 
følgende foretager styrelsen derfor en vurdering af fusionens virkninger for henholdsvis pro-
jektsalg og øvrigt salg.

Vurdering af fusionens virkninger for projektsalg

429. For så vidt angår projektsalg har STARK oplyst, at prisen fastsættes af den enkelte sælger for 

den samlede ordre i forbindelse med det konkrete projekt.227 [xxx]228. [xxx].229

430. STARK har videre anført, at for projektsalg/salg med tilbudsindhentning vil priserne ”ikke af-

hænge af lokale forhold, herunder heller ikke lokale konkurrenceforhold, men alene af ordrestør-

relser, logistikforhold mv.”230 Det er dog styrelsens vurdering, at priserne naturligt vil afhænge 
af konkurrencesituationen, herunder lokale konkurrenceforhold. Den enkelte sælger må for-
ventes at skulle afveje sandsynligheden for at vinde ordren mod den indtjening, som ordren 
vil generere. I den forbindelse er konkurrencesituationen i det konkrete udbud relevant for 
sælgeren. Konkurrencesituationen vil bl.a. afhænge af lokale forhold, da byggemarkedets pla-
cering spiller en rolle for valget ved projektsalg, jf. nærmere herom nedenfor.

431. Det er således styrelsens vurdering, at prissætningen for projektsalg i overvejende grad be-
stemmes lokalt, og at det i princippet vil være muligt for fusionsparterne at hæve priserne for 
projektsalg, hvis fusionen medfører en væsentlig begrænsning af konkurrencen for projekt-
salg lokalt i Svendborg og Rudkøbing. Det er således relevant at undersøge, hvorvidt der kon-
kret er incitament for fusionsparterne til at hæve prisen for projektsalg.

432. Ved projektsalg bliver materialerne typisk leveret og ofte leveret direkte fra producenten, som 
kan være placeret geografisk langt fra byggemarkedet og kunden. Derudover vil projektsalg 
typisk være store ordrer. Disse forhold kan medføre, at den geografiske placering af bygge-
markedet spiller en mindre rolle for projektsalg end for øvrigt salg. Styrelsens undersøgelser 
viser således også, at de professionelle kunder generelt er villige til at køre længere for store 
køb end for små køb, jf. afsnit 5.1.3.2.1. Parterne har derudover forklaret, at levering er gratis 
for kunden ved køb over 3.000 kr. Det er således også tilfældet, at hovedparten af ordrer over 
3.000 kr. bliver leveret, mens hovedparten af ordrer under 3.000 kr. bliver afhentet, jf. Tabel 
5.14.

433. Selvom ordren bliver leveret, og der ikke opkræves en separat pris for leveringen (for køb 
over 3.000 kr.), er det dog ikke ensbetydende med, at byggemarkedets placering ikke spiller 
en rolle for kunden. Det kan skyldes, at kunden gerne vil besigtige materialerne og have kon-
takt til sælgerne, jf. pkt. 297 ovenfor. Både parterne samt kunder har ligeledes fremhævet vig-
tigheden af relationen mellem sælger og kunde. Her vil det være langt mere sandsynligt, at en 
kunde har opbygget en relation til en sælger i et byggemarked i nærheden af kunden. Samtidig 
kan der i forbindelse med et projekt være behov for at afhente yderligere materialer, hvorfor 
det kan være fordelagtigt for kunden at vælge et byggemarked, som ligger tæt på byggeprojek-
tet. Endelig kan den samlede pris på ordren fortsat afhænge af, hvorvidt ordren bliver leveret 
eller ikke, selvom leveringsomkostningerne ikke fremgår som en separat post for ordrer over

__________________ 

227 [xxx] 
228 Jf. parternes besvarelse af 6. december 2020 af styrelsens spørgsmål af 4. december 2020, side 3-4 og side 24. 
229 Jf. parternes besvarelse af 6. december 2020 af styrelsens spørgsmål af 4. december 2020, side 24. 
230 Jf. parternes besvarelse af 6. december 2020 af styrelsens spørgsmål af 4. december 2020, note til bl.a. tabel 1. 
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3.000 kr. STARK har således også angivet, at beregning af logistikforhold indgår i prissætnin-

gen ved tilbudsindhentning.231

434. Opgørelsen af parternes salg viser således også, at det leverede salg spreder sig i et større geo-
grafisk område, selvom det fortsat er relativt afgrænset, jf. Figur 5.11.

435. Parterne har beregnet deres bruttoavance for hhv. projektsalg og øvrigt salg til professionelle 
kunder, jf. også bilag 7.2. Disse beregninger viser, at bruttoavancen er væsentligt lavere for 
projektsalg end for øvrigt salg. Således havde STARK i 2019 en bruttoavance for projektsalg til 
professionelle kunder på Sydfyn på [xxx] pct., mens bruttoavancen for øvrigt salg var [xxx] pct. 
For Jens Schultz var den tilsvarende bruttoavance for projektsalg [xxx] pct., mens den var 
[xxx] pct. for øvrigt salg. Dette indikerer, at konkurrencen er betydeligt mere intensiv for pro-
jektsalg. Det kan afspejle, at kunderne i højere grad eksplicit konkurrenceudsætter disse køb 
ved at indsamle flere tilbud, samt at kunderne betragter byggemarkeder i et bredere geogra-
fisk område som relevante alternativer.

436. Det er derudover styrelsens vurdering, at de beregnede diversion ratios for professionelle 
kunder, jf. Tabel 5.24 og Tabel 5.27, ikke nødvendigvis afspejler konkurrencen for projekt-

salg.232 Det er ikke muligt for styrelsen at beregne diversion ratios specifikt for projektsalg, da 
kunderne i styrelsens markedsundersøgelse ikke er blevet spurgt, hvorvidt deres seneste køb 
var i forbindelse med et projekt. Styrelsen har dog beregnet diversion ratios for de kunder, 
som har fået leveret deres seneste ordre, og som købte for mindst 3.000 kr. ekskl. moms. Det 
er styrelsens vurdering, at dette kan give en indikation af diversion ratios for projektsalg, da 

materialerne typisk leveres for projektsalg, og da ordrerne vil være større.233

437. Hvis der kun medregnes kunder, som har fået leveret deres seneste køb, og som har købt for 
mere end 3.000 kr., er diversion ratios fra Jens Schultz til STARK i Svendborg [20-30] pct., 

mens diversion ratios fra STARK Svendborg til Jens Schultz er [10-20] pct.234 Styrelsen har 
ikke beregnet diversion ratios for Rudkøbing ud fra denne segmentering, da der er få observa-
tioner, og der generelt ikke er meget leveret salg/projektsalg fra Jens Schultz i Rudkøbing. Sty-
relsen bemærker, at de beregnede diversion ratios ikke nødvendigvis er helt dækkende for 
projektsalg, men at de indikerer, at konkurrencepresset mellem parterne i Svendborg er væ-
sentligt mindre for projektsalg end for øvrigt salg til professionelle kunder.

438. Samlet set er det styrelsens vurdering, at det ikke ud fra en statisk betragtning kan udelukkes, 
at fusionen vil give anledning til prisstigninger for projektsalg til professionelle kunder i 
Svendborg og Rudkøbing. Det er styrelsens vurdering, at priserne ved projektsalg i meget høj 
grad er lokalt bestemt, og det er således muligt for den fusionerede virksomhed at hæve pri-
serne, hvis der er incitament hertil som følge fusionen. Det er dog samtidig styrelsens vurde-
ring, at kunderne typisk indhenter flere tilbud i et bredere geografisk område, og at konkur-
rencen som følge heraf er relativt mere intens end for øvrigt salg, [xxx]. Derudover indikerer 
styrelsens beregninger af diversion ratios for projektsalg, at parterne lægger et væsentligt 
mindre konkurrencepres på hinanden for projektsalg end for øvrigt salg. Hvis de beregnede 
diversion ratios, jf. pkt. 437, kombineres med bruttoavancerne for projektsalg, medfører det 
beregnede prisstigninger (IPR) i Svendborg på [0-5] pct. for STARK og [0-5] pct. for Jens 
Schultz, hvis der ikke medtages effektivitetsgevinster, hvilket er væsentligt lavere end de sam-
lede beregnede prisstigninger ovenfor, jf. afsnit 5.3.3.1.2.3.235 Dette understøtter, at selvom det

__________________ 

231 Jf. parternes besvarelse af 6. december 2020 af styrelsens spørgsmål af 4. december 2020, side 6. 
232 Det skyldes bl.a. den måde besvarelserne er vægtet på, jf. nærmere herom i bilag 7.1. 
233 [xxx]. 
234 De tilsvarende samlede diversion ratios er hhv. [20-30] og [30-40] pct., jf. afsnit 5.3.3.1.2.3. 
235 Der er i beregningerne taget udgangspunkt i en lineær efterspørgselskurve. 
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vil være muligt for parterne at hæve priserne på projektsalg, da priserne i meget høj grad be-
stemmes lokalt, kan parternes incitament til at hæve prisen være mere begrænset. Det er i den 
forbindelse også relevant at inddrage dynamiske effekter som potentiel konkurrence, som sty-
relsen gennemgår i afsnit 5.3.3.1.3 nedenfor.

Vurdering af fusionens virkninger for øvrigt salg

439. Den del af parternes salg, som ikke er projektsalg, dækker over en række typer af køb fra pro-
fessionelle kunder. Ikke-projektsalg vil ofte blive afhentet direkte i byggemarkedet, men kan 
også leveres. Der er typisk tale om relativt små ordrer i forhold til projektsalg. Det er således 
styrelsens vurdering, at byggemarkedets placering spiller en større rolle for denne del af sal-
get.

440. Det er samtidig styrelsens vurdering, at de beregnede diversion ratios og prisstigninger, jf. af-
snit 5.3.3.1.2.3 og 5.3.3.1.2.4, viser, at der umiddelbart er et incitament for den fusionerede 
virksomhed til at hæve priserne for det øvrige salg.

441. Styrelsen vurderer videre, at den fusionerede virksomheds mulighed for at hæve priserne lo-
kalt på øvrigt salg dog er mindre end for projektsalg. Det skyldes, at for denne del af salget er 
en væsentlig del af prissætningen nationalt bestemt, og betydningen heraf uddybes i det føl-
gende.

442. Ved projektsalg er priserne bestemt i forbindelse med det enkelte køb, og dermed i høj grad 
lokalt bestemt. For ikke-projektsalg tager priserne dog udgangspunkt i nationalt fastsatte li-
stepriser, hvorfra der i nogle tilfælde kan gives en rabat. [xxx]. Under STARK’s nuværende 

prissætningsstrategi, fungerer prissystemet således, at [xxx].236 [xxx]. Hvis den fusionerede 
virksomhed skal hæve prisen, vil det således skulle foregå ved at sænke (lokalt fastsatte) ra-
batter over for kunderne eller ved at hæve listepriserne lokalt og derved fravige STARK’s nati-

onale prisstrategi .237

443. For [xxx] pct. af omsætningen fra ikke-projektsalget er prissætningen bestemt helt natio-
nalt238, hvor der som udgangspunkt ikke er mulighed for at hæve prisen efter fusionen, jf. Ta-
bel 5.31. Derudover stammer [xxx] pct. af omsætningen fra ikke-projektsalg fra salg på kunde-
aftaler, mens [xxx] pct. stammer fra manuelt fastsatte priser.

Tabel 5.31 Fordeling	af	omsætning	for	ikke-projektsalg	fra	professionelle	kunder	i	
STARK’s	sydfynske	byggemarkeder	i	2019		

Type Omsætning (mio. kr.) Andel

National prissætning1 [xxx] [xxx] pct.

Kundeaftaler [xxx] [xxx] pct.

Manuelt fastsatte priser [xxx] [xxx] pct.
	

__________________ 

236 Jf. parternes fusionsanmeldelse pkt. 126. 
237 Vurderingen tager udgangspunkt i, at den fusionerede virksomhed fastholder samme prissætningsstrategi/-metode 

som før fusionen. Styrelsen har også separat vurderet, om den fusionerede virksomhed har incitament til at afvige 
fra denne som følge af fusionen i afsnit 5.3.3.1.2.6. 

238 [xxx]. 
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Note	1: National prissætning dækker over listepriser, nationale tilbudskampagner samt nationale rabataftaler, jf. også Tabel 
5.29. 

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på parternes besvarelse af 6. december 2020 af styrelsens spørgsmål af 4. december 2020

444. Kundeaftaler er [xxx].239 [xxx].240 [xxx].241

445. [xxx].242 [xxx].

446. Manuelt fastsatte priser dækker over salg, hvor sælgeren manuelt har indtastet en pris og kan 
ifølge parterne dække over en lang række forskellige situationer, fx kampagnevarer hvor kam-
pagneprisen ikke er indtastet i systemet, demovarer, restsalg samt diskretionære rabatter. Der 
er således i visse tilfælde tale om en diskretionær rabat, som sælgeren har valgt at give til kun-
den i købssituationen, og hvor de lokale konkurrenceforhold forventeligt vil have betydning, 
men kan også dække over en række andre situationer, hvor en pris fx af ressourcehensyn eller 
ved en fejl ikke er indkodet i systemet. Parterne har ikke haft mulighed for at foretage en yder-
ligere opdeling af omsætningen under kategorien manuelt fastsatte priser. De har dog estime-
ret, hvordan de manuelt fastsatte priser fordeler sig på forskellige typer af købssituationer, jf. 
Tabel 5.32.

Tabel 5.32 Estimeret	fordeling	af	omsætning	fra	manuelt	fastsatte	priser	i	STARK’s	byg-
gemarkeder	på	Sydfyn	til	professionelle	kunder	

Afhentersalg Salg leveret til 

kunden fra 

STARK’s lager

 alg ved manuel prissætning [xxx] [xxx]

- heraf kampagnevarer, som ved en 
fejl ikke er kodet ind i IT-systemerne

[xxx] [xxx]

- heraf kampagnevarer, som af res-
sourcemæssige hensyn ikke er kodet 
ind i IT-systemerne

[xxx] [xxx]

- heraf varetyper med et stort antal 
varianter, fx beklædning, som af res-
sourcemæssige hensyn ikke er kodet 
ind i IT-systemerne

[xxx] [xxx]

-heraf demovarer, beskadigede va-
rer, som sælges til en reduceret pris

[xxx] [xxx]

-heraf udgåede varer og restsalg, 
som sælges til en reduceret pris

[xxx] [xxx]

- heraf varer der sælges til skiltet pris 
grundet manglende udskiftning af 
hyldeforkantspris

[xxx] [xxx]

__________________ 

239 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020., side 54. 
240 [xxx].  
241 Jf. parternes besvarelse af 6.december 2020 af styrelsens spørgsmål af 4. december 2020. 
242 Omvendt må det også forventes, at der er en vis omsætning i STARK’s øvrige byggemarkeder, som stammer fra kun-

deaftaler, som er forhandlet på Sydfyn. 
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- heraf salg med diskretionære rabat-
ter

[xxx] [xxx]

	

	

Kilde: Parternes besvarelse af styrelsens spørgsmål af 1. december, tabel 1.

447. [xxx]. I stedet er der typisk tale om, at det er andre forhold, som medfører, at priserne er ind-
tastet manuelt.

448. Styrelsen bemærker, at der er tale om estimater, og at parterne således ikke har underbygget 
fordelingen af omsætningen fra manuelt fastsatte priser. Det er styrelsens vurdering, at manu-
elt fastsatte priser bl.a. kan være udtryk for manglende eller fejlagtige indkodninger af priser, 
men at det i et vist omfang også vil være udtryk for lokalt fastsatte rabatter. Det er dog også 
styrelsens vurdering, at disse rabatter i begrænset omfang er givet som følge af den lokale 
konkurrencesituation. Fx vil en rabat, som er ydet på udgåede varer, primært være drevet af, 
at byggemarkedet gerne vil af med restlageret af varen, og det må forventes, at den lokale kon-
kurrencesituation i meget begrænset omfang vil have indflydelse på denne type af rabat.

449. STARK har på landsplan identificeret 15 STARK-byggemarkeder243, hvor der aktuelt er mindst 
15 minutters kørsel til nærmeste konkurrerende byggemarked rettet mod professionelle kun-
der. For denne gruppe af byggemarkeder ses [xxx] i prissætningsparametre, herunder brutto-
avancer, men de adskiller sig ikke umiddelbart systematisk fra byggemarkeder i andre dele af 
landet, hvor der er en eller flere konkurrenter i nærheden. STARK har derudover foretaget re-
gressioner, som estimerer sammenhængen mellem prissætningsparametrene og antallet af 
konkurrerende byggemarkeder inden for givne kilometerafstande. I regressionerne findes der 
ikke nogen sammenhæng mellem prisparametrene og antallet af lokale konkurrenter. Denne 
manglende sammenhæng antyder, at den lokale konkurrencesituation ikke i udpræget grad 
afspejles i STARK’s prissætning i det enkelte byggemarked. Det er dog styrelsens vurdering, at 
disse analyser er forbundet med en vis usikkerhed, og det er derfor ikke muligt ud fra disse 
analyser alene at konkludere, at der ikke er en sammenhæng mellem lokal prissætning og lo-
kal konkurrencesituation, jf. nærmere herom i bilag 7.4.

450. Samlet set er det styrelsens vurdering, at det ikke ud fra en statisk betragtning kan afvises, at 
fusionen vil give anledning til prisstigninger for ikke-projektsalg til professionelle kunder i 
Svendborg og Rudkøbing. Det skyldes primært de relativt høje diversion ratios parterne imel-
lem og beregnede prisstigninger, som indikerer, at fusionen som udgangspunkt skaber et inci-
tament for den fusionerende virksomhed til at hæve prisen for ikke-projektsalg i Svendborg 
og Rudkøbing. Det er dog også styrelsens vurdering, at de reelle muligheder for at gennemføre 
disse prisstigninger er begrænsede under STARK’s nuværende prissætningsstrategi. Betyd-
ningen af prissætningsstrategien og incitamentet til at ændre den vurderes i det følgende af-
snit. Data fra andre STARK-byggemarkeder i Danmark påviser ikke en sammenhæng mellem 
lokal prissætning og antallet af konkurrenter i lokalområder. Endelig er det også relevant at 
inddrage dynamiske effekter som potentiel konkurrence, som styrelsen gennemgår i afsnit 
5.3.3.1.3 nedenfor.

__________________ 

243 Kun 13 af disse byggemarkeder indgår i analysen, da to af byggemarkederne er overtaget fra SJAKK i starten af 2020, 
hvorfor STARK ikke har data fra 2019 for disse byggemarkeder. 
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5.3.3.1.2.6 Vurdering	af	incitament	til	ændring	i	prissætningsstrategi	på	nationalt	
plan	

451. STARK fastsætter, som nævnt i afsnit 5.3.3.1.2.5, inden fusionen bl.a. listepriser og en række 
rabatordninger på nationalt plan, og vurderingen af risikoen for prisstigninger i afsnit 
5.3.3.1.2.5 ovenfor tager udgangspunkt i, at den fusionerede enhed bibeholder STARK’s nuvæ-
rende prissætningsstrategi. Det er forlængelse af dette styrelsens vurdering, at fusionen ikke 
vil give anledning til ensidige virkninger på nationalt plan i form af fx stigninger i listepriser 
eller ændringer i øvrige nationalt fastsatte konkurrenceparametre, hvilket bl.a. skyldes det be-
grænsede overlap mellem parterne på nationalt plan, jf. afsnit 5.3.3.1.1.

452. I det følgende vil styrelsen endvidere også vurdere, hvorvidt fusionen kan give anledning til, at 
den fusionerede enhed i højere grad vil fastsætte priser på lokalt niveau i det enkelte bygge-
marked, dvs. ændre den nuværende prissætningsstrategi. Styrelsen bemærker, at der allerede 
sker en væsentlig grad af lokal prissætning inden fusionen, særligt for projektsalg. Vurderin-
gen i nærværende afsnit vedrører således alene, om den fusionerede enhed vil have incita-
ment til i højere grad at fastsætte lokale priser ved de køb, hvor priserne i dag fastsættes på 
nationalt plan. Det omfatter specifikt listepriser samt nationale rabatordninger, hvor den en-
kelte kundes rabattrin afhænger af kundens samlede køb i STARK i Danmark. [xxx].

453. For at vurdere hvorvidt fusionen giver anledning til, at den fusionerede virksomhed har incita-
ment til at ændre sin prissætningsstrategi, er det relevant at vurdere, om fordelene ved at æn-
dre prissætningsstrategien overstiger omkostningerne.

454. Fordelen ved at variere priserne lokalt vil være, at den optimale pris med al sandsynlighed vil 
variere fra byggemarked til byggemarked, både før og efter fusionen, og ved at fastsætte priser 
nationalt vil prisen ikke være optimeret til efterspørgslen i det enkelte byggemarked. Den op-
timale pris vil afhænge af prisfølsomheden (priselasticiteten) blandt kunderne i det enkelte 
byggemarked, som bl.a. afhænger af konkurrencesituationen og lokale købsmønstre. Derud-

over vil den optimale pris afhænge af eventuelle forskelle i marginalomkostninger.244 Da fusio-
nen medfører, at den fusionerede virksomhed får en række byggemarkeder, som vil være pla-
ceret relativt langt fra nærmeste konkurrerende byggemarkeder, kan fusionen medføre en 
forøgelse af fordelen ved at overgå til mere lokal prissætning.

455. For så vidt angår omkostningerne ved at overgå til lokal prissætning anfører STARK, at den 
nationale prissætning er en integreret del af STARK’s brand og strategi, og at afvige fra den vil 
være et brud med et løfte, som STARK offentligt giver til sine kunder, og som fremgår af en 

række af STARK’s markedsføringsmateriale.245 Dette løfte er affødt af konceptet ”1 kunde 1 
konto”, som går tilbage til i hvert tilfælde 2005. Konceptet indebærer, at en kundekontos ra-
bataftale i et givent byggemarked er identisk gældende i alle øvrige byggemarkeder. For at 
kunne opfylde dette er det nødvendigt, at alle byggemarkeder har samme listepriser for at 
sikre, at kundens rabataftale resulterer i samme fakturapris. STARK anfører, at [xxx].

456. STARK fremhæver derudover, at der vil være en række direkte omkostninger forbundet med 
at overgå til lokal prissætning. Da STARK overgik til national prissætning i 2003/2004 indebar 
det [xxx]. Specifikt fremhæver STARK at en ændring af dette system [xxx].246 Hvis STARK 
skulle overgå til lokale prisbøger, vil det også betyde en ændring af IT-systemet som følge af, 
at priserne i dag på tværs af byggemarkeder er identiske med priserne på STARK’s webshop, 

idet webshoppen abonnerer på samme prisbog som byggemarkederne.247 STARK vurderer, at

__________________ 

244 [xxx]. 
245 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020, side 8 og 15. 
246 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020, side 16. 
247 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020, side 8. 
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der samlet vil være omkostninger på mindst [xxx] kr. centralt samt en omkostning på [xxx] kr. 
per lagersted. Som eksempel på konkrete årsager til omkostningerne, som anført af STARK, 
kan nævnes:

» [xxx]
» [xxx]
» [xxx]
» [xxx]
» [xxx]

457. Derudover anfører parterne ligeledes, at alle øvrige landsdækkende professionelle byggemar-

kedskæder i form af Davidsen, Bygma og Johannes Fog248 også fastsætter listepriser og gene-
relle rabatordninger på nationalt plan.

458. Det er styrelsens vurdering, at der kan være en række årsager til, at STARK fastsætter visse 
priser på nationalt plan. Parternes professionelle kunder er primært håndværkere, som ofte 
vil have projekter i flere geografiske områder og derfor ofte vil handle i byggemarkeder i for-
skellige dele af landet. STARK har således oplyst, at [xxx] pct. af de professionelle kunder, som 
har handlet i STARK Svendborg i 2019, også har foretaget et køb i et andet STARK-byggemar-

ked.249 Styrelsen bemærker derudover, at siden parternes [xxx].

459. For så vidt angår de direkte omkostninger ved at overgå til lokal prissætning, bemærker sty-
relsen, at en afvigelse fra den nuværende prissætningsstrategi ikke nødvendigvis vil medføre, 
at den fusionerede virksomhed overgår helt til lokale listepriser i alle byggemarkeder. Den fu-
sionerede enhed vil således også kunne afvige fra den nationale prissætning i udvalgte bygge-
markeder, men fastholde den nuværende prissætning i øvrige byggemarkeder, hvilket vil 
mindske omkostningerne ved omlægningen. Det er dog samtidig styrelsens vurdering, at der 
også vil være visse direkte omkostninger forbundet med at afvige delvist fra STARK’s nuvæ-
rende prissætningsstrategi.

460. STARK har inden fusionen en række byggemarkeder, som ligger mindst 15 min. fra nærmeste 
konkurrerende byggemarked, som primært er henvendt mod professionelle kunder, jf. Tabel 
5.19. Konkret har STARK oplyst, at 15 ud af deres 69 byggemarkeder i Danmark inden fusio-
nen ligger mindst 15 min. fra nærmeste konkurrerende professionelle byggemarked.250 Efter 
fusionen vil STARK have yderligere fem byggemarkeder, som ligger mindst 15 min. fra nær-
meste konkurrerende byggemarked. Før fusionen stammer ca. [xxx] pct. af STARK’s omsæt-
ning i 2019 fra byggemarkeder, som er placeret mindst 15 min. fra nærmeste konkurrerende 

byggemarked.251 Hvis det lægges til grund, at STARK bibeholder hele den nuværende omsæt-
ning fra Jens Schultz, vil denne andel stige til ca. [xxx] pct. af omsætningen efter fusionen. 
STARK har således inden fusionen en vis omsætning fra byggemarkeder, som er relativt geo-
grafisk isoleret, og har alligevel fundet det optimalt at føre den nuværende prissætningsstra-
tegi. Fusionen vil i den forbindelse medføre en mindre stigning i antallet byggemarkeder, som 
er placeret relativt langt fra nærmeste konkurrerende byggemarked samt en mindre stigning i 
disses andel af den samlede omsætning.

461. Samlet set er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til, at den fusione-
rede virksomhed vil afvige fra sin nationale prisstrategi mht. listepriser og rabatordninger og 
begynde at fastsætte disse lokalt. Det skyldes, at STARK inden fusionen fastsætter disse priser

__________________ 

248 Det skal bemærkes, at Johannes Fog kun er til stede på Sjælland. 
249 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020, side 46. 
250 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020, side 6. 
251 Styrelsens beregninger baseret på data indleveret af parterne. Beregningerne omfatter også SJAKK-byggemarke-

derne, som STARK overtog i starten af 2020.  
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nationalt, til trods for at STARK også inden fusionen har en række byggemarkeder, som er pla-
ceret relativt geografisk isoleret. Der er således, som angivet af STARK, en række fordele ved 
den nationale prissætning og dermed en række omkostninger ved at fravige fra denne pris-
sætningsstrategi. Fusionen medfører i den forbindelse kun en begrænset forøgelse af fordelen 
ved at afvige fra den nationale prisstrategi.

5.3.3.1.2.7 Risikoen	for	serviceforringelser	

462. Et mindsket konkurrencepres kommer ikke nødvendigvis til udtryk gennem prisstigninger, 
men kan også forekomme som eksempelvis forringelser af service eller kvalitet. I STARK er 
prissætningen kun delvist bestemt i de enkelte byggemarkeder. Derimod er der en række kon-
kurrenceparametre relateret til service, som fastsættes lokalt i de enkelte byggemarkeder, 
herunder bl.a. bemanding, åbningstider samt i et vist omfang varelageret. Fusionen kan såle-
des give anledning til forringelser af servicen i parternes byggemarkeder i Svendborg og Rud-
købing ved fx at reducere serviceniveauet, så den fusionerede virksomhed kan spare omkost-
ninger til bemanding.

463. Parternes professionelle kunder har generelt gjort gældende, at service er et meget vigtigt 
konkurrenceparameter. I forbindelse med styrelsens markedsundersøgelse blandt parternes 
professionelle kunder har kunderne angivet de tre væsentligste årsager til, hvorfor de i forbin-
delse med deres seneste køb valgte det byggemarked, de foretog købet hos. Her fremgår det, 
at for køb over 3.000 kr. er de væsentligste årsager, ud over transporttid, relateret til service 
som fx professionel rådgivning (28 pct.), god tilgængelighed (25 pct.) samt personlige relatio-
ner til personalet (24 pct.), jf. Tabel 5.33. Disse faktorer vejer tungere end lav pris (15 pct.). 
For køb under 3.000 kr. er det et lignende billede, om end priser betyder endnu mindre end 
for større køb.

Tabel 5.33 Væsentligste	årsager	til	parternes	professionelle	kunders	valg	af	byggemar-
ked	i	forbindelse	med	seneste	køb		

Køb over 3.000 kr. Køb under 3.000 kr.

Kort transporttid fra trælast/bygge-
marked til virksomheden

33 pct. 33 pct.

Professionel rådgivning fra fagfolk 28 pct. 28 pct.

God tilgængelighed (fysisk, telefon, 
mail, åbningstider etc.)

25 pct. 17 pct.

Personlige relationer til personalet 24 pct. 10 pct.

Kort transporttid fra trælast/bygge-
marked til byggeplads

23 pct. 28 pct.

Varetilgængelighed 21 pct. 23 pct.

Bredt udvalg af forskellige 

Produktkategorier

17 pct. 15 pct.

Lave priser 15 pct. 8 pct.

Øvrige svarmuligheder 51 pct. 40 pct.

Antal respondenter 1924 890
	

	

Anm.: Svarene kan summe til mere end 100 pct., da respondenterne har kunne angive op til tre parametre.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt professionelle kunder, svar på spørgsmål 19 og 31
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464. Grundet begrænsningerne i muligheden for at ændre prisen lokalt samt vigtigheden af para-
metre relateret til service, er det styrelsens vurdering, at det også er relevant at vurdere risi-
koen for, at den fusionerede enhed efter fusionen vil forværre konkurrenceparametre relate-
ret til service ved fx at ansætte færre medarbejdere, i højere grad at lade særligt dygtige med-
arbejdere skifte til andre byggemarkeder, sænke antallet af varer på lager eller mindske åb-
ningstiderne. Dette vil sænke byggemarkedets omkostninger, men vil som ved prisstigninger 
også medføre en mindsket efterspørgsel. En del af faldet i efterspørgslen kan gå til den anden 
fusionspart og vil derfor ikke være et reelt tab for den fusionerede virksomhed, hvilket kan 
skabe incitament til at forringe serviceniveauet på samme måde, som en fusion kan give an-
ledning til prisstigninger.

465. Det er styrelsens vurdering, at det, i modsætning til prisstigninger, vil være vanskeligere at 
målrette en serviceforringelse mod enten projektsalg eller øvrigt salg, og vurderingen vil der-
for tage udgangspunkt i en mulig serviceforringelse for alle professionelle kunder i Svendborg 
og Rudkøbing. Styrelsen bemærker derudover, at det vil være svært at målrette en servicefor-
ringelse mod professionelle kunder, uden at det også vil påvirke private kunder og om-

vendt.252 Vurderingen skal således også ses i sammenhæng med vurderingen for de private 
kunder, jf. afsnit 5.3.4.1.3. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at parternes kunder primært 
er professionelle kunder, og [70-80] pct. af parternes samlede omsætning i Svendborg og Rud-
købing i 2019 stammede fra professionelle kunder.

466. Parterne har foretaget en række regressioner for at vise sammenhængen mellem forskellige 
serviceparametre og antallet af konkurrerende byggemarkeder inden for bestemte kilometer-
afstande, jf. bilag 7.4. Analyserne viser, at der generelt er [xxx] i forskellige mål for service på 
tværs af STARK’s byggemarkeder i Danmark, hvor der blandt de anvendte mål for service bl.a. 
kan nævnes antal ansatte, salg pr. ansat, antal varenumre på lager og åbningstider. Der er dog 
også indikationer på, at [xxx] af denne variation skyldes andre faktorer end den lokale konkur-
rencesituation, om end dette er forbundet med en vis usikkerhed. Parternes analyser finder 
ikke en sammenhæng mellem de valgte mål for service og antallet af lokale konkurrenter. 
STARK har ligeledes, som nævnt i pkt. 460, identificeret 15 byggemarkeder, hvor der inden fu-
sionen er mindst 15 min. kørsel til nærmeste konkurrerende byggemarked, som primært er 
henvendt mod professionelle kunder. Der er som nævnt en [xxx] variation mellem de enkelte 
byggemarkeder, men der er ikke noget, der tyder på, at byggemarkederne, som er placeret 
mindst 15 min. kørsel fra nærmeste konkurrent, afviger systematisk fra de øvrige byggemar-
keder i andre dele af landet mht. servicemålene. Det er dog styrelsens vurdering, at analyserne 
er forbundet med en vis usikkerhed, som medfører, at det ikke ud fra analyserne alene kan af-
vises, at der kan være en sammenhæng mellem service og den lokale konkurrencesituation.

467. Parterne har ligeledes foretaget en entry-exit analyse, som bl.a. kan belyse, hvordan det påvir-
ker udvalgte mål for service i et byggemarked, når et konkurrerende byggemarked åbner i lo-
kalområdet eller forlader lokalområdet, jf. bilag 7.4. Analyserne viser, at der ikke findes en sy-
stematisk sammenhæng mellem eksempelvis en konkurrents udtræden og efterfølgende for-
ringet service. Det er dog også her styrelsens vurdering, at analyserne i begrænset omfang kan 
bruges til at udlede en kausal sammenhæng mellem antallet af lokale konkurrenter og det lo-
kale serviceniveau.

468. Da det er styrelsens vurdering, at konkurrencen er mere intensiv på projektsalg end øvrigt 
salg, og at diversion ratios er mindre mellem parterne for projektsalg end øvrigt salg, jf. afsnit 
5.3.3.1.2.5, må det forventes, at det vil være optimalt i højere grad at målrette en serviceforrin-
gelse mod ikke-projektsalg, i det omfang det er muligt, jf. også pkt. 465.

__________________ 

252 Det kan dog være muligt delvist at målrette en serviceforringelse, fx ved at reducere åbningstider i weekenden, hvil-
ket primært vil ramme privatkunder, eller ved at skære ned i antallet af medarbejdere, som primært håndterer pro-
fessionelle kunder. 
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469. I den forbindelse bemærker styrelsen, at der efter fusionen fortsat er byggemarkeder primært 
rettet mod private kunder som jem & fix, Harald Nyborgsamt Silvan i Svendborg og jem & fix i 
Rudkøbing. Diversion ratios indikerer, at disse byggemarkeder alt andet lige lægger et væsent-
ligt mindre konkurrencepres på parterne end byggemarkeder henvendt mod professionelle 
kunder. Det er dog styrelsens vurdering, at byggemarkederne henvendt mod private kunder 
vil kunne blive et mere relevant alternativ for det øvrige salg, hvis den fusionerende virksom-
hed sænker sit service- og rådgivningsniveau, da netop service og rådgivning i høj grad er med 
til at adskille byggemarkeder henvendt mod professionelle kunder fra byggemarkeder hen-
vendt mod private kunder, jf. Tabel 5.19.

470. Derudover er det styrelsens vurdering, at en sænkning af serviceniveauet i byggemarkederne i 
Svendborg og Rudkøbing vil kunne skade den fusionerede virksomheds omdømme og dermed 
vil kunne få konsekvenser for efterspørgslen i den fusionerede virksomheds byggemarkeder i 
resten af landet. Dette forstærkes af, at en betydelig del af salget i byggemarkederne i Svend-
borg og Rudkøbing foregår til håndværkere med fakturaadresse uden for lokalområdet. Det 
kan fx være håndværkere, som har et byggeprojekt eller en anden opgave i nærheden af byg-
gemarkedet, men som ikke har adresse i nærheden. For disse håndværkere vil et lavere ser-
viceniveau således også kunne have effekt på håndværkerens efterspørgsel i den fusionerede 
enheds øvrige byggemarkeder.

471. Styrelsen vil i det nedenstående gennemgå specifikke forhold vedrørende udvalgte mulige ser-
viceforringelser som følge af fusionen.

472. For så vidt angår reducerede åbningstider har STARK anført, at STARK har en standard for åb-
ningstider, som på hverdage er kl. 6.00-17.00. Der er dog en række byggemarkeder, som har 
længere åbningstider, og også en række byggemarkeder som har kortere åbningstider, bl.a. 
STARK’s byggemarked i Svendborg, som åbner 6.30 på hverdage. [xxx] længere åbningstider 
end Jens Schultz’ åbningstider i både Svendborg (kl. 6.30-16.30) og Rudkøbing (kl. 6.45-
17.00). Det er dog styrelsens vurdering, at standardåbningstiden ikke er bindende, og at den 
fusionerede enhed dermed har mulighed for at reducere åbningstiderne som følge af fusionen.

473. For så vidt angår varesortiment har STARK et såkaldt garantisortiment, hvor STARK garante-
rer, at alle byggemarkeder i kæden har disse varer på lager, og hvis det ikke er tilfældet, vil 
kunden få leveret varen fra et andet lager gratis. Jens Schultz har oplyst, at deres forventning 

er at [xxx].253 Styrelsen bemærker i den forbindelse, at til trods for, at STARK har et garanteret 
sortiment, er der stadig væsentlig variation i antallet af varer på lager i de enkelte byggemar-
keder, jf. bilag 7.4. Det bemærkes herudover, at det samlede varesortiment for Jens Schultz og 
STARK må ventes at være mindre efter fusionen, da Jens Schultz har en række andre leveran-
dører end STARK, og da det må forventes at STARK’s sortiment også indføres i de nuværende 
Jens Schultz byggemarkeder.

474. For så vidt angår reducering af medarbejderstaben (eller mindre fastholdelse/ansættelse af 

kompetente medarbejdere) anfører STARK, [xxx].254 STARK oplyser yderligere, at STARK væg-
ter fastholdelse af nøglemedarbejdere højt, da en vigtig del af STARK’s forretning er baseret på 

bl.a. dygtige sælgere med stærke personlige relationer til kunderne.255

475. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at det naturligt vil være et vigtigt konkurrenceparame-
ter at fastholde dygtige medarbejdere, særligt grundet vigtigheden af relationer til kunder, og 
styrelsen anfægter således ikke, at STARK både før og efter fusionen vil forsøge at fastholde

__________________ 

253 Jf. Jens Schultz’ svar af 25. januar 2021 på styrelsens spørgsmål af 21. december, side 3. 
254 STARK har oplyst, [xxx]. 
254 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020. 
255 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020. 
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medarbejdere. Det relevante for vurderingen er dog, hvorvidt fusionen ændrer i dette incita-
ment. Det kan også komme til udtryk via et lavere antal salgsmedarbejdere og deraf følgende 
længere ventetid for kunderne. STARK’s analyser af bl.a. salg pr. salgsmedarbejder i de 15 byg-
gemarkeder, hvor der ikke er et konkurrerende byggemarked i nærheden, indikerer ikke 
umiddelbart en systematisk lavere bemanding disse steder, men fusionen kan også ændre på 
incitamentet til at gennemføre en sådan serviceforringelse. Selvom det efter styrelsens vurde-
ring stadig efter fusionen vil være vigtigt for STARK at fastholde medarbejdere, herunder i ly-
set af den konkurrence om dygtige salgsmedarbejdere, som STARK og andre byggemarkeder 
har beskrevet, kan det ikke afvises at STARK som følge af fusionen vil have incitament til at 
forringe dette serviceparameter. Styrelsen bemærker dog også, at det kan være en adgangs-
barriere at tiltrække nye medarbejdere, da kunderelationer er vigtige, jf. også afsnit 5.3.3.1.3. 
Det kan således være med til at styrke den potentielle konkurrence, hvis den fusionerede virk-
somhed skærer i medarbejderstaben, hvilket sænker incitamentet til at foretage denne ser-
viceforringelse.

476. Samlet set er det styrelsens vurdering, at det ikke ud fra en statisk betragtning kan afvises, at 
fusionen vil give anledning til risiko for serviceforringelser til professionelle kunder i Svend-
borg og Rudkøbing. Det skyldes primært de relativt høje diversion ratios parterne imellem og 
det beregnede incitament til prisstigninger, der som nævnt også kan komme til udtryk som 
serviceforringelser. Det er dog også styrelsens vurdering, at der er en række øvrige faktorer 
ud over lokal konkurrence, som påvirker serviceniveauet i det enkelte byggemarked, og at det 
ikke er tydeligt, hvor stor en rolle den lokale konkurrencesituation spiller. Det er endvidere 
styrelsens vurdering, at der er en række forhold, som taler imod, at specifikke serviceforrin-
gelser som reducerede åbningstider, reduceret varesortiment og reducering af medarbejder-
staben vil materialisere sig som følge af fusionen. Det er i den forbindelse også relevant at ind-
drage dynamiske effekter som potentiel konkurrence, som styrelsen gennemgår i afsnit 
5.3.3.1.3 nedenfor.

5.3.3.1.3 Potentiel	konkurrence	

477. Potentiel konkurrence er en relevant faktor i vurderingen af, om en horisontal fusion kan give 
anledning til ensidige virkninger, fordi eksistensen af potentiel konkurrence af tilstrækkelig 
styrke vil kunne virke disciplinerende på markedets eksisterende aktører og modvirke eksem-

pelvis eventuelle prisstigninger som følge af fusionen.256

478. Potentiel konkurrence skal her forstås som etablering af nye aktører på markedet samt ek-
sempelvis repositionering eller ekspansion blandt eksisterende aktører.

479. For at potentiel konkurrence kan anses for at lægge et tilstrækkeligt konkurrencepres på fusi-
onsparterne, skal det være sandsynligt, rettidigt og tilstrækkeligt til at forhindre eller imødegå 
fusionens potentielle konkurrencebegrænsende virkninger, jf. Kommissionens retningslinjer 

for horisontale fusioner.257

480. Ifølge Kommissionens retningslinjer skal det undersøges, om potentiel konkurrence vil være 
tilstrækkelig hurtig og vedvarende til at forhindre eller imødegå udnyttelsen af markedsmag-
ten. Hvilken periode der er rimelig, afhænger af markedets karakteristika og dynamik og de 
potentielle nye virksomheders muligheder. Potentiel konkurrence betragtes dog normalt kun 

som rettidig, hvis den sker inden for to år. 258 

__________________ 

256 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, afsnit VI. 
257 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 68. 
258 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 74. 
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481. Som et led i analysen af potentiel konkurrence skal der foretages en vurdering af omfanget af 
adgangs- og ekspansionsbarrierer på markedet for salg af byggematerialer til professionelle 
kunder, samt sandsynligheden for at eksisterende byggemarkeder eksempelvis vil repositio-
nere sig eller ekspandere.

482. Generelt er der en række forhold, der har betydning for vurderingen af sandsynligheden for, at 
nye aktører vil etablere sig på et marked, eller for at eksisterende aktører vil repositionere sig 
eller ekspandere – det gælder eksempelvis etableringsomkostninger og den generelle mar-
kedsudvikling. I det følgende vil de forskellige adgangs- og ekspansionsbarrierer, som gør sig 
gældende på markedet for salg af byggematerialer til professionelle, blive behandlet.

5.3.3.1.3.1 Barrierer	på	markedet	for	detailsalg	af	byggematerialer	til	professio-
nelle	

483. I forhold til etablering for nye aktører på markedet for salg af byggematerialer i Danmark, 
spurgte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i markedsundersøgelsen de eksisterende bygge-
markeder i Danmark, om der er barrierer, fx knowhow, regulering, særlige opstartsomkost-
ninger, kundemobilitet eller indkøb af transportkapacitet for at etablere sig som byggemarked 
generelt i Danmark ift. professionelle kunder. 46 pct. af respondenterne svarede ”nej”, mens 

42 pct. svarede ”ja” og 13 pct. svarede ”ved ikke”. 259

484. Respondenterne blev ligeledes anmodet om at anføre de væsentligste barrierer for at etablere 

sig på markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle.260 De primære angivne 
barrierer vedrører (i) Lokation og lokaler, (ii) Etableringsomkostninger, (iii) Medarbejdere og 
(iv) Etablerede handelsmønstre. Disse barrierer vil blive uddybet i det følgende.

485. [xxx].

Lokation og lokaler

486. Respondenterne har peget på, at byggemarkedets lokation er væsentlig - både i forhold til at 
der skal være tilstrækkeligt kundegrundlag omkring den valgte beliggenhed samt selve arealet 
til brug for byggemarkedet.

487. STARK har forklaret følgende om generelle overvejelser ved etablering af nye lokationer:

”Man ser også på afstand/last mile samt tids- og brændstofforbrug forbundet med le-

vering. Lokationen skal være let at komme til og fra, og der søges ofte en placering tæt 

på motorvejen. Lokalerne lejes ofte. STARK oplyste, at STARK fx har lejet lokalerne til 

deres nye trælast i Hørsholm, som åbnede i februar. Lokationen er lejet af en ejendoms-

udvikler, som har opført bygningen.”
261

488. Der er ydermere krav til selve arealet, da et byggemarked lagerfører et stort antal varenumre, 
hvilket kræver et stort areal.

__________________ 

259 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter spg. 12: ”Er der barrierer for at 

etablere sig som trælast/byggemarked i Danmark? Barrierer kan fx være knowhow, regulering, eller særlige opstarts-

omkostninger, kundemobilitet, indkøb af transportkapacitet, som kan gøre det vanskeligt at etablere sig.” 
260 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter spg. 13: ”Angiv i tekstfelterne 

herunder de væsentligste barrierer for at etablere sig på markedet for detailsalg af trælast og byggemarkedsprodukter 

til professionelle kunder. Angiv op til tre barrierer og giv jeres vurdering af hver barrieres væsentlighed.” 
261 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens referat af styrelsens møde med STARK den 2. november 2020, side 6. 
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489. [xxx] for en eksisterende aktør kan det ligeledes være en relevant forretningsmodel for etable-
ring på en ny lokation alene at etablere et delvist lager uden logistikcenter, der dermed pri-

mært skal servicere kundernes afhentningssalg [xxx]262

490. Ud over arealets beliggenhed og størrelse peges der endvidere på krav til brandsikring. Der 
kan være forskelle i omkostningerne til bl.a. brandsikring afhængigt af den type byggemarked, 
der påtænkes etableret.

491. [xxx]263[xxx] .

492. [xxx].264

493. [xxx]265

Etableringsomkostninger

494. Flere respondenter anførte i markedsundersøgelsen, at etableringsomkostninger og kapital er 
en væsentlig barriere for at etablere sig på markedet. Respondenterne blev i markedsundersø-
gelsen anmodet om at skønne de samlede etableringsomkostninger for deres virksomheds 
etablering af et nyt byggemarked på Fyn. Skønnet vedrører derfor et eksisterende byggemar-
keds etablering af et byggemarked på en ny lokation:

» Etablering af et byggemarked henvendt til professionelle kunder vil udgøre mellem [xxx] 
mio. kr.

» Etablering af et byggemarked henvendt til både private og professionelle kunder vil udgøre 
mellem [xxx] mio. kr.

495. STARK estimerer266, at etablering af et byggemarked uden DGNB-certificering267 vil medføre ca 
[xxx] mio. kr. i etableringsomkostninger (afhænger af størrelse, krav til indretning, krav til 
udearealer, osv.), hvis der er tale om eget byggeri.

496. For så vidt angår lejede lokaler, har STARK oplyst vedrørende omkostninger, at etablering 
ved ”større lejemål vil forventeligt ligge på ca [xxx] mio. kr. (afhænger af størrelse, krav til ind-

retning, krav til udearealer, osv.) til en traditionel trælast”, mens ”For mindre trælaster er etab-

leringsomkostninger lidt lavere, [xxx] mio. kr.” STARK anfører endvidere, at specifikt for Sydfyn, 
hvor byggemarkeder efter deres vurdering generelt er mindre, vil etableringsomkostningerne 
tilsvarende være lavere end gennemsnittet.

497. [xxx]268

498. [xxx]

__________________ 

262 Jxxx]  
263 [xxx] 
264 [xxx]  
265 [xxx] 
266 Jf. parternes besvarelse af 23. november 2020 af styrelsens spørgsmål af 16. november 2020, side 2. 
267 Jf. parternes besvarelse af 23. november 2020 af styrelsens spørgsmål af 16. november 2020, side 2: DGNB en blandt 

fire certificeringsordninger i Danmark, hvor der arbejdes med tre områder: økonomi, miljø og sociale henseender. 
DGNB er den ordning, der omfatter alle tre områder, og er den mest brugte i Danmark. Det er kun to trælaster i 
STARK Danmark og hele Danmark, som er DGNB certificerede (Hørsholm og den kommende ved Skejby). Anvendel-
sen af certificeringen er stadig i den spæde start. 

268 [xxx] 
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499. [xxx]269

500. [xxx]

Medarbejdere

501. Flere respondenter pegede på adgang til medarbejdere som en adgangsbarriere. Medarbejder-
nes kompetencer og konkurrenceklausuler nævnes i den forbindelse.

502. STARK har over for styrelsen forklaret, at ”Der er tale om særligt uddannede medarbejdere i 

denne branche, og aktørerne stjæler ansatte fra hinanden, da der som regel følger et salg (kun-

der) med de ansatte. Medarbejdere i denne branche har ofte konkurrence/kundeklausuler på 6-

12 mdr.”270

503. [xxx]271

504. [xxx]272

505. [xxx]273

Etablerede handelsmønstre

506. Respondenterne har endvidere peget på etablerede handelsmønstre som en barriere. Styrel-
sen finder det i den forbindelse relevant at undersøge, om kundernes omkostninger ved at 
skulle skifte til et nyt byggemarked kan hindre tilgang af nye virksomheder. Dette er et rele-
vant aspekt i vurderingen af, hvorvidt virksomhedstilgang er sandsynligt på et givent mar-

ked.274

507. Styrelsens markedsundersøgelser viser, at de professionelle kunder i gennemsnit har konti 
hos [xxx] byggemarkeder. Ses der alene på professionelle kunder beskæftiget inden for bygge- 
og anlægsbranchen, stiger antallet af kundekonti i gennemsnit til [xxx] byggemarkeder.

508. Dette er i tråd med parternes oplysninger:

”Det er samtidig Parternes erfaring, at hvis ikke alle så langt størstedelen af de profes-

sionelle kunder allerede har en kundekonto hos minimum to eller flere konkurrerende 

trælaster eller byggemarkeder, hvilket smidiggør et skifte mellem forhandlere i forhold 

til konkrete ordre. Der er dermed intet – hverken omkostningsmæssigt, lavpraktisk eller 

kontraktuelt – der forhindrer en professionel kunde i at skifte forhandler med kort var-

sel, hvis ikke forhandleren leverer de påkrævede produkter og tilhørende service til kon-

kurrencedygtige priser…”
275

 

__________________ 

269 [xxx] 
270 Jf. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens referat af styrelsens møde med STARK den 6. oktober 2020, side 4. 
271 [xxx] 
272 [xxx] 
273 [xxx] 
274 jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 71. 
275 jf. parternes fusionsanmeldelse punkt 157. 
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509. STARK har endvidere oplyst, at man ikke har indgået eksklusivitetsaftaler med kunder276, og 
det er styrelsens opfattelse, at der generelt i markedet ikke anvendes eksklusivitetsaftaler, da 
de professionelle kunder netop har konto hos og handler hos flere byggemarkeder samtidigt.

510. Det er således typisk, at de professionelle kunder handler med flere byggemarkeder samtidigt 
og ikke er bundet til én aktør.

5.3.3.1.3.2 Vurdering	

Sandsynlighed

511. Styrelsen har i markedsundersøgelsen adspurgt de eksisterende byggemarkeder, herunder 
byggemarkedskæder, i Danmark om etablering af et nyt byggemarked på Sydfyn:

512. Respondenter uden byggemarkeder på Sydfyn:

» Ud de [xxx], der ikke har et byggemarked på Sydfyn i dag, svarede [xxx], at de har planer 
om at etablere et byggemarked på Sydfyn. De øvrige [xxx] svarede, at de ikke har sådanne 
planer.

» Respondenterne blev ligeledes spurgt, om de ville etablere byggemarkeder på Sydfyn ved 
en varig prisstigning på 5-10 pct.: Ud de [xxx], der ikke har et byggemarked på Sydfyn i dag, 
svarede [xxx] at de ville etablere et byggemarked på Sydfyn ved en prisstigning. Af de øv-
rige [xxx] svarede [xxx] ”nej” og [xxx]

513. Respondenter med byggemarkeder på Sydfyn:

» Ud af de [xxx], der allerede i dag har et byggemarked på Sydfyn, svarede [xxx], at de har pla-
ner om at etablere et yderligere byggemarked på Sydfyn. [xxx] svarede nej til at have pla-
ner, mens de [xxx] svarede ”ved ikke”.

» Respondenterne blev ligeledes spurgt, om de ville etablere byggemarkeder på Sydfyn ved 
en varig prisstigning på 5-10 pct.: Ud af de [xxx], der allerede i dag har et byggemarked på 
Sydfyn, svarede [xxx], at de ville etablere et yderligere byggemarked på Sydfyn ved en pris-
stigning. [xxx] svarede nej, mens [xxx] svarede ”ved ikke”.

514. [xxx]277

515. [xxx] 278

516. [xxx].”
279

517. STARK har oplyst styrelsen, [xxx]280

518. [xxx] 281  

__________________ 

276 jf. parternes fusionsanmeldelse pkt. 353. 
277 [xxx]  
278 [xxx]. 
279 [xxx]. 
280 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020, side 51. 
281 [xxx]. 
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519. [xxx].282

520. [xxx]

521. Samlet set er det styrelsens vurdering, at der er en række barrierer og ikke uvæsentlige om-
kostninger forbundet med at etablere et nyt byggemarked eksempelvis i Svendborg, men at en 
sådan etablering efter fusionen både kan være mulig og rentabel for en eksisterende aktør.

522. Omkostningerne til etablering af et nyt byggemarked vil afhænge af, om lokalerne lejes eller 
bygges på ny. Dette valg er forbundet med den konkrete forretningsplan, herunder kunde-
grundlaget i det pågældende område. Derudover vil muligheden for at leje et egnet lokale af-
hænge af, om der findes et sådant lokale i det relevante område. Både udgifterne til etablering 
samt muligheden for at finde egnede lokaler varierer afhængig af den valgte model, herunder i 
forhold til hvor stort et lager, der etableres, og om byggemarkedet skal fungere som logistik-
center for leveringssalg.

523. [xxx].

524. STARK har endvidere indsendt eksempler på business cases fra andre steder i landet, der vi-

ser, at investeringen [xxx]283284

525. I relation til indtræden på Sydfyn, er det styrelsens vurdering, at det i denne sag er sandsyn-
ligt, at én af de eksisterende aktører, der ikke i dag har et byggemarked på Sydfyn vil et etab-

lere et nyt byggemarked. [xxx].285

526. [xxx].

527. [xxx].

Rettidighed

528. Som anført indledningsvist ovenfor betragtes potentiel konkurrence normalt kun som rettidig, 
hvis den sker inden for to år.

529. Valget mellem at leje eksisterende bygninger eller at bygge et nyt byggemarked fra bunden 
har betydning for tidshorisonten for åbningen af et nyt byggemarked.

530. STARK oplyser således, at det tager ca. 2-4 måneder til åbning af et byggemarked på en klar 

facilitet286, og at dette efter STARK’s vurdering gør sig gældende generelt i markedet og på 
tværs af aktører287, mens at følgende gælder om tidshorisonten for bygning af et nyt bygge-
marked:

”…vedrørende STARK’s nye byggemarked i Hørsholm gik der alt i alt 13 måneder fra 

overtagelsesaftalen blev underskrevet til forretningen åbnede. Varigheden indebar 

selve konstruktionen af byggemarkedet, og varigheden blev forlænget fordi indhentnin-

__________________ 

282 [xxx]  
283 [xxx] 
284 [xxx] 
285 [xxx] 
286 Fra tidspunktet eksempelvis fra en lejeaftales indgåelse eller nødvendige tilladelser er opnået. 
287 Jf. parternes besvarelse af 4. december 2020 af styrelsens spørgsmål af 1. december 2020, side 16. 
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gen af byggetilladelsen trak ud. Hørsholm-casen er derfor ikke nødvendigvis repræsen-

tativ for den gennemsnitlige varighed af perioden for etablering af et byggemar-

ked…”
288

531. [xxx]289

532. Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at det vil være muligt for en eksisterende aktør 
at etablere et nyt byggemarked på Sydfyn inden for relativt kort tid afhængig af den valgte for-
retningsmodel.

533. Det vil tage op til [xxx] måneder at etablere et byggemarked i eksisterende lejede lokaler. 
Tidshorisonten vil afhænge af den konkrete model, bl.a. i forhold til omfang af lager og logi-
stikfaciliteter.

534. Det vil tage længere tid at bygge et nyt byggemarked frem for at leje eksisterende lokaler. 
Tidsmæssigt estimeres dette til at tage [xxx] – afhængigt af de nødvendige tilladelser. Dette 
forudsætter, at der er passende byggegrunde i det konkrete områder, [xxx] er tilfældet i 
Svendborg.

535. [xxx].

536. Det er styrelsens vurdering, at rettidig indtræden i form af etablering af et nyt byggemarked 
på Sydfyn er muligt for en eksisterende aktør, uanset hvilken af de forskellige mulige forret-
ningsmodeller, der vælges.

Tilstrækkelighed

537. Udover at den potentielle konkurrence skal være sandsynlig og rettighed skal den være til-
strækkelig omfattende til at forhindre eller imødegå fusionens potentielle konkurrencebe-

grænsende virkninger.290

538. Fusionen medfører, at Jens Schultz forsvinder som en lokal konkurrent i området omkring 
hhv. Svendborg og Rudkøbing. Det er styrelsens vurdering, at etablering af ét konkurrerende 
byggemarked i dette område vil være tilstrækkeligt til at imødegå potentielle konkurrencebe-
grænsende virkninger af fusionen. Der er flere byggemarkedskæder i Danmark, herunder på 
Fyn, der potentielt ville kunne udvide deres eksisterende forretning med et nyt lokalt bygge-
marked, og det er således ikke påkrævet, at der etableres en ny aktør i markedet, eller at der 
etableres byggemarkeder flere steder i Danmark, for at den potentielle konkurrence vil være 
tilstrækkelig.

539. Som anført i de foregående afsnit vil omkostningerne og tidshorisonten for etablering af et nyt 
byggemarked for en eksisterende aktør afhænge af den valgte forretningsmodel, særligt i for-
hold til om man vælger at leje eller bygge nye lokaler, og om man vil etablere et fuldt lager 
samt logistikcenter.

540. Den mindst omfattende af disse modeller vil være et byggemarked fra lejede lokaler med et 
delvist lager og uden logistikcenter, der skal kunne servicere de professionelle kunder, der øn-
sker at afhente produkterne direkte i butikken. En allerede eksisterende aktør med logistik-
center og lager et andet sted på Fyn ville således kunne håndtere leveringssalg og større køb

__________________ 

288 Jf. parternes besvarelse af 4. december 2020 af styrelsens spørgsmål af 1. december, side 16. 
289 [xxx] 
290 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 75. 
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fra deres andre lokationer, hvorfor der ikke nødvendigvis vil være behov for fuldt lager og lo-
gistikcenter for sådan en aktør.

541. Et byggemarked efter en sådan model vil ikke fuldt ud kunne erstatte Jens Schultz’ byggemar-
keder i Svendborg. Modellen vedrører imidlertid netop det øvrige salg til professionelle kun-
der, som ofte bliver afhentet direkte i byggemarkedet, og hvor det er styrelsens vurdering, at 
byggemarkedets placering spiller en større rolle, i modsætning til projektsalg, som er større 
ordrer, der typisk leveres, og hvor kunderne ofte indsamler flere tilbud i et bredere geografisk 
område, jf. punkt 438 og punkt 439 ovenfor.

542. Styrelsen vurderer på den baggrund, at i denne sag vil en eksisterende aktørs etablering af ét 
konkurrerende byggemarked i det relevante område med selv den mindst omfattende forret-
ningsmodel i tilstrækkelig grad kunne imødegå fusionens potentielle konkurrencebegræn-
sende virkninger.

Sammenfatning

543. Styrelsen vurderer, at den potentielle konkurrence i form af eksisterende aktørers etablering 
af et yderligere byggemarked i Svendborg i denne sag er til stede, og at det i særlig grad gæl-
der efter gennemførsel af fusionen. [xxx]

544. Der vil være en række omkostninger forbundet med etablering af et nyt byggemarked, som vil 
afhænge af, om lokalerne lejes eller bygges på ny, samt hvor omfattende den valgte forret-
ningsmodel er i forhold til lager og logistikfaciliteter.

545. Tidshorisonten for etablering af et byggemarked vil ligeledes afhænge af den valgte forret-
ningsmodel særligt i forhold til, om der vælges at leje eller bygge nye lokaler. Det er imidlertid 
styrelsens vurdering, at rettidig indtræden vil være mulig, uanset hvilken forretningsmodel, 
der vælges.

546. Hertil kommer, at en eksisterende aktørs etablering af ét konkurrerende byggemarked i det 
relevante område med selv den mindst omfattende forretningsmodel efter styrelsens opfat-
telse i tilstrækkelig grad vil kunne modvirke fusionens potentielle konkurrencebegrænsende 
virkning.

547. [xxx].

548. Der er generelt en opfattelse af, at der er en bevægelse i markedet som følge af fusionen, [xxx], 
og både fusionsparterne og andre aktører på markedet har således noteret en forventning om 
etablering af et nyt byggemarked i Svendborg efter gennemførslen af fusionen. [xxx] Medar-
bejdere med de relevante kompetencer udpeges generelt som en mulig adgangsbarriere, og 
den potentielle konkurrence kan derfor have konkret indvirkning på risikoen for servicefor-
ringelser i form af reduktion af medarbejderstaben som følge af fusionen, eftersom parterne 
kan have øget incitament til fastholdelse af medarbejdere med henblik på at imødegå den po-
tentielle konkurrence.

549. [xxx].

550. [xxx].

551. Samlet set vurderer styrelsen, at der er potentiel konkurrence af en væsentlig styrke, der vil 
kunne virke disciplinerende på den fusionerede virksomhed og modvirke eventuelle incita-
menter til at sætte priserne op eller forringe servicen som følge af fusionen.
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5.3.3.1.4 Delkonklusion	ensidige	virkninger	

552. På baggrund af ovenstående er det samlet set styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil føre til 
ensidige virkninger på markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder 
hverken nationalt eller på lokalt plan.

553. For så vidt angår nationalt fastsatte konkurrenceparametre, er det styrelsens vurdering, at 
Jens Schultz er en meget lokalt forankret aktør med en lille national markedsandel, mens 
STARK har byggemarkeder i hele Danmark. Det er således styrelsens vurdering, at den fusio-
nerede virksomhed ikke vil have incitament til at ændre nationalt fastsatte konkurrencepara-
metre som følge af fusionen, da dette vil føre til et tab af efterspørgsel i alle STARK’s bygge-
markeder, hvor Jens Schultz for langt de flestes vedkommende vil være en marginal konkur-
rent.

554. For så vidt angår lokalt fastsatte konkurrenceparametre, er parterne geografisk hinandens 
nærmeste konkurrenter i Svendborg og Rudkøbing, og efter fusionen vil de professionelle 
kunder have længere kørselsafstand til den fusionerede virksomheds nærmeste konkurrent. 
Diversion ratios viser endvidere, at parternes professionelle kunder anser parterne for at 
være hinanden nærmeste konkurrenter, og IPR-beregninger isoleret set antyder, at fusionen 
skaber et incitament til at hæve priserne og/eller forringe servicen i byggemarkederne i 
Svendborg og Rudkøbing ud fra en statisk betragtning.

555. Det er dog styrelsens vurdering, at der samlet set er en række faktorer, som understøtter, at 
fusionen ikke vil føre til ensidige virkninger på lokalt plan. Styrelsen lægger her vægt på, at 
ved projektsalg, som er større ordrer, der typisk levereres, indsamler kunderne ofte flere til-
bud i et bredere geografisk område. Dette medfører, at der er en [xxx] intens konkurrence for 
projektsalg end for øvrigt salg, [xxx]. Derudover er der indikationer på, at diversion ratios 
mellem parterne er lavere for projektsalg end øvrigt salg.

556. For øvrigt salg lægger styrelsen bl.a. vægt på, at STARK har en prissætningsstrategi, hvor ho-
vedparten af prissætningen ved dette salg er bestemt på nationalt plan, idet der dog også i et 
vist omfang ydes lokale rabatter. Selvom det er styrelsens vurdering, at der umiddelbart er et 
incitament til at hæve priserne for det øvrige salg som følge af fusionen, er mulighederne for 
at hæve priserne lokalt begrænset. Det er yderligere styrelsens vurdering, at den fusionerede 
virksomhed ikke får incitament til at afvige fra STARK’s nuværende prissætningsstrategi som 
følge af fusionen.

557. Styrelsen har også vurderet risikoen for serviceforringelser som følge af fusionen, da dette 
vurderes som et meget vigtigt konkurrenceparameter af de professionelle kunder. Parametre 
relateret til service, som fx åbningstider, bemanding og sortiment, bestemmes i relativt højt 
omfang lokalt. [xxx]. Det er dog styrelsens vurdering, at der er visse nationale standarder og 
begrænsninger for, hvor meget det enkelte byggemarked kan variere sine serviceparametre. 
Det er samtidig styrelsens vurdering, at der er en række andre faktorer ud over den lokale 
konkurrencesituation, som kan påvirke serviceniveauet.

558. Det er således styrelsens vurdering, at det ud fra en statisk betragtning ikke kan udelukkes, at 
fusionen vil føre til lokale ensidige virkninger i form af prisstigninger og/eller serviceforrin-
gelser i Svendborg og Rudkøbing, om end der også er visse begrænsninger for at gennemføre 
disse lokalt.

559. Det er dog samtidig styrelsens vurdering, at der er en væsentlig potentiel lokal konkurrence i 
Svendborg og Rudkøbing-områderne, som kan være med til at disciplinere den fusionerede 
virksomhed og dermed modvirke incitamentet til at hæve priserne eller sænke serviceni-
veauet. Her lægger styrelsen særligt vægt på, at det i denne konkrete sag gælder, at en eksiste-
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rende aktørs etablering af blot ét konkurrerende byggemarked med selv den mindst omfat-
tende forretningsmodel i det relevante område i tilstrækkelig grad vil kunne modvirke fusio-
nens potentielle konkurrencebegrænsende virkning. Der lægges endvidere vægt på, at [xxx]

560. Samlet set vurderer styrelsen, at selvom fusionen skaber et umiddelbart incitament til at hæve 
priserne og sænke serviceniveauet i Svendborg og Rudkøbing, er der forhold, som begrænser 
muligheden for at gennemføre prisstigninger og serviceforringelser. Det er derudover styrel-
sens vurdering, at der er en væsentlig potentiel konkurrence, som kan modvirke den fusione-
rede virksomheds incitament til at foretage prisstigninger og serviceforringelser.

561. Styrelsen vurderer derfor, at fusionen ikke vil give anledning til ensidige virkninger på hver-
ken nationalt eller lokalt plan på markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle 
kunder.

5.3.3.2 Koordinerede	virkninger	

562. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal til brug for vurderingen af, om en fusion vil hæmme 
den effektive konkurrence betydeligt, også foretage en vurdering af, om fusionen vil øge risi-
koen for, at markedets aktører efter fusionen stiltiende vil kunne koordinere deres adfærd på 
ét eller flere af de relevante markeder.

563. Koordinering kan ske på flere måder, fx ved fastlæggelse af salgspriser eller mængder eller op-
deling af markeder.

564. Kommissionen har i sine retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner opstillet fire ku-

mulative betingelser291, der skal være opfyldt, for at der er risiko for koordinerede virkninger:

1. Det skal være muligt for parterne at etablere koordineringsbetingelser.

2. Afvigelser fra koordineringen skal kunne kontrolleres af de øvrige parter.

3. De øvrige parter skal kunne opstille (troværdige) disciplinære foranstaltninger ved afvi-
gelser.

4. Parter, der står uden for koordineringen, må ikke kunne bringe de forventede resultater 
af koordineringen i fare.

565. Ved vurderingen af hvorvidt de fire kumulative betingelser er opfyldt, og dermed hvorvidt ri-
sikoen for stiltiende koordinering øges som følge af fusionen, lægges der vægt på en række 
markedskarakteristika, jf. 7.7.3 nedenfor i bilag 7. Vurderingen indebærer en afvejning af de 
karakteristika, der taler for, og de karakteristika, der taler imod risiko for koordinering.

566. Markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder i Danmark består af tre 
landsdækkende kæder, hvoraf STARK er den største både før og efter fusionen. STARK vil ef-
ter fusionen have en markedsandel på ca. [30-40] pct., mens Bygma vil have en markedsandel 
på ca. [20-30] pct. og Davidsen en markedsandel på ca. [10-20] pct. De øvrige aktører har alle 
markedsandele under [5-10] pct. De øvrige aktører, heriblandt øvrige medlemmer af XL-BYG 
kæden, der på nationalt plan har en begrænset markedsandel, udgør imidlertid et større kon-
kurrencepres lokalt end deres nationale markedsandel tilsiger.

567. STARKs markedsandel forøges alene med [0-5] pct., som følge af fusionen, da Jens Schultz, 
som alene har byggemarkeder på Sydfyn, spiller en meget begrænset rolle på nationalt plan.

__________________ 

291 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 39-57. 
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Fusionen indebærer dermed ikke – i hvert fald ikke på nationalt plan – en ændring af struktu-
ren eller forholdene på markedet, som kan føre til øget risiko for koordinerede virkninger.

568. Selv på lokalt plan bevirker forhold som lav gennemsigtighed, begrænset produkthomogenitet 
og ustabil udvikling i efterspørgslen, at fusionen efter styrelsens vurdering ikke indebærer en 
øget risiko for koordinerede virkninger på markedet for detailsalg af byggematerialer til pro-
fessionelle kunder, jf. nedenstående vurdering af om betingelserne for koordinerede virknin-
ger er opfyldt:

» Etablering af koordineringsbetingelser

569. Det vil være muligt at etablere koordineringsbetingelser, hvis strukturerne på markedet er så-
dan, at der findes et fælles referencepunkt, som virksomhederne kan gøre til genstand for en 
stiltiende koordinering.

570. En stor del af de professionelle kunder køber byggematerialer ved udbud og tilbudsindhent-
ning med individuel forhandling. Dermed er markedet præget af en lav grad af gennemsigtig-
hed i forhold til prissætning, i forhold til hvis størstedelen af kundernes køb skete på bag-
grund af listepriser.

571. Afhængigt af den konkrete ordre, afsøger de professionelle herudover generelt et større om-
råde, når de køber byggematerialer ved udbud og tilbudsindhentning. Det er derfor også på 
lokalt plan lav gennemsigtighed, fordi det vil være svært at identificere de aktører, der er rele-
vante konkurrenter i forhold til koordineringen, da dette vil være forskelligt alt efter den kon-
krete købssituation.

572. De professionelle kunders efterspørgsel vedrører endvidere individuelle byggeprojekter, hvor 
sammensætningen i de efterspurgte produkter vil være skræddersyet fra sag til sag. Der er 
tale om forskelligartede købssituationer fra helt små salg, der afhentes i butikkerne, til større 
projekter, der består af et for projektet specifikt mix/sammensætning, der sendes i udbud. 
Herudover består byggemarkedets ydelser bl.a. ikke blot af selve byggematerialerne, men også 
af de tilhørende services i form af rådgivning og logistikydelser, der også indgår i ordren for et 
givent projekt, hvilket yderligere mindsker gennemsigtigheden betydeligt. På trods af, at de 
enkelte byggematerialer i sig selv kan betragtes som homogene, vil de professionelle kunders 
individuelle ordrer således være unikke.

573. Hertil kan tilføjes, at byggebranchen, hvor byggemarkedernes professionelle kunder agerer, er 
en konjunkturfølsom branche, hvor aktiviteten er svingende. De professionelle kunders efter-
spørgsel er som følge heraf ikke stabil, men har udsving, der afspejler det generelle aktivitets-
niveau i byggebranchen.

574. Den manglende gennemsigtighed i form af individuel prissætning og ordresammensætning, 
herunder i forhold til serviceniveau bevirker, at strukturen i markedet vil gøre det vanskeligt 
at etablere en stiltiende koordinering vedrørende eksempelvis pris eller serviceniveau.

» Kontrol af afvigelser og disciplinære foranstaltninger

575. Den begrænsede gennemsigtighed bevirker endvidere, at det vil være vanskeligt at kontrol-
lere, om der sker afvigelser fra en stiltiende koordinering. Prissætningen er netop individuel 
ved en stor del af ordrerne, som også består af de tilhørende services. De endelige priser og 
vilkår i form af bl.a. tilhørende services for disse specifikke ordrer vil ikke være offentligt til-
gængelige, således at øvrige aktører vil kunne opdage, om der sker afvigelser, ligesom at iden-
tifikation af, hvilke aktører, der har været konkurrenter i de konkrete ordrer vil være svær, da 
dette afhænger af købssituationen fra gang til gang.
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576. Konjunkturændringernes betydning for efterspørgslen, vil herudover gøre det svært at kon-
trollere, om en nedgang i salget skyldes afvigelser fra en stiltiende koordinering eller en lavere 
generel efterspørgsmål som følge af konjunkturændringer.

577. Betingelsen om, at det skal være muligt at straffe en virksomhed, der afviger fra en eventuel 
stiltiende koordinering, er sammen med betingelsen om kontrol af afvigelser nødvendig for at 
sikre, at de koordinerende virksomheder ikke fristes til at afvige fra koordineringen. Af de 
samme grunde som ovenfor i forhold til gennemsigtighed vil det imidlertid være svært at mål-
rette disciplinære foranstaltninger mod en virksomhed, der afviger fra en eventuel stiltiende 
koordinering.

» Reaktioner fra udenforstående virksomheder

578. Som nævnt ovenfor under potentiel konkurrence, vil byggemarkeder fra andre lokalområder 
kunne etablere byggemarkeder i de relevante lokalområder, dvs. særligt områderne på Syd-
fyn, hvis der er tilstrækkeligt kundegrundlag herfor.

579. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at markedsforholdene ikke er til-
strækkelig gennemsigtige og stabile til, at fusionen vil gøre stiltiende koordinering mere sand-
synligt, og styrelsen vurderer, at fusionen ikke gør det nemmere for aktørerne på markedet at 
etablere koordineringsbetingelser.

580. Samlet set er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke medfører en øget sandsynlighed for 
etablering af stiltiende koordinering på markedet for detailsalg af byggematerialer til professi-
onelle kunder nationalt eller lokalt.

5.3.4 	Vurdering	af	markedet	for	detailsalg	af	byggematerialer	til	private	
kunder	

581. STARK og Jens Schultz er begge aktive på markedet for detailsalg af byggematerialer til private 
kunder. Der er herved et horisontalt overlap mellem parternes aktiviteter.

5.3.4.1 Markedsandele	og	HHI	for	detailsalg	til	private	kunder	

582. I 2019 udgjorde markedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder i Danmark sam-
let set [xxx] mio. kr., hvoraf STARK havde en omsætning på [xxx] mio. kr., og Jens Schultz 
havde en omsætning på [xxx] mio. kr.

583. Markedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder i Danmark er opgjort på basis af 
omsætning, jf. Tabel 5.34.

Tabel 5.34 Markedet	for	detailsalg	af	byggematerialer	til	private	kunder	i	Dan-
mark,(2019)	–	markedsandele	og	HHI	(værdi)	

2019 Nationalt

 TARK [5-10] pct.

XL-BYG - Jens  chultz [ 0-5] pct.

Parterne samlet [10-20] pct.

Bygma [5-10] pct.

Davidsens Tømmerhandel [0-5] pct.

jem & fix/Harald Nyborg* [30-40] pct.

 ilvan [10-20] pct.
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BAUHAU [10-20] pct.

Øvrige [10-20] pct.

I alt 100 pct.

Markedets størrelse [xxx] mio. kr.

HHI før fusionen [2.000-2.500]

HHI efter fusionen [2.000-2.500]

Ændring i HHI [<150]
	

	

Note: Det er ikke alle aktører på markedet, der har svaret på styrelsens markedsundersøgelse. De væsentligste aktører er med i 
undersøgelsen, men der mangler nogle af de mindre aktører, og den samlede størrelse af det reelle marked vil derfor sandsyn-
ligvis værre lidt større.

Note: * jem & fix ejes af Harald Nyborg A/S. 

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenterne og yderligere indhentede oplysninger.

5.3.4.1.1 Vurdering	af	risikoen	for	ensidige	virkninger	på	nationalt	plan	

584. Før fusionen har STARK en markedsandel på [5-10] pct. på markedet for detailsalg af bygge-
materialer til private kunder i Danmark, og Jens Schultz har en markedsandel på ca. [0-5] pct. i 
Danmark, jf. Tabel 5.34 ovenfor. Efter fusionen opnår den fusionerede virksomhed dermed en 
samlet markedsandel på ca. [10-20] pct. Jens Schultz er en lokalt forankret aktør med en lille 
national markedsandel, mens STARK har byggemarkeder i hele Danmark. Der er således tale 
om en marginal forøgelse af STARK’s markedsandel på nationalt plan.

585. Efter fusionen stiger HHI til et niveau på [2.000-2.500] med en ændring i HHI på [<150], jf. Ta-
bel 5.34. Niveauet for HHI – og ændringerne heri – er inden for de af Kommissionen fastsatte 
grænser for, hvornår det er usandsynligt, at der kan påvises horisontale konkurrencemæssige 

problemer.292

586. Selvom det ikke alene på baggrund af HHI og markedsandele kan afvises, at fusionen kan give 
anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, er det styrelsens vurdering, at fusionen 
ikke giver anledning til risiko for ensidige virkninger på et nationalt plan. Styrelsen har derfor 
alene nærmere vurderet de mulige lokale virkninger ved denne fusion i de relevante lokalom-
råder, jf. nedenfor.

5.3.4.1.1 Vurdering	af	risikoen	for	ensidige	virkninger	på	lokalt	plan	

587. STARK er også i forhold til salg til private kunder en national aktør med byggemarkeder i hele 
landet, mens Jens Schultz kun har byggemarkeder på Sydfyn, jf. Tabel 5.35.

__________________ 

292 Af retningslinjernes punkt 19 fremgår, at det er usandsynligt, at en fusion vil medføre konkurrencemæssige proble-
mer, hvis HHI efter fusionen e runder 1.000. Af punkt 20 fremgår yderligere, at det også anses for usandsynligt, at en 
fusion vil medføre konkurrencemæssige problemer, hvis HHI efter fusionen er mellem 1.000 og 2.000, og delta er 
under 250, eller hvis HHI efter fusionen er over 2.000, men delta er mindre end 150 – medmindre, der foreligger 
særligt omstændigheder.  
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Tabel 5.35 Samlet	omsætning	til	private	kunder	for	fusionsparterne	for	forskellige	geo-
grafiske	områder	

2019 Nationalt Fyn  ydfyn

 TARK [xxx] mio. [xxx] mio. [xxx] mio.

XL-BYG - Jens  chultz [xxx] mio. [xxx] mio. [xxx] mio.
	

	

Kilde: Oplysninger fra parterne

588. Som nævnt ovenfor vurderer styrelsen derfor, at de mulige lokale virkninger af denne fusion 
mest hensigtsmæssigt vurderes ud fra den konkrete konkurrencesituation for hvert lokalom-
råde ud fra parternes byggemarkeder på Sydfyn. Det vil sige på basis af en køretid på 15-30 
min. ud fra henholdsvis Faaborg, Svendborg, Rudkøbing og Marstal.

589. Styrelsen bemærker, at der er relativt høje diversion ratios imellem parterne i to af de fire 
ovennævnte lokalområder. For områderne Svendborg og Rudkøbing (Langeland) er de væg-
tede diversion ratio samlet mellem parterne [30-40] til [60-70] pct., hvilket viser, at parterne 
lægger et væsentligt konkurrencepres på hinanden i disse områder. De øvrige områder, Faa-
borg og Marstal giver ikke anledning til yderligere undersøgelse, henset til de forholdsvist lave 
diversion ratios mellem parterne på [0-5] til [10-20] pct. i disse to områder sammenholdt med 
betragtningerne for det professionelle marked.

590. I forbindelse med vurderingen af de lokale virkninger har styrelsen analyseret køretiderne fra 
parternes byggemarkeder på Sydfyn til de omkringliggende konkurrerende byggemarkeder. 
Styrelsen har – udover parterne – som udgangspunkt inkluderet de byggemarkeder, som par-
ternes private kunder anser som et alternativ til parternes byggemarkeder, jf. Figur 5.13 og 
Tabel 5.38 nedenfor.293 Køretiderne er visualiseret på kort med isokroner ud fra hver af par-
ternes byggemarkeder. Det relevante byggemarked, som er udgangspunkt for kortet, er angi-
vet som en blå prik. De konkurrerende byggemarkeder er angivet som farvede nåle, og hver 
konkurrent er repræsenteret af en farve. Køretiderne på 15 og 30 min. er angivet som hhv. et 
blå og orange felt/område omkring det relevante byggemarked.

5.3.4.1.1.1 Vurdering	af	risikoen	for	ensidige	virkninger	i	Svendborg	

591. Som nævnt har både STARK og Jens Schultz byggemarkeder i Svendborg. Jens Schultz har to 
byggemarkeder på hhv. Odensevej og Nyborgvej, hvoraf Nyborgvej primært henvender sig til 
private kunder. I det følgende har styrelsen foretaget vurderingen af Jens Schultz’ to bygge-
markeder samlet. Styrelsen har som for de professionelle kunder ved opgørelse af køretider 
taget udgangspunkt i Jens Schultz’ byggemarked på Odensevej. Det skyldes, [xxx], og at der er 
en relativt kort afstand mellem de to byggemarkeder, hvorfor afstanden til de omkringlig-

gende konkurrenter ikke ændres væsentligt.294 Det er således styrelsens vurdering, at det for 
så vidt angår isokronerne er tilstrækkeligt at vurdere fusionens virkninger med udgangspunkt 
i byggemarkedet på Odensevej.

__________________ 

293 Jf. Figur 5.13, Figur 5.14 og Figur 5.16. 
294 Jf. parternes fusionsanmeldelse punkt. 367 
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592. STARK’s byggemarked i Svendborg havde i 2019 en samlet omsætning til private kunder på 

[xxx] mio.kr. 295 Heraf kom [xxx] pct. fra ordrer, som blev leveret, mens [xxx] pct. kom fra or-
drer, som blev afhentet. [xxx] pct. af omsætning stammede fra køb over 2.500 kr. (inkl. moms), 
mens [xxx] pct. kom fra køb under 2.500 kr. (inkl. moms), og den gennemsnitlige købsstør-
relse var ca. [xxx] kr.

593. Jens Schultz’ byggemarkeder i Svendborg havde i 2019 en samlet omsætning til private kun-
der på [xxx] mio. kr. Heraf kom [xxx] pct. fra ordrer, som blev leveret, mens [xxx] pct. kom fra 
ordrer, som blev afhentet. [xxx] pct. af omsætning stammede fra køb over 2.500 kr. (inkl. 
moms, mens [xxx] pct. kom fra køb under 2.500 kr. (inkl. moms), og den gennemsnitlige købs-

størrelse var ca. [xxx] kr.296

594. Styrelsen har udarbejdet isokroner på hhv. 15 og 30 min. køretid ud fra Jens Schultz’ bygge-
marked på Odensevej i Svendborg, jf. Figur 5.13.297 Ud fra disse isokroner omkring Jens 
Schultz’ byggemarked på Odensevej er der flere konkurrerende aktører på markedet for de-
tailsalg til private kunder i Svendborg end på markedet for detailsalg til professionelle kunder. 
Inden fusionen, er der tre konkurrerende byggemarkeder inden for 5 min.: Silvan, jem & 

fix/Harald Nyborg298 samt STARK i Svendborg. Hertil kommer Bygma samt jem & fix/Harald 
Nyborg i Ringe, som kan nås inden for en køretid på 15 min. Inden for en køreafstand på 30 
min. er det yderligere muligt at nå Bygma i Bellinge, Bygma i Odense Ø, XL-BYG Grønfeldt og 
Bauhaus i Odense C, XL-BYG Centerbyg, Silvan og jem & fix/Harald Nyborg i Odense M, jem & 
fix/Harald Nyborg i Fåborg, jem & fix/Harald Nyborg i Rudkøbing, samt XL-BYG Langeskov, 
dvs. i alt seks forskellige konkurrerende byggemarkedskæder,299 ud over STARK. Derudover er 
det muligt at nå to jem & fix/Harald Nyborg og Silvan i Odense C samt Bygma i Nyborg på lige 
over 30 min.

 

__________________ 

295 Alle tal er styrelsens beregninger på baggrund af data indleveret af parterne. Alle beregninger, med undtagelse af 
den samlede omsætning, er ekskl. køb på 0 kr. samt køb med en negativ omsætning. 

296 Ibid. 
297 For beskrivelse af kort se punkt 590. 
298 jem & fix og Harald Nyborg har samme ejer, Harald Nyborg A/S, og betegnes derfor herefter jem & fix/Harald Ny-

borg 
299 Byggemarkederne under XL-BYG anses i denne sammenhæng ikke som en samlet byggemarkedskæde, da de nævnte 

XL-BYG er selvstændige byggemarkeder. 
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Figur 5.13 Isokroner	for	Jens	Schultz	i	Svendborg	

	

Anm.: Køretiderne er opgjort ud fra ”normal” kørehastighed, dvs. uden at tage højde for trafik. Ved myldretidstrafik må det forventes, at isokronerne vil være mindre.

Kilde: Styrelsens illustration udarbejdet i Iso4app (www.iso4app.net)

595. Et lignende billede tegner sig for STARK’s byggemarked i Svendborg, jf. Figur 5.14, idet 
STARK’s byggemarked har en placering tæt på Jens Schultz’ byggemarked på Odensevej i 
Svendborg.

http://www.iso4app.net
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Figur 5.14 Isokroner	for	STARK	i	Svendborg	

	

Anm.: Køretiderne er opgjort ud fra ”normal” kørehastighed, dvs. uden at tage højde for trafik. Ved myldretidstrafik må det forventes, at isokronerne vil være mindre.

Kilde: Styrelsens illustration udarbejdet i Iso4app (www.iso4app.net)

Diversion ratios

596. Til forskel fra markedet for salg til professionelle kunder ses samlet, jf. Figur 5.13 og Figur 

5.14,300 at der ligger flere byggemarkeder rettet mod private kunder placeret omkring parter-
nes byggemarkeder i Svendborg. Opgørelsen af køretider viser, at der er under 5 min. kørsel 
til de nærmeste tre konkurrerende byggemarkeder efter fusionen, og fusionen fører derfor 
ikke til en væsentlig stigning i køretiden fra parternes byggemarkeder i Svendborg til de nær-

meste konkurrenter. To af de tre konkurrerende byggemarkeder ejes dog af samme aktør.301

Nærmeste byggemarked efter fusionen er jem & fix, som i 2019 havde en omsætning på [xxx] 
mio. kr. i Svendborg for private kunder. Derefter følger Silvan i Svendborg, som i 2019 havde

__________________ 

300 For beskrivelse af kort, jf. punkt 590. 
301 jem & fix ejes af Harald Nyborg A/S 

http://www.iso4app.net
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en omsætning på [xxx] mio. kr. for private kunder. Efter fusionen vil den fusionerede virksom-
hed blive den næststørste aktør i Svendborg målt på omsætning fra 2019, idet den fusione-
rede virksomhed vil opnå en samlet omsætning på [xxx] mio. kr. inden for private kunder. Det 
bemærkes i den forbindelse, at det af de to parter er Jens Schultz, som har den væsentligste 
position inden for salg til private kunder i Svendborg, ligesom det var tilfældet for salg til pro-
fessionelle.

597. Styrelsens markedsundersøgelse blandt parternes private kunder viser, at der er høje diver-
sion ratios mellem parternes byggemarkeder i Svendborg, jf. Tabel 5.36, hvilket indikerer, at 
parterne lægger et væsentligt konkurrencepres på hinanden før fusionen. De vægtede diver-
sion ratios mellem parterne er på [30-40] pct. fra Jens Schultz til STARK og [60-70] pct. fra 
STARK til Jens Schultz Selvom der er flere konkurrerende byggemarkeder, som henvender sig 
til private kunder, der har en beliggenhed tæt ved parternes byggemarkeder i Svendborg, an-
ser parternes private kunder fra styrelsens markedsundersøgelse STARK og Jens Schultz for at 
være de tætteste konkurrenter. Dette gør sig særligt gældende for store køb. Styrelsens ana-
lyse af diversion ratios for henholdsvis store og små køb, viser, at diversion ratios mellem par-

terne er højere for køb over 2.500 kr. end for køb under 2.500 kr.302 Dette kan tyde på, at de 
private kunder, der foretager store indkøb i parternes byggemarkeder, har en større præfe-
rence for byggemarkeder, der er målrettet professionelle kunder, som fx Jens Schultz og 
STARK.

Tabel 5.36 Diversion	ratios	for	parternes	byggemarkeder	i	Svendborg	for	private	kun-
der	

Diversion fra STARK Diversion fra Jens Schultz

Diversion til: Vægtet Uvægtet Vægtet Uvægtet

Jens  chultz [60-70] pct. [40-50] pct. - -

 TARK - - [30-40] pct. [30-40] pct.

Bygma [5-10] pct. [5-10] pct. [5-10] pct. [5-10] pct.

Davidsen [5-10] pct. [0-5] pct. [10-20] pct. [5-10] pct.

Bauhaus [0-5] pct. [0-5] pct. [0-5] pct. [0-5] pct.

jem & fix / Harald Ny-
borg*

[5-10] pct. [10-20] pct. [10-20] pct. [20-30] pct.

 ilvan [5-10] pct. [10-20] pct. [10-20] pct. [20-30] pct.

Andet herunder pro-
ducent/specialfor-
handler

[0-5] pct. [0-5] pct. [0-5] pct. [0-5] pct.

Andre XL-BYG (end 
Jens  chultz)

- - [5-10] pct. [0-5] pct.

Øvrige aktører [5-10] pct. [5-10] pct. [5-10]pct. [5-10] pct.

Antal respondenter1 1.094 1.406
	

__________________ 

302 Diversions ratios er således [50-60] pct. fra STARK til Jens Schultz på køb under 2.500 kr. og [60-70] pct. fra STARK 
til Jens Schultz på køb over 2.500 kr. Fra Jens Schultz til STARK er diversions ratios [10-20] pct. på køb under 2.500 
kr. og [30-40] pct. på køb over 2.500 kr.    
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Note: [1]: Antallet af respondenter er opgjort, som antallet af svar, som er brugt til at beregne diversion ratios. Da responden-
terne både har svaret for køb over og under 2.500 kr., og hvert svar tæller med, kan den samme respondent indgå som to besva-
relser. Antallet er opgjort ekskl. ”ved ikke”-besvarelser. 

Note	[2]:	Styrelsen er opmærksom på, at der i styrelsens undersøgelse af diversion ratios fra STARK til Jens Schultz har manglet 
en svarmulighed vedrørende andre XL-BYG (end Jens Schultz). Den manglende svarmulighed er dog alene relevant for diversion 
ratios fra STARK, og respondenterne i undersøgelsen har haft mulighed for at vælge ”andet”.	

Anm.: For beregningsmetode se bilag 7.1. ”Ved ikke”-besvarelser er fjernet. Samlet udgjorde ”ved ikke”-besvarelser [0-5] pct. af 
de vægtede og [0-5] pct. af de uvægtede besvarelser for STARK og [5-10] pct. af de vægtede og [5-10] pct. af de uvægtede besva-
relser for Jens Schultz.

* Harald Nyborg og jem & fix er i samme koncern 

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på styrelsens markedsundersøgelse blandt parternes professionelle kunder

598. Den høje diversion ratio fra STARK til Jens Schultz skal ses i lyset af, at Jens Schultz inden fusi-
onen som nævnt har en betydelig position i området målt ved omsætning fra salg til private 
kunder. De adspurgte private kunder i styrelsens markedsundersøgelse omfatter alene private 
kunder med konti hos begge eller en af parterne, mens kunder, der har købt kontant eller 
uden konto ikke har deltaget.303 De adspurgte kunder repræsenterer mere end [xxx] pct.304 af 

parternes salg til private kunder i Svendborg.305 Styrelsen bemærker dog, at selv hvis de pri-
vate kunder, som ikke har indgået i undersøgelsen, skulle vise sig at agere systematisk ander-
ledes end de adspurgte kunder, dvs. at der ingen diversion er mellem parterne for disse kun-
der, ville diversions fortsat være meget høje især fra STARK til Jens Schultz. Styrelsen har dog 
ikke grundlag for at tro, at kunderne som køber kontant skulle afvige så meget fra kunderne 
med konto, at det vil ændre diversion ratios væsentligt. Det er dog samtidig styrelsens vurde-
ring, at privatkunder, som ikke har en konto, kan være mere tilbøjelig til at anse byggemarke-
der henvendt mod privatkunder som relevante alternativer, hvorfor diversions mellem par-
terne kan være svagt overvurderede.

599. Ud over de høje diversion ratios mellem parterne er der også et vist konkurrencepres fra de 
omkringliggende byggemarkeder. Konkurrencen udspiller sig inden fusionen primært mellem 
parterne, jem & fix, Bygma og Silvan. jem & fix og Silvan lægger nogenlunde samme konkur-
rencepres på Jens Schultz med diversion ratios på henholdsvis [10-20] og [10-20] pct. Konkur-
rencepresset på STARK fra de øvrige omkringliggende konkurrenter er mindre med diversion 
ratios til Bygma, jem & fix og Silvan på henholdsvis [5-10], [5-10] og [5-10] pct. Det er derfor 
ikke entydigt, hvilken af de omkringliggende konkurrenter, der vil lægge det største konkur-
rencepres på den fusionerede virksomhed. Som nævnt vil jem & fix dog fortsat være den stør-
ste konkurrent i Svendborg målt på omsætning til private kunder.

600. Det forhold, at et væsentligt konkurrencepres mellem parterne forsvinder efter fusionen, øger 
dog risikoen for, at fusionen fører til ensidige prisstigninger eller serviceforringelser.

601. Hvis der tages udgangspunkt i det leverede salg til private kunder fra parternes byggemarke-
der i Svendborg, fremgår det, at hovedparten af salget foregår til leveringsadresser omkring 
og syd for Svendborg, jf. Figur 5.15. For Jens Schultz er langt hovedparten af salget koncentre-

__________________ 

303 Jf. styrelsens beregninger på baggrund af oplysninger fra parterne, udgør kontantsalg ca. [xxx] pct. af omsætningen 
hos Stark i Svendborg, og STARK skønner, at [xxx] pct. af deres kontantsalg sker til private kunder. Hos Jens Schultz 
samlet i Svendborg udgør kontantsalg ca. [xxx] pct. af omsætningen, og Jens Schultz skønner ligeledes, at størstede-
len af kontantsalg sker til private.  

304 De adspurgte private kunder repræsenterer [70-80] pct. af omsætningen for STARK’s private kunder på Sydfyn og 
[50-60] pct. af omsætningen fra Jens Shultz private kunder. 

305 Styrelsen beregning baseret på data indleveret af parterne.  
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ret omkring Svendborg, hvor Jens Schultz’ byggemarkeder er koncentreret. For STARK er sal-
get også primært koncentreret omkring Svendborg, men der er dog også en vis omsætning til 
leveringsadresser i retning mod Odense.

Figur 5.15 Fordeling	af	omsætning	for	parternes	byggemarkeder	i	Svendborg	på	postnumre	baseret	på	leverings-
adresse	

 
	

Anm.: Andel af det samlede leverede salg til private kunder, ekskl. ordrer med en negativ værdi.

Kilde: Styrelsens illustrationer baseret på data indleveret af parterne

602. Det er styrelsens vurdering, at hovedparten af kunderne er koncentreret i områder omkring 
Svendborg, hvor transporttiderne er afspejlet ved isokronerne i kortene ovenfor. Salget afspej-
ler således, at byggemarkedets placering stadig spiller en betydelig rolle.

Konkurrencepres fra specialforhandlere, producenter og øvrige byggemarkeder

603. I Svendborg er der som nævnt under professionelle kunder en række specialforhandlere og 
producenter. Hvis der tages udgangspunkt i køreafstanden på 30 min. fra STARK’s byggemar-

ked i Svendborg, er der ifølge STARK’s opgørelse 17 specialforhandlere og producenter.306

Som det fremgår af Tabel 5.37 lægger specialforhandlere og producenter et begrænset kon-
kurrencepres på parterne, hvilket følger af meget små diversion ratios fra parterne til disse 
aktører.

Tabel 5.37 Diversion	ratios	for	parternes	byggemarkeder	i	Svendborg	til	producenter	og	
specialforhandlere	for	private	kunder	

Diversion fra STARK Diversion fra Jens 

Schultz

Diversion til: Vægtet Uvægtet Vægtet Uvægtet

Producenter [0-5] pct. [0-5] pct. [0-5] pct. [0-5] pct.

 pecialforhandlere [0-5] pct. [0-5] pct. [0-5] pct. [0-5] pct.
	

__________________ 

306 Styrelsen har ikke lavet samme opgørelse for kørselsafstanden på 30 min., da det er styrelsens vurdering, at hvis en 
kunde er villig til at købe fra en forhandler med denne afstand, vil der være mere oplagte konkurrenter i form af byg-
gemarkeder målrettet mod private.  
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Note: [1]: Antallet af respondenter er opgjort, som antallet af svar, som er brugt til at beregne diversion ratios. Da responden-
terne både har svaret for køb over og under 2.500 kr., og hvert svar tæller med, kan den samme respondent indgå som to besva-
relser. Antallet er opgjort ekskl. ”ved ikke”-besvarelser.

Anm.: For beregningsmetode se bilag 7.1. ”Ved ikke”-besvarelser er fjernet. Samlet udgjorde ”ved ikke”-besvarelser [0-5] pct. af 
de vægtede og [0-5] pct. af de uvægtede besvarelser for STARK og [5-10] pct. af de vægtede og [5-10] pct. af de uvægtede besva-
relser for Jens Schultz.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på styrelsens markedsundersøgelse blandt parternes private kunder

604. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at kunder som vælger at købe deres byggematerialer i 
et byggemarked netop kan have en særlig præference for at ville samle deres indkøb ét sted. 
Styrelsen vurderer endvidere ud fra markedsundersøgelsen, at transporttid har en vis betyd-
ning, jf. Tabel 5.39 nedenfor. Indkøb hos flere forskellige specialforhandlere eller producenter 
vil i sagens natur medføre længere køretid. Det er således styrelsens vurdering, at der er et be-
grænset konkurrencepres fra specialforhandlere og producenter lokalt på markedet for detail-
salg af byggematerialer til private kunder.

Delkonklusion

605. Diversion ratios indikerer, at parterne er hinandens nærmeste konkurrenter, og at de lægger 
et betydeligt konkurrencepres på hinandens byggemarkeder i Svendborg. Det forhold, at et 
væsentligt konkurrencepres mellem parterne forsvinder efter fusionen, øger risikoen for, at 
fusionen fører til ensidige prisstigninger eller serviceforringelser over for de private kunder. 
Der er dog flere konkurrenter i Svendborg med en beliggenhed tæt på parternes byggemarke-
der. Den fusionerede virksomhed vil således stadig have seks forskellige konkurrenter inden 
for en køretid på 30 min, og to af de største konkurrenter, Silvan og jem & fix, som målt ved 
diversion ratios lægger et vist konkurrencepres på parterne inden fusionen, er inden for en 
køretid på under 5 min. Endvidere ligger der en række specialforhandlere rundt i Svendborg-
området. Det er dog styrelsens vurdering, at disse ikke kan anses for væsentlige konkurrenter 
til byggemarkedernes brede produktsortiment, selvom specialforhandlere er et muligt alter-
nativ inden for flere af byggemarkedernes produktkategorier.

606. En række forhold, der gør sig gældende i forhold til konkurrencesituationen i både Svendborg 
og Rudkøbing, er nærmere beskrevet samlet i afsnit 5.3.4.1.2 nedenfor.

5.3.4.1.1.2 Vurderingen	af	risikoen	for	ensidige	virkninger	i	Rudkøbing	

607. Jens Schultz har et byggemarked, som er placeret i Rudkøbing (Langeland) som både anven-
des af private og professionelle kunder. STARK har ingen byggemarkeder på Langeland. Jens 
Schultz’ byggemarked i Rudkøbing havde i 2019 en samlet omsætning til private kunder på 
[xxx] mio. kr. Heraf kom [xxx] pct. fra ordrer, som blev leveret, mens [xxx] pct. kom fra ordrer, 
som blev afhentet. [xxx] pct. af omsætningen stammede fra køb over 2.500 kr. (inkl. moms), 
mens [xxx] pct. kom fra køb under 2.500 kr. (inkl. moms), og den gennemsnitlige købsstør-
relse var ca. [xxx] kr.
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608. [xxx]. Således stod kunder med fakturaadresse på Langeland for [xxx] pct. af omsætningen til 
private kunder i 2019. Hvis der kun ses på leveret salg, stammede [xxx] pct. af omsætningen 

fra kunder, som fik leveret materialerne til adresser på Langeland.307

609. Styrelsen har udarbejdet isokroner på hhv. 15 og 30 min. køretid ud fra Jens Schultz’ bygge-

marked i Rudkøbing, jf. Figur 5.16.308 Heraf fremgår, at inden fusionen er der ét konkurrerende 
byggemarked, hvilket er jem & fix i Rudkøbing, som kan nås inden for en køretid på under 5 
min. Det fremgår også, at henholdsvis STARK, Silvan, jem & fix i Svendborg kan nås inden for 
en køretid på 30 min. Bygma og jem & fix i Ringe kan nås inden for en køretid på lige over 30 
min.

Figur 5.16 Isokroner	for	Jens	Schultz	i	Rudkøbing	

__________________ 

307 Fordelingen af salget geografisk omfatter kun kunder med en privat konto ved byggemarkedet og omfatter således 
ikke kontantsalg, hvor kundens adresse ikke er kendt. 

308 For beskrivelse af kort se punkt 590.  
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Note: Køretiderne er opgjort ud fra ”normal” kørehastighed, dvs. uden at tage højde for trafik. Ved myldretidstrafik må det forventes, at isokronerne vil være mindre. 

Kilde: Styrelsens illustration udarbejdet i Iso4app (www.iso4app.net)

Diversion ratios

610. Diversions ratios fra Jens Schultz i Rudkøbing afspejler i høj grad den geografiske nærhed af 
konkurrenterne. jem & fix lægger det største konkurrencepres på Jens Schultz’ byggemarked i 
Rudkøbing, idet diversion ratios fra Jens Schultz til jem & fix er [50-60] pct. for private kunder, 
jf. Tabel 5.38. Herefter kommer diversion ratios fra Jens Schultz til henholdsvis STARK på [20-
30] pct., Bygma på [0-5] pct. og Silvan på [0-5] pct.

Tabel 5.38 Diversion	ratios	for	Jens	Schultz’	byggemarked	i	Rudkøbing	for	private	kun-
der	

	

Diversion fra Jens Schultz

Diversion til: Vægtet Uvægtet

 TARK [20-30] pct. [20-30] pct.

Bygma [0-5] pct. [0-5] pct.

Davidsen [0-5] pct. [0-5] pct.

Bauhaus [0-5] pct. [0-5] pct.

jem & fix [50-60] pct. [50-60] pct.

 ilvan [0-5] pct. [5-10] pct.

Andet herunder producent/specialforhandler [0-5] pct. [0-5] pct.

Andre XL-BYG (end Jens  chultz) [0-5] pct. [0-5] pct.

Øvrige aktører [5-10] pct. [5-10] pct.

Antal respondenter1 358
	

	

-Note: Vægtet efter respondentens samlede indkøb hos den relevant part i 2019. Antallet af respondenter er opgjort, som antal
let af svar, som er brugt til at beregne diversion ratios. Da respondenterne både har svaret for køb over og under 2.500 kr., og 
hvert svar tæller med, kan den samme respondent indgå som to besvarelser. Antallet er opgjort ekskl. ”ved ikke”-besvarelser.

Anm.: Samlet udgjorde ”ved ikke”-besvarelser [5-10] pct. af de vægtede og [5-10] pct. af de uvægtede besvarelser for private 
kunder.

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på styrelsens markedsundersøgelser blandt parternes professionelle kunder og blandt private 

kunder.

611. Ifølge diversion ratios er jem & fix langt den største konkurrent til Jens Schultz i Rudkøbing, 
men jem & fix er dog også den eneste konkurrent inden for en køretid på 15 min.

612. Styrelsen bemærker videre, at STARK i Svendborg lægger et forholdsvist højt konkurrence-
pres på Jens Schultz, henset til den geografiske afstand mellem parterne. STARK i Svendborg 
har en noget højere diversion ratio end de øvrige byggemarkeder inden for en køretid på 30
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min., jf. Tabel 5.39. Dette kan som nævnt skyldes, at parternes private kunder særligt ved 
store køb foretrækker byggemarkeder, der henvender sig til professionelle. De vægtede diver-
sion ratios for køb over 2.500 kr. er således [30-40] pct. til jem & fix og [20-30] pct. til STARK. 
For køb under 2.500 kr. er de vægtede diversion til jem & fix [70-80] pct. og [20-30] pct. til 
STARK. Det indikerer samtidigt at den geografiske afstand har en vis betydning for valget af 
byggemarked særligt for mindre køb.

613. For Jens Schultz i Rudkøbing er det gennemsnitlige privatkøb ca. [xxx] kr., og det gennemsnit-
lige kontantsalg er ca. [xxx] kr. Kontantsalg udgør [xxx] pct. af omsætningen i Jens Schultz 
byggemarked i Rudkøbing.

614. jem & fix er den eneste nært beliggende konkurrent, men vil efter fusionen fortsat kunne ud-
øve et væsentligt konkurrencepres på den fusionerede virksomhed, jf. de ovennævnte høje di-
version ratios fra Jens Schultz til jem & fix.

615. Samlet set er det styrelsens vurdering, at jem & fix efter fusionen stadig vil lægge et betydeligt 
konkurrencepres på den fusionerede virksomhed i Rudkøbing, men at der er et vist konkur-
rencepres fra STARK, som forsvinder som følge af fusionen. På den baggrund kan det ikke afvi-
ses, at der er en vis risiko for, at den fusionerede virksomhed har et incitament til lokale pris-
stigninger/reducerede rabatter eller serviceforringelser i Rudkøbing.

616. En række forhold, der både gøre sig gældende i forhold til konkurrencesituationen i Svend-
borg og i Rudkøbing, er nærmere beskrevet samlet, jf. afsnit 5.3.4.1.2 nedenfor.

5.3.4.1.2 Den	fusionerede	virksomheds	evne	og	incitament	til	at	hæve	prisen	

617. Det skal vurderes, hvordan den fusionerede virksomheds incitamenter til at prissætte i hen-
holdsvis Svendborg og Rudkøbing ændrer sig som følge af fusionen, herunder om fusionen vil 
give anledning til, at den fusionerede virksomhed kan hæve priserne efter fusionen.

618. Med fusionen fjernes konkurrencepresset lokalt, jf. afsnit 5.3.3.1.2.5 ovenfor. Det kan medføre 
risiko for, at den fusionerede virksomhed har incitament til lokale prisstigninger/reducerede 
rabatter, for så vidt angår de private kunder. I det følgende foretager styrelsen en vurdering af 
fusionens virkninger i forhold til prissætningen for private kunder.

619. Ligesom for de professionelle kunder gælder det for de private kunder, at konkurrenceforhold 
og prissætning bl.a. afhænger af købssituationen, og man kan således også her skelne mellem 
fx projektsalg/tilbudsindhentning og øvrigt salg. [xxx].

620. Parterne skelner i forhold til købssituationer mellem projektsalg og ikke-projektsalg. Som for 
de professionelle omfatter projektsalg ligeledes for de private den situation, hvor kunden øn-
sker materiale til et specifikt projekt jf. punkt 420 ovenfor. Projektsalg vil ifølge parterne ofte 
være forbundet med større ordrer og levering, jf. 423 ovenfor STARK’s opdeling af ordrer og 
omsætning fra private kunder efter salgsmetode/prissætning for deres sydfynske byggemar-
keder viser, at projektsalg udgør ca. [xxx] pct. af omsætningen for private kunder på Sydfyn. 

[xxx]. På baggrund af de samme betragtninger, som er anvendt ved behandlingen af de profes-
sionelle kunder, jf. punkt 430, er det styrelsens vurdering, at prissætningen for projektsalg i 
overvejende grad bestemmes lokalt, og at det vil være muligt at hæve priserne for projektsalg, 
hvis fusionen medfører incitament hertil lokalt i Svendborg og Rudkøbing. Da projektsalg ud-
gør en meget lille andel af salget til private, har styrelsen dog ikke vurderet projektsalg sepa-
rat for private kunder.

621. Som nævnt bliver projektsalg typisk leveret og vil ofte være forbundet med en større ordre. 
Afstanden til byggemarkedet betyder derfor relativt mindre. Styrelsens markedsundersøgelse 
viser desuden, at de private kunder er villige til at køre længere (for at for at undgå en pris-
stigning), jf. afsnit 5.1.3.2.2, og at dette særligt gælder for større køb over 2.500 kr., ligesom
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kunderne har en tendens til at afsøge priserne i et lidt bredere geografisk område end profes-
sionelle kunder. Det må ligeledes forventes at de private kunder indhenter tilbud fra flere byg-
gemarkeder. Styrelsen har derfor ikke grund til at tro, at projektsalg for private skulle foregå 
væsentligt anderledes end for professionelle kunder, hvor styrelsen vurderer, at fusionen ikke 
vil føre til prisstigninger på denne type køb, jf. punkt 440.

622. Detailmarkedet for byggematerialer til private kunder er som nævnt i betydeligt omfang præ-
get af national prissætning. [xxx]. Ifølge STARK udgør diskretionære rabatter ca. [xxx] pct. af 

STARK’S samlede omsætning fra private kunder på Sydfyn.309

623. [xxx]310 Endvidere anvender STARK en national rabatordning via deres kundeklub SelvByg, 
som primært henvender sig til de private kunder.

624. [xxx].

625. STARK har på landsplan identificeret 15 STARK byggemarkeder rettet mod professionelle 
kunder, som er relativt geografisk isoleret, men som har fastholdt den nationale prisstrategi. 
STARK har hertil foretaget regressioner, som estimerer sammenhængen mellem prissætnings-
parametrene og antallet af konkurrerende byggemarkeder inden for givne kilometerafstande 
jf. punkt 449 ovenfor under vurderingen af ensidige virkninger i relation til de professionelle 
kunder.311 Disse analyser finder ikke en sammenhæng mellem den lokale prissætning og den 
lokale konkurrencesituation, om end der er en vis usikkerhed ved analyserne, jf. også bilag 7.4.

626. Samlet set er det styrelsens vurdering, at det ikke ud fra en statisk betragtning kan afvises, at 
fusionen vil give anledning til prisstigninger til private kunder i Svendborg og Rudkøbing. Det 
skyldes de høje diversion ratios parterne imellem, som indikerer, at fusionen som udgangs-
punkt skaber et incitament for den fusionerende virksomhed til at hæve prisen i Svendborg og 
Rudkøbing. Som ved de professionelle kunder er det ligeledes styrelsens vurdering, at der er 
mulighed for at gennemføre lokale prisstigninger i form af reducerede lokale rabatter, men 
disse er meget begrænsede under [xxx]. Data fra andre STARK-byggemarkeder i Danmark på-
viser ikke en sammenhæng mellem lokal prissætning og antallet af konkurrenter i lokalområ-
der. Betydningen af STARK’s prissætningsstrategi og incitamentet til at ændre den vurderes i 
det følgende afsnit. Endelig er det også relevant at inddrage dynamiske effekter som potentiel 
konkurrence, som styrelsen gennemgår i afsnit 5.3.4.1.4 nedenfor.

5.3.4.1.2.1 Vurdering	af	incitament	til	ændring	i	prissætningsstrategi	på	nationalt	
plan	

627. STARK fastsætter, som nævnt ovenfor, inden fusionen bl.a. listepriser og en række rabatord-
ninger på nationalt plan. Det bør derfor efterfølgende vurderes, hvorvidt fusionen kan give an-
ledning til, at den fusionerede virksomhed i højere grad vil fastsætte priser på lokalt niveau i 
det enkelte byggemarked, dvs. ændre den nuværende prissætningsstrategi. Det er i forlæn-
gelse af dette styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil give anledning til ensidige virkninger 
på nationalt plan i form af fx stigninger i listepriser eller ændringer i øvrige nationalt fastsatte 
konkurrenceparametre, jf. afsnit 5.3.3.1.1 ovenfor.

628. Vurderingen af den fusionerede virksomheds incitament til at ændre den nationale prisstra-
tegi og rabatstuktur er i afsnit 5.3.3.1.2.6 ovenfor	gennemgået for de professionelle kunder.

__________________ 

309 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 på styrelsens spørgsmål af 21. december 2020, s. 60. 
310 Jf. parternes svar af den 6. december 2020 på styrelsens spørgsmål af den 4. december 2020, s. 22.  
311 Styrelsen bemærker dog, at disse analyser er foretaget med udgangspunkt i markedet for professionelle kunder. Det 

er dog styrelsens vurdering, at analyserne også kan belyse markedet for privatkunder, da diversion ratios indikerer, 
at parternes private kunder i særligt grad anser andre byggemarkeder henvendt mod professionelle kunder som de 
mest relevante alternativer på linje med de professionelle kunder. 
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Mange af de samme betragtninger gør sig gældende for de private kunder, herunder markeds-
føring af national prissætning, jf. punkt 458 ovenfor, og at der er omkostninger forbundet med 
en ændring af STARK’s prissætningsstrategi, jf. punkt 459 ovenfor, som må antages at have 
endnu større betydning i forhold til de private kunder, da disse kunder udgør en mindre del af 
parternes omsætning. STARK har inden fusionen en vis omsætning fra byggemarkeder, som 
er relativt geografisk isoleret, og har alligevel fundet det optimalt at føre den nuværende pris-
sætningsstrategi. Styrelsen bemærker videre, at flertallet af den fusionerede virksomheds 
største konkurrenter anvender en national prisstruktur.

629. Samlet set er det styrelsens vurdering, at det er usandsynligt, at fusionen giver anledning til, at 
den fusionerede virksomhed vil afvige fra sin nationale prisstrategi og begynde at fastsætte 
listepriser og rabatordninger lokalt. Det skyldes, at både STARK og de øvrige nationale kæder 
af byggemarkeder inden fusionen fastsætter disse priser nationalt, og der er en række om-
kostninger ved at fravige fra denne prissætningsstrategi. Fusionen medfører i den forbindelse 
en begrænset forøgelse af fordelen ved at afvige fra den nationale prisstrategi.

5.3.4.1.3 Risikoen	for	serviceforringelser	

630. Et mindsket konkurrencepres kommer ikke nødvendigvis til udtryk gennem prisstigninger, 
men kan også vise sig som fx forringelser af service eller kvalitet. Som nævnt ovenfor er priser 
og rabatter i vidt omfang fastsat nationalt og kun i begrænset omfang fastsat lokalt for private 
kunder i STARK. Derimod er der en række konkurrenceparametre relateret til service, som 
fastsættes lokalt i de enkelte byggemarkeder, herunder bl.a. bemanding (rådgivning og vejled-
ning), åbningstider samt i et vist omfang varelageret, jf. punkt 617 ovenfor. Fusionen kan såle-
des give anledning til forringelser af servicen i parternes byggemarkeder i Svendborg og Rud-
købing ved, at den fusionerede virksomhed fx reducerer serviceniveauet, så den fusionerede 
virksomhed kan spare omkostninger til fx bemanding.

631. Parternes private kunder har ligesom de professionelle kunder angivet i styrelsens markeds-
undersøgelse, at service er et meget vigtigt konkurrenceparameter. Kunderne har i undersø-
gelsen angivet de tre væsentligste årsager til deres valg af byggemarked i forbindelse med de-
res seneste køb. Her fremgår det, at for køb over 2.500 kr. (inkl. moms) er de væsentligste år-
sager: God kundeservice (47 pct.), vejledning fra fagfolk (35 pct.) og mulighed for at inspicere 
den fysiske vare (26 pct.), jf. Tabel 5.39. Disse faktorer vejer tungere end fx lav pris (18 pct.). 
For køb under 2.500 kr. (inkl. moms) ses et lignende billede, hvor dog bl.a. mulighed for at in-
spicere den fysiske vare og kort transporttid betyder mere for mindre køb end for større køb.

Tabel 5.39 Væsentligste	årsager	til	private	kunders	valg	af	byggemarked	i	forbindelse	
med	seneste	køb		

Køb over 2.500 kr. Køb under 2.500 kr.

God kundeservice 47 pct. 32 pct.

Vejledning fra fagfolk 35 pct. 27 pct.

Mulighed for at inspicere den fysiske vare inden køb 26 pct. 33 pct.

Høj kvalitet af materialer 25 pct. 19 pct.

Mulighed for hjemmelevering 23 pct. 5 pct.

God tilgængelighed (fysisk, telefon, mail, åbningstider etc.) 21 pct. 19 pct.

Kort transporttid 21 pct. 29 pct.

Bredt udvalg af forskellige produktkategorier 19 pct. 22 pct.

Lave priser 18 pct. 16 pct.

Øvrige syv svarmuligheder 39 pct. 42 pct.
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Antal respondenter 1.853 1.323
	

	

Note: De angive køb i tabellen er henholdsvis køb over 2.500 kr. (inkl. moms) og køb under 2.500 kr. (inkl. moms).

Anm.: Svarene kan summe til mere end 100 pct., da respondenterne har kunne angive op til tre parametre.

Kilde: Styrelsens markedsundersøgelse blandt private kunder, svar på spørgsmål 10 og 17.

632. Da der er begrænsede muligheder for at ændre priserne lokalt i relation til private kunder, og 
da parametrene relateret til service er vigtige for de private kunder, er det styrelsens vurde-
ring, at det også er relevant at vurdere risikoen for, at den fusionerede virksomhed efter fusio-
nen vil forringe konkurrenceparametre, der er relateret til service. Den fusionerede virksom-
hed kan forringe serviceparametre ved fx at reducere antallet af sælgere eller motivere de 
bedste sælgere til at skifte til andre af kædens byggemarkeder. På den måde kan den fusione-
rede virksomhed fx forringe rådgivningen eller øge ventetiden for kunderne. Den fusionerede 
virksomhed kan også reducere andre serviceparametre som fx at begrænse åbningstiderne, 
kundesupport eller vareudbud. Sådanne tiltag vil sænke den fusionerede virksomheds om-
kostninger i byggemarkederne i Svendborg og Rudkøbing, og fusionen vil medføre en reduce-
ret efterspørgsel. En del af faldet i efterspørgslen kan gå til den anden fusionspart og vil derfor 
ikke vil være et reelt tab for den fusionerede virksomhed, hvilket kan skabe incitament til at 
forringe serviceniveauet på samme måde, som en fusion kan give anledning til prisstigninger.

633. Netop service og rådgivning er i høj grad med til at adskille byggemarkeder henvendt mod 
professionelle kunder fra byggemarkeder henvendt mod private kunder. Selvom de bygge-
markeder, der primært henvender sig til private kunder, er beliggende tæt på parternes byg-
gemarkeder i Svendborg, så er diversion ratios mellem parterne alligevel høje, og parterne er 
hinandens nærmeste konkurrenter. Styrelsens markedsundersøgelse blandt parternes private 
kunder indikerer således, at netop serviceniveauet er en af årsagerne til, at parternes private 
kunder har en præference for at anvende de fusionerende parters byggemarkeder.

634. De høje diversion ratios mellem STARK og Jens Schultz understøtter, at fusionsparterne kan 
have incitament til at reducere virksomhedens serviceniveau, selvom der er andre byggemar-
keder i umiddelbar nærhed af parterne, herunder jem & fix og Silvan. Det er styrelsens vurde-
ring, at vurderingen af incitamentet til serviceforringelser for private kunder i høj grad følger 
vurderingen af serviceforringelser for professionelle kunder. Det skyldes for det første, at det 
for særligt visse typer service kan være vanskeligt at målrette en serviceforringelse mod den 
ene kundegruppe, og for det andet at en betydelig del af parternes private kunder i højere 
grad synes at anse andre byggemarkeder rettet mod professionelle kunder som relevante al-
ternativer end byggemarkeder rettet mod private kunder, jf. de beregnede diversions ratios.

635. Parterne har, som nævnt under vurderingen angående professionelle kunder, foretaget en 
række regressioner for at vise sammenhængen mellem forskellige serviceparametre og antal-
let af konkurrerende byggemarkeder inden for bestemte kilometerafstande, jf. punkt 466 
ovenfor og bilag 7.4 nedenfor.

636. STARK har i forbindelse med analyserne identificeret 15 STARK312 byggemarkeder, hvor kon-
kurrencesituationen minder om den, der vil opstå på Sydfyn, og hvor der aktuelt er mindst 15

__________________ 

312 Kun 13 af disse byggemarkeder indgår i analysen, da to af byggemarkederne er overtaget fra SJAKK i starten af 2020, 
hvorfor STARK ikke har data fra 2019 for disse byggemarkeder. 
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minutter til nærmeste konkurrerende byggemarked, jf. punkt 466 ovenfor.313 For denne 
gruppe byggemarkeder viser analyserne, at der generelt er en vis variation i de forskellige mål 
for service, men de adskiller sig ikke umiddelbart systematisk fra STARK’s byggemarkeder i 
andre dele af landet, hvor der er en eller flere konkurrenter i nærheden. De servicemål, som 
parterne bl.a. har undersøgt i deres regressioner er servicemål som fx åbningstider, salgsper-
sonale pr. butiksareal, antal varer på lager og tilgængelighed af STARK’s garanteret varesorti-
ment samt indikatorer for ventetid. Parterne konkluderer på baggrund af deres analyser, at 
der ikke findes en sammenhæng mellem de valgte mål for service og antallet af lokale konkur-
renter.

637. Som tidligere nævnt er regressionerne dog efter styrelsens vurdering forbundet med en vis 
usikkerhed, som medfører, at det ikke ud fra analyserne alene er muligt at konkludere, at der 
ikke er en sammenhæng mellem service og den lokale konkurrencesituation, jf. punkt 466 

ovenfor og bilag 7.4 nedenfor.314

638. Parterne har også foretaget en entry-exit analyse, som ifølge parterne viser, at der ikke findes 
en systematisk sammenhæng mellem eksempelvis en konkurrents udtræden og efterfølgende 
forringet service, jf. punkt 467 ovenfor og bilag 7.4 nedenfor. Det er dog, som nævnt ovenfor, 
styrelsens vurdering, at analyserne i begrænset omfang kan bruges til at udlede en årsagssam-
menhæng mellem antallet af lokale konkurrenter og det lokale serviceniveau. Det kan nævnes, 
at Jens Schultz har fremført et entry/exit-eksempel baseret på, da STARK i 2017 lukkede sin 
afdeling i Rudkøbing, hvorefter Jens Schultz i en periode på 3-4 måneder var det eneste bygge-
marked på Langeland, indtil jem & fix etablerede et byggemarked i Rudkøbing.315 [xxx].316 Efter 
styrelsens vurdering er der de samme forbehold ift. dette konkrete eksempel fra Rudkøbing 
som for parternes ovennævnte entry-exit analyser. Eksemplet er dog illustrativt, fordi det vi-
ser, [xxx]

639. En række specifikke forhold vedrørende mulige udvalgte serviceforringelser er allerede blevet 
nævnt under vurderingen i relation til professionelle kunder, jf. fra punkt 471 ovenfor. Disse 
forhold angår den fusionerede virksomheds incitament til at reducere antallet af medarbej-
dere eller ikke fastholde de mest kompetente medarbejdere, jf. punkt 474 –475 ovenfor, redu-
cere åbningstider, jf. punkt 472 ovenfor, og reducere varesortimentet, jf. punkt 473 ovenfor. 
Styrelsens vurdering af disse specifikke forhold i forbindelse med vurderingen af incitamentet 
til serviceforringelser for private kunder følger høj grad vurderingen af serviceforringelser for 
professionelle kunder, hvor styrelsen henviser til ovenstående vurdering.

640. [xxx], jf. Tabel 7.1.317 [xxx]. Efter STARK’s opfattelse forudsætter det netop, at der ikke gen-
nemføres serviceforringelser rettet imod det private segment.

641. [xxx].318 STARK har understreget, at STARK derfor hverken før eller efter fusionen har incita-
ment til at gennemføre serviceforringelser rettet mod de private kunder.

__________________ 

313 Styrelsen bemærker dog, at disse analyser er foretaget med udgangspunkt i markedet for professionelle kunder. Det 
er dog styrelsens vurdering, at analyserne også kan belyse markedet for privatkunder, da diversion ratios indikerer, 
at parternes private kunder i særligt grad anser andre byggemarkeder henvendt mod professionelle kunder som de 
mest relevante alternativer på linje med de professionelle kunder. 

314 Omvendt antyder analyserne heller ikke at der er en sammenhæng. 
315 Jens Schultz har oplyst, at STARK Rudkøbing lukkede den 10. februar 2017 og jem & fix Rudkøbing åbnede den 26. 

maj 2017, ff. Jens Schultz’ svar af 25. januar 2021 på styrelsens spørgsmål af hhv. 21. december 2020.   
316 [xxx].   
317 Jf. bilag 7.4. 
318 STARK har bl.a. henvist til. at de private kunder efterspørger andre varer, et andet layout og en anden oplevelse end 

de professionelle kunder, jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 på styrelsens spørgsmål af 21. december 2020.  
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5.3.4.1.3.1 [xxx]	

642. [xxx].

643. [xxx].

644. [xxx]:319 320 321 

» [xxx]. 322 

» [xxx].323

645. [xxx].

Delkonklusion – serviceforringelser generelt

646. Samlet set er det styrelsens vurdering, at det ikke ud fra en statisk betragtning kan afvises, at 
fusionen kan medføre risiko for serviceforringelser til private kunder i Svendborg og Rudkø-
bing. Det skyldes primært de relativt høje diversion ratios parterne imellem, som indikerer, at 
fusionen som udgangspunkt kan give incitament for den fusionerende virksomhed til at for-
ringe servicen lokalt i Svendborg og Rudkøbing, herunder ved [xxx]. Det er også styrelsens 
vurdering, at de reelle muligheder for at gennemføre sådanne forringelser af service er til 
stede. Det er dog relevant at inddrage dynamiske effekter som potentiel konkurrence i den 
samlede vurdering af risikoen for ensidige virkning på markedet for detailsalg af byggemateri-
aler til private kunder, som styrelsen gennemgår i afsnit 5.3.4.1.4 nedenfor.

5.3.4.1.4 Potentiel	konkurrence	

647. Potentiel konkurrence er en relevant faktor i vurderingen af, om en horisontal fusion kan give 
anledning til ensidige virkninger, fordi eksistensen af potentiel konkurrence af tilstrækkelig 
styrke vil kunne virke disciplinerende på markedets eksisterende aktører og modvirke even-

tuelle prisstigninger som følge af fusionen324, jf. punkterne 477 - 480 ovenfor.

648. Som et led i analysen af potentiel konkurrence skal der foretages en vurdering af omfanget af 
adgangs- og ekspansionsbarrierer på markedet for detailsalg af byggematerialer til private 
kunder, samt sandsynligheden for at eksisterende byggemarkeder eksempelvis vil repositio-
nere sig eller ekspandere. De forskellige adgangs- og ekspansionsbarrierer, som gør sig gæl-
dende på markedet for detailsalg af byggematerialer til professionelle kunder, er behandlet, jf. 
afsnit 5.3.3.1.3.1 ovenfor. Disse adgangsbarrierer vedrører eksempelvis at finde passende lo-
kaler og lokation (gerne tæt ved god infrastruktur), etableringsomkostninger og adgang til 
medarbejdere.

649. En lang række af de samme adgangs- og ekspansionsbarrierer gør sig også gældende på mar-
kedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder, om end i mindre målestok, idet det 
efter styrelsens vurdering er nemmere og billigere at etablere byggemarkeder rettet mod pri-
vate kunder. Det skyldes bl.a., at de private kunder efterspørger andre serviceydelser end pro-
fessionelle kunder. I forhold til byggemarkedernes serviceydelser til professionelle kunder er 
byggemarkedernes serviceydelser til private kunder af en anden karakter. Det skyldes, at

__________________ 

319 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 på styrelsens spørgsmål af 21. december 2020.  
320 [xxx] 
321 Jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 på styrelsens spørgsmål af 21. december 2020.  
322 [xxx], jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 på styrelsens spørgsmål af 21. december 2020.  
323 [xxx], jf. STARK’s besvarelse af 25. januar 2021 på styrelsens spørgsmål af 21. december 2020.  
324 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, afsnit VI. 



 IDE 133 5.  VURDERINGEN

overfor private kunder er byggemarkedernes rådgivning af mere generel karakter (dvs. min-
dre specialiseret), og de forbundne serviceydelser er mere simple (for så vidt angår logistik, 
tilbudsberegning m.v.), jf. punkt 191 - 197 ovenfor, og produktsortimentet er mere begrænset, 
jf. punkt 194 ovenfor.

650. Styrelsen har foretaget en markedsundersøgelse blandt konkurrenterne. På spørgsmålet om, 
”er [der] barrierer for at etablere sig som trælast/ byggemarked i Danmark” i forhold til detail-
salg af byggematerialer til private kunder, har 58 pct. af respondenterne i styrelsens markeds-

undersøgelse blandt konkurrenterne svaret ”Nej”.325 For så vidt angår det samme spørgsmål i 
forhold til markedet for detailsalg til professionelle kunder har 46 pct. af respondenterne i sty-
relsens markedsundersøgelse blandt konkurrenterne svaret ”Nej” på dette spørgsmål.

651. Det er på baggrund af ovenstående styrelsens vurdering, at der er visse adgangs- og ekspansi-
onsbarrierer for etablering af byggemarkeder på markedet for detailsalg til private kunder i fx 
Svendborg. Selvom disse adgangs- og ekspansionsbarrierer kan vanskeliggøre indtræden og 
repositionering på dette marked, synes indtræden på dette marked at være mulig for en eksi-
sterende aktør. Det er i den forbindelse styrelsens vurdering, at eventuel indtræden af et byg-
gemarked primært rettet mod professionelle kunder, der er behandlet nærmere ovenfor i af-
snit 5.3.3.1.3, også vil have betydning for konkurrencen inden for salg til private kunder, da en 
stor del af parternes private kunder som tidligere nævnt synes at anse byggemarkeder rettet 
mod professionelle som mere relevante alternativer end byggemarkeder rettet mod private

652. Styrelsen vurderer, at den potentielle konkurrence i form af eksisterende aktørers etablering 
af et byggemarked i Svendborg i denne sag er til stede, og at det i særlig grad gælder netop ef-
ter gennemførsel af fusionen. [xxx].

653. Det er generelt en opfattelse af, at der er en bevægelse i markedet som følge af fusionen, [xxx], 
jf. afsnit 5.3.3.1.3.2 ovenfor.

654. [xxx].326

655. Samlet set vurderer styrelsen, at graden af den [xxx] potentielle konkurrence i Svendborg/på 
Sydfyn, vil have en væsentlig styrke, der kan virke disciplinerende på den fusionerede virk-
somhed og modvirke eventuelle incitamenter til at forringe konkurrencen (i form af højere 
priser eller forringet serviceniveau) som følge af fusionen.

5.3.4.1.5 Delkonklusion	-	ensidige	virkninger	

656. På baggrund af ovenstående er det samlet set styrelsens vurdering, at fusionen ikke vil 
hæmme den effektive konkurrence betydeligt på et markedet for detailsalg af byggematerialer 
til private kunder som følge af ensidige virkninger hverken nationalt eller på lokalt plan.

657. For så vidt angår nationalt fastsatte konkurrenceparametre, er det styrelsens vurdering, at 
Jens Schultz er en lokalt forankret aktør med en lille national markedsandel, mens STARK har 
byggemarkeder i hele Danmark. Det er således styrelsens vurdering, at den fusionerede virk-
somhed ikke vil have incitament til at ændre nationalt fastsatte konkurrenceparametre som 
følge af fusionen, da dette vil føre til et tab af efterspørgsel i alle STARK’s byggemarkeder, hvor 
Jens Schultz for langt de flestes vedkommende vil være en marginal konkurrent.

658. Diversion ratios viser, at parternes private kunder anser parterne for at være hinandens nær-
meste konkurrenter i Svendborg, og at fusionen skaber et incitament til at hæve priserne

__________________ 

325 Jf. styrelsens markedsundersøgelse blandt konkurrenter, spørgsmål 12.  
326 Jf. [xxx]. 
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og/eller forringe servicen i byggemarkederne i Svendborg og Rudkøbing. Styrelsen bemærker 
dog, at jem & fix lægger et væsentligt konkurrencepres på Jens Schultz i Rudkøbing og er Jens 
Schultz’ nærmeste konkurrent i området.

659. For så vidt angår mulige lokale ensidige virkninger af fusionen, er det styrelsens vurdering, at 
det ikke ud fra en statisk betragtning kan udelukkes, at fusionen vil give anledning til prisstig-
ninger for til private kunder i Svendborg og Rudkøbing. Som ved de professionelle kunder er 
det dog ligeledes styrelsens vurdering, at de reelle muligheder for at gennemføre disse pris-
stigninger er begrænsede under STARK’s nuværende prissætningsstrategi [xxx]. Det er yderli-
gere styrelsens vurdering, at den fusionerede virksomhed ikke får incitament til at afvige fra 
STARK’s nuværende prissætningsstrategi som følge af fusionen.

660. Det er også styrelsens vurdering, at det ikke kan afvises, at fusionen øger risikoen for lokale 
serviceforringelser til private kunder i Svendborg og Rudkøbing. Det skyldes primært de rela-
tivt høje diversion ratios parterne imellem, som indikerer, at fusionen som udgangspunkt ska-
ber et incitament for den fusionerende virksomhed til at forringe service i Svendborg og Rud-
købing. Parametre relateret til service, som fx åbningstider, bemanding og sortiment, bestem-
mes i relativ høj grad lokalt. [xxx]. Det er dog styrelsens vurdering, at der er visse nationale 
standarder og begrænsninger for, hvor meget det enkelte byggemarked kan variere sine ser-
viceparametre. Det er samtidig styrelsens vurdering, at der er en række andre faktorer ud 
over den lokale konkurrencesituation, som kan påvirke serviceniveauet. Endelig er det styrel-
sens vurdering, at der er en væsentlig potentiel lokal konkurrence i Svendborg og Rudkøbing 
områderne, som kan være med til at disciplinere den fusionerede virksomhed og dermed 
modvirke incitamentet til at hæve priserne eller sænke serviceniveauet. Her lægger styrelsen 
særligt vægt på, at, en eksisterende aktørs etablering af ét yderligere byggemarked med selv 
den mindst omfattende forretningsmodel i tilstrækkelig grad vil kunne modvirke fusionens 
potentielle konkurrencebegrænsende virkning, og at [xxx].

661. Samlet set vurderer styrelsen, at selvom fusionen skaber et umiddelbart incitament til at hæve 
priserne og sænke serviceniveauet i Svendborg og Rudkøbing, er der forhold, som begrænser 
muligheden for at gennemføre prisstigninger og serviceforringelser. Det er derudover styrel-
sens vurdering, at der er en væsentlig potentiel konkurrence, som kan modvirke den fusione-
rede virksomheds incitament til at foretage prisstigninger og serviceforringelser.

662. Styrelsen vurderer derfor, at fusionen ikke vil give anledning til ensidige virkninger på hver-
ken nationalt eller lokalt plan på markedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder.

5.3.4.1.6 Koordinerede	virkninger	

663. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal til brug for vurderingen af, om en fusion vil hæmme 
den effektive konkurrence betydeligt, også foretage en vurdering af, om fusionen vil øge risi-
koen for, at markedets aktører efter fusionen stiltiende vil kunne koordinere deres adfærd på 
ét eller flere af de relevante markeder. Vurderingen tager udgangspunkt i, om de fire koordi-
neringsbetingelser er opfyldt, jf. punkt 564.

664. Markedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder i Danmark består af seks til syv 
landsdækkende kæder, jf. Tabel 5.34 ovenfor. Efter fusionen opnår den fusionerede virksom-
hed en samlet markedsandel på ca. [10-20] pct., og der sker kun en marginal forøgelse af 
STARK’s markedsandel med [0-5] pct., som følge af fusionen på nationalt plan, fordi Jens 
Schultz alene har byggemarkeder på Sydfyn. På nationalt plan fører fusionen således ikke til 
en ændring af strukturen eller forholdene på markedet, som kan føre til øget risiko for koordi-
nerede virkninger.

665. Selv på lokalt plan bevirker forhold som lav gennemsigtighed, begrænset produkthomogenitet 
og ustabil udvikling i efterspørgslen, at fusionen efter styrelsens vurdering ikke indebærer en
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øget risiko for koordinerede virkninger på markedet for detailsalg af byggematerialer til pri-
vate kunder, jf. nedenstående vurdering af om betingelserne for koordinerede virkninger er til 
stede.

» Etablering af koordineringsbetingelser

666. Det vil være muligt at etablere koordineringsbetingelser, hvis strukturerne på markedet er så-
dan, at der findes et fælles referencepunkt, som virksomhederne kan gøre til genstand for ko-
ordineringen.

667. For de private kunder fastsættes de væsentlige konkurrenceparametre i højere grad nationalt, 
end det er tilfældet for de professionelle kunder. Da priser og rabatter primært fastsættes na-
tionalt over for private kunder, er det mindre sandsynligt, at det skulle være muligt at koordi-
nere priser og rabatter på lokalt niveau. Ud over den fusionerede virksomhed er der fx to an-
dre aktører i Svendborg (jem & fix/Harald Nyborg og Silvan), der – modsat den fusionerede 
virksomhed - begge fokuserer på private kunder. Det er videre usandsynligt, at den fusione-
rede virksomhed og de to nærmeste konkurrenter i Svendborg vil koordinere stiltiende om 
serviceforringelser, da den fusionerede virksomhed er fokuseret på professionelle kunder og 
deres behov for et højt serviceniveau, mens de nærmeste konkurrenter tilpasser deres ser-
viceydelser og priser efter private kunders præferencer. Det er derfor som udgangspunkt van-
skeligt at se, hvad den fusionerede virksomhed og markedets øvrige aktører skulle bruge som 
referencepunkt for en stiltiende koordinering.

668. Den manglende gennemsigtighed pga. lokale forskelle på fx serviceniveau bevirker, at struktu-
ren i markedet vil gøre det vanskeligt at etablere en stiltiende koordinering vedrørende ek-
sempelvis pris eller serviceniveau.

» Kontrol af afvigelser og disciplinære foranstaltninger

669. Betingelsen om, at det skal være muligt at straffe en virksomhed, der afviger fra en eventuel 
koordinering, er sammen med betingelsen om kontrol af afvigelser nødvendig for at sikre, at 
de koordinerende virksomheder ikke fristes til at afvige fra en stiltiende koordinering. Af de 
samme grunde som ovenfor i forhold til gennemsigtighed vil det imidlertid – i forhold til de 
konkurrenceparametre, som fastsættes lokalt – være svært at opdage afvigelser og målrette 
disciplinære foranstaltninger mod en virksomhed, der afviger fra en eventuel stiltiende koor-
dinering.

» Reaktioner fra udenforstående virksomheder

670. Byggemarkeder fra andre lokalområder vil kunne etablere byggemarkeder i de relevante lo-
kalområder, dvs. særligt områderne på Sydfyn, hvis der er tilstrækkeligt kundegrundlag her-
for, jf. vurderingen for så vidt angår potentiel konkurrence i relation til professionelle kunder i 
afsnit 5.3.3.1.3 ovenfor.

671. På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at markedsforholdene ikke er til-
strækkelig gennemsigtige og stabile til, at fusionen vil gøre stiltiende koordinering mere sand-
synligt, og styrelsen vurderer, at fusionen ikke gør det nemmere for aktørerne på markedet at 
etablere koordineringsbetingelser.

672. Samlet set er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke medfører en øget sandsynlighed for 
etablering af stiltiende koordinering på markedet for detailsalg af byggematerialer til private 
kunder nationalt eller lokalt.
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5.3.4.1.6.1 Delkonklusion	koordinerede	virkninger	

673. Det er samlet set på baggrund af ovenstående Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurde-
ring, at den planlagte fusion ikke vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt i form af ko-
ordinerede virkninger på markedet for detailsalg af byggematerialer til private kunder.

5.4 Effektivitetsgevinster	

674. Det følger af kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, at effektivitetsgevinster, 
som opstår som følge af fusionen muligvis kan opveje virkningerne på konkurrencen og især 

den potentielle skade for forbrugerne, som den ellers ville optræde.327 Tre kumulative betin-
gelser skal være opfyldt, før der kan tages hensyn til eventuelle effektivitetsgevinster ved vur-

deringen af en fusion.328 Effektivitetsgevinsterne skal være:

(i) til gavn for forbrugerne

(ii) fusionsspecifikke og

(iii) påviselige

675. Der skal dermed være rimelig sikkerhed for, at effektivitetsgevinsterne realiseres, og at gevin-
sterne er tilstrækkelige til at opveje fusionens potentielle skadelige virkninger for forbru-
gerne. Det er fusionsparternes opgave at fremvise dokumentation for, at en fusion medfører 
effektivitetsgevinster, samt at påvise og sandsynliggøre, at gevinsterne opfylder de tre kumu-
lative betingelser.

676. Parterne har anført, at de forventer, at fusionen vil give anledning til effektivitetsgevinster på 
[xxx] mio. kr., hvoraf nogle af besparelserne vil fortsætte løbende årligt, mens andre er en-
gangsbesparelser. Besparelserne fordeler sig på en række forskellige områder, jf. Tabel 5.40.

Tabel 5.40 Parternes	påberåbte	effektivitetsgevinster	

Effektivitetsgevinster Mio. kr.

Leverandørbonus [xxx] mio. kr.

Ekstraordinære opstartsrabatter (engangsbesparelse) [xxx] mio. kr.

Indkøbsforbedringer [xxx] mio. kr.

Logistikeffektivitet [xxx] mio. kr.

Personale & administration [xxx] mio. kr.

Huslejebesparelse [xxx] mio. kr.
	

	

Kilde: Parternes præsentation fremsendt 3. november 2020

 

__________________ 

327 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, pkt. 76. 
328 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 76-88. 



 IDE 137 5.  VURDERINGEN

677. I forhold til leverandørbonus gør parterne gældende, at [xxx].

678. I forhold til ekstraordinære opstartsrabatter gør parterne gældende, at [xxx].

679. I forhold til indkøbsforbedringer gør parterne gældende, at [xxx].

680. I forhold til logistikeffektivitet gør parterne gældende, at [xxx].

681. I forhold til personale og administration samt huslejebesparelser har parterne ikke uddybet 
nærmere, hvordan disse vil fremkomme.

682. Det er styrelsens umiddelbare vurdering, at det på baggrund af de oplysninger, som parterne 
har indsendt, ikke er muligt fuldstændigt at vurdere, hvorvidt de påberåbte effektivitetsgevin-
ster opfylder samtlige af de kumulative betingelser. Det er styrelsens vurdering, at fusionen 
ikke giver anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder, og at det derfor ikke er nød-
vendigt, at styrelsen tager endelig stilling til, hvorvidt de påberåbte effektivitetsgevinster op-
fylder de tre kumulative krav.

683. Styrelsen har dog valgt at foretage alternative IPR-beregninger, hvor effektivitetsgevinsterne 
indgår. Styrelsen bemærker i den forbindelse, at det er usandsynligt, at besparelser i faste om-
kostninger vil komme forbrugerne til gode. Styrelsen har således ikke medtaget besparelserne 
i personale og administration samt på husleje, da det er er styrelsens umiddelbare vurdering, 
at i hvert tilfælde disse er besparelser i faste omkostninger, jf. bilag 7.2.
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6. Konklusion		

684. Det er Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vurdering, at STARK Danmark A/S’ erhvervelse 
af enekontrol over Jens Schultz A/S ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Fusio-
nen skal derfor godkendes, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt.

685. Det meddeles fusionsparterne, at STARK Danmark A/S’ erhvervelse af enekontrol over Jens 
Schultz A/S ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, og at fusionen derfor godken-
des, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt. 
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7. Bilag		

7.1 Beregning	af	diversion	ratios	

686. Diversion ratios kan bruges til at måle graden af substitution mellem produkter på et differen-
tieret marked. En diversion ratio angiver, hvor stor en del af en virksomheds tab ved en pris-
stigning, der overtages af en anden virksomhed, jf. boks 7.1. Diversion ratios bruges til at esti-
mere graden af konkurrence mellem de fusionerende virksomheder før fusionen, og giver der-
med et billede af, hvor stort et konkurrencepres, der fjernes som følge af fusionen.

Boks	7.1	
Diversion	ratios	

En diversion ratio fra virksomhed A til virksomhed B angiver, hvor meget af den efter-
spørgsel, som virksomhed A mister ved en prisstigning på fx 5-10 pct., der tilfalder virk-
somhed B. Diversion ratios beregnes som en andel mellem 0 og 100 pct. og skrives som 

DRAB = −

aqB
apA

/

aqA
apA

/
 

hvor qi angiver den solgte mængde for virksomhed i, og pi angiver prisen for virksomhed 
i’s produkt. En diversion ratio fra virksomhed A til virksomhed B tæt på 0 svarer til, at en 
meget lille del af den efterspørgsel, som forsvinder væk fra virksomhed A, tilfalder virk-
somhed B. Omvendt betyder en diversion ratios tæt på 1, at næsten hele den efterspørg-
sel, som virksomhed A mister ved en prisstigning, tilfalder virksomhed B.

Diversion ratios bør ideelt set beregnes på baggrund af faktisk adfærd efter en prisstig-
ning. I nærværende sag har der ikke været robuste estimater for den faktiske skiftead-
færd til rådighed, og diversion ratios er derfor i stedet baseret på en hypotetisk adfærd, 
dvs. hvordan kunderne selv forventer, at de vil reagere i en given situation. Diversion ra-
tios baseret på kundernes egen forventede adfærd er blevet benyttet i en lang række sa-
ger i Danmark og i udlandet. I denne sag er der stillet følgende spørgsmål i markedsun-
dersøgelsen blandt parternes professionelle og private kunder, som kan anvendes til be-
regning af diversion ratios:

(i) hvordan kunderne vil reagere, hvis det ikke havde været muligt at vælge den bygge-
markedskæde, som de valgte at købe byggematerialer fra sidste gang de købte byggema-
terialer (”lukke-spørgsmålet”)

I lukke-spørgsmålet tvinges kunderne til at tage stilling til, hvad de ville gøre uden mulig-
heden for fortsat at købe byggematerialer, der hvor de senest købte byggematerialer. 
Lukke-spørgsmålet approksimerer skifteadfærden for den gennemsnitlige forbruger (alle 
tager stilling til, hvad deres nærmeste alternativ er, selvom de måske aldrig ville fravælge 
deres nuværende udbyder).
Lukke-spørgsmålet er en approksimation til kundernes faktiske adfærd baseret på kunder-
nes hypotetiske adfærd. Flere udenlandske undersøgelser har vist, at der ikke er systemati-
ske fejl ved at anvende lukkespørgsmålet til at estimere forbrugernes skifteadfærd mellem 
forskellige virksomheder/produkter.329 Det er styrelsens vurdering, at svarene på lukke-

__________________ 

329 Se fx Competition and Markets Authority, Cineworld/City Screen Merger Inquiry, 16. februar 2015. 
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spørgsmålet giver et retvisende billede af skifteadfærden på markedet, og svarene på lukke-
spørgsmålet benyttes derfor i de videre beregninger. Dette er også i overensstemmelse med 

tidligere praksis.330  
 

687. Diversion ratios viser det konkurrencepres, som andre aktører lægger på den givne virksom-
hed. Særligt på markeder med differentierede produkter kan diversion ratios være med til at 
belyse, hvor tætte substitutter forskellige produkter er. Diversion ratios afhænger ikke af mar-
kedsafgrænsningen, da de viser, hvor kunderne ville gå hen som følge af en prisstigning og her 
kan kunderne også vælge alternativer, som ikke er en del af markedsafgrænsningen.

688. Styrelsen har i forbindelse med markedsundersøgelserne blandt hhv. professionelle og private 
kunder spurgt parternes kunder, i hvilket byggemarked de foretog deres seneste køb af bygge-
materialer for køb hhv. over og under 3.000 kr. ekskl. moms for de professionelle kunder og 
hhv. over og under 2.500 kr. inkl. moms for de private kunder. Styrelsen har herefter spurgt 
disse kunder, hvad de ville have gjort, hvis det ikke havde været muligt at vælge den kæde, 
som de valgte at købe byggematerialerne fra for hver købsstørrelse. Baseret på disse kunders 
svar, kan diversion ratios beregnes for hhv. køb over og under den nævnte købsstørrelse.

689. Med hensyn til diversion ratios er disse beregnet ud fra det såkaldte ”lukke-spørgsmål”, hvor 
kunderne har angivet, hvilken byggemarkedskæde de i stedet ville gå i, hvis den byggemar-
kedskæde de senest købte byggematerialer fra (i dette tilfælde henholdsvis STARK og Jens 
Schultz) var lukket. Denne metode er i overensstemmelse med både tidligere dansk praksis og 
praksis fra andre konkurrencemyndigheder, jf. boks 7.1. Konkret er kunderne blevet spurgt til, 
hvilken alternativ kæde de ville have valgt, hvis alle byggemarkeder fra den kæde, de købte 
fra, var lukket. Dvs. at kunderne ikke har haft mulighed for at svare, at de ville vælge et andet 
byggemarked fra samme kæde. Det skyldes, at det er styrelsens vurdering, at denne ”diver-
sion” allerede er reflekteret i byggemarkedernes fastsættelse af pris og øvrige konkurrencepa-
rametre, da kæden ikke ville miste denne kunde, hvis kunden i stedet vælger et andet bygge-
marked i samme kæde. Den relevante diversion er således den diversion, som foregår til andre 
kæder.

690. Styrelsen har valgt at vægte de beregnede diversion ratios, så de afspejler, at tabet af en 
kunde, som generelt foretager store køb i det givne byggemarked, vil medføre et større tab for 
byggemarkedet end tabet af en kunde med et lille samlet indkøb. Købene er således vægtet 
med kundens samlede indkøb i det relevante byggemarked for perioden 2019 til maj/juni 
2020.331 Det bemærkes i den forbindelse, at kunden er blevet spurgt til sit seneste køb, mens 
besvarelsen er vægtet med kundens samlede køb i det relevante byggemarked. Dvs. at det an-
tages, at kunden ville flytte sit samlede indkøb på samme måde som sit seneste indkøb. Styrel-
sen er dog ikke i besiddelse af oplysninger om størrelsen på kundens seneste køb.

691. Styrelsen bemærker, at metoden kan undervægte den diversion, som gør sig gældende for 
projektsalg. Det skyldes, at projektsalg generelt er store ordrer. De vil således udgøre en rela-
tivt lille andel af antallet af køb, men en relativt stor andel af omsætningen. Da kunderne er 

__________________ 

330 Se fx Konkurrencerådets afgørelse af 25. september 2013, JYSKs erhvervelse af enekontrol med IDdesign A/S, Kon-
kurrencerådets afgørelse af 16. august 2017, Imerco Holding A/S’ erhvervelse af enekontrol over Inspiration A/S, 
Konkurrencerådets afgørelse af 27. februar 2019, Royal Unibrews køb af Cult, Konkurrencerådets afgørelse af 26. 
august 2020, OK’s køb af Ørsted Varmeservice og naturgaskundeaftaler fra Ørsted Privatsalg El & Gas, Konkurranse-
tilsynets afgørelse af 28. juni 2012, A-pressen AS – Mecom Europe AS (Edda Medier AS), samt Office of Fair Tradings 
afgørelse af 23. september 2010, Anticipated acquisition by Asda Stores Limited of Netto Foodstores Limited. 

331 STARK har opgjort det samlede køb frem til og med juni 2020, mens Jens Schultz har opgjort det samlede køb frem 
til og med maj 2020. Denne forskel har ingen betydning for beregningerne, da diversion ratios beregnes separat for 
hver part. 
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blevet spurgt til deres seneste køb, men bliver vægtet med deres samlede køb, kan dette såle-
des føre til en for lille vægtning af projektsalg. Styrelsen har således også i sin vurdering for-
søgt at approksimere en separat diversion ratios for projektsalg, jf. afsnit 5.3.3.1.2.5. 

692. Ved at vægte hver kundes køb hhv. over og under den i spørgeskemaet angivne grænse for 
købsstørrelsen med kundens samlede køb, antages det, at hver kundes fordeling af køb over 
og under grænsen er ens. Dvs. at hvis fx 50 pct. af omsætningen i et givet byggemarked fra 
professionelle kunder stammer fra køb under 3.000 kr., antages det, at 50 pct. af hver kundes 
samlede indkøb stammer fra køb under 3.000 kr. Det er styrelsens vurdering, at de fleste 
større kunder i et vist omfang løbende foretager både store og mindre køb i byggemarkeder. 
Dog vil det også være naturligt at forvente, at større kunder generelt har en større andel af 
store køb end mindre kunder har. Styrelsen har dog ikke oplysninger omkring den enkelte 
kundes fordeling af indkøb og har derfor antaget, at alle kunders indkøb i et givet byggemar-
ked fordeler sig ligeligt mellem køb over og under grænsen.

693. Endelig har styrelsen beregnet samlede diversion ratios for hvert byggemarked for alle køb 
samlet, dvs. ikke opdelt på hhv. under og over den angivne grænse for købsstørrelse ved sene-
ste køb. Styrelsen har i den forbindelse modtaget data fra parterne omkring fordelingen af or-
drer i hvert byggemarked for 2019. Styrelsen har herudfra vægtet diversion ratios over og un-
der den relevante købsgrænse ud fra fordelingen af omsætningen i det givne byggemarked 
over og under grænsen.

694. Konkret beregnes diversion ratio til virksomhed j som:

DRj =
∑ xidij

∑ xi
 

695. Hvor xi angiver kunde i’s samlede indkøb i det givne byggemarked og dij er en dummyvaria-
bel, som har en værdi på 1, hvis kunden har svaret virksomhed j og 0, hvis kunden ikke har 
svaret virksomhed j. Den samlede diversion ratio til virksomhed j, beregnes som:

DRj
samlet = a<købsgrænse ∗ DRj

<købsgrænse + a>købsgrænse ∗ DRj
>købsgrænse 

696. Hvor a<købsgrænse angiver andelen af omsætningen i det givne byggemarked, der kommer fra 
ordrer under den relevante købsgrænse, a>købsgrænse angiver andelen af omsætningen i det 
givne byggemarked, der kommer fra ordrer over den relevante købsgrænse, og hhv. 
DRj

<købsgrænse og DRj
>købsgrænse angiver diversion ratio til virksomhed j udregnet for køb hhv. 

under og over den relevante købsgrænse, som vist ovenfor. 

697. Hvis et byggemarked fx genererer 50 pct. af sin omsætning fra professionelle kunder med køb 
under 3.000 og 50 pct. fra professionelle kunder med køb over 3.000 kr., beregnes den sam-
lede diversion ratios ud fra en vægt på 50 pct. på den beregnede diversion ratio for købsstør-
relser under 3.000 kr. og 50 pct. på den beregnede diversion ratio for købsstørrelse over 
3.000 kr. 
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7.2 Forudsætninger	for	beregning	af	forventede	prisstigninger	

698. Som bidrag til vurderingen af, hvorvidt fusionsparterne som følge af fusionen har incitament til 
at hæve prisen, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen foretaget nogle kvantitative analyser i 
form af ”illustrative price rise” og ”compensating marginal cost reduction”. Disse analyser kan 
være med til at belyse, om fusionen giver fusionsparterne incitament til at hæve eller sænke 
priserne, samt et bud på den forventede størrelse af prisændringerne. Analyserne tager højde 
for, at produkterne på markedet kan være differentierede. Samtidig benytter analyserne diver-
sion ratios, og de er dermed uafhængige af markedsafgrænsningen og tager således også højde 
for det konkurrencepres, som de fusionerende virksomheder bliver pålagt af aktører, der ellers 
ikke er en del af det afgrænsede marked (fx fra specialforhandlere og producenter).

699. Illustrative price rise (”IPR”) angiver, om parterne vil have incitament til at hæve eller sænke 
priserne som følge af fusionen, samt hvor stor denne prisændring vil være. IPR kombinerer to 
modsatrettede effekter på prisen, som en fusion vil kunne medføre. På den ene side vil fusionen 
medføre et opadgående pres på priserne, hvilket skyldes, at konkurrencepresset mellem fusi-
onsparterne forsvinder som følge af fusionen. På den anden side kan fusionen skabe et nedad-

gående prispres som følge af effektivitetsgevinster i form af lavere marginalomkostninger.332 

700. Beregningen af IPR kræver oplysninger om (i) diversion ratios mellem parterne, der for hver af 
fusionsparterne angiver konkurrencepresset fra den anden fusionspart, som forsvinder ved fu-
sionen, (ii) parternes marginale bruttoavancer, (iii) de forventede effektivitetsgevinster som 

følge af fusionen, samt (iv) parternes relative priser og solgte mængder.333 

701. Compensating marginal cost reduction (”CMCR”) bygger på samme princip som IPR. Ved IPR 
beregnes den forventede prisændring, som fusionen medfører, hvor der ved CMCR i stedet be-
regnes den mindste effektivitetsgevinst, som fusionen skal medføre, for at fusionen ikke vil føre 
til prisstigninger. Det beregnede CMCR kan således sammenholdes med de forventede effekti-
vitetsgevinster for at vurdere, om effektivitetsgevinsterne er tilstrækkelige til at modvirke pris-
stigningerne.

702. Både IPR- og CMCR-beregningerne beror på en statisk model.334 Dvs. at beregningerne tager 
udgangspunkt i de markedsforhold, som er gældende inden fusionen. Beregningerne tager så-
ledes ikke højde for dynamiske effekter af fusionen som fx andre aktørers respons i form af 

repositionering på markedet eller indtræden af nye aktører på markedet.335 

703. IPR-beregningerne indeholder visse ”feedback”-effekter i den form, at hvis den ene fusionspart 
hæver prisen, vil dette føre til højere bruttoavance samt en højere efterspørgsel efter den anden 
parts produkt. Dermed får den anden fusionspart et øget incitament til at hæve sin pris yderli-
gere. Dermed afhænger prisstigningen for den ene part også af størrelsen af prisstigningen for 
den anden part. Beregningerne tager dog ikke højde for ændringer i priserne fra øvrige konkur-
renter på markedet. I en statisk model vil konkurrenterne alt andet lige også hæve priserne, 
hvis fusionsparterne hæver prisen, hvilket igen vil øge den prisstigning, som fusionsparterne 
vil foretage. Omvendt bemærker styrelsen, at feedback-effekterne i beregningerne for Svend-
borg kan være overvurderet. Det skyldes, at diversion ratios som nævnt i bilag 7.1 ikke tager 
højde for, hvilket specifikt byggemarked fra en given kæde kunderne ville vælge. I beregnin-
gerne er det således antaget, at alle kunder ved Jens Schultz i Svendborg, som ville vælge STARK 
ved en prisstigning ved Jens Schultz i Svendborg, i stedet ville vælge STARK’s byggemarked i 

__________________ 

332 En detaljeret beskrivelse af den underliggende model kan findes i Konkurrencerådets afgørelse af 5. november 2018 
Trygs køb af Alka, bilag 7. 

333 De konkrete antagelser bag styrelsens beregninger fremgår af bilag 7.2. 
334 Konkret antages det i beregningerne, at markedet kan beskrives via en differentieret Bertrand-model. 
335 Disse forhold behandles i afsnit 5.3.3.1.3 og 5.3.4.1.4. 
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Svendborg. Det er dog styrelsens vurdering, at en (mindre) del af disse kunder ved deres svar 
har ment, at de ville vælge STARK i fx Faaborg, Tommerup eller Odense, særligt da en vis andel 
af Jens Schultz’ kunder befinder sig omkring Faaborg og Odense, jf. Figur 5.11. For STARK i Faa-
borg er diversion til Jens Schultz mindre end fra STARK i Svendborg, og det er styrelsens vur-
dering, at det samme vil være tilfældet fra STARK’s byggemarkeder i Tommerup og Odense. Det 
medfører, at disse byggemarkeder i begrænset omfang vil have incitament til at ændre priserne, 
og feedback-effekten kan således være overvurderet. Styrelsen bemærker, at dette ikke vil have 
betydning for hverken retningen for prisændringerne eller for CMCR-beregningerne, men kun 
har betydning for størrelsen af de beregnede prisstigninger. Derudover bemærker styrelsen, at 
IPR-beregningerne for Jens Schultz i Rudkøbing tager udgangspunkt i en konstant pris for alle 
STARK’s byggemarkeder, hvormed der ikke er medtaget nogen feedback-effekter. 

704. For at foretage IPR-beregningerne kræver det bl.a. en antagelse omkring efterspørgselskur-
vens form. Generelt er denne form dog svær at estimere. IPR-beregningerne foretages derfor 
typisk både med en antagelse om lineær efterspørgsel samt med en antagelse om isoelastisk 
efterspørgsel, da disse kan anses som hhv. en nedre og øvre grænse for prisstigningerne. I 
denne fusion er diversion ratios mellem parterne dog relativt asymmetriske, jf. Tabel 5.24, 
hvilket medfører, at det i nærværende sag ikke har været muligt at beregne prisstigningerne 
med en isoelastisk efterspørgselskurve. Beregningerne tager derfor udgangspunkt i en anta-
gelse om en lineær efterspørgselskurve, og det har således ikke været muligt for styrelsen i 
nærværende fusion at beregne et øvre skøn for prisstigningerne.

705. Styrelsen har indsamlet en række oplysninger fra parterne samt parternes kunder, som dan-
ner grundlag for antagelserne bag beregningen af forventede prisstigninger (IPR-beregnin-
ger). Konkret kræver beregningen af IPR oplysninger om diversion ratios, bruttoavancer, rela-
tive priser og mængder samt forventede effektivitetsgevinster. I det følgende gennemgås hver 
af disse parametre.

Diversion ratios

706. Diversion ratios angiver den andel af de tabte kunder fra én af fusionsparterne, som følge af en 
prisstigning, som i stedet vil foretage sit køb fra den anden fusionspart. Diversion ratios er så-
ledes et udtryk for det konkurrencepres mellem parterne, som fjernes som følge af fusionen. 
Højere diversion ratios mellem parterne vil alt andet lige føre til højere prisstigninger. De an-
vendte diversion ratios er beregnet på baggrund af styrelsens markedsundersøgelser blandt 
parternes private og professionelle kunder. Beregningen af diversion ratios fremgår af bilag 
7.1 ovenfor.

Bruttoavancer 

707. Bruttoavancerne angiver den ekstra profit, som parterne vil opnå ved at sælge én ekstra en-
hed, dvs. prisen fratrukket de marginale omkostninger. Bruttoavancerne er med til at måle 
værdien af konkurrencepresset mellem parterne, som forsvinder som følge af fusionen. Samti-
dig kan bruttoavancerne bruges til at kalibrere kundernes prisfølsomhed via Lerner-betingel-

sen336, da bruttoavancerne vil være mindre jo mere prisfølsomme kunderne er. Således vil 
høje bruttoavancer medføre, at værdien af konkurrencepresset, som målt ved diversion ratios, 
mellem parterne er større, og at kunderne er mindre prisfølsomme, og højere bruttoavancer 
vil dermed alt andet lige medføre større prisstigninger som følge af fusionen. 

708. De anvendte bruttoavancer stammer fra data indleveret af parterne. Parterne har opgjort de-
res omsætning og marginale omkostninger for hhv. professionelle kunder, private kunder 

__________________ 

336 Lerner-betingelsen beskriver, hvordan en profitmaksimerende virksomhed vil sætte sin pris. Lerner-betingelsen er 
defineret som m =

1

∈
, hvor m er virksomhedens margen (bruttoavance), og ∈ er virksomhedens egenpris-elasticitet. 
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samt kontantsalg. Derudover har parterne opdelt omsætning og omkostninger for professio-
nelle kunder på salg foregået med tilbudsafgivelse og uden tilbudsafgivelse. Parterne har dog 
ikke for hvert salg konkret registreret, om salget er sket med eller uden tilbudsafgivelse. Par-
terne har derfor i stedet defineret et køb som værende med tilbudsafgivelse, hvis mindst én af 
følgende betingelser er opfyldt: 

(i) Salget sker til en byggeplads eller salg tilknyttet en hovedordre/projektnummer,

(ii) Ordrebeløbet er over [xxx] kr.

(iii) [xxx]

(iv) Salget vedrører skaffevarer

709. Det har ikke været muligt for parterne at opgøre deres omkostninger for de enkelte bygge-
markeder og dermed forskellige geografiske områder. Beregningerne tager derfor udgangs-
punkt i bruttoavancerne for parternes samlede forretning i Danmark opdelt på ovenstående 
typer af salg.

710. Parterne har opgjort en række omkostningsposter som værende marginale, herunder perso-
naleomkostninger, markedsføringsomkostninger samt omkostninger til lagre, butikker og 
kontorer. Det er styrelsens vurdering, at disse omkostningsposter ikke kan betegnes som mar-
ginale.

711. Kommissionen har i tidligere afgørelser brugt contribution margin som omkostningsbegreb i 

fusionsafgørelser.337 Contribution margin afspejler ifølge Kommissionen “the short run mar-

ginal costs of acquiring additional subscribers within current capacity limits, that is to say varia-

tions in subscribers’ numbers that do not affect OPEX or CAPEX expenditure”.338 Kommissionen 
uddyber yderligere, at “The contribution margins are based on the direct variable costs only, 

that is, those costs that naturally vary in direct proportion to each customer acquired or lost. 

They represent, therefore, the primary candidate to be used as a proxy of the economic mar-

gins”339. Dvs. at marginalomkostningerne skal inkludere de omkostninger, som ændres som 
følge af et salg eller tab af én ekstra kunde inden for den nuværende kapacitet, mens driftsom-
kostninger og kapacitetsomkostninger ikke skal indgå.

712. Styrelsen vurderer, at personaleomkostninger samt omkostninger relateret til lagre og butik-
ker kan anses som en kapacitetsomkostning. Dvs. at omkostningerne er med til at bestemme 
parternes kapacitet til at sælge byggematerialer, men ikke direkte varierer med salget af én 
ekstra ordre. Derudover vurderer styrelsen, at en række omkostninger afholdes inden salget 
er foregået og dermed ikke følger direkte af salget. Det gælder fx omkostninger til sælgere 
samt omkostninger til markedsføring. Disse omkostninger er således med til at skabe salget 
frem for at blive skabt af et ekstra salg. Styrelsen har dog ikke taget endelig stilling til, om de 
givne omkostningsposter skal medtages, da det er styrelsens vurdering, fusionen ikke hæm-
mer den effektive konkurrence betydeligt, selv hvis disse omkostninger ikke inddrages.

__________________ 

337 Jf. Kommissionens afgørelse af 12. december 2012 i sag COMP/M.6497, Hutchison 3G Austria/Orange Austria, punkt 
314, Kommissionens afgørelse af 28. maj 2014 i sag COMP/M.6992, Hutchison 3G UK/Telefonica Ireland, punkt 590 
og punkt 592, Kommissionens afgørelse af 2. juli 2014 i sag COMP/M.7018, Telefónica Deutschland/E-Plus, punkt 
694, og Kommissionens afgørelse af 1. september 2016 i sag COMP/M.7758, Hutchison 3G Italy/WIND/JV, punkt 932 
og fodnote 873. 

338 Jf. Kommissionens afgørelse af 2. juli 2014 i sag COMP/M.7018, Telefónica Deutschland/E-Plus, punkt 739. 
339 Jf. Kommissionen afgørelse af 1. september 2016 i sag COMP/M.7758, Hutchison 3G Italy/Wind/JV, Annex A, punkt 

108 og punkt 111. 
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713. Styrelsen anser således vareforbrug (inkl. kontantrabat), kørsel samt finansielle omkostninger 
og indtægter, som følger af at give kredit til kunderne, kan betegnes som marginale omkost-
ninger. Dette er således omkostninger, som følger direkte af et salg, og som kan siges at vari-
ere med hvert ekstra salg.

714. Ud fra parternes data har styrelsen således beregnet hver af parternes bruttoavance for hver 
type af salg, jf. Tabel 7.1. Til brug for IPR- og CMCR-beregningerne for de private kunder, har 
styrelsen benyttet bruttoavancen for ”private, i alt”, dvs. inkl. kontantsalget.

Tabel 7.1 Bruttoavancer	for	hver	af	parterne	opdelt	på	kundetype	

 Professionelle, med 
tilbudsafgivelse

Professionelle, uden 
tilbudsafgivelse

Professio-
nelle, i alt

Private Kontant-
salg

Private, i 
alt

 TARK [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct.

Jens  chultz [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct. [xxx] pct.
	

	

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på data indleveret af parterne 

 

 

Relative priser 

715. De relative priser mellem parterne spiller en rolle for beregningen af prisstigninger, da de, 
sammen med bruttoavancerne, er med til at beregne værdien af det konkurrencepres, som 
forsvinder som følge af fusionen. Det skyldes, at selv hvis parterne har samme bruttoavance, 
kan priserne være højere hos den ene part, og dermed vil værdien af det tabte salg være større 
mod parten med den højere pris.

716. Da parterne sælger en række forskellige produkter, har styrelsen bedt parterne om at opgøre 
deres 50 mest solgte produkter i 2019 på Sydfyn både målt på omsætning samt antal solgte 
enheder. Styrelsen har herefter sammenlignet listerne for at finde sammenlignelige produkter. 
I alt har styrelsen fundet [xxx] produkter, som blev vurderet til at være sammenlignelige. 
Disse [xxx] produkter udgjorde [xxx] pct. af STARK’s omsætning og [xxx] pct. af Jens Schultz’ 
omsætning. Parterne har herefter indsendt gennemsnitlige priser for disse produkter for 
hvert kundesegment, og styrelsen har ud fra de sammenlignelige produkter beregnet et rela-
tivt prisforhold mellem STARK og Jens Schultz ud fra de vægtede priser på disse [xxx] produk-
ter.

717. Beregningen viser, at priserne (på de [xxx] produkter) er [xxx] pct. højere i [xxx] end i [xxx]. 
Parterne har anført, at gennemsnitspriserne kan være svære at sammenligne, særligt for pro-
fessionelle kunder, hvor salget sker gennem tilbudsafgivelse, da enkelte store ordrer kan på-
virke gennemsnitpriserne betydeligt. Styrelsen er enig i denne betragtning, men vurderer 
ikke, at det er nødvendigt at beregne et følsomhedsscenarie, hvor priserne er ens, da [xxx].

De relative mængder

718. De relative mængder er beregnet ud fra den relative omsætning i de givne byggemarkeder 
samt de relative priser som angivet ovenfor, dvs.:

q1

q2
=

T1

T2

p2

p1
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hvor qi er virksomhed i’s solgte mængde, Ti  er virksomhed i’s omsætning og pi  er virksomhed 
i’s pris. 

719. De relative mængder spiller en rolle for feedback-effekterne i beregningen. Grundet usikker-
heden omkring feedback-effekterne, jf. pkt. 703, har styrelsen også beregnet et følsomheds-
scenarie, hvor mængderne er ens.  
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7.3 Kort	med	relevante	byggemarkeder	på	Fyn	

720. Nedenfor findes kort med alle de byggemarkeder, som styrelsen finder relevante for vurderin-
gen af fusionen. Det første kort viser placeringen for alle byggemarkeder inkl. byggemarkeder 
primært henvendt mod private kunder, som kan nås inden for 30 min. kørsel eller lidt over 30 
min. kørsel fra parternes byggemarkeder på Sydfyn, jf. Figur 7.1. 

Figur 7.1 Kort	med	alle	byggemarkeder	

	

Kilde: Styrelsens illustration udarbejdet i Iso4app (www.iso4app.net)

 

 

721. Nedenstående kort viser kun de byggemarkeder, som primært er henvendt mod professio-
nelle kunder, jf. Figur 7.2.

http://www.iso4app.net
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Figur 7.2 Kort	med	byggemarkeder	for	professionelle	kunder	

	

Kilde: Styrelsens illustration udarbejdet i Iso4app (www.iso4app.net)

 

 

  

http://www.iso4app.net
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7.4 Parternes	kvantitative	analyser	

722. Parterne har foretaget en række kvantitative analyser for at belyse sammenhængen mellem 
diverse konkurrenceparametre og den lokale konkurrencesituation i STARK’s byggemarkeder. 
Parterne har konkret foretaget regressionsanalyser samt analyser af hændelser, hvor et kon-
kurrerende byggemarked er åbnet eller har forladt et lokalt område, hvor der ligger et STARK 
byggemarked (entry-exit analyser).

7.4.1 Parternes	regressionsanalyser	

723. Parterne har foretaget regressioner af diverse konkurrenceparametre i STARK’s enkelte byg-
gemarkeder på antallet af lokale konkurrenter inden for en afstand på hhv. 10, 15 og 20 km. 
Denne type af analyse kan således bidrage til at belyse, hvorvidt antallet af vores lokale kon-
kurrenter har en indflydelse på de udvalgte konkurrenceparametre, hvilket kan indikere, hvil-
ken effekt fusionen vil kunne forventes at have på disse parametre.

724. Regressionerne tegner ikke et entydigt billede af sammenhængen mellem de udvalgte konkur-
renceparametre og antallet af lokale konkurrenter, og der er i ingen af regressionerne en stati-

stisk signifikant340 sammenhæng mellem et konkurrenceparameter og antallet af lokale kon-
kurrenter. Styrelsen bemærker, at disse typer af analyser er forbundet med væsentlige udfor-
dringer, som kan medføre, at der ikke kan vises en sammenhæng mellem konkurrencepara-
metre og lokale konkurrenceforhold, selv hvis denne sammenhæng eksisterer. Det er dog 
samtidig styrelsens vurdering, at hvis der var en stærk kausal sammenhæng mellem de lokale 
konkurrenceparametre og antallet af lokale konkurrenter, er der en vis sandsynlighed for, at 
regressionsanalyserne ville have fundet en sammenhæng, og resultaterne kan dermed give en 
vis indikation på, at der ikke er en stærk sammenhæng mellem de udvalgte konkurrencepara-
metre og antallet af lokale konkurrenter i den konkrete sag. 

725. De væsentlige usikkerheder ved de konkrete regressioner skyldes en udpræget risiko for en-
dogenitet i estimationerne. Risikoen for endogenitet skyldes primært to forskellige, men nært 

relaterede, årsager, som gennemgås mere detaljeret nedenfor.341 

726. For det første kan der være en ”feedback”-effekt, hvor det ikke kun er konkurrenceparamet-
rene, som kan afhænge af den lokale konkurrencesituation, men at konkurrencesituationen 
også direkte kan afhænge af de lokale konkurrenceparametre. Fx kan det være tilfældet, at 
bruttoavancen i et byggemarked bl.a. afhænger af, hvor mange konkurrenter der er i lokalom-
rådet. Det kan dog samtidig være tilfældet, at det er mere sandsynligt, at nye byggemarkeder 
vil åbne i områder med høj bruttoavance, da det alt andet lige vil indikere, at det er muligt at 
generere en højere indtjening end i områder med lavere bruttoavance. Dette kausalitetspro-
blem kan medføre, at der ikke kan estimeres en entydig kausal sammenhæng mellem brutto-
avance og antallet af lokale konkurrenter, selv hvis sammenhængen rent faktisk eksisterer.

727. For det andet er der risiko for ”omitted variable bias”. Dette forekommer, hvis der er visse fak-
torer, som både påvirker det undersøgte konkurrenceparameter og den lokale konkurrencesi-
tuation. Det kan bl.a. være underliggende efterspørgselsmønstre, hvor kunderne fx kan være 
særligt prisfølsomme i et givet område. Hvis det er tilfældet, vil prisen alt andet lige være min-
dre i disse områder, men det vil også gøre det mindre sandsynligt, at et nyt byggemarked vil 
blive åbnet i dette område, hvilket, for det konkrete eksempel, også vil trække i retning af, at 
der ikke kan estimeres en sammenhæng, selv hvis den er til stede.

__________________ 

340 På et fem pct. signifikansniveau. 
341 Jf. Også bl.a. Evans, W., Froeb, L., & Werden, G. (1993). Endogeneity in the Concentration--Price Relationship: Causes, 

Consequences, and Cures. The Journal of Industrial Economics, 41(4), 431-438 
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728. Parterne har således også foretaget regressioner, hvor der indgår en række forklarende vari-
able , som vil mindske risikoen for omitted variable bias. Det er dog styrelsens vurdering, at 
visse af de inkluderede variable samtidig er med til at øge risikoen for andre former for endo-
genitet i estimationerne. Fx har parterne inkluderet antallet af medarbejdere og omsætning i 
det enkelte byggemarked som forklarende variable. Det er dog styrelsens vurdering, at disse 
højst sandsynligt ikke er eksogene, og der kan for disse variable også være en feedback-effekt 
(eller omvendt kausalitet).

729. Det er generelt forbundet med datamæssige udfordringer at korrigere for ovenstående udfor-
dringer. Det er dog muligt (delvist) at korrigere via forskellige metoder. Der kan bl.a. foretages 
en estimation med fixed effects, hvor der korrigeres for uobserverede faktorer, som er kon-
stante over tid. Det kræver dog data over tid og kræver derudover, at der er en række områ-
der, hvor antallet af konkurrenter har varieret over tid. Derudover kan estimationen foretages 
med instrumenter. Det er dog generelt forbundet med udfordringer at finde variable, som er 
gyldige og stærke instrumenter. Endelig kan sammenhængen estimeres gennem naturlige ek-
sperimenter. Det er dog sjældent, at der eksisterer et gyldigt naturligt eksperiment for et givet 
marked.

730. Som nævnt medfører disse udfordringer ikke, at estimationerne ikke giver en vis indikation 
på, at der ikke er en stærk sammenhæng. Det er dog samtidig styrelsens vurdering, at par-
terne ikke i tilstrækkelig grad har korrigeret for endogenitetsproblemerne i estimationerne, 
hvorfor styrelsen ikke kan lægge afgørende vægt på resultaterne fra parternes regressioner.

731. STARK har i den forbindelse anført, at ”risikoen for endogenitet er en iboende risiko i økonome-

triske analyser, og at STARK ikke har adgang til systematisk data fra naturlige eksperimenter, 

lodtrækningsstudier eller anden form for data, hvor det lokale antal konkurrenter er randomise-

ret på tværs af forhandlere”342. 

732. Styrelsen er enig i, at det aldrig endegyldigt kan bevises, at en given økonometrisk analyse er 
gyldig og ikke er ramt af endogenitetsproblemer. Det er dog samtidigt styrelsens vurdering, at 
denne risiko varierer meget, og i mange tilfælde er så lille, at analyserne fortsat kan give klare 
indikationer. I de konkrete typer af analyser, som parterne har foretaget, er det efter styrel-
sens vurdering generelt anerkendt i både akademisk litteratur og praksis, at risikoen for endo-
genitet er meget stor, og at det er nødvendigt at forsøge at korrigere herfor, før resultaterne 
reelt kan belyse, hvorvidt der er en sammenhæng mellem konkurrenceparametre og konkur-
rencesituation. Styrelsen er i den forbindelse også enig med parterne i, at der ikke findes na-
turlige eksperimenter for det konkrete marked, og det derfor vil være nødvendigt at korrigere 
via andre metoder, jf. pkt. 729, idet styrelsen samtidig anerkender, at det som nævnt kan være 
vanskeligt at få adgang til relevant data til brug for disse metoder.

733. Styrelsen bemærker derudover, at parternes konkrete analyser har yderligere usikkerheder, 
da der generelt er tale om et relativt lavt antal observationer i hver regression (63-64 obser-
vationer), særligt i betragtning af, at hver regression indeholder 20-25 forklarende variable. 
Det lave antal observationer, og det høje antal forklarende variable, gør det mindre sandsyn-
ligt, at der kan etableres statistisk signifikante sammenhænge.

__________________ 

342 Jf. Parternes svar på styrelsens spørgsmål af 21. december, fodnote 3. 
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734. Styrelsen vil i det følgende gennemgå parternes regressionsanalyser for udvalgte konkurren-

ceparametre343, som parterne har medtaget.344 

Automatisk prissætning 

735. Automatisk prissætning dækker over den andel af omsætningen i det enkelte byggemarked, 
hvor prisen er sat automatisk i systemet, og dermed ikke er styret af den enkelte sælger/det 
enkelte byggemarked. Andelen af automatisk prissætning i de enkelte byggemarkeder varie-
rer fra [xxx] pct. til [xxx] pct. med et gennemsnit på [xxx] pct.

736. Regressionen på antallet af konkurrerende byggemarkeder345 i lokalområdet viser, at der ikke 
er en systematisk sammenhæng mellem graden af automatisk prissætning og antallet af lokale 
konkurrenter, jf. Tabel 7.2.

Tabel 7.2 Regression	med	automatisk	prissætning	som	afhængig	variabel	

 
  

(1) 

Radius af 10 km

(2) 

Radius af 15 km

(3) 

Radius af 20 km

 Antal konkurrenter 
inden for radius

[xxx] [xxx] [xxx]

Diverse forhandler 

karakteristika

 

 

 

Befolkning i kom-
mune (tusinde)

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlerens sam-
lede omsætning 
(mio. kr.)

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlerens bu-
tiksstørrelse (kvm)

[xxx] [xxx] [xxx]

 algspersonale i alt [xxx] [xxx] [xxx]

Regionsdummy'er

 

 

 

 

 

 

 TARK Region Aarhus [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Fyn [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Midt [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Nord [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  jæl-
land

[xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  torkø-
benhavn

[xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  yd [xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers produkt-

mix

 

Andel af salg, trælast [xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, isen-
kræm

[xxx] [xxx] [xxx]

__________________ 

343 Parterne har foruden de præsenterede resultater også foretager regressioner på salgspersonale per kvm, varetil-
gængelighed, OTIF og omsætning per salgsmedarbejder. 

344 Parterne har foruden de viste analyser også foretaget alternative regressioner, hvor det relevante parameter regres-
seres på en dummy, som angiver, hvorvidt der er mindst én konkurrent inden for hhv. 10, 15 og 20 km. (ud over de 
øvrige tilsvarende forklarende variable). Disse regressioner viser samme mønster, men har også samme udfordrin-
ger, som de viste analyser vedrørende antallet af konkurrence byggemarkeder i lokalområdet. 

345 Konkurrerende byggemarkeder er defineret som byggemarkederne i kæderne Davidsen, Bygma, XL-Byg og Johannes 
Fog, dvs. byggemarkeder primært henvendt mod professionelle kunder som defineret af styrelsen. 
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Andel af salg, træ-
pladder

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, isole-
ring

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, forar-
bejdede produkter

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, murer-
artikler

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, 
have/fritid

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, andet 
byg

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, andet 
salg

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers leve-

ringsmix

Andel af direkte salg [xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg leveret 
fra lager

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af afhentet 
salg

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers kunde-

mix

 

 

Andel af salg til byg-
geri

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg til indu-
stri

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg til pri-
vate

[xxx] [xxx] [xxx]

 Konstant [xxx] [xxx] [xxx]

 Antal observationer 64 64 64

 R2 [xxx] [xxx] [xxx]

	

Note: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Anm.: Der er anvendt robuste standardfejl. Konkurrenter inkluderer Bygma, XL-BYG, Davidsen og Johannes Fog. ”Forhandler” 
som defineret af parterne angiver ét konkret byggemarked.

Kilde: Parternes besvarelse af styrelsens spørgsmål af 21. december.

 

 

Bruttoavance 

737. Bruttoavancen angiver avancen for ét yderligere salg i form af omsætningen fratrukket mate-

rialeomkostninger som andel af omsætningen.346 Bruttoavancen kan således give et bud på 
prissætningen i det enkelte byggemarked, som tager højde for, at de enkelte byggemarkeder 
kan sælge forskellige produkter, som kan medføre forskelle i de marginale omkostninger. 
Bruttoavancen varierer fra [xxx] pct. til [xxx] pct. med et gennemsnit på [xxx] pct.

__________________ 

346 Det bemærkes, at denne bruttoavance afviger fra styrelsens definition af bruttoavancen, da kørselsomkostninger og 
kreditindtægter og –omkostninger ikke er inkluderet. Materialeomkostningerne udgør dog langt hovedparten af de 
variable omkostninger, som styrelsen har defineret dem jf. også bilag 7.2. 
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738. Regressionen på antallet af konkurrerende byggemarkeder i lokalområdet viser, at der er en 
meget svag og ikke signifikant sammenhæng mellem bruttoavancen og antallet af lokale kon-
kurrenter, jf. Tabel 7.2.

Tabel 7.3 Regression	med	bruttoavance	som	afhængig	variabel	

 
  

(1) 

Radius af 10 km

(2) 

Radius af 15 km

(3) 

Radius af 20 km

 Antal konkurrenter 
inden for radius

[xxx] [xxx] [xxx]

Diverse forhandler 

karakteristika

 

 

 

Befolkning i kom-
mune (tusinde)

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlerens sam-
lede omsætning 
(mio. kr.)

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlerens bu-
tiksstørrelse (kvm)

[xxx] [xxx] [xxx]

Åbningstider (timer 
per uge)

[xxx] [xxx] [xxx]

Antal varer på lager [xxx] [xxx] [xxx]

Antal FTE [xxx] [xxx] [xxx]

Regionsdummy'er

 

 

 

 

 

 

 TARK Region Aarhus [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Fyn [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Midt [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Nord [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  jæl-
land

[xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  torkø-
benhavn

[xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  yd [xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers produkt-

mix

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel af salg, trælast [xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, isen-
kræm

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, træ-
pladder

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, isole-
ring

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, forar-
bejdede produkter

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, murer-
artikler

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, 
have/fritid

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, andet 
byg

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, andet 
salg

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af direkte salg [xxx] [xxx] [xxx]
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Forhandlers leve-

ringsmix

Andel af salg leveret 
fra lager

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af afhentet 
salg

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers kunde-

mix

 

 

Andel af salg til byg-
geri

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg til indu-
stri

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg til pri-
vate

[xxx] [xxx] [xxx]

 Konstant [xxx] [xxx] [xxx]

 Antal observationer 64 64 64

 R2 [xxx] [xxx] [xxx]
 

	
	

Note: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Anm.: Der er anvendt robuste standardfejl. Konkurrenter inkluderer Bygma, XL-BYG, Davidsen og Johannes Fog. ”Forhandler” 
som defineret af parterne angiver ét konkret byggemarked.

Kilde: Parternes besvarelse af styrelsens spørgsmål af 21. december.

 

 

NPS-Score
 

739. NPS-scoren måler den samlede kundeloyalitet og –tilfredshed i det enkelte byggemarked. 

STARK anfører, at [xxx].347 

740. NPS-scoren kan, ifølge parterne, bidrage til at måle kundetilfredsheden på tværs af byggemar-
keder. Styrelsen bemærker dog, at det i højere grad kan være svært at sammenligne NPS-score 
på tværs af geografiske områder end for mere objektive mål, da kunderne i et givent område 
kan have tendens til at svare systematisk højere eller lavere i et andet område. Styrelsen be-
mærker derudover, at NPS-scoren bl.a. måler ”kundeloyalitet”, hvorfor denne kan være højere, 
hvis et byggemarked er relativt geografisk isoleret, selv hvis dette byggemarked har et relativt 
lavt serviceniveau.

741. NPS-scoren varierer fra [xxx] til [xxx] med et gennemsnit på [xxx]. Parternes regressionsana-
lyse af NPS-scoren viser, at der er en svag positiv og ikke statistisk signifikant sammenhæng 
mellem NPS-score og antallet af lokale konkurrenter, jf. Tabel 7.4.

Tabel 7.4 Regression	med	NPS-score	som	afhængig	variabel	

 
  

(1) 

Radius af 10 km 

(2) 

Radius af 15 km 

(3) 

Radius af 20 km 

 Antal konkurrenter 
inden for radius 

[xxx] [xxx] [xxx] 

__________________ 

347 Jf. parternes svar af 25. januar 2021 af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020, side 27. 



 IDE 155 7.  BILAG  

 

 

Diverse forhandler 

karakteristika

 

 

 

Befolkning i kom-
mune (tusinde)

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlerens sam-
lede omsætning 
(mio. kr.)

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlerens bu-
tiksstørrelse (kvm)

[xxx] [xxx] [xxx]

Åbningstider (timer 
per uge)

[xxx] [xxx] [xxx]

Antal varer på lager [xxx] [xxx] [xxx]

Tilgængelighed af ga-
ranteret varesorti-
ment

[xxx] [xxx] [xxx]

OTIF [xxx] [xxx] [xxx]

Regionsdummy'er

 

 

 

 

 

 

 TARK Region Aarhus [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Fyn [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Midt [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Nord [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  jæl-
land

[xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  torkø-
benhavn

[xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  yd [xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers produkt-

mix

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel af salg, trælast [xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, isen-
kræm

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, træ-
pladder

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, isole-
ring

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, forar-
bejdede produkter

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, murer-
artikler

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, 
have/fritid

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, andet 
byg

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, andet 
salg

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers leve-

ringsmix

Andel af direkte salg [xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg leveret 
fra lager

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af afhentet 
salg

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers kunde-

mix

 

 

Andel af salg til byg-
geri

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg til indu-
stri

[xxx] [xxx] [xxx]
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Andel af salg til pri-
vate

[xxx] [xxx] [xxx]

Konstant [xxx] [xxx] [xxx]

Antal observationer 63 63 63

R2 [xxx] [xxx] [xxx]
	

	

Note: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Anm.: Der er anvendt robuste standardfejl. Konkurrenter inkluderer Bygma, XL-BYG, Davidsen og Johannes Fog. ”Forhandler” 
som defineret af parterne angiver ét konkret byggemarked.

Kilde: Parternes besvarelse af styrelsens spørgsmål af 21. december.

 

 

Åbningstider

742. Parterne har ligeledes foretaget en regression med åbningstider, målt som antallet af åbne ti-
mer per uge, som afhængig variabel. Åbningstider varierer fra 50 timer til 168 timer (et enkelt 
24-timers åbent byggemarked i København).

743. Regressionen af åbningstider på antallet af konkurrerende byggemarkeder i lokalområdet vi-
ser, at der umiddelbart er en svag positiv, men ikke statistisk signifikant sammenhæng mellem 
åbningstider og antallet af lokale konkurrenter.

Tabel 7.5 Regression	med	åbningstid	som	afhængig	variabel	

 
  

(1) 

Radius af 10 km

(2) 

Radius af 15 km

(3) 

Radius af 20 km

 Antal konkurrenter 
inden for radius

[xxx] [xxx] [xxx]

Diverse forhandler 

karakteristika

 

 

 

Befolkning i kom-
mune (tusinde)

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlerens sam-
lede omsætning 
(mio. kr.)

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlerens bu-
tiksstørrelse (kvm)

[xxx] [xxx] [xxx]

Regionsdummy'er

 

 

 

 

 

 

 TARK Region Aarhus [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Fyn [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Midt [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Nord [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  jæl-
land

[xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  torkø-
benhavn

[xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  yd [xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers produkt-

mix

 

Andel af salg, trælast [xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, isen-
kræm

[xxx] [xxx] [xxx]
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Andel af salg, træ-
pladder

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, isole-
ring

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, forar-
bejdede produkter

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, murer-
artikler

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, 
have/fritid

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, andet 
byg

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, andet 
salg

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers leve-

ringsmix

Andel af direkte salg [xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg leveret 
fra lager

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af afhentet 
salg

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers kunde-

mix

 

 

Andel af salg til byg-
geri

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg til indu-
stri

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg til pri-
vate

[xxx] [xxx] [xxx]

 Konstant [xxx] [xxx] [xxx]

 Antal observationer 64 64 64

 R2 [xxx] [xxx] [xxx]
	

	

Note: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Anm.: Der er anvendt robuste standardfejl. Konkurrenter inkluderer Bygma, XL-BYG, Davidsen og Johannes Fog. ”Forhandler” 
som defineret af parterne angiver ét konkret byggemarked.

Kilde: Parternes besvarelse af styrelsens spørgsmål af 21. december.

 

 

Varer på lager 

744. Parterne har ligeledes foretaget en regression med antallet af varer på lager i det enkelte byg-
gemarked som afhængig variabel. Antallet af varer på lager varierer fra [xxx] til [xxx] med et 
gennemsnit på [xxx]

745. Regressionen af antal varer på lager på antallet af konkurrerende byggemarkeder i lokalområ-
det viser, at der umiddelbart er en negativ, men ikke statistisk signifikant sammenhæng mel-
lem antal varer på lager og antallet af lokale konkurrenter. 
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Tabel 7.6 Regression	med	antallet	af	varer	på	lager	som	afhængig	variabel	

 
  

(1) 

Radius af 10 km

(2) 

Radius af 15 km

(3) 

Radius af 20 km

 Antal konkurrenter 
inden for radius

[xxx] [xxx] [xxx]

Diverse forhandler 

karakteristika

 

 

 

Befolkning i kom-
mune (tusinde)

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlerens sam-
lede omsætning 
(mio. kr.)

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlerens bu-
tiksstørrelse (kvm)

[xxx] [xxx] [xxx]

Antal FTE [xxx] [xxx] [xxx]

Regionsdummy'er

 

 

 

 

 

 

 TARK Region Aarhus [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Fyn [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Midt [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region Nord [xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  jæl-
land

[xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  torkø-
benhavn

[xxx] [xxx] [xxx]

 TARK Region  yd [xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers produkt-

mix

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel af salg, trælast [xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, isen-
kræm

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, træ-
pladder

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, isole-
ring

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, forar-
bejdede produkter

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, murer-
artikler

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, 
have/fritid

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, andet 
byg

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg, andet 
salg

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers leve-

ringsmix

Andel af direkte salg [xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg leveret 
fra lager

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af afhentet 
salg

[xxx] [xxx] [xxx]

Forhandlers kunde-

mix

Andel af salg til byg-
geri

[xxx] [xxx] [xxx]



 IDE 159 7.  BILAG  

 

 

 

 
Andel af salg til indu-
stri

[xxx] [xxx] [xxx]

Andel af salg til pri-
vate

[xxx] [xxx] [xxx]

Konstant [xxx] [xxx] [xxx]

Antal observationer 65 65 65

R2 [xxx] [xxx] [xxx]
	

	

Note: * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 

Anm.: Der er anvendt robuste standardfejl. Konkurrenter inkluderer Bygma, XL-BYG, Davidsen og Johannes Fog. ”Forhandler” 
som defineret af parterne angiver ét konkret byggemarked. 

Kilde: Parternes besvarelse af styrelsens spørgsmål af 21. december. 

 

 

7.4.2 Parternes	entry-exit	analyser	

746. Parterne har som nævnt også foretaget en entry-exit analyse, hvor de har analyseret effekten 

af, at et konkurrerende byggemarked348 er trådt ind i eller har forladt et lokalområde, hvor en 
af parterne har et byggemarked. Analysen kan således bidrage til at belyse det konkurrence-
pres, som øvrige byggemarkedskæder lægger på parterne, samt hvorvidt den lokale konkur-
rencesituation påvirker konkurrenceparametre såsom pris og serviceniveau. 

747. Det er styrelsens vurdering, at entry-exit analyser som udgangspunkt til en vis grad kan korri-
gere for udfordringerne ved ovenstående regressioner, da det må forventes, at en væsentlig 
del af de uobserverede lokale faktorer, som påvirker konkurrencesituationen og –parametre 

vil være konstante før og efter indtræden eller udtræden af konkurrenten.349 

748. Parterne har konkret analyseret udviklingen i udvalgte konkurrenceparametre, som for 
STARK’s vedkommende svarer til parametrene i regressionerne ovenfor, i lokalområder, hvor 
en konkurrent enten er trådt ind eller trådt ud i perioden 2018-2020 (fremover benævnt 
”hændelser”). STARK har identificeret en række hændelser og sammenlignet parametrene i 
året, hvor hændelsen foregik med parametrene det efterfølgende år uden yderligere korrekti-
oner.

749. STARK bemærker i den forbindelse, at det er usikkert, hvornår en hypotetisk effekt vil ind-

træffe350. STARK bemærker yderligere, at analysen ”alene indikerer udviklingens retning og 

ikke udgør en mulig tolkning af denne retnings betydning.” 

750. Styrelsen er enig med parterne i, at analyserne, som viser udviklingen i udvalgte parametre fra 
året, hvor hændelsen indtræder, til året efter, generelt ikke kan benyttes til at belyse en kausal 
sammenhæng mellem hændelsen og parametrene. Således er der i analysen ikke foretaget 
korrektioner for, hvordan udviklingen forventeligt ville have været uden hændelsen. Som et 
simpelt eksempel fremgår det, at [xxx]. Derudover er alle tal aggregeret på årligt niveau, hvil-
ket er en relativt lang aggregeringsperiode. Endelig bemærker styrelsen, at langt hovedparten 

__________________ 

348 Byggemarkeder inkluderer her, i modsætning til ovenstående regressioner, også byggemarkeder primært henvendt 
mod private kunder for at belyse det konkurrencepres, som disse byggemarkeder lægger på parterne. 

349 Styrelsen bemærker dog, at der fortsat vil være væsentlig risiko for endogenitet, da et byggemarked fx kan vælge at 
forlade et område, fordi de har en forventning om, at prisen kommer til at falde. 

350 Jf. STARK’s besvarelse af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020, side 43. 
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af hændelserne involverer byggemarkeder primært henvendt mod private kunder, som ud fra 
de diversion ratios, der er indsamlet og beregnet til brug for vurderingen af denne fusion, ge-

nerelt ikke synes at være de nærmeste konkurrenter til STARK/parterne.351 

751. Hvis der kigges på hændelser med indtræden af en ny konkurrent, tegner der sig ikke umid-
delbart noget klart billede af, hvordan indtræden påvirker STARK’s byggemarkeder, jf. Figur 
7.3.

Figur 7.3 Oversigt	over	hændelser	med	indtræden	for	STARK	

 
	

Kilde: STARK’s besvarelse af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020.

 

 

752. Hvis der kigges på hændelser, hvor en konkurrent er udtrådt fra et lokalområde, eller hvor 
STARK har overtaget et byggemarked, er det ligeledes svært at identificere et generelt møn-
ster, jf. Figur 7.4.

Figur 7.4 Oversigt	over	hændelser	med	udtræden	samt	opkøb	for	STARK	

 
	

Kilde: STARK’s besvarelse af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020.

 

 

753. Jens Schultz har ligeledes foretaget en analyse af effekten af, at STARK den 10. februar 2017 
valgte at lukke deres byggemarked i Rudkøbing, hvorefter jem & fix åbnede den 26. maj 2017. 
Således var der ca. 3,5 måned, hvor Jens Schultz var det eneste byggemarked i Rudkøbing.

754. Analysen indikerer, at [xxx] Styrelsen bemærker dog også, at det er svært at drage endegyl-
dige konklusioner ud fra en simpel sammenligning, idet de ovennævnte udfordringer om hæn-
delsen og betydningen af eventuelle andre forhold, der sker samtidig med eller i relation til 
hændelsen, også gør sig gældende her.

 

__________________ 

351 Foruden byggemarkeder primært henvendt mod private kunder er der også enkelte hændelser med XL-Byg. XL-Byg 
er generelt henvendt mod professionelle kunder. Det er dog samtidigt en frivillig kæde, og den konkrete forretnings-
model i de enkelte XL- Byg byggemarkeder kan derfor være meget forskellig. 
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Figur 7.5 Omsætning	i	Jens	Schultz	Rudkøbing	fra	2016-2018	

 
	

Kilde: Jens Schultz’ besvarelse af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020 

 

 

755. Jens Schultz har ligeledes opgjort sin bruttoavance i perioden for STARK’s udtræden og jem & 
fix’ indtræden. Opgørelsen viser, at [xxx].

Figur 7.6 Bruttoavance	i	Jens	Schultz	Rudkøbing	i	perioden	2016-2018	

 
	

Kilde: Jens Schultz’ besvarelse af styrelsens spørgsmål af 21. december 2020
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7.5 Opgørelse	af	omsætning	med	konkurrerende	specialforhand-
lere	og	producenter	i	Svendborg	

756. STARK har lavet en liste med overordnede produktkategorier, som sælges i STARK’s bygge-
markeder, og for hver af disse produktkategorier har STARK ligeledes angivet, hvorvidt disse 
produktkategorier også kan købes hos specialforhandlere. STARK har derudover oplistet alle 
de specialforhandlere, som de har identificeret inden for en køreafstand på 15 min. omkring 
STARK’s byggemarked i Svendborg, samt hvilke produktkategorier disse specialforhandlere 
sælger.

757. Styrelsen har ud fra disse oplysninger vurderet for hver produktkategori, hvor parterne har 
specificeret, at produkterne også kan købes i specialforhandlere, hvorvidt der er en specialfor-
handler inden for 15 min. køreafstand fra byggemarkedet i Svendborg. Opgørelsen viser, at 
[xxx] pct. af omsætningen i byggemarkedet i Svendborg stammer fra produktkategorier, hvor 
der er en specialforhandler, som sælger samme produkter inden for en køreafstand på 15 
min., jf. Tabel 7.7.

Tabel 7.7 Oversigt	over	produktkategorier	og	specialforhandlere	i	Svendborgområdet	
for	STARK	

Produktkategori Specialfor-

handler inden 

for 15 min.

Eksempler på specialforhandlere Andel af total om-

sætning fra 

STARK’s byggemar-

ked i Svendborg

Anlæg, Havemaskiner og Redskaber Nej  [xxx] pct.

Beklædning, Fodtøj og  ikkerhed Ja Lemvigh-Müller, Wurtz [xxx] pct.

Døre og Vinduer Ja Fyns Vinduecenter [xxx] pct.

El-artikler, Belysning og Energi Ja Brdr. Dahl [xxx] pct.

Farve Ja Flügger, Farve X-Perten  vendborg [xxx] pct.

Gasbeton og Gips Nej  [xxx] pct.

Gulve og Fliser Ja Garant [xxx] pct.

Kloak og Afløb Ja Lemvigh-Müller, VV  Eksperten [xxx] pct.

Låse og  ikring Ja  ydfyns Låseservice [xxx] pct.

Mursten, Mørtel og Armering Nej  [xxx] pct.

 øm,  kruer og Befæstigelse Ja Lemvigh-Müller, Wurtz [xxx] pct.

Tag Nej  [xxx] pct.

Trapper, Køkken og Bad Nej  [xxx] pct.

VV  Ja Lemvigh-Müller, VV  Eksperten [xxx] pct.
	

	

Kilde: Styrelsens beregninger baseret på parternes fusionsanmeldelse, bilag 7 samt parternes svar af 30. november 2020 på styrel-

sens spørgsmål af 26. november 2020.
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7.6 Vurderingskriterier		

759. De danske regler om fusionskontrol fremgår af konkurrencelovens kapitel 4. Det følger heraf, 
at alle fusioner, der opfylder omsætningsgrænserne i § 12, stk. 1, eller henvises fra Europa-
Kommissionen eller Erhvervsstyrelsen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, skal anmeldes 
til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og godkendes af Konkurrencerådet forinden de må gen-
nemføres, jf. § 12 c, stk. 5.

760. Fusionskontrollen består i en undersøgelse af, om fusionen vil hæmme den effektive konkur-
rence betydeligt, jf. SIEC-testen352, som blev indført med ændringen af konkurrenceloven i 2004 
med virkning fra 1. februar 2005. Vurderingskriteriet fremgår af konkurrencelovens § 12 c, stk. 
2, der har følgende ordlyd: 

”En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af 

skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. En fusion, der 

hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styr-

kelsen af en dominerende stilling, skal forbydes.”

761. Det betyder, at vurderingskriteriet, dvs. om fusionen hæmmer eller ikke hæmmer den effektive 
konkurrence betydeligt, er ens for sager, hvor fusionen henholdsvis godkendes eller forbydes.

762. Konkurrencerådet har tidligere slået fast, at konkurrencemyndigheden skal fremlægge de for-
nødne data m.v., der kan begrunde, at myndigheden træffer den pågældende afgørelse. En fu-
sion kan således ikke godkendes blot ud fra en betragtning om, at man ikke har data, der kan 
begrunde et forbud. En godkendelse forudsætter, at der er fremlagt fornødne faktuelle data 
m.v., der kan underbygge afgørelsen.353 

763. Retten i Første Instans og EF-Domstolen har ved flere lejligheder udtalt sig om beviskrav i fusi-
onssager. Blandt andet har Generaladvokaten i Bertelsmann/Sony udtalt, at kravene til det be-
vis, der skal føres i fusionssager, hvor der nedlægges forbud, ikke kan antages at være højere 
end kravene til det bevis, der skal føres i en sag, hvor fusionen godkendes: ”The requirement for 

‘convincing’ evidence must not be misunderstood as placing the bar higher in relation to prohibi-

tion decisions than in relation to clearance decisions. As the Court made clear in Tetra Laval, the 

requirement for ‘convincing’ evidence ‘by no means added a condition relating to the requisite 

standard of proof but merely drew attention to the essential function of evidence, which is to es-

tablish convincingly the merits of an argument or … of a decision’.”.354 355 

764. Retten i Første Instans har endvidere udtalt, at konkurrencemyndigheden ved sin vurdering af 
fusionens virkninger ikke kan tage udgangspunkt i en generel formodning for, at en fusion ikke 
hæmmer den effektive konkurrence og derfor skal godkendes: ”Endvidere kan der af forordning 

nr. 4064/89 ikke udledes nogen formodning for en anmeldt fusions forenelighed eller uforenelig-

hed med fællesmarkedet. Det fremgår ikke, at Kommissionen skal hælde i retning af en godken-

delse af en fusion, der henhører under dens kompetenceområde, såfremt der er tvivl, men derimod, 

at Kommissionen altid skal træffe en utvetydig afgørelse i den ene eller den anden retning.”.356 

__________________ 

352 SIEC er en forkortelse for Significant Impediment of Effective Competition. 
353 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 14. maj 2008, Lemvigh-Müllers overtagelse af Brdr. A & O Johansen¸ pkt. 769. 
354 Jf. Opinion of advocate general Kokott af 13. december 2007 i sag C-413/06 P, Bertelsmann/Sony,punkt 216. 
355 Til trods for, at EF-Domstolen ophævede Rettens dom, var det ikke bestridt af parterne, at beviskravene er de 

samme i en sag om godkendelse af en fusion som ved et forbud, jf. EF-Domstolens dom af 10. juli 2008 i sag C-413/06 
P, Bertelsmann AG og Sony Corporation of America mod Independent Music Publishers and Labels Association (Impala), 
punkt 45, 48 og 51. 

356 Jf. Retten i Første Instans’ dom af 14. december 2005 i sag T-210/01, General Electric, præmis 61. 
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765. Vurderingen af fusionens effekt foretages ud fra de vurderingskriterier, som fremgår af de dan-
ske regler om fusionskontrol, samt Kommissionens meddelelser og fællesskabspraksis, der er 
vejledende ved styrelsens vurderinger.357 

766. Det følger af Kommissionens retningslinjer for vurderingen af horisontale og ikke-horisontale 
fusioner, at: ”Når Kommissionen vurderer en fusions konkurrencemæssige virkninger, sammenlig-

ner den de konkurrenceforhold, som den anmeldte fusion ville medføre, med de forhold, der ville 

gøre sig gældende, hvis fusionen ikke gennemføres.”
358

 I overensstemmelse hermed skal Konkur-
rence- og Forbrugerstyrelsen ved vurderingen af, om en fusion hæmmer den effektive konkur-
rence betydeligt, foretage en undersøgelse, som består i dels en analyse af det kontrafaktiske 
scenarie, dels en analyse af hvorledes konkurrencen fremtidigt må forventes at ville se ud efter 
gennemførelsen af fusionen.

767. Retten i Første Instans har udtalt, at vurderingen af en fusions virkninger indebærer, at der skal 
foretages en ”en analyse af den forventede situation på det pågældende marked”, der ”forudsætter 

[…] en omhyggelig undersøgelse, bl.a. af omstændigheder, som i den konkrete situation findes re-

levante med henblik på vurderingen af fusionens virkninger på konkurrencevilkårene på referen-

cemarkedet”.359

768. Udover skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling kan en fusion også føre til ensidige 
virkninger, uden at der foreligger dominans, eller en situation, hvor fusionsparterne sammen 
med andre aktører kan hæmme konkurrencen på markedet via koordineret adfærd.

7.6.1 Det	kontrafaktiske	scenarie		

769. I den kontrafaktiske analyse skal det vurderes, hvordan konkurrencesituationen forventes at 
være på markedet uden fusionen sammenlignet med, hvordan konkurrencesituationen forven-
tes at være med fusionens gennemførelse. Hvis det vurderes, at konkurrencesituationen på 
markedet med fusionens gennemførelse ikke hæmmes betydeligt sammenlignet med en situa-
tion uden fusionen, skal fusionen godkendes.

770. Når en kontrafaktisk analyse foretages, er det i de fleste tilfælde mest relevant at sammenligne 
med de eksisterende konkurrenceforhold på fusionstidspunktet ved vurderingen af fusionens 
virkninger. Under visse omstændigheder kan der dog tages hensyn til de forventede fremtidige 
ændringer på markedet, som i rimelig grad kan forudsiges. Når det skal vurderes, hvad der er 
en relevant sammenligning, kan der især tages hensyn til den sandsynlige virksomhedstilgang 
eller -afgang, hvis fusionen ikke gennemføres.360 

771. Kommissionen har blandt andet i afgørelsen vedrørende EDF/Segebel anført, at:

”The assessment of the potential horizontal unilateral effects of the proposed transac-

tion requires a comparison with a counterfactual which describes the most likely mar-

ket outcome(s) in the absence of the proposed transaction.”
361

 

772. Som det fremgår ovenfor, skal vurderingen af det kontrafaktiske scenarie fastlægges ud fra den 
forventede konkurrencesituation, hvis parterne ikke havde indgået aftale om at fusionere. ”At 

__________________ 

357 Jf. FT 2004-05, Tillæg A, s. 1647, v.sp.  
358 Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, pkt. 9 og for ikke-horisontale fusioner, pkt. 20. 
359 Jf. Retten i Første Instans’ dom af 3. april 2003 i sag T-342/00, Petrolessence SA, præmis 102. 
360 Kommissionens retningslinjer af 5. februar 2004 for vurderingen af horisontale fusioner efter Rådets forordning om 

kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser (2004/C 31/03), punkt 9 (”Kommissionens retningslinjer for ho-
risontale fusioner”). 

361 Jf. Kommissionens afgørelse af 12. november 2009 i sag COMP/M.5549, EDF/Segebel, punkt 66. 
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fusionere” skal i den sammenhæng forstås som den transaktion, der gennemfører den sammen-
lægning af aktiviteter, parterne har aftalt. Dette scenarie holdes herefter op mod den forventede 
konkurrencesituation på markedet med fusionen. 

773. Når det er relevant at vurdere en fusions virkninger i forhold til et andet kontrafaktisk scenarie 
end status quo, vil styrelsen tage udgangspunkt i det mest sandsynlige, relevante kontrafaktiske 
scenarie. Hvis der kan opstilles mere end ét sandsynligt, relevant scenarie for, hvordan konkur-
rencesituationen ville være uden fusionen, skal det mest sandsynlige scenarie lægges til 

grund.362 

7.6.2 Den	tidsmæssige	ramme	for	vurdering	af	fusionen	

774. Det følger af Kommissionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, at når Kom-
missionen skal vurdere en fusions konkurrencemæssige virkninger, sammenligner den som ud-
gangspunkt de konkurrenceforhold som den anmeldte fusion ville medføre, med de forhold, der 
ville gøre sig gældende, hvis fusionen ikke gennemførtes. ”I de fleste tilfælde er det mest relevant 

at sammenligne med de eksisterende konkurrenceforhold på fusionstidspunktet, når man skal vur-

dere en fusions virkninger.”363 [styrelsens fremhævning] 

775. Under visse omstændigheder kan Kommissionen eller myndigheden dog tage hensyn til forven-
tede fremtidige ændringer på markedet, som i rimelig grad kan forudsiges. Dette følger af Kom-
missionens retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner, hvor det fremgår: ”Under visse 

omstændigheder kan Kommissionen dog tage hensyn til de forventede fremtidige ændringer på 

markedet, som i rimelig grad kan forudsiges.”.
364 [styrelsens fremhævning] 

776. Retten har fastslået, at Kommissionens bedømmelse af en fusions forenelighed med fællesmar-
kedet udelukkende skal foretages ”på grundlag af de faktiske og retlige omstændigheder, der fo-

religger på tidspunktet for anmeldelsen af fusionen, og ikke på grundlag af hypotetiske forhold, 

hvis økonomiske rækkevidde ikke kan vurderes på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes”.365 
[styrelsens fremhævning] 

777. I Kommissionens sag Procter & Gamble, undersøgte Kommissionen, om udviklingsperspekti-
verne for det geografiske marked for hygiejnebind indebar, at markedet skulle afgrænses til 
Vesteuropa (frem for et nationalt marked). I sin begrundelse for, at et fællesmarked heller ikke 
var noget, der vil blive en realitet inden for en overskuelig fremtid (i sagen tre år), lagde Kom-
missionen bl.a. vægt på, at der var tale om et følsomt marked præget af stor mærke-loyalitet, og 
at udbyderne derfor ikke straks kunne gå over til at sælge europæiske mærker uden at tabe 
markedsandele.366  

778. Kommissionen konkluderer derefter:

__________________ 

362 Jf. Kommissionens afgørelse af 30. marts 2012 i Sag COMP/M.6447, IAG/bmi, punkt 133, hvor Kommissionen indled-
ningsvist vurderede, at den eksisterende markedssituation ikke ville kunne opretholdes, og derefter vurderede, hvad 
det mest sandsynligt scenarie ville være uden fusionen. 

363 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, pkt. 9, samt Kommissionens retningslinjer for ikke-hori-
sontale fusioner, pkt. 20.  

364 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, pkt. 9 samt Kommissionens retningslinjer for ikke-hori-
sontale fusioner, pkt. 20. 

365 Jf. Retten i Første Instans’ kendelse i sag T-2/93, Air France, pr. 70. Sagen omhandler dog jurisdiktionsspørgsmål, 
men formuleres i generelle vendinger og som Retten senere hen henviser til. 

366 Jf. Kommissionens beslutning af 21. juni 1994 i sag IV/M.430, Procter & Gamble¸ pkt. 104. 
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”The timescale for a possible Europeanization of the market exceeds the relevant per-

spective to be established by the Commission under the Merger Regulation and the as-

sumption that markets will indeed become European at the end of this period must be 

regarded in the light of the evidence as by no means certain. The fact that, in the longer 

term, the sanitary towel market may, in fact, become European cannot therefore be 

taken into account at present.”
367

 [styrelsens fremhævning] 

779. Udgangspunktet er, at Kommissionen – og derved også Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen – 
vurderer virkningerne ud fra de eksisterende konkurrenceforhold på fusionstidspunktet. Kon-
kurrencemyndigheden har alene pligt til at tage hensyn til forventede fremtidige ændringer, 
såfremt ændringerne i rimelig grad kan forudsiges. Det gælder eksempelvis også fremtidige æn-
dringer, som vil kunne føre til en anden – fx en bredere – afgrænsning af det relevante marked. 
Under alle omstændigheder gælder der umiddelbart et vidt skøn for konkurrencemyndigheden 
i forhold til at lægge sig fast på den tidsmæssige ramme, som en fusion skal vurderes i lyset af. 

780. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan altså alene tage hensyn til fremtidige ændringer, hvis 
disse med rimelig grad kan forudsiges. Det følger således af Air France-dommen, som citeret i 
pkt. 776 ovenfor, at Kommissionens bedømmelse af fusioner skal foretages på grundlag af fak-
tiske og retlige omstændigheder, og ikke på grundlag af hypotetiske forhold, hvis rækkevidde 
ikke kan vurderes på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes. Det vil sige, at der ikke må være 
tale om usikre eller hypotetiske forhold, herunder en tendens til, at udviklingen går i en vis ret-
ning. Endvidere skal der være en vis sikkerhed for, hvorledes udviklingen vil ske, samt at der er 
tale om faktiske og retlige omstændigheder, hvor den økonomiske rækkevidde kan vurderes. 

7.7 Horisontale	forbindelser	

781. Der er hovedsageligt to måder, hvorpå fusioner mellem konkurrenter – det vil sige fusioner med 
horisontale overlap – kan hæmme den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af 
skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling:368 

(i) fusionen kan fjerne et betydeligt konkurrencemæssigt pres på en eller flere virk-
somheder, som dermed får større markedsmagt uden at anvende en koordineret 
adfærd (ensidige virkninger)

(ii) fusionen kan ændre konkurrencens art, så det bliver betydeligt mere sandsynligt, 
at virksomheder, der ikke koordinerede deres adfærd tidligere, nu vil foretage en 
sådan koordinering og forhøje priserne eller på anden måde skade den effektive 
konkurrence. En fusion kan også lette, stabilisere eller effektivisere koordinerin-
gen mellem virksomheder, der allerede koordinerede deres adfærd inden fusio-
nen (koordinerede virkninger).

782. Ved vurderingen af fusionens ensidige og koordinerede virkninger tages der blandt andet ud-
gangspunkt i markedsandele, niveauet for Herfindahl-Hirschman-Indekset (HHI) efter fusionen 
og ændringen (”delta”) af HHI på alle relevante markeder som følge af fusionen. Ændringen i 
HHI er særlig velegnet til vurderingen af en fusions virkninger, hvis produkterne på markedet 
er forholdsvis homogene. På markeder, hvor produkterne i mindre grad er homogene, kan fx 
diversion ratios mellem de fusionerende virksomheder give et bedre billede af det konkurren-
cepres, der forsvinder som følge af fusionen.

__________________ 

367 Jf. Kommissionens beslutning af 21. juni 1994 i sag IV/M.430, Procter & Gamble¸ pkt. 104. 
368 Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 22. 
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7.7.1 Markedsandele	og	HHI	

783. Som nævnt er en strukturel indikator for konkurrencepresset parternes markedsandele samt 
koncentrationsgraden beregnet ved HHI. De relative markedsandele og koncentrationsgraden 
på de relevante markeder kan give en indledende indikation af det konkurrencepres, som virk-
somhederne udøver på hinanden.

784. Markedsandelene bruges bl.a. til at vurdere, om den fusionerede virksomhed opnår en domine-
rende stilling på et eller flere markeder. Kommissionen har i sine retningslinjer for vurdering 
af horisontale fusioner anført, at369: 

i) Markedsandele på 50 pct. eller mere kan i sig selv være et tegn på en dominerende 
markedsstilling. Mindre konkurrenter kan dog udøve en tilstrækkelig begrænsende 
indflydelse, hvis de fx har mulighed for og incitament til at øge deres leverancer
 

ii) Markedsandele på mellem 25 og 40 pct. kan også give anledning til konkurrencepro-
blemer på grund af andre faktorer, fx antallet af konkurrenter og deres styrke, kapaci-
tetsbegrænsninger eller det forhold, at fusionsparterne eller deres produkter er nære 
substitutionsprodukter og
 

iii) Markedsandele, der er mindre end 25 pct., kan især være et indicium på, at fusionen 
ikke kan antages at hæmme den effektive konkurrence

785. Koncentrationsgraden kan også give nyttige oplysninger om konkurrencesituationen. Medmin-
dre der foreligger særlige omstændigheder, er det ifølge Kommissionens retningslinjer for ho-
risontale fusioner usandsynligt, at der kan påvises horisontale konkurrencemæssige problemer 
på et marked, hvor HHI efter fusionen er:

i) Under 1.000,

ii) Mellem 1.000 og 2.000 med et delta under 250, eller

iii) Over 2.000 med et delta under 150.370 

786. Det skal dog fremhæves, at ovennævnte HHI-niveauer og delta-værdier alene kan anvendes som 
et indledende tegn på, at der ikke er konkurrencemæssige problemer. Der er derfor ikke tale 
om, at der bliver skabt en formodning for, at der foreligger sådanne problemer, hvis de rele-
vante niveauer og værdier overskrides.371 

787. Markedsandele og HHI efter fusionen skal sammenholdes med situationen i det kontrafaktiske 
scenarie. Som nævnt i afsnit 7.1 ovenfor er det efter styrelsens vurdering mest relevant at sam-
menholde markedsandele og HHI efter fusionen med status quo.

7.7.2 Ensidige	virkninger		

788. Når der er tale om ensidige virkninger, agerer den fusionerede enhed uafhængigt af andre ak-
tører på markedet. Det vil fx være muligt for den fusionerede enhed på profitabel vis at hæve 
priserne, reducere udbuddet, kvaliteten eller produktudviklingen, uden at denne handling for-

__________________ 

369 Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 17-18. 
370 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 19-20. 
371 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 21. 
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udsætter, at konkurrenterne samarbejder. Generelt vil en fusion, der medfører ensidige virk-
ninger, hindre den effektive konkurrence betydeligt gennem en enkelt virksomheds etablering 
eller styrkelse af en dominerende stilling.372 

789. På oligopolistiske markeder kan fusioner, der medfører en eliminering af et vigtigt konkurren-
cepres, som bestod mellem fusionsparterne tidligere, samt svækkelse af det konkurrencepres, 
der hvilede på de resterende konkurrenter, også hæmme konkurrencen betydeligt. Det gælder 
selvom koordineringen mellem oligopolvirksomhederne ikke er særlig sandsynlig.373 

790. Hvorvidt det er sandsynligt, at en fusion vil give anledning til ensidige virkninger, afhænger af 
en række forskellige faktorer, som kan variere afhængigt af de forskellige markedsforhold, som 
fusionen vedrører. Ligeledes vil det afhænge af de konkrete omstændigheder, hvilke analyser 
der i den forbindelse skal foretages.

791. Følgende faktorer indgår blandt andet i vurderingen af, om horisontale fusioner sandsynligvis 
vil give anledning til ensidige virkninger. Hvis én eller flere af faktorerne er til stede, vil det 
kunne indikere en risiko for ensidige virkninger som følge af fusionen:

• Fusionsparterne har store markedsandele; jo større markedsandele og jo mere disse øges 
ved fusionen, desto mere sandsynligt, at markedsmagten øges.374 
 

• Fusionsparterne er nære – men ikke nødvendigvis nærmeste – konkurrenter; jo større 
substitutionsgrad mellem fusionsdeltagernes produkter, desto større sandsynlighed for, 
at prisen øges.375 
 

• Kundernes muligheder for at skifte leverandør er begrænsede, især hvis et skifte er for-
bundet med store omkostninger, eller der kun er få alternative leverandører.376 
 

• Konkurrenterne vil sandsynligvis ikke forøge udbuddet, hvis priserne stiger, eksempelvis 
fordi konkurrenterne møder adgangsbarrierer, herunder kapacitetsbegrænsninger.377 
 

• Fusionsparterne er i stand til at forhindre konkurrenterne i at ekspandere, eksempelvis 
fordi den fusionerede enhed kontrollerer et vigtigt input, distributionskanaler, er indeha-
ver af intellektuelle ejendomsrettigheder eller har finansiel styrke.378 
 

• Fusionen eliminerer en betydelig konkurrencemæssig faktor, eksempelvis har nogle virk-
somheder større indflydelse på konkurrenceprocessen end deres markedsandele eller lig-
nende måtte tyde på. En fusion, der involverer en sådan virksomhed, kan ændre dynami-
ske konkurrenceforhold på en betydelig måde, især når markedet i forvejen er koncentre-
ret.379 

__________________ 

372 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 25, 1. punktum. 
373 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 25, 2. punktum og fusionsforordningens betragtning 

25. 
374 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 27. 
375 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 28-30. Se også Kommissionens beslutning af 24. 

januar 2006 i sag COMP/M.3942, Adidas/Reebok, punkt 37. 
376 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 31. 
377 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 32-34. 
378 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 36. Se også Kommissionens beslutning af 25. august 

2005 i sag COMP/M. 3686, Johnson&Johnson/Guidant, punkt 350. 
379 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 37. 
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792. Ovenstående faktorer behøver ikke alle være til stede, for at ensidige virkninger er sandsynlige, 
og det skal ikke betragtes som en udtømmende liste.380 

793. Ved vurderingen af, om en fusion giver anledning til ensidige virkninger, skal der sammenlignes 
med det kontrafaktiske scenarie, det vil sige de forhold, der vil gøre sig gældende, hvis fusionen 
ikke gennemføres.

7.7.3 Koordinerede	virkninger		

794. Ved koordinerede virkninger er der – i modsætning til ensidige virkninger – tale om, at profita-
biliteten ved den fusionerede enheds handlinger afhænger af en stiltiende koordinering med 
andre virksomheder på markedet. Fx vil profitabiliteten af en prisstigning fra den fusionerede 
enheds side kunne afhænge af, hvorvidt andre store aktører vælger at følge en sådan prisstig-
ning. Den fusionerede enhed vil derfor skulle tage øvrige aktørers forventede adfærd med i de 
strategiske overvejelser. For at der kan være tale om koordinerede virkninger, skal fusionen 
gøre det mere sandsynligt, at virksomheder, der ikke koordinerede deres adfærd før fusionen, 
nu vil foretage en sådan koordinering, uden at de indgår en egentlig aftale herom, eller at en 
allerede eksisterende koordinering, som følge af fusionen, bliver mere stabil, mere effektiv eller 
lettere at gennemføre.

795. Et led i vurderingen af, om en given fusion skal godkendes, er derfor at afgøre, i) om der er risiko 
for, at markedets aktører fremover stiltiende vil koordinere deres adfærd, og ii) om risikoen for 
koordinering øges ved fusionen. Koordineringen kan ske på flere måder, fx ved fastlæggelse af 
salgspriser eller -mængder eller ved opdeling af markeder.

796. Af Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner fremgår om koordinerende virknin-
ger, at: 

”b) fusionen kan ændre konkurrencens art, så det bliver betydeligt mere sandsynligt, at 

virksomheder, der ikke koordinerede deres adfærd tidligere, nu vil foretage en sådan 

koordinering og forhøje priserne eller på anden måde skade den effektive konkurrence. 

En fusion kan også lette, stabilisere eller effektivisere koordineringen mellem virksom-

heder, der allerede koordinerede deres adfærd inden fusionen (koordinerede virknin-

ger).”
381

 

797. Hvis en fusion fører til, at der er risiko for, at den fusionerede virksomhed samt øvrige virksom-
heder på markedet vil udøve en stiltiende, koordineret adfærd, vil der være tale om koordine-
rede virkninger. Det kan fx udmønte sig i, at de koordinerende virksomheder hæver priserne – 
uden eksplicit at aftale dette.

798. I Airtours opstillede Retten tre kumulative betingelser for, hvornår der er tale om koordinerede 
virkninger382. Kommissionen har i sine retningslinjer for horisontale fusioner præciseret de tre 
Airtours-betingelser, således at retningslinjerne opstiller fire kriterier, der dækker alle tre be-
tingelser fra Airtours. Disse fire kriterier skal således alle være opfyldt, for at der er tale om 
koordinerede virkninger383. De fire kriterier fra Kommissionens horisontale retningslinjer er:

(i) Det skal være muligt for parterne at etablere koordineringsbetingelser,

__________________ 

380 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 26. 
381 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 22. 
382 Retten i Første Instans’ dom af 6. juni 2002 i sag T-342/99, Airtours mod Kommissionen, præmis 62. Betingelserne er 

stort set blevet bekræftet af EF-Domstolen i dom af 10. juli 2008 i sag C-413/06 P, Impala II. 
383 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 41. 
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(ii) Afvigelser fra koordineringen skal kunne kontrolleres af de øvrige parter,

(iii) De øvrige parter skal kunne opstille (troværdige) disciplinære foranstaltninger ved af-
vigelser og

(iv) Parter, der står uden for koordineringen, må ikke kunne bringe de forventede resulta-
ter af koordineringen i fare.

799. Hvis – og kun hvis – de fire betingelser alle er opfyldt og fusionen bidrager til opfyldelsen, kan 
det konkluderes, at fusionen øger risikoen for koordinerende virkninger. Nedenfor foretages en 
nærmere gennemgang af betingelserne, som er beskrevet i Kommissionens retningslinjer for 
horisontale fusioner.384 

(i) Etablering af koordineringsbetingelser

800. Det er ikke tilstrækkeligt, at virksomheder, der ønsker at koordinere, har stor gennemsigtighed 
med hensyn til hinandens forhold. Betingelsen kan kun være opfyldt, hvis de underliggende 
strukturer på markedet er indrettet sådan, at der findes en fælles reference, som virksomhe-
derne kan gøre til genstand for koordineringen. Det kan fx være priser eller kundedeling på 
baggrund af geografiske områder. Jo enklere og mere stabile de økonomiske forhold er, desto 
lettere er det generelt for virksomhederne at etablere koordineringsbetingelser.385 Derfor er 
opfyldelsen af denne betingelse nødvendig for, at koordinering overhovedet kan opstå. 

(ii) Kontrol af afvigelser 

801. Betingelsen kan kun være opfyldt, hvis gennemsigtigheden omkring referencepunktet for ko-
ordineringen, fx priser, er tilstrækkelig stor til, at eventuelle afvigelser fra koordineringen hur-
tigt vil blive opdaget.386 Muligheden for hurtigt at opdage eventuelle afvigelser er essentiel for 
stabiliteten af koordinering. Dette skyldes, at virksomheder, der indgår i koordinering, konstant 
vil være fristede af at afvige fra koordineringen, fx ved at sænke priserne. Det er således nød-
vendigt at redegøre for, hvordan de koordinerende virksomheder kan overvåge hinanden. 

(iii) Disciplinære foranstaltninger

802. Det skal være muligt at straffe en virksomhed, der afviger fra koordineringsbetingelserne. 
Denne betingelse er sammen med betingelsen om kontrol af afvigelser nødvendig for at sikre, 
at de koordinerende virksomheder ikke fristes til at afvige fra koordineringen. For det første 
skal sanktionen ved afvigelse fremstå klart for de koordinerende virksomheder, for det andet 
skal sanktionen være troværdig, og for det tredje skal sanktionen kunne igangsættes tilpas hur-
tigt387. En sanktion kan eksempelvis være at lægge et fuldt konkurrencemæssigt pres på en ko-
ordinerende virksomhed, som afviger fra koordineringsbetingelserne, herunder fx ved at mål-
rette bestemte kundegrupper.  

(iv) Reaktioner fra udenforstående virksomheder

803. Denne betingelse er nødvendig for at sikre, at koordineringen, der fx kan resultere i et højt pris-
niveau, ikke får nye virksomheder til at træde ind på markedet. Betingelsen kan kun være op-
fyldt, hvis der kan redegøres for, at fx udenlandske virksomheder ikke vil have mulighed for at 
etablere sig på markedet, selvom fx prisniveauet umiddelbart ville gøre en sådan etablering at-
traktiv. Således er opfyldelsen af betingelsen om reaktioner fra udenforstående virksomheder 
nødvendig for, at koordineringen ikke bryder sammen på grund af pres udefra. 

__________________ 

384 Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 44-57. 
385 Jf. fx Kommissionens beslutning af 31. januar 2001 i sag COMP/M.2097, SCA/Metsä Tissue, punkt 148. 
386 Jf. fx Kommissionens beslutning af 20. december 2002 i sag COMP/M.2389, Shell/DEA, punkt 112-115. 
387 Jf. fx Kommissionens beslutning af 16. april 2008 i sag COMP/M.4980, ABF/GBI Business punkt 244-246. 



 IDE 171 7.  BILAG  

 

 

7.7.3.1 Relevante	markedskarakteristika		

804. Ved afgørelsen af, hvorvidt de fire kumulative betingelser er opfyldt, og dermed hvorvidt risi-
koen for koordinering øges ved fusionen, lægges vægt på en række markedskarakteristika. Det 
er imidlertid usandsynligt, at alle markedskarakteristika peger i samme retning, det vil sige en-
ten peger i retning af eller væk fra en risiko for koordinering. Det vil derimod normalt være 
nødvendigt at foretage en afvejning af de karakteristika, der taler for, og de karakteristika, der 
taler imod en risiko for koordinering388. I Boks 7.2 nedenfor gennemgås en række markedska-
rakteristika, som skal inddrages i en sådan vurdering.

Boks	7.2	
Markeds-	
karakteristika	

1) Koncentrationsniveau 

Jo færre virksomheder, der findes på et marked, desto lettere vil det alt andet lige være at 
koordinere. Dette skyldes, at der bliver færre virksomheder at holde øje med for så vidt 
angår koordinationsniveauet, fx prisniveauet, og eventuelle afvigelser fra koordineringen. 
Desuden falder sandsynligheden for, at der findes en eller flere virksomheder, som ikke 
ønsker at koordinere.
 
2) Adgangsbarrierer 

Jo højere adgangsbarrierer, der findes på et givent marked, desto sværere bliver det for 
potentielle konkurrenter at træde ind på markedet og bryde koordineringen. Derfor bety-
der høje adgangsbarrierer, at koordineringen bliver mere stabil, idet kun virksomheder, 
som allerede findes på markedet, kan true koordineringen.
 
3) Gennemsigtighed 

Jo større gennemsigtighed, der findes på et marked, desto lettere bliver det for virksomhe-
der, som indgår i koordinering, at (1) observere og tilpasse sig det aktuelle koordinations-
niveau, fx prisniveau, og at (2) identificere virksomheder, som afviger fra koordinationsni-
veauet. Gennemsigtighed kan have mange forskellige dimensioner og er en af de helt 
grundlæggende forudsætninger for koordinering. Det vigtige er, at der er gennemsigtighed 
om præcis det eller de forhold, som koordineringen sigter efter. Hvis koordineringen dre-
jer sig om priser, skal de koordinerende virksomheder have kendskab til hinandens priser. 
Det kan fx ske ved (1) faste, offentligt tilgængelige prislister, (2) hyppige udbud, der kan 
afprøve prisniveauet, (3) kunder, som indhenter tilbud fra flere leverandører og bruger 
dem til at forhandle om priserne, (4) prisindeks, fx på udenlandske råvarebørser, som dan-
ner grundlag for prisen på forarbejdede varer, (5) prisportaler på Internettet udviklet af 
kunde- /forbrugerorganisationer eller (6) branchestatistik om priser eller omsætning. 
Gennemsigtigheden på et marked påvirkes af en lang række forskellige faktorer. I de føl-
gende tre punkter gives nogle eksempler:
 
3a) Udvikling i efterspørgslen 

Jo mere stabilt efterspørgslen udvikler sig, desto lettere bliver det at identificere afvigelser 
fra koordineringen. Dette skyldes, at afvigelser ikke vil blive forvekslet med fald i efter-
spørgslen. Eksempelvis vil en virksomhed, der indgår i koordinering og pludselig mister en 
væsentlig del af sin omsætning, straks tro, at en konkurrent må have afveget fra koordine-
ringen, hvis efterspørgslen normalt udvikler sig stabilt. Således bidrager en stabil udvikling 
i efterspørgslen til gennemsigtigheden. Omvendt vil store udsving i efterspørgslen gøre det 
vanskeligt for en virksomhed at vurdere, om den fx har mistet markedsandele til en kon-
kurrent, der har afveget fra koordineringen, eller om den generelle efterspørgsel er faldet.
 
3b) Størrelse og hyppighed af transaktioner 

Jo mindre og jo hyppigere transaktionerne på et marked er, desto bedre vil koordinerende 
virksomheder kunne observere koordinationsniveauet, fx prisniveauet, og tilpasse sig her-
til, og desto hurtigere vil koordinerende virksomheder opdage eventuelle afvigelser fra ko-
ordineringen. Således bidrager små og hyppige transaktioner til at øge gennemsigtigheden. 
Hertil kommer, at det gør det mindre attraktivt at afvige fra koordineringen, idet der ikke 
vil være en stor gevinst forbundet med at afvige, fx fordi virksomheden ved at afvige opnår

__________________ 

388 Jf. Domstolens afgørelse af 10. juli 2008 i dommen Bertelmann and Sony v. Impala, Case C-413/06 P, punkt 125-126. 
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en stor og langvarig kontrakt. På denne måde gør små og hyppige transaktioner koordine-
ringen mere stabil. 
 
3c) Produkthomogenitet 
Jo større produkthomogenitet, desto lettere kan koordinerende virksomheder sammen-
ligne deres produkter og rette sig ind efter et fælles niveau for koordineringen. Eksempel-
vis kan det være vanskeligt for to producenter af henholdsvis low- og high-end produkter, 
på samme marked, at koordinere priserne. Det skyldes, at det vil være vanskeligt at finde 
én pris at koordinere om. Således vil en høj grad at produkthomogenitet øge gennemsig-
tigheden og dermed mulighederne for koordinering.  
 
4) Symmetri af markedsandele 

Jo mere symmetriske markedsandelene blandt de koordinerende virksomheder er, desto 
mere ensartede incitamenter har de til at fortsætte koordineringen. Virksomheder med 
små markedsandele har, alt andet lige, et større incitament til at afvige fra koordineringen 
end virksomheder med store markedsandele. Det skyldes, (1) at virksomheder med små 
markedsandele får en mindre del af gevinsten ved at koordinere end virksomheder med 
store markedsandele, og (2) at virksomheder med små markedsandele potentielt kan 
kapre flere nye kunder og dermed større gevinster ved at afvige fra koordineringen, end 
virksomheder med store markedsandele. Alt i alt indebærer symmetri af markedsandele, 
at gevinster og tab ved henholdsvis koordinering og afvigelse vil være nogenlunde lige 
store for de koordinerende virksomheder. Dermed virker symmetri af markedsandele, og 
særligt fravær af virksomheder med små markedsandele, befordrende for koordinering.
 
5) Symmetri af omkostninger 

Jo mere symmetriske omkostninger, desto lettere vil koordinerende virksomheder have 
ved at finde et fælles niveau for koordineringen, fx et prisniveau. Et sådant niveau for ko-
ordineringen kunne opstå ved brug af en fast fælles mark-up i forbindelse med prissætnin-
gen. Hertil kommer, at symmetriske omkostninger, ligesom det var tilfældet med symme-
triske markedsandele, har den effekt, at gevinster og tab ved henholdsvis koordinering og 
afvigelse vil være nogenlunde lige store for de koordinerende virksomheder. Alt i alt virker 
symmetriske omkostninger befordrende for koordinering.
 

6) Faste kundeforhold 

Jo flere faste kundeforhold, desto lettere vil koordinerende virksomheder have ved at ko-
ordinere i form af markedsdeling. Hvis der findes kunder, som typisk foretager deres ind-
køb hos en bestemt virksomhed, vil det være lettere at identificere de enkelte kunders le-
verandører. Koordinering i form af markedsdeling vil dermed eksempelvis kunne ske ved, 
at eksisterende kunder forbliver hos deres faste leverandør.
 
7) Stærke kunder 

Jo færre stærke kunder, desto mindre pres på de koordinerende virksomheder for at bryde 
koordineringen. Stærke kunder kan have forhandlingsmagt over for de koordinerende 
virksomheder, og stærke kunder vil kunne lægge pres på en koordinerende virksomhed 
for at bryde niveauet for koordineringen, fx ved at sænke priserne. Dermed vil fravær af 
stærke kunder virke befordrende for koordineringen.
 
8) Konkurrenter med ”maverick” egenskaber	
Såfremt virksomheder med ”maverick egenskaber”, det vil sige virksomheder med en sær-
ligt aggressiv konkurrenceadfærd, opererer på markedet, kan det være vanskeligt for de 
koordinerende virksomheder at opretholde den koordinerende adfærd.
 
9) Gengældelsesmuligheder 

Jo bedre muligheder for gengældelse mod virksomheder, der afviger fra koordineringen, 
desto mindre risiko for afvigelser i det hele taget, og desto bedre mulighed for at opret-
holde koordineringen. Troværdige gengældelsesmuligheder er kendetegnet ved, at de ska-
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der afvigende virksomheder i et sådant omfang, at det på lang sigt er mere økonomisk ra-
tionelt at deltage i koordineringen, end at afvige389. Gengældelse kan fx bestå i en lokal pris-
krig i et geografisk afgrænset område, hvor den afvigende virksomhed hører hjemme, eller 
en priskrig rettet specifikt mod den afvigende virksomheds kunder. 
 
10) Strukturelle forbindelser 

Jo flere strukturelle forbindelser mellem de koordinerende virksomheder, desto mindre 
incitament til at afvige fra koordineringen og desto bedre mulighed for at opretholde ko-
ordineringen. Strukturelle forbindelser mellem virksomheder indebærer, at gevinster og 
tab i nogen grad udlignes virksomhederne imellem. Derfor vil en virksomhed, der overve-
jer at afvige fra koordineringen og dermed påføre sine konkurrenter et tab, skulle med-
regne en del af dette tab som sit eget, ligesom en del af gevinsten ved afvigelsen skal tilskri-
ves konkurrenterne. Alt i alt bliver tilbøjeligheden til at afvige fra koordineringen mindre.
 
11) Vertikal integration 

Jo mere vertikal integration mellem de koordinerende virksomheder og henholdsvis deres 
kunder og leverandører, desto bedre kendskab til de øvrige koordinerende virksomheders 
omkostnings- og afsætningsforhold og desto større gennemsigtighed. Således kan vertikal 
integration gøre det lettere at enes om et punkt for koordineringen og desuden gøre det 
lettere hurtigt at identificere virksomheder, der afviger fra koordineringen. Således er ver-
tikal integration med til at stabilisere koordinering.
 
12) Innovation 

Jo større innovationschok, desto større incitament til at afvige fra koordineringen. Dette 
skyldes, at en virksomhed, der på grund af innovation bliver væsentligt mere effektiv eller 
kan tilbyde et væsentligt bedre produkt, vil kunne vinde betydelige markedsandele ved at 
afvige fra koordineringen. Således vil store og pludselige innovationschok kunne føre til 
afvigelser og dermed destabilisere koordineringen. Derimod vil gradvis eller kontinuerlig 
innovation, det vil sige uden større chok i en enkelt virksomhed, ikke virke undermine-
rende for koordineringen.
 
13) Kontakt på flere markeder 

Hvis de koordinerende virksomheder har aktiviteter på flere markeder, vil der (også) være 
mulighed for at gennemføre disciplinære foranstaltninger på et eller flere af disse. Det øger 
mulighederne for at straffe en virksomhed, der afviger fra koordineringen, og dermed vil 
de disciplinære foranstaltninger være mere troværdige.
 
14) Kapacitetsbegrænsninger 

Jo højere grad af kapacitetsudnyttelse, desto ringere mulighed har de koordinerende virk-
somheder for at afvige fra koordineringen. Dermed vil fuld kapacitetsudnyttelse blandt alle 
koordinerende virksomheder betyde, at koordineringen bliver mere stabil, mens ledig ka-
pacitet gør den enkelte virksomhed, som indgår i koordinering, mere tilbøjelig til at afvige. 
Incitamentet til at afvige fra en koordinering styrkes også, hvis virksomhederne har en 
asymmetrisk fordeling af overskudskapacitet.
 
På den anden side vil ledig kapacitet også gøre virksomhederne, som indgår i koordinerin-
gen, bedre i stand til at gengælde eventuelle afvigelser. Såfremt fordelingen af overskuds-
kapacitet er asymmetrisk, svækkes dette argument dog, da virksomhederne i så fald ikke 
råder over de samme gengældelsesmekanismer.	

 

 

__________________ 

389 Jf. Rettens afgørelse i Impala v. Commission, Case T-464/04, dom af 13. juli 2006, præmis 466. 
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