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Godkendelse af CM Biomass Partners A/S’ erhvervelse af 100 pct. af
aktierne i Ekman Denmark ApS

KONKURRENCE- OG
FORBRUGERSTYRELSEN

1. Sagsfremstilling
1.1

Indledning

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (herefter ”styrelsen”) modtog den 6.
april 2022 en almindelig anmeldelse af en fusion mellem CM Biomass
Partners A/S (herefter ”CM Biomass”) og Ekman Denmark ApS (herefter
”Ekman Denmark”) (samlet ”parterne”), jf. konkurrencelovens § 12 b.
Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor
styrelsen ud over en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation
for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 6.
april 2022.
1.2

Parterne og deres aktiviteter

CM Biomass sælger premium og ikke-premium træpiller til
forsyningsselskaber og distributører1 i Danmark og andre lande i Europa.
CM Biomass producerer træpiller i USA2 og importerer træpiller til
Danmark fra producenter i Østeuropa og USA. CM Biomass sælger i
begrænset omfang andre biomasseprodukter – herunder træbriketter – til
kunder i Danmark. CM Biomass er underlagt fælleskontrol af selskaberne
CM Holding A/S (herefter ”CM Holding”) og United Shipping & Trading
Company (herefter ”USTC”).3
USTC har gennem datterselskaberne Rederiaktieselskabet Nyborg og SDK
Freja A/S (herefter ”SDK Freja”) bl.a. aktiviteter inden for spedition, fragt
og logistik. SDK Freja tilbyder endvidere stevedoring-, toldbehandlingsog charteringydelser samt speditionsydelser via vej- og søtransport.
Desuden driver SDK Freja en række havneterminaler i Danmark.4
CM Holding har gennem selskabet Copenhagen Merchants Group bl.a.
aktiviteter inden for mægling/brokerage, shipping og logistik. Desuden er
CM Holding ejer eller medejer af syv danske multi-bulk havneterminaler
1

Distributører er virksomheder, der sælger træpiller til slutkunder. Distributører kan også have salg til andre
distributører.
2
[xx].
3
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 20.
4
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 22 og punkt 23.
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samt en havneterminal i Sydsverige, en havneterminal i Letland og to
havneterminaler i Polen.5
Ekman Denmark sælger træpiller til små og store kunder i Danmark.
Ekman Denmark producerer træpiller i Vildbjerg ved Herning og
importerer premium træpiller og træbriketter fra flere udenlandske
producenter.6
Ekman Denmark er forud for transaktionen ejet 100 pct. af Ekman & Co
AB.7
1.3

Transaktionen

Den anmeldte fusion gennemføres ved at CM Biomass erhverver 100 pct.
af aktierne i Ekman Denmark og opnår enekontrol med Ekman Denmark.
Fusionen medfører et kontrolskifte og udgør en fusion, jf.
konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 2.
1.4

Jurisdiktion og anmeldelsespligt

De deltagende virksomheder er CM Biomass og Ekman Denmark. Ifølge
det oplyste havde CM Biomass (inklusive USTC og CM Holding) i 2020
en omsætning på [xx] kr. i Danmark. Ekman Denmark havde i 2020 en
omsætning på [xx] kr. i Danmark.
Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger
omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1, er der tale
om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol, jf.
konkurrencelovens kapitel 4.
1.5

Analysegrundlag

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forbindelse med vurderingen af
fusionen taget udgangspunkt i anmeldelsen, bilag til anmeldelsen,
supplerende oplysninger fra parterne og en undersøgelse blandt et udsnit
af parternes konkurrenter og kunder. Undersøgelsen blev sendt til 74
selskaber, hvoraf 74 pct. besvarede undersøgelsen.
Styrelsen har desuden offentliggjort modtagelsen af fusionsanmeldelsen på
styrelsens hjemmeside den 4. januar 2022 og opfordret interesserede til at
indsende bemærkninger til fusionen. Styrelsen modtog i den forbindelse
ingen bemærkninger.

5

Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 27 og punkt 28.
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 31 og punkt 32.
7
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 1.
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2. Vurdering
2.1

Afgrænsning af de relevante markeder

For at vurdere om en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt,
er det nødvendigt at afgrænse det eller de relevante markeder, som fusionen
berører.
Begge fusionsparter har aktiviteter inden for salg af træpiller i Danmark.
Derudover har CM Biomass et begrænset salg af andre biomasseprodukter, herunder solsikkepiller, peanutpiller og træbriketter i Danmark.
Ekman Denmark har også et begrænset salg af træbriketter i Danmark.
Endelig har CM Biomass gennem koncernforbundne selskaber aktiviteter
med speditions-, transport- og havneterminalydelser. Fusionen indebærer
dermed en vertikal forbindelse til salg af træpiller, idet forhandlere af
træpiller typisk anvender speditions- og transportselskaber samt
havneterminalydelser i forbindelse med import af træpiller til Danmark.
For så vidt angår salg af andre biomasseprodukter har CM Biomass et
begrænset salg af alternative biomasseprodukter, herunder eksempelvis
peanutpiller, solsikkepiller og træbriketter. Ekman Denmark har også salg
af træbriketter. Parterne har estimeret deres fælles markedsandel på et
marked for salg af træbriketter i Danmark i 2020 til knap [5-10] pct.8 Et
marked for salg af træbriketter er derfor ikke horisontalt berørt, og salg af
træbriketter vil ikke blive behandlet yderligere i denne afgørelse.
For så vidt angår speditionsydelser har parterne oplyst, at CM Biomass
tilbyder spedition via de koncernforbundne selskaber SDK Freja A/S og
Navi Merchants A/S9, jf. afsnit 1.2. Kommissionen har tidligere defineret
et marked for speditionsydelser som organisering af transport af varer på
vegne af deres kunder i henhold til deres ønsker og behov og overvejet at
segmentere markedet efter i) indenlandsk henholdsvis international
spedition, og ii) efter transportform (landtransport, lufttransport og
søtransport).10 Kommissionen har desuden overvejet, om segmentet for
landtransport skulle undersegmenteres i jernbanetransport og vejtransport.
For sidstnævnte har Kommissionen overvejet en yderligere segmentering i
”less than truck load or groupage (LTL)”, ”semi-truck load or part load
(STL)” og ”full truck load (FTL)”.11

8

Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 85.
Navi Merchants A/S er et datterselskab til Copenhagen Merchants Group, jf. fusionsanmeldelsen, punkt 192.
10
Jf. Kommissionens afgørelse af 22, oktober 2018, COMP/M.9016 – CMA CGM/Container Finance, punkt 59-62
og Kommissionens afgørelse af 26. juni 2004, COMP/M.9319 – DP World/P&O Group, punkt 32-35.
11
Jf. Kommissionens afgørelse af 30. september 1999, IV/M.1649 -GEFCO/KN ELAN, punkt 12.
9
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Idet stort set ingen træpiller transporteres med lufttransport og jernbane til
Danmark,12 vil speditionsydelser relateret hertil ikke blive behandlet
yderligere.
For så vidt angår internationale speditionsydelser med skib havde CM
Biomass via koncernforbundne selskaber, ifølge parterne, i 2020
markedsandele på under [0-5] pct. på markeder for speditionsydelser med
skib fra henholdsvis udenlandske havne til danske havne og fra danske
havne til udenlandske havne.13
For så vidt angår indenlandske speditionsydelser med lastbil havde CM
Biomass via det koncernforbundne selskab SDK Freja, ifølge parterne, en
markedsandel på under [0-5] pct. i 2020.14
For så vidt angår internationale speditionsydelser med lastbil havde CM
Biomass via det koncernforbundne selskab SDK Freja, ifølge parterne,
markedsandele på maksimalt [30-40] pct. og [5-10] pct. på de snævrest
mulige markeder afgrænset som ruter fra henholdsvis Sverige til Danmark
og Tyskland til Danmark i 2020, der bl.a. kan være relevante for import af
træpiller til Danmark, og markedsandele på maksimalt [20-30] pct. og [510] pct. på de snævrest mulige markeder afgrænset som ruter fra
henholdsvis Danmark til Sverige og Danmark til Tyskland i 2020. Parterne
anfører, at de opgjorte markedsandele er signifikant overestimerede og
skønner selv, at SDK Frejas markedsandel ikke overstiger [10-20] pct. på
nogen af de oplyste ruter.15
For så vidt angår en eventuel yderligere segmentering af vejtransport, jf.
ovenfor, oplyser parterne, at træpiller, der transporteres med lastbil, typisk
transporteres med ”full truck loads” i standard trailere med gardin.16
Parterne estimerer, at SDK Freja på dette segment ikke har markedsandele,
der overstiger [10-20] pct. på de nævnte ruter, og skønner selv, at SDK
Frejas markedsandel ikke overstiger [10-20] pct. på de nævnte ruter. 17
Styrelsen bemærker i relation til et muligt marked for internationale
speditionsydelser eventuelt segmenteret yderligere efter rute (DanmarkSverige, Sverige-Danmark samt Danmark-Tyskland og TysklandDanmark, jf. ovenfor) og eventuelt segmenteret i et marked for full-load,
at transport af træpiller udgør en begrænset del af den samlede mængde
gods, der transporteres mellem Sverige og Danmark og Tyskland og
12

Jf. fusionsanmeldelsen, fodnote 34.
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 125.
14
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 121.
15
Parterne oplyser endvidere, at de skønner, at ingen aktører på de givne ruter har markedsandele der overstiger [10-20] pct. for speditionsydelser med lastbil.
16
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 119.
17
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 121 og 122.
13

4

Danmark, og at alene en begrænset del af den samlede mængde træpiller,
der importeres til Danmark sker med lastbil.18 Fusionsparterne vil alene af
disse årsager ikke være i stand til at afskærme kunder, konkurrenter eller
input som følge af fusionen – selv på snævre markeder specifikt for
speditionsydelser med lastbil mellem Sverige og Danmark henholdsvis
mellem Tyskland og Danmark.
Styrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at fusionen ikke vil give
anledning til vertikale virkninger for så vidt angår speditionsydelser uanset
den endelige markedsafgrænsning. Speditionsydelser vil derfor ikke blive
behandlet yderligere i denne afgørelse.
For så vidt angår transportydelser har CM Biomass via CM Holding meget
begrænsede aktiviteter omfattende 11 lejede skibe, som foruden træpiller
også transporterer andre produkter.19
Som følge af CM Holdings begrænsede aktiviteter inden for skibstransport,
er det styrelsens vurdering, at CM Holdings markedsandel er lav uanset
den endelig afgrænsning af markedet for transportydelser med skib.
Styrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at fusionen ikke vil give
anledning til vertikale virkninger for så vidt angår transportydelser via skib
– uanset den endelige markedsafgrænsning. Salg af transportydelser via
skib vil derfor ikke blive behandlet yderligere i denne afgørelse.
For så vidt angår havneterminalsydelser (godshåndtering og lager) har CM
Biomass via koncernforbundne selskaber aktiviteter med godshåndtering
og lager relateret til agribulk og træpiller.
Ifølge parterne kan terminaler på minimum 19 danske havne20 håndtere
agribulk/træpiller.
Parterne estimerer, at CM Biomass’ koncernforbundne selskaber havde en
markedsandel på [20-30] pct. på et marked for havneterminalsydelser
relateret til håndtering af agribulk, herunder træpiller, i Danmark i 2020.21
18

Parterne estimerer, at under [xx] pct. af den samlede import af træpiller til Danmark sker med lastbil.
De 11 skibe transporterede i alt [xx] tons agribulk og biomasse til danske havne fra udenlandske havne og
[xx] tons agribulk og biomasse fra danske havne til udenlandske havne, jf. fusionsanmeldelsen punkt 131 og
132. Styrelsen bemærker, at selv hvis de [xx] tons agribulk og biomasse transporteret til Danmark udelukkende bestod af træpiller, ville den importerede mængde alene udgøre omkring [xx] pct. af den samlede importerede mængde træpiller med skib. Agribulk og biomasse omfatter foruden træpiller også korn og foderstoffer samt træbriketter, solsikkepiller mv.
20
Der er tale om havnene i følgende byer: 1) Aabenraa, 2) Aarhus, 3) Aalborg, 4) Grenaa, 5) Fredericia, 6) Randers, 7) Kalundborg, 8) Køge, 9) Horsens, 10) Frederikshavn, 11) Skive, 12) Nykøbing Mors, 13) Hvide
Sande, 14) Ringkøbing, 15) Kolding, 16) Korsør, 17) Næstved, 18) Hundested, 19) Svendborg med flere. CM
Biomass har gennem koncernforbundne selskaber kontrol [xx] over terminaler ved de otte førstnævnte
havne.
21
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 142.
19
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Selvom hovedparten af de importerede træpiller kommer til Danmark med
skib, bemærkes det, at en del (estimeret til [xx] pct. af den samlede
importerede træpillemængde22) importeres via lastbil, mens også en
mindre mængde træpiller (4 pct. af den samlede forsyning) er produceret i
Danmark.23
Styrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at fusionen ikke vil give
anledning til vertikale virkninger i form af afskærmning af
havneterminalsydelser uanset den endelige markedsafgrænsning.
Havneterminalsydelser vil derfor ikke blive behandlet yderligere i denne
afgørelse.
2.1.1

De relevante produktmarkeder

2.1.1.1 Salg af træpiller

Kommissionen har i tidligere sager afgrænset markeder for salg af
træpiller, dog uden at tage stilling til den endelige markedsafgrænsning.24
I DCC/DLG Danish Energy Business overvejede Kommissionen at
segmentere det relevante produktmarked for salg af træpiller i Danmark ud
fra i) kundetypen/salgskanal (store, mellemstore eller små kunder), ii)
typen af træpiller (premium/ikke-premium træpiller), og iii) størrelsen på
kundernes træpilleovne (med kapacitet på henholdsvis under 25 KW,
mellem 25 KW og 2 MW, og over 2 MW). Kommissionen vurderede, at
den relevante afgrænsning skulle tage udgangspunkt i typen af træpiller
samt størrelsen på kundernes træpilleovne.25 I Agroenergi/Neova
Pellets/JV overvejede Kommissionen endvidere at segmentere markedet
for salg af træpiller efter kundetype/salgskanaler i følgende segmenter, i)
detailsalg direkte til små slutbrugere, ii) ikke-detailsalg inklusiv
distributører og mellemstore og store slutkunder, og iii) fragt- eller
engrossegment for ekstra store industrikunder.26 Kommissionens
markedsundersøgelse viste, at markedet for salg af træpriller segmentering
efter salgskanaler ikke nødvendigvis var hensigtsmæssig. Kommissionen
lod i begge fusionssager den endelige afgrænsning stå åben.27

22

Jf. fusionsanmeldelsen, fodnote 35.
4 pct. af den samlede forsyning af træpiller estimeres at være produceret i Danmark, jf. Energistyrelsens rapport ”Det danske træpillemarked 2020” side 11.
24
Jf. Kommissionens afgørelse af 15. maj 2004 COMP/M.7185 – Agroenergi/Neova Pellets/JV, punkt 22 og jf.
Kommissionens afgørelse af 23. juni 2015, COMP/M.7616 – DCC/DLG Danish Energy Business, punkt 20-24.
25
Jf. Kommissionens afgørelse af 23. juni 2015, COMP/M.7616 – DCC/DLG Danish Energy Business, punkt 21.
26
Jf. Kommissionens afgørelse af 15. maj 2004 COMP/M.7185 – Agroenergi/Neova Pellets/JV, punkt 30-31.
27
Jf. Kommissionens afgørelse af 23. juni 2015, COMP/M.7616 – DCC/DLG Danish Energy Business, punkt 24 og
jf. Kommissionens afgørelse af 15. maj 2004 COMP/M.7185 – Agroenergi/Neova Pellets/JV, punkt 29 og 36.
23
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Parterne anfører, at der kan afgrænses et overordnet marked for salg af
træpiller, som eventuelt kan segmenteres på baggrund af typen/kvaliteten
af træpillerne til henholdsvis et segment for salg af premium- og et segment
for salg af ikke-premium træpiller. Parterne anfører videre, at det kan være
relevant at betragte et marked for salg af træpiller til distributører, der
videresælger træpillerne til slutbrugere. Endelig anfører parterne, at det
ikke er relevant at segmentere markedet efter størrelsen på kundernes
træpilleovne.28
Styrelsen vurderer, at den endelige afgrænsning af produktmarkedet
vedrørende salg af træpiller i denne sag kan stå åben, da fusionen ikke vil
hæmme den effektive konkurrence, uanset om der tages udgangspunkt i et
overordet produktmarked for salg af træpiller eller om markedet
segmenteres efter: i) kundetypen/salgskanal (store, mellemstore eller små
kunder), ii) typen af træpiller (premium henholdsvis ikke-premium), iii)
størrelsen på kundernes træpilleovne (under 25 KW, mellem 25 KW og 2
MW, og over 2 MW) og iv) uanset om markedet segmenteres i engrossalg
(salg til distributører) henholdsvis detailsalg (salg til slutbrugere).29
Hvorvidt fusionen indebærer, at de mulige segmenteringer leder til
horisontalt berørte markeder, vil blive behandlet i afsnit 2.2.2.
2.1.2

De relevante geografiske markeder

2.1.2.1 Salg af træpiller

Kommissionen har tidligere afgrænset det geografiske marked for salg af
træpiller som mindst nationalt, og sandsynligvis bredere. 30 I
Agroenergi/Neova Pellets/JV lagde Kommissionen blandt andet vægt på,
at prisen samt kvaliteten på træpiller er homogen, samt at størstedelen af
træpillekunderne i Kommissionens markedsundersøgelse ville importere
træpiller fra andre lande som modsvar på en prisstigning på træpiller på det
nationale marked. Kommission lod den endelige markedsafgrænsning stå
åben, da det ikke var nødvendigt at tage endelig stilling hertil i den
konkrete sag.31
Parterne anfører i anmeldelsen, at det relevante geografiske marked mindst
er nationalt og sandsynligvis bredere, da mere end 95 pct. af alle træpiller
solgt i Danmark stammer fra import.32
28

Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 106 og punkt 107.
Jf. afsnit 2.2.4 om ensidige virkninger.
30
Jf. Kommissionens afgørelse af 15. maj 2014, COMP/M.7185 – Agroenergi/Neova Pellets/JV punkt 42 og jf.
Kommissionens afgørelse af 23. juni 2015, COMP/M.7616 – DCC/DLG Danish Energy Business, punkt 23.
31
Jf. Kommissionens afgørelse af 15. maj 2014, COMP/M.7185 – Agroenergi/Neova Pellets/JV punkt 37-42. Fusionen vedrørte det svenske marked for salg af træpiller, hvorfor Kommissionens markedsundersøgelse skal
ses i lyset af, at den tager udgangspunkt i netop det svenske marked.
32
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 108.
29
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Styrelsen bemærker, at det geografiske marked for detailsalg af træpiller
til i hvert fald små kunder og kunder med træpilleovne på under 25 KW
sandsynligvis ikke er bredere end nationalt, bl.a. fordi kunderne køber
træpiller af danske distributører. Det er dog til brug for denne sag ikke
nødvendigt at afgrænse det geografiske marked for detailsalg af træpiller
til små kunder og kunder med træpilleovne på under 25 KW, da CM
Biomass ikke har salg af træpiller til dette segment.33
For så vidt angår detailsalg af træpiller til kunder med træpilleovne over
25 KW og engrossalg af træpiller til distributører bemærker styrelsen, at
markedet sandsynligvis er nationalt eller bredere. Eksempelvis svarede
[xx], at de ville købe premium træpiller fra udenlandske producenter, hvis
det ikke længere var muligt at købe premium træpiller fra CM Biomass.
For Ekman Denmarks kunder svarede 11 ud af 37, at de ville købe premium
træpiller fra udenlandske forhandlere. Dertil kommer, at større
kraftvarmeværker i en vis udstrækning selv importerer træpiller,34 og at et
ikke uvæsentligt antal tyske distributører nær den dansk-tyske grænse
sælger træpiller til kunder i Danmark.35
Afgrænsningen af det geografiske marked for salg af træpiller kan dog til
brug for denne sag stå åbent, da fusionen uanset den endelige
markedsafgrænsning ikke vil hæmme den effektive konkurrence
betydeligt. Styrelsen vil til brug for vurderingen af fusionens
konkurrencemæssige virkninger tage udgangspunkt i markeder afgrænset
til Danmark, hvor betydningen af import inddrages i vurderingen.
2.2
2.2.2

Vurdering af fusionens konkurrencemæssige virkninger
Horisontalt berørte markeder

Hvorvidt et marked er horisontalt berørt afhænger af, om to eller flere af
fusionsparterne er aktive på det samme relevante marked, og at fusionen
medfører, at de tilsammen får en markedsandel på 15 pct. eller derover.36
I det følgende præsenteres de horisontalt berørte markeder ud fra de
segmenteringer af markedet, der er overvejet, jf. ovenfor.
Et overordnet marked for salg af træpiller i Danmark
På et overordnet marked for salg af træpiller i Danmark havde parterne
tilsammen en markedsandel på [20-30] pct. i 2020. Dette marked er derfor
horisontalt berørt.

33

Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 107.
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 166.
35
I Energistyrelsens rapport ”Det danske træpillemarked 2020” fremgår det af side 8, at minimum 18 tyske
selskaber har grænsesalg af træpiller til danske kunder.
36
Jf. Bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner, bilag 1 punkt 7a.
34
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Segmentering på baggrund af træpilleovnenes størrelse
Idet CM Biomass ikke er aktiv med salg til segmentet ”under 25 KW”, jf.
afsnit 2.1.2.1, og idet parternes markedsandel for salg til segmentet
”mellem 25 KW og 2MW” i Danmark udgør [5-10] pct.37, vil disse to
segmenter ikke give anledning til horisontalt berørte markeder.
I forhold til et segment for salg af træpiller til kunder med træpilleovne
over 2 MW i Danmark havde parterne i 2020 en samlet markedsandel på
[10-20] pct.38 Dette marked er derfor i princippet horisontalt berørt, men
da Ekman Denmark alene har [xx] af premium træpiller til dette segment
og en markedsandel på [0-5] pct.,39 vurderer styrelsen, at fusionen ikke vil
hæmme konkurrencen betydeligt i form af ensidige virkninger på dette
mulige markedssegment. Styrelsen vil derfor ikke foretage yderligere
undersøgelser af fusionens effekt på dette marked.
Segmentering på baggrund af kundetypen
Idet CM Biomass ikke har detailsalg direkte til små slutbrugere, og idet
Ekman Denmark ikke har salg til et fragt- eller engrossegment for ekstra
store industrikunder, vil disse segmenter ikke blive behandlet yderligere.
For så vidt angår parternes salg til segmentet ”ikke-detailsalg inklusiv
distributører og mellemstore og store slutkunder”, vil fusionen indebære at
markedet er horisontalt berørt. Styrelsen har dog valgt at undersøge
fusionens effekt på en endnu snævrere marked for ”salg af premium
træpiller til distributører”, jf. nedenfor. Segmentet ”ikke-detailsalg inklusiv
distributører og mellemstore og store slutkunder” vil derfor ikke blive
behandlet yderligere.
Segmentering efter træpilletypen
Idet Ekman Denmark ikke har salg af ikke-premium træpiller,40 er et
eventuelt marked for salg af ikke-premium træpiller i Danmark ikke
horisontalt berørt.
For så vidt angår salg af premium træpiller har både CM Biomass og
Ekman Denmark salg i Danmark. Premium træpiller sælges i detailledet til
primært små og mellemstore kunder (fx landmænd, private husstande,
offentlige institutioner og industrielle virksomheder).41 CM Biomass har
oplyst, at de ikke har direkte salg af premium træpiller til disse kundetyper.
Ekman Denmark har detailsalg af premium træpiller til små og

37

Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 171.
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 171.
39
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 171.
40
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 151.
41
Jf. fusionsanmeldelsen, fodnote 64.
38
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mellemstore kunder samt [xx] af premium træpiller til store kunder42 og
engrossalg til distributører i Danmark. Fusionen indebærer således kun
overlap på et marked for engrossalg af premium træpiller til distributører i
Danmark.
På et marked for engrossalg af premium træpiller til distributører i
Danmark havde parterne tilsammen en markedsandel på [30-40] pct. i
2020. Dette marked er dermed horisontalt berørt.
Styrelsen vil derfor undersøge fusionens virkninger på et overordnet
marked for salg af træpiller i Danmark og på et marked for salg af premium
træpiller til distributører i Danmark.
2.2.3

Salg af træpiller i Danmark

På et samlet marked for salg af træpiller i Danmark havde CM Biomass og
Ekman Denmark markedsandele på henholdsvis [10-20] pct. og [5-10] pct.
i 2020. Efter fusionen vil den fusionerede virksomhed have en samlet
markedsandel på [20-30] pct., jf. tabel 1.
Tabel 1: Salg af træpiller i Danmark i 202043
Selskab
CM Biomass
Ekman Denmark
Parterne samlet
Granuul (Latgran)
Enviva
Warmeston
Scandbio Denmark, filial af Scandbio AB,
Sverige
Øvrige*

Markedsandel (pct.)
[10-20]
[5-10]
[20-30]
[20-30]
[10-20]
[5-10]
[5-10]
[20-30]

HHI før

[1.000-1.500]

HHI efter

[1.500-2.000]

Ændring i HHI

[<250]

42

Ekman Denmark havde i 2020 og 2021 [xx] af premium træpiller i segmentet ”kunder med træpilleovne over
2 MW”, hvorfor et segment for salg af træpiller til ”kunder med træpilleovne over 2 MW” i princippet er horisontalt berørt, idet CM Biomass har et større salg af træpiller til dette segment. Styrelsen vurderer dog, at
fusionen ikke vil hæmme konkurrencen betydeligt i form af ensidige virkninger i dette segment, hvorfor styrelsen ikke vil foretage yderligere undersøgelser af fusionens effekt i dette segment, jf. afsnit 2.2.4 om ensidige virkninger.
43
Styrelsen har anvendt tal for 2021, hvor det har været muligt at indhente. Tallene i tabel 1 er dog baseret på
tal fra 2020.
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Selskab

Markedsandel (pct.)

* Øvrige omfatter bl.a. Verdo Trading A/S, Dansk Træemballage A/S,
Hjaltelin ApS, Södra Wood Danmark A/S.
Note: Markedsandelene er beregnet på baggrund af volumen.
Kilde: Bilag 8 til fusionsanmeldelsen.

Efter fusionen stiger HHI til et niveau på [1.500-2.000] med en ændring på
[<250]. HHI og ændringen i HHI er dermed inden for de af Kommissionen
fastsatte grænser for, hvornår det er usandsynligt, at der kan påvises
horisontale konkurrencemæssige problemer.44
Styrelsen bemærker, at CM Biomass [xx] aktør på markedet.
Idet ændringen i HHI ligger inden for Kommissionens fastsatte grænser
for, hvornår det er usandsynligt, at der kan påvises horisontale
konkurrencemæssige problemer, og idet markedet er kendetegnet ved et
ikke uvæsentligt antal aktører, er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke
vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt på et marked for salg af
træpiller i Danmark.
Styrelsen bemærker, at overlappet på et overordnet marked for salg af
træpiller i Danmark i sagens natur kun vedrører et segment for salg af
premium træpiller til distributører,45 som vurderes nærmere i næste afsnit.
2.2.4

Salg af premium træpiller til distributører i Danmark

Distributører omfatter selskaber, der sælger premium træpiller til
slutbrugere. Distributører omfatter eksempelvis byggemarkeder og
grovvareselskaber, men også producenter af træpiller, der har direkte salg
til slutbrugere. Forretningsmodellerne spænder bredt. Der findes
distributører med egen produktion, distributører der importerer fra
udenlandske forhandlere og distributører, som køber træpillerne af andre
danske distributører med henblik på videresalg. Der findes også selskaber,
der passer på flere eller alle tre beskrivelser (fx producerer og importerer
Ekman Denmark træpiller, men køber også træpiller fra andre danske
distributører). Særligt mellemstore og store distributører importerer
træpiller.

44

Jf. Kommissionens retningslinjer for horisontale fusioner, punkt 19, hvoraf det fremgår at det er usandsynligt, at en fusion vil medføre konkurrencemæssige problemer, såfremt HHI efter fusionen er under 1.000. Af
punkt 20 fremgår endvidere, at det også anses for usandsynligt, at en fusion vil medføre horisontale konkurrencemæssige problemer såfremt HHI efter fusionen er mellem 1.000 og 2.000 og delta er under 250, eller
såfremt HHI efter fusionen er over 2.000, men delta er under 150, medmindre der foreligger særlige omstændigheder.
45
For så vidt angår øvrige mulige segmenteringer af markedet bemærker styrelsen, at parterne enten ikke har
overlappende aktiviteter på de relevante segmenter eller alene har et begrænset overlap i de relevante segmenter, jf. afsnit 2.2.2.
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På et marked for salg af premium træpiller til distributører i Danmark
havde CM Biomass og Ekman Denmark markedsandele på henholdsvis
[10-20] pct. og [10-20] pct. i 2021. Efter fusionen vil den fusionerede
virksomhed have en samlet markedsandel på [30-40] pct., jf. tabel 2.
Tabel 2: Salg af premium træpiller til distributører i Danmark i 2021
Selskab
CM Biomass
Ekman Denmark
Parterne samlet
Verdo Trading A/S
Södra Wood Danmark A/S
Dansk Træemballage A/S
Hjaltelin ApS
Scandbio Denmark, filial af Scandbio AB,
Sverige
DV Energy A/S
Distributørers egen import/produktion uden
om danske importører/grossister

Markedsandel (pct.)
[10-20]
[10-20]
[30-40]
[10-20]
[10-20]
[5-10]
[5-10]
[0-5]
[0-5]
[10-20]

HHI før

[1.000-1.500]

HHI efter

[1.500-2.000]

Ændring i HHI

[≥250]

Note 1: Markedsandelene er beregnet på baggrund af volumen.
Note 2: Totalmarkedet er opgjort på baggrund af parternes oplysninger om
deres eget salg til distributører og små og mellemstore slutkunder samt på
baggrund af parternes konkurrenters salg til distributører og små og
mellemstore slutkunder angivet i styrelsens markedsundersøgelse. Posten
”Distributørernes
egen
import/produktion
uden
om
danske
importører/grossister” angiver distributørernes samlede salg til små og
mellemstore kunder, hvor distributørerne enten selv har produceret træpillerne
eller importeret træpillerne direkte fra udenlandske forhandlere. Langt
størstedelen i denne kategori vurderes at være produceret i udlandet, da 96 pct.
af dem samlede forsyning af træpiller i Danmark i 2020 var produceret i
udlandet, jf. Energistyrelsens ”Det danske Træpillemarked 2020”. Eventuelt
videresalg distributørerne imellem indgår ikke i opgørelsen.
Note 3: I beregningen af niveauerne for HHI er ”Distributørers egen
import/produktion uden om danske importører/grossister” fordelt ligeligt på
12 aktører, som styrelsen har identificeret som forhandlere af premium
træpiller til distributører i Danmark.
Kilde: Markedsandelene er beregnet på baggrund af oplysninger om parternes
salg (oplyst i fusionsanmeldelsen) og parternes konkurrenters salg (oplyst i
styrelsens markedsundersøgelse).
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Efter fusionen stiger HHI til et niveau på [1.500-2.000] med en ændring på
[≥250]. HHI og ændringen i HHI ligger dermed over de af Kommissionen
fastsatte grænser for, hvornår det er usandsynligt, at der kan påvises
horisontale konkurrencemæssige problemer.
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i forlængelse heraf foretaget en
nærmere vurdering af risikoen for ensidige virkninger på et marked for salg
af premium træpiller til distributører i Danmark.
Ensidige virkninger
Inden fusionen er CM Biomass [xx] med en markedsandel på [10-20] pct.
Efter fusionen opnår den fusionerede virksomhed en markedsandel på [3040] pct., og den fusionerede enhed vil derfor opnå en betydelig position på
markedet. Herefter følger Verdo Trading A/S (herefter ”Verdo”) med en
markedsandel på [10-20] pct. og Södra Wood Danmark A/S (herefter
”Södra”) med en markedsandel på [10-20] pct. samt flere selskaber med
markedsandele på [xx] pct. jf. tabel 2. Endelig udgør import/produktion
uden om danske importører/grossister, hvor salget sker direkte til små og
mellemstore kunder, [10-20] pct. af markedet. Styrelsen vil i det følgende
præsentere og analysere parternes aktiviteter og markedets karakteristika
af betydning for vurderingen af fusionens virkninger.
Parterne er ikke nære konkurrenter og er underlagt konkurrencepres fra
andre forhandlere
Parterne har oplyst, at CM Biomass primært sælger premium træpiller til
[xx], hvilket understøttes af, at CM Biomass’ fem største kunder står for
ca. [xx] pct. af CM Biomass’ salg af premium træpiller til distributører.
Parterne har endvidere oplyst, at Ekman Denmarks fem største kunder står
for ca. [40-50] pct. af Ekman Denmarks salg af premium træpiller. Ekman
Denmark sælger [xx].46
CM Biomass sælger dermed primært til [xx] distributører,47 mens Ekman
Denmark sælger [xx], herunder [xx]. Styrelsen har identificeret, at [xx]
distributører har købt premium træpiller hos både Ekman Denmark og CM
Biomass i 2020 eller 2021. Derudover er der [xx], der er blandt de fem
største kunder hos både CM Biomass og Ekman Denmark, som står for
henholdsvis [xx] pct. og [xx] pct. af CM Biomass’ og Ekman Denmarks
salg af premium træpiller til distributører. Fusionsparterne har dermed kun
i begrænset omfang de samme kunder, hvilket kan indikere, at parterne
ikke er nære konkurrenter.48

46

Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 157.
Eksempelvis [xx], som tilsammen udgør mere end [xx] pct. af CM Biomass salg af premium træpiller til distributører i Danmark.
48
Styrelsen har indentificeret, at blot fire distributører har købt premium træpiller hos Ekman Denmark og CM
Biomass i 2020 eller 2021.
47
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At der eksisterer et begrænset konkurrencepres mellem fusionsparterne
understreges i styrelsens markedsundersøgelser, hvor blot [xx]
respondenter har svaret, at de vil købe premium træpiller fra CM Biomass,
hvis det ikke længere var muligt at købe premium træpiller af Ekman
Denmark, mens [xx] respondenter har svaret, at de vil købe træpiller fra
Ekman Denmark, hvis det ikke var muligt at købe træpiller fra CM
Biomass. Fra kundernes perspektiv er parterne dermed ikke så nære
konkurrenter, som deres markedsandele ellers kunne give indtryk af.
Herudover vurderer styrelsen, at parternes konkurrenter, lægger et ikkeuvæsentligt konkurrencepres på begge fusionsparter. Eksempelvis er fire
af parternes konkurrenter oftere nævnt end CM Biomass, som muligt
alternativ, hvis det ikke længere var muligt at købe premium træpiller fra
Ekman Denmark i styrelsens markedsundersøgelse.49 Fire selskaber er
ligeledes nævnt som mulige alternativer, hvis det ikke længere var muligt
at købe premium træpiller fra CM Biomass.50
Desuden vurderer styrelsen, at udenlandske producenter og forhandlere
ligeledes lægger et ikke-uvæsentligt konkurrencepres på parterne.
For det første bemærkes det, at omkring [10-20] pct. af markedet består af
træpiller, som distributørerne bl.a. selv har importeret, jf. tabel 2. Dertil
kommer, at 17 ud af 52 distributører i styrelsens undersøgelse har angivet,
at de selv importerer træpiller.
For det andet har 11 ud af 37 distributører i undersøgelsen angivet, at de
ville øge importen af premium træpiller fra ikke-koncernforbundne
udenlandske forhandlere/producenter, hvis det ikke længere var muligt at
købe premium træpiller fra Ekman Denmark, [xx].51, 52
På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionsparterne
i høj grad fokuserer på forskellige kundetyper, hvilket kommer til udtryk
ved, at parterne ikke er nære konkurrenter, og at de er underlagt et
væsentligt konkurrencepres fra markedets øvrige aktører og udenlandske
forhandlere.

49

De fire selskaber er: Verdo [xx], Scandbio [xx], Hjaltelin [xx] og DLA/Danish Agro [xx]. Respondenterne har
haft mulighed for at nævne mere end et selskab. 37 selskaber har svaret på spørgsmålet vedrørende alternativer til Ekman Denmark.
50
De fire selskaber er: Verdo [xx], Hjaltelin [xx], Danish Agro [xx] og KV Energi [xx]. [xx] selskaber har svaret
på spørgsmålet vedrørende alternativer til CM Biomass. Respondenterne har haft mulighed for at nævne
mere end et selskab.
51
Respondenterne har haft mulighed for at sætte kryds ud fra flere svarmuligheder ved spørgsmålet.
52
Svarene viser også, at der er relativt stor forskel mellem CM Biomass’ kunder og Ekman Denmarks kunder i
forhold til villigheden til at importere selv, da en væsentligt større andel af CM Biomass’ kunder end Ekman
Denmarks kunder har svaret, at de ville øge importen af premium træpiller, hvis det ikke længere var muligt
at købe premium træpiller fra CM Biomas henholdsvis Ekman Denmark. Dette understøtter, at parterne typisk ikke har fokus rettet mod de samme kundetyper.
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Kunderne har generelt gode muligheder for at skifte leverandør
Indledningsvist bemærkes det, at distributørerne i styrelsens
markedsundersøgelse generelt har nævnt alle selskaber nævnt i tabel 2,
som alternativer til Ekman Denmark eller CM Biomass, hvilket kan
indikere, at de enkelte forhandleres premium træpiller generelt er
substituerbare med hinanden.
At de enkelte forhandleres træpilleprodukter er substituerbare med andre
træpiller på markedet understøttes af, at 29 ud af 35 selskaber har svaret,
at det er deres opfattelse, at det er muligt at købe premium træpiller med
tilsvarende produktegenskaber og services relateret til handel med træpiller
(som ydet af Ekman Denmark) fra andre virksomheder i Danmark. 53 Hele
seks selskaber er nævnt oftere end CM Biomass, som selskaber, der kan
tilbyde premium træpiller med samme produktegenskaber og services
relateret til handel med træpiller som Ekman Denmark.54
For CM Biomass har [xx] selskaber angivet, at det er deres opfattelse, at
det er muligt at købe premium træpiller med tilsvarende
produktegenskaber og services relateret til handel med træpiller (som ydet
af CM Biomass) fra andre virksomheder i Danmark.55, 56
Foruden danske forhandlere med salg til distributører, har distributørerne
mulighed for at købe premium træpiller direkte fra udenlandske
forhandlere og producenter.
Selvom der i vurderingen af denne fusion tages udgangspunkt i et nationalt
marked, understreges det, at [10-20] pct. af salget estimeres at være direkte
importeret eller produceret af distributørerne selv.57
Dertil kommer, at en stor del af distributørerne har mulighed for at øge
importen af premium træpiller fra udenlandske producenter og forhandlere,
jf. afsnittet umiddelbart herover, hvor det fremgår, at en væsentlig del af
respondenterne vil øge importen fra ikke-koncernforbundne udenlandske
producenter, hvis det ikke længere var muligt at købe træpiller fra parterne.
Derudover er træpiller et relativt ensartet produkt, herunder på tværs af
forskellige geografiske områder, hvilket som udgangspunkt giver
53

Fem distributører har svaret ”ved ikke”, mens ét selskab har svaret ”nej”.
Styrelsen bemærker for god ordens skyld, at nogle af de nævnte selskaber i undersøgelsen køber træpiller af
CM Biomass eller Ekman Denmark, mens andre af de nævnte selskaber enten har egenproduktion eller importerer træpiller selv.
55
To distributører har svaret ”nej”.
56
Styrelsen bemærker for god ordens skyld, at nogle af de nævnte selskaber i undersøgelsen køber træpiller af
CM Biomass eller Ekman Denmark, mens andre af de nævnte selskaber enten har egenproduktion eller importerer træpiller selv.
57
17 respondenter angiver i styrelsens markedsundersøgelse, at de importerer premium træpiller fra ikkekoncernforbundne udenlandske selskaber.
54
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kunderne gode muligheder for at sammenholde forskellige konkurrenters
produkter og priser.58 I den sammenhæng bemærkes det, at varigheden på
leveringsaftalerne indgået mellem parterne og deres kunder generelt [xx].59
Styrelsen vurderer derfor, at distributørerne generelt ikke er bundet af
lange kontrakter, som ville kunne begrænse et eventuelt leverandørskifte.
Endelig er der eksempler på selskaber med produktion og salg i udlandet,
som også er aktive på markedet for salg af premium træpiller til
distributører i Danmark (Eksempelvis Södra og Scandbio). Disse selskaber
vil sandsynligvis relativt let være i stand til at omdirigere træpiller til det
danske marked fra andre nationale markeder, hvilket kan bidrage til at
disciplinere forhandlere med salg af premium træpiller til distributører i
Danmark til ikke at hæve priserne m.v.
Det er på baggrund af ovenstående styrelsens vurdering, at kunderne
generelt har gode muligheder for at skifte, idet kunderne typisk ikke er
bundet af længere leveringsaftaler og dermed generelt har gode muligheder
for at skifte mellem båden danske og udenlandske forhandlere. Endelig
vurderer styrelsen, at det er sandsynligt at producenter i udlandet relativt
let vil være i stand til at omdirigere træpiller til det danske marked fra andre
nationale markeder, hvilket kan bidrage til at disciplinere forhandlere med
salg af premium træpiller til distributører i Danmark.
Kritiske bemærkninger i markedsundersøgelsen
En række respondenter har i undersøgelsen givet udtryk for, at den
verserende krig i Ukraine og sanktioner mod Rusland har gjort det
vanskeligere at importere den ønskede mængde træpiller til Danmark.
Sanktionerne har bl.a. gjort det vanskeligt at købe træpiller produceret i
Rusland, og stigende priser på kul og naturgas har bidraget til en øget
efterspørgsel efter træpiller, som følge af kundernes substitution mod
alternative energikilder. Styrelsen bemærker i den sammenhæng, at
eventuelle prisstigninger, som følge af krigen i Ukraine og sanktioner mod
Rusland, ikke er relateret til fusionen, men at fusionens potentielle
virkninger skal vurderes i lyset af markedsforholdene.
26 pct. af respondenterne har i markedsundersøgelsen angivet, at de
forventer, at fusionen vil få prisniveauet til at stige som følge af fusionen.
Blandt de respondenter, der har uddybet deres svar, har de fleste angivet,
at konkurrencen vil blive mindre som følge af, at der forsvinder en
konkurrent fra markedet.

58

Dette understøttes af markedsundersøgelsen, hvor 29 ud af 35 selskaber har svaret, at det er muligt at købe
premium træpiller med tilsvarende produktegenskaber og services relateret til handel med træpiller, som
ydet af Ekman Denmark, fra andre virksomheder i Danmark.
59
Jf. fusionsanmeldelsen, punkt 213.
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Det er styrelsens vurdering, at CM Biomass ikke vil opnå en position på
markedet, som kan gøre dem i stand til ensidigt at hæve priserne, som følge
af fusionen. Det skyldes, jf. ovenfor, bl.a., at parterne ikke er nære
konkurrenter, at de er underlagt et væsentligt konkurrencepres fra
konkurrenter i Danmark, og at udenlandske forhandlere vurderes at lægge
et ikke-uvæsentligt konkurrencepres på parterne.
Én respondent har angivet, at CM Biomass med fusionen vil opnå næsten
et monopol på opsækning af træpiller, hvilket bl.a. er et nødvendigt input,
når træpillerne skal kunne afsættes til fx privatkunder og andre slutbrugere
med tilsvarende behov.
Hertil bemærker styrelsen, at parterne har oplyst, at der findes flere aktører,
der tilbyder opsækning af træpiller, som ikke er koncernforbundet med CM
Biomass eller Ekman Denmark,60 og at 12 andre selskaber, efter parternes
oplysninger, har opsækningskapaciteter.61 I styrelsens undersøgelse har 10
selskaber angivet, at de selv har mulighed for at pakke premium træpiller i
sække. Styrelsen vurderer derfor, at parterne efter fusionen ikke vil kunne
udnytte deres markedsposition i forhold til opsækning af premium træpiller
til at afskærme deres konkurrenter fra opsækning af træpiller.
Konklusion på ensidige virkninger – salg til distributører
På baggrund af ovenstående er det styrelsens vurdering, at fusionen ikke
vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt i form af ensidige
virkninger på et marked for salg af premium træpiller til distributører i
Danmark. Vurderingen bygger bl.a. på, at i) parterne ikke er nære
konkurrenter, og at de er underlagt et væsentligt konkurrencepres fra
markedets øvrige aktører og udenlandske forhandlere, ii) at kunderne
generelt vurderes at have gode muligheder for at skifte leverandør, og iii)
at flere selskaber (særligt selskaber med råderet over eget
produktionsanlæg i udlandet) sandsynligvis vil være i stand til at øge
kapaciteten af premium træpiller i Danmark.

3. Konklusion
På baggrund af de foreliggende oplysninger er det Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens vurdering, at den anmeldte fusion ikke hæmmer den
effektive konkurrence betydeligt. Fusionen skal derfor godkendes, jf.
konkurrencelovens § 12 c, stk. 2, 1. pkt. Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen har på den baggrund godkendt CM Biomass Partners
A/S erhvervelse af 100 pct. af aktierne i Ekman Denmark ApS, jf.
konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.
60

Eksempler på selskaber som tilbyder opsækning, som ikke er koncernforbundet med CM Biomass eller Ekman Denmark: Hjaltelin, Svane Shipping, Frederikshavn Bulk Terminal og Bio-Brændsel Danmark.
61
Verdo, Danish Agro, DLG, Vestjyllands Andel, Brdr. Ewers, Søholm, Bjerregaard Vils, Højlund, Dansk Træemballage, Genfa, Guldager Energy og Træpillegrossisten, jf. mail fra parterne modtaget af styrelsen den 19.
april 2022.
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