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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af 

Lantmännen ek förs erhvervelse af enekontrol over Scandbio AB 

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 1. marts 2022 en 

forenklet anmeldelse af Lantmännen ek förs (’Lantmännen’) erhvervelse 

af enekontrol over Scandbio AB (’Scandbio’), jf. konkurrencelovens § 12 

b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den 

dag, hvor styrelsen ud over en fuldstændig anmeldelse har modtaget 

dokumentation for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte 

at løbe den 1. marts 2022. 

 

Inden fusionen er Scandbio fælles ejet af Neova AB og Lantmännen, som 

ejer 50 pct. hver. Efter fusionen vil Lantmännen eje 100 pct. og have 

enekontrol over Scandbio. 

 

Lantmännen er en svensk koncern med aktiviteter inden for 

landbrugssektoren, energisektoren, fødevaresektoren, bygge- og 

anlægssektoren og ejendomssektoren. I Danmark er Lantmännen aktiv 

inden for fødevaresektoren med selskaberne Lantmännen Cerealia A/S og 

Unibake (Lantmännen Unibake Holding A/S, Lantmännen Unibake 

Denmark A/S, Lantmännen Schulstad A/S og Lantmännen Unibake R 

ApS), inden for landbrugssektoren med virksomheden Lantmännen Agro 

A/S, inden for energisektoren med Agro Recycling ApS og inden for 

ejendomssektoren med Lantmännen Fastigheter AB. 

 

Scandbio er en producent af fast forædlede træbrændsler med hovedkontor 

i Jönköping i Sverige. Scandbio producerer træpiller, staldpiller, briketter, 

træstammer og pulver til forsyning af industri, virksomheder, kommuner, 

fjernvarmeanlæg og boligejere. Aktiviteterne i Danmark varetages af 

Scandbios filial Scandbio Denmark. Scandbio producerer træpiller på 

Scandbios produktionsanlæg i Letland eller Sverige, og har ingen 

produktion i Danmark. 

 

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

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

overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. 

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2 i 

bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 om anmeldelse af fusioner. Det 

betyder, at der er tale om en fusion, hvor en virksomhed overtager 
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enekontrollen med en virksomhed, som den i forvejen kontrollerer sammen 

med en eller flere andre virksomheder. Idet fusionen på baggrund af de 

foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet 

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

 

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

deltagende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 

12 f, stk. 2. 

 


