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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Finans-
ministeriets erhvervelse af enekontrol over Evida Holding A/S 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 9. november 2020 en al-
mindelig anmeldelse af Finansministeriets erhvervelse af enekontrol over 
Evida Holding A/S (”Evida”), jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge 
§ 12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor 
styrelsen udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation 
for betaling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 9. 
november 2020. 
 
Finansministeriet erhverver ved transaktionen samtlige aktier i Evida og 
opnår derved enekontrollen over selskabet.  
 
Evida er i dag 100 pct. ejet af Energinet. Evida ejer og driver det nationale 
gasdistributionsnet inden for rammerne af naturgasforsyningsloven. Evida 
har endvidere begrænsede aktiviteter vedrørende køb og salg af gas til ba-
lanceformål med henblik på opretholdelse af den fysiske balance i distri-
butionsnettet. Evida består af de tidligere regionale gasdistributionsselska-
ber; (i) Dong Gas Distribution A/S, (ii) NGF Nature Energy Distribution 
A/S og (iii) HMN GasNet P/S samt Aalborg Forsynings naturgasnet.  
 
Evida kontrollerer datterselskabet Dansk Gasteknisk Center A/S, der er en 
rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus 
på energigasser. Finansmisteriet overtager som led i transaktionen ligele-
des kontrollen med Dansk Gasteknisk Center A/S, mens 13,9 pct. af akti-
erne i Dansk Gasteknisk Center A/S fortsat vil være ejet af Energinet. 
 
Finansministeriets arbejde består i at bistå regeringen med udarbejdelsen 
af det årlige finanslovsforslag og den efterfølgende vedtagelse af finanslo-
ven i Folketinget. Herudover er Finansministeriets hovedansvarsområder: 
(i) Økonomisk politik, (ii) Effektiv regulering, produktivitet og vækst, (iii) 
EU og international økonomisk politik, (iv) Offentlige finanser, (v) Kom-
muner og regioner og (vi) Statens selskaber.  
 
Finansministeriet kontrollerer Ørsted A/S, der bl.a. er aktiv inden for om-
råder i naturgassektoren i Danmark, herunder: (i) Salg af naturgas til slut-
kunder (erhvervskunder) (ii) Engroshandel med naturgas, og (iii) Ejerskab 
og operatør af opstrømsledningerne i Nordsøen. 
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Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 
§ 12 a, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, over-
stiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 1. 
 
Parterne henviser til, at markederne inden for naturgassektoren i tidligere 
praksis fra Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bl.a. er 
afgrænset efter den infrastruktur og de aktører, naturgassen passerer. Par-
terne har oplyst, at de relevante markeder for transaktionen efter deres op-
fattelse omfatter: 
 

1) Distribution af naturgas  
2) Teknisk rådgivning, evt. segmenteret yderligere til teknisk rådgiv-

ning inden for gas og energi  
3) Transport af naturgas via opstrømsrør  
4) Engroshandel med naturgas  
5) Detailhandel med naturgas  

 
 

 
 
 

 
Parterne anfører, at Evida primært er aktiv inden for 1) distribution af na-
turgas, samt i mindre grad 2) teknisk rådgivning, via aktiviteter i Dansk 
Gasteknisk Center. Finansministeriet er via kontrollen med Ørsted A/S ak-
tiv inden for hhv. 3) transport af naturgas via opstrømsrør, 4) engroshandel 
med naturgas og 5) detailhandel med naturgas. Parterne er således aktive 
på forskellige markeder inden for naturgassektoren. 
 
Parterne anfører, at hhv. Evidas aktivitet vedrørende distribution og Ørsted 
A/S’ aktiviteter inden for transport via opstrømsrør og engros- og detail-
handel med naturgas ikke er vertikalt forbundne, men kan betragtes som 
sideordnede aktiviteter. Parterne henviser blandt andet til, at der ikke er 
kommercielle aftaleforhold mellem Evida og gasleverandørerne, da slut-
kunderne indgår i særskilte aftaleforhold med henholdsvis Evida og gasle-
verandørerne. Samtidig er Evidas aktiviteter vedrørende distribution af na-
turgas underlagt en række reguleringsmæssige forpligtelser, herunder 
blandt andet for så vidt angår adgang til distributionsnettet, som skal gives 
på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår, jf. lov om na-
turgasforsyning. 
 
I relation til Evidas øvrige aktiviteter har parterne anført, at transaktionen 
giver anledning til to vertikale forbindelser, herunder hvad angår 1) Evidas 
indkøb af gas til balanceformål og Ørsted A/S’ aktiviteter vedrørende en-
groshandel med naturgas og 2) Dansk Gasteknisk Centers aktiviteter ved-
rørende teknisk rådgivning, som potentielt er relevante for Ørsted A/S’ ak-
tiviteter vedrørende gasopstrømsrør. 
 
For så vidt angår Evidas aktivitet vedrørende køb og salg af gas til balan-
ceformål sker handlerne ifølge parterne på baggrund af billaterale aftaler 
med gashandlerne, herunder fx Ørsted A/S. Ifølge det oplyste er Evidas 
aktiviteter vedrørende køb og salg af naturgas meget begrænsede. Evidas 
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gashandel sker alene med henblik på opretholdelse af den fysiske balance 
i distributionsnettet i henhold til naturgasforsyningsloven, og aktiviteten 
udgør ifølge parterne mindre end [xxx] af den gas, der omsættes i Dan-
mark. 
 
For så vidt angår Evidas datterselskab, Dansk Gasteknisk Centers, aktivi-
teter vedrørende teknisk rådgivning, har parternes anført, at aktiviteterne 
er af et meget begrænset omfang, og de vil ifølge det oplyste ikke overstige 
15 pct. på noget marked.   
 
Styrelsen har offentliggjort en nyhed om den planlagte fusion på styrelsens 
hjemmeside og opfordret interesserede til at komme med eventuelle be-
mærkninger. Styrelsen har ikke modtaget bemærkninger. 
 
Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-
ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-
sionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 
7.  
 
Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-
gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 
stk. 1. 
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