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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af A/S Ikast 
Betonvarefabriks erhvervelse af enekontrol over Wewers Beton A/S 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 10. juli 2019 en forenklet 
anmeldelse af A/S Ikast Betonvarefabriks erhvervelse af enekontrol over 
Wewers Beton A/S, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 12 h, stk. 
5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen udover 
en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for betaling af ge-
byret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 10. juli 2019. 

Transaktionen indebærer, at Wewers Beton A/S går fra at være fælleskon-
trolleret med Wewers A/S som medejer til at være enekontrolleret af A/S 
Ikast Betonvarefabrik.  

Anmeldelsen omfatter desuden A/S Ikast Betonvarefabriks erhvervelse af 
enekontrol over Farum Betonindustri A/S, som blev gennemført i 2018. 
Denne transaktion var ikke i sig selv anmeldelsespligtig, idet fusionen ikke 
mødte omsætningstærsklerne. Denne transaktion indebar, at Farum Beton-
industri A/S gik fra at være ultimativt fælleskontrolleret med Wewers A/S 
som medejer til at være enekontrolleret af A/S Ikast Betonvarefabrik. 

De to transaktioner finder dermed sted inden for to år mellem de samme 
koncerner, hvorfor konkurrencelovens § 12, stk. 3, finder anvendelse. Det 
medfører, at de to transaktioner skal betragtes som en enkelt fusion, der 
finder sted på tidspunktet for den seneste transaktion.  

A/S Ikast Betonvarefabrik er aktiv inden for produktion og salg af færdig-
blandet beton og hertil knyttede transport- og serviceydelser, herunder 
pumpning af beton og ophejsning af tagsten, samt produktion og salg af 
betontilslagsmaterialer. Derudover er A/S Ikast Betonvarefabrik aktiv in-
den for produktion og salg af præfabrikerede betonprodukter, herunder 
bl.a. betonelementer, betontagsten og belægningssten. 

Wewers Beton A/S er aktiv inden for produktion og salg af færdigblandet 
beton og hertil knyttede transport- og serviceydelser, herunder pumpning 
af beton. 

Farum Betonindustri A/S er aktiv inden for produktion og salg af præfa-
brikerede betonprodukter, herunder belægningssten, fliser og kantsten, og 
inden for salg af natursten, herunder belægning af granit, pigsten, skiffer 
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og sandsten. Derudover er Farum Betonindustri A/S aktiv inden for trans-
port og serviceydelser knyttet til levering af betonvarer. 

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. 

Ifølge det oplyste er der tale om fusioner omfattet af § 3, stk. 1, nr. 2, i 
bekendtgørelse nr. 1005 af 15. august 2013 om anmeldelse af fusioner. Det 
betyder, at der er tale om en fusion, hvor en virksomhed overtager enekon-
trollen med en virksomhed, som den i forvejen kontrollerer sammen med 
en eller flere andre virksomheder. Idet fusionen på baggrund af de forelig-
gende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehand-
ling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.  

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-
gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 
stk. 2. 
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