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Vedtak V2013-1 – Nor Tekstil AS – Sentralvaskeriene AS –
konkurranseloven § 16 jf.
§ 20 – inngrep mot
foretakssammenslutning
(1)

Konkurransetilsynetviser til varsel om inngrep 5. desember2012 (varselet),Sentralvaskeriene
AS (Sentralvaskeriene)
sine merknadertil varselet14. desember2012 (tilsvaret) og Nor Tekstil
AS (Nor Tekstil) sine kommentarertil varselet per telefon 21. desember2012,1 samt øvrig
korrespondanse
og kontakti saken.

(2)

Konkurransetilsynet har kommet til at foretakssammenslutningen
mellom Nor Tekstil og
Sentralvaskerienevil føre til en vesentligbegrensningav konkurranseni flatt tøy-markedetpå
Sørlandetog påØstlandet.

(3)

Konkurransetilsynet har på dennebakgrunnbesluttetå gripe inn mot foretakssammenslutningen
2
medhjemmeli konkurranseloven
§ 16, jf. §20 tredjeledd.

1 Innledning
1.1

Sakensbakgrunn

(4)

I henholdtil avtale20. juli 2012skalNor Tekstil og Sentralvaskeriene
samlesunderfelles eierskap
ved at Sentralvaskerienefusjoneresinn i Nor Tekstil. Etter gjennomføringav fusjonen,vil Otto
ChristianBøhmeog WencheCharlotteBøhmeinnehati prosentav aksjenei Nor Tekstil gjennom
sitt selskapSkibsaktieselskapetManitowoc AS (SkibsaktieselskapetManitowoc . Eier av Nor
Tekstil, Optivask AS (Optivask), vil eie de resterende90 prosentav aksjene
t

1.2

Parteneshovedanførslertil varselet

(5)

Nor Tekstil har pertelefon21. desember2012opplystat deharflere innvendingertil varselet,blant
annetvedrørendekjøpermaktog etableringshindringer
, men at de ikke har ytterligeretilføyelser i
forbindelse med Konkurransetilsynetsbehandlingav saken. Nor Tekstil har videre opplyst at
avhjelpendetiltak er vurdert,menikke funnetaktueltfor Nor Tekstil.3 Nor Tekstil harikke fremsatt
skriftlige kommentarertil varselet.

(6)

Sentralvaskerienesendteutkast til tilsvar 10. desember2012, og innga endeligemerknadertil
varselet14. desember2012.Det ble holdt møtemedKonkurransetilsynet20. desember2012, hvor
Sentralvaskeriene
fremførtedeler av sine kommentarertil varselet. I tillegg har Sentralvaskeriene
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kommetmedytterligereinformasjonog dokumentasjoni etterkantav møtet. I det følgendegis en
kort redegjørelsefor Sentralvaskerienes
hovedanførslertil Konkurransetilsynetsvarselom inngrep.
Anførslenevil for øvrig ogsåbli behandletløpendei vedtaket.
(7)

Etter Sentralvaskerienes
syn har Konkurransetilsynetbenyttetfeil metodeved vurderingenav de
konkurransemessige
virkningene av fusjonen. Tilsynet har etter Sentralvaskerienesoppfatning
sammenlignet konkurransesituasjonenfør og etter fusjonen, mens det riktige etter
Sentralvaskerienes
o fatnin vil være å sammenli nekonkurranseni fremtiden med o uten
fusjonen.

(8)

(9)

Sentralvaskerieneargumentererfor at Konkurransetilsynet har undervurdert kjøpermakteni
markedet, herunderat Konkurransetilsynetikke har lagt tilstrekkelig vekt på at hovedtyngdenav
markedetikke har markerten negativholdning til fusjonen. Det anføresogsåat prisnivåeti flatt
tøy-markedeterså lavt at denneprisenikke kanleggestil grunnvedanvendelsenav SSNIP-testen.

(10) Videre anførerSentralvaskeriene
at varselet byggerpå feil eller mangelfullbeskrivelseav faktum.
Etter Sentralvaskerienes
oppfatninger de mestsentraleinnspillenefra selskapetikke hensyntatti
varselet,og deoppleverderforvarseletsomsværtensidig.
(11) Sentralvaskerienereagererpå at synergieneikke er funnet godt nok dokumenterte,og hevderat
synergieffektenepå logistikk og administrasjoner sannsynliggjortpå en slik måteat det ikke kan
foreliggetvil om at dethervil ligge antil betydeligebesparelser.

1.3

Konkurransetilsynets saksbehandling

(12) Konkurransetilsynethar i anledningsakeninnhentetomfattendeinformasjonfra en rekkeaktøreri
markedet,herunderpartene,konkurrenterog kunder. Det er sendten rekke spørsmålsbrevog epostertil partene,konkurrenterog kunder, og dethar blitt gjennomførttelefonsamtalermedpartene
og enkeltekunderogkonkurrenter. Det har værtavholdtmøtermedSentralvaskeriene
17. oktober
2012og 20. desember2012, og medNor Tekstil 17. oktober2012.

1.4

Fristberegning

(13) Konkurransetilsynetmottok fullstendig melding 29. august2012. Varsel om at inngrep kan bli
aktueltble rettidig oversendt3. oktober2012,jf. konkurranseloven§ 20 annetleddførstepunktum.
I henhold til konkurranseloven§ 20 tredje ledd første punktum, må Konkurransetilsynetsenest
innen 70 virkedager etter at fullstendig melding ble mottatt, legge frem begrunnetforslag til
inngrepsvedtak.Begrunnetvarselom vedtakble rettidig oversendt5. desember2012.
(14) Etter konkurranseloven§ 20 tredje ledd tredje punktummå Konkurransetilsynetfatte vedtakom
inngrepsenest15 virkedageretterat tilsynetharmottattpartenesuttalelse,jf. § 20 tredjeleddtredje
punktum. Tilsynet mottok Sentralvaskeriensmerknadertil forhåndsvarselet14. desember2012.
Vedtaketer såledestruffet rettidig.

2 Partenei saken
2.1

Nor Tekstil

(15) Nor Tekstil driver vaskerivirksomhetsomtilbyr vask og utleie av tekstiler fra 21 egneanlegg(se
tabell 1 og figur 1 under).4 Nor Tekstil oppgir på sin hjemmesideat de er "Norges ledende
leverandørav tekstilservice
".5 Utbredelsenav produksjonsanlegg
gjør selskapeti standtil åvaske
tekstilerfor kunderi heleNorge,medunntakav i Tromsog Finnmark.
(16) Selskapetshovedkontorligger i Florø.Nor Tekstil sysselsetteromlag700 ansatte, oghaddei 2011
en omsetningog et driftsresultatpå henholdsvisca. 650 millioner kroner og ca. 53 millioner
kroner.6
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(17) Nor Tekstil eies av Optivask, som igjen eies av LEO AS og BergensVaskeriet AS med en
eierandelpå50 prosenthver.7
Tabell 1: Oversikt over Nor Tekstils produksjonsanlegg
Fylke
Møreog Romsdal
Sognog Fjordane
Hordaland
Buskerud
Akershus
Oslo
Nordland
Nord Trøndelag
SørTrøndelag
Rogaland
VestAgder
Telemark

2.2

By /Tettsted
Molde og Ålesund
Florø,Sogndalog Vadheim
Voss,Mongstad,Bergenog Valen
Drammen(2 avdelinger)
Ski
Oslo
Glomfjord og Bodø
Levanger
Rognes
Stavanger
Kristiansand
Skien(2 avdelinger)

Sentralvaskeriene

(18) Sentralvaskerieneer et nyopprettetholdingselskapsom 22. mai 2012 overtok samtlige aksjer i
selskapeneGrøm & Manitowoc AS (Grøm & Manitowoc), Sentralvaskerietfor ØstlandetAS
(Sentralvaskerietfor Østlandet), Agder SentralvaskeriAS (Agder Sentralvaskeri)og Nesvask
TekstilserviceAS (Nesvask). Sentralvaskerietfor Østlandet, Agder Sentralvaskeriog Nesvask
(samlet omtalt som vaskeriselskapene)driver vaskerivirksomhetsom tilbyr vask og utleie av
tekstilerfra til sammenfire anleggpåSør-og Østlandet(setabell2og figur 1 under).8
(19) Vaskeriselskapene
sysselsetteri underkantav 200 ansatte
, og haddei 2011en samletomsetningog
driftsresultatpåhenholdsvisca.162millioner kronerog minusca.5millioner kroner.9
(20) Sentralvaskeriene
eies100 prosentav Skibsaktieselskapet
Manitowoc, som eiesav Otto Christian
Bøhmeog WencheCharlotteBøhmemedeneierandelpå50 prosenthver.10
(21) Sentralvaskeriene
har en beholdningav aksjeri JotunVask AS på 38 prosent,samten eierandeli
Breeze-Gruppen AS (Breeze-Gruppen) på 32,8 prosent.Nesvasker også aksjonæri BreezeGruppenmed en eierandelpå 9,4 prosent.Total eierandeli Breeze-Gruppenfor Sentralvaskeriene
er dermed42,2prosent.11
(22) Breeze-Gruppen er et selskapsom eies av frittståendevaskeriselskaper(medlemmer). Breeze
Tekstil AS (BreezeTekstil), et selskapbeståendeav seksvaskerierlokaliserti Nord-Norge12 og på
Vestlandet,er et sentraltmedlemav Breeze-Gruppen.Formåletmed Breeze-Gruppener å foreta
markedsføring
, samtinngå kontraktersomde enkeltevaskeriselskapene
ikke er i standtil å levere
på egenhånd. Samarbeideter begrensettil å gjelde nasjonalerammeavtalerprimært knyttet til
13
såkaltflatt tøy til hotellerog helseinstitusjoner.
Sentralvaskeriene
levereri dagkun på én avtale
inngåttav Breeze-Gruppen,og Sentralvaskerienes
representanti Breeze-Gruppenhar trukketsegut
av styret i Breeze-Gruppen.14 Partenehar opplyst at de etter fusjonen vil forsøke å avhende
eierandeleni Breeze-Gruppen.15
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Tabell 2: Oversikt over Sentralvaskerienesproduksjonsanlegg
Fylke
Hedmark
Østfold
Aust Agder
Akershus

By / Tettsted
Nes
Rakkestad
Tvedestrand
Ås

Figur 1: Kar t over partenesvaskerier i Sør-Norge

3 Rettsligeutgangspunkter – Konkurransetilsynets kompetanse
3.1

Særlig om forholdet til konkurransereglenei EU og EØS

(23) EØS-avtalen artikkel 57 fastsetterregler for kompetansefordelingmellom Europakommisjonen,
EFTAs overvåkingsorganog nasjonalekonkurransemyndigheter.
Konkurransetilsynethar bare
kompetansetil å føretilsyn medforetakssammenslutninger
somikke er av fellesskaps
- eller EFTAdimensjon.Hvorvidt en foretakssammenslutning
har fellesskaps
- eller EFTA-dimensjon,avhenger
av om deberørteforetakhar en omsetningsomoverstigerterskelverdienei artikkel 1 nr. 2 eller nr.
3 i forskrift av 4. desember1992 nr. 964 om materiellekonkurranseregleri EØS-avtalenkapittel
XIV, jf. artikkel 1 nr. 2 og nr. 3 i rådsforordning139/2004/EF(fusjonsforordningen).
(24) Foretakssammenslutningen
har ikke fellesskaps
- eller EFTA-dimensjon.Terskelverdienei § 2 i
forskrift av 28. april 2004 nr. 673 om melding av foretakssammenslutninger
m.v. er oppfylt, og
Konkurransetilsynetharfølgelig kompetansetil å behandlesaken.
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3.2
3.2.1

Vilkårene for inngrep
Generelt

(25) Etter konkurranseloven § 16 første ledd skal Konkurransetilsynet gripe inn mot en
foretakssammenslutning,
dersom tilsynet finner at den vil føre til eller forsterke en vesentlig
begrensningav konkurranseni strid med lovensformål. Lovensformål er å fremmekonkurranse
for derigjennomå bidra til effektiv bruk av samfunnetsressurser,jf. konkurranseloven§ 1 første
ledd. Ved anvendelsenav loven skal det tas særlig hensyn til forbrukernes interesser,jf.
konkurranseloven§ 1 annetledd.
3.2.2

Foretakssammenslutning

(26) For at Konkurransetilsynet skal gripe inn mot fusjonen, må det foreligge en
foretakssammenslutning,
jf. konkurranseloven§ 17. Etter konkurranseloven§ 17 første ledd
bokstav a foreligger det en foretakssammenslutning
dersomett eller flere tidligere uavhengige
foretakeller delerav foretakfusjonerer.
(27) Sentralvaskeriene
blir fusjonertinn i Nor Tekstil. Eierne av Sentralvaskeriene,
Skibsaktieselskapet
Manitowoc,får 10 prosenteierandeli det nye selskapet,menseierne av Nor Tekstil, Optivask,vil
eie de resterende 90 prosent.16 Det foreligger følgelig en foretakssammenslut
ning i
konkurranselovens
forstand.
3.2.3

Konkurransebegrensningskriteriet

(28) Konkurransetilsynetskal gripeinn mot foretakssammenslutninger
somvil føretil eller forsterkeen
vesentligbegrensningav konkurranseni strid med lovensformål, jf. punkt 3.2.1. Spørsmålet om
foretakssammenslutningen
mellom Nor Tekstil og Sentralvaskerienefører til eller forsterkeren
vesentligbegrensningav konkurransenbehandlesunderpunkt5.
3.2.4

Effektivitetsgevinster

(29) Dersom foretakssammenslutningen
vil føre til eller forsterke en vesentlig begrensningav
konkurransen, må det videre avklares om foretakssammenslutningen medfører
effektivitetsgevinster som
kan
oppveie eventuelle negative virkninger
av
foretakssammenslutningen,jf. formålsbestemmelseni konkurranseloven § 1. Mulige
effektivi tetsgevinsterdrøftesi punkt6.
3.2.5

Velfungerendenordisk marked, jf. konkurranseloven § 16 fjerde ledd

(30) Etter konkurranseloven§ 16 fjerde ledd kan inngrep etter første og annetledd ikke finne sted
dersom det foreligger et "velfungerende nordisk eller europeisk marked og
foretakssammenslutningen
eller ervervet etter annet ledd heller ikke virker negativt for norske
kunder" .
(31) Konkurransetilsynetforetarunderpunkt 4 en markedsavgrensning.
Analysenviser at de relevante
berørtemarkedeneer regionalei utstrekning. Det foreliggersåledesikke et velfungerendemarked
med nordisk eller europeisk dimensjon som Norge er en del av i lovens forstand, og
konkurranseloven § 16 fjerde ledd kommer dermed ikke til anvendelse på
foretakssammenslutningen.

4 Det relevantemarked
4.1

Innledning

(32) For å kunne vurdere foretakssammenslutningenskonkurransemessigevirkninger, må
Konkurransetilsynetavgjøre hvilke markedersom berøresav ervervet. Generelt vil kjøper ta
beslutningerbasertpå egenskapeneved produkteneog tilbydernes lokalisering. Det avgrenses
derfor et såkaltrelevantmarked,som delesinn i det relevanteproduktmarkedetog det relevante
geografiske markedet. I avgrensningenhenter Konkurransetilsynet veiledning fra EFTAs
overvåkningsorganskunngjøringom avgrensningav det relevantemarked(heretterkalt EFTAs
kunngjøring).17
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(33) Markedsavgrensningen
er i konkurranseretten
et redskapblant annetfor å beregnemarkedsandeler
og markedskonsentrasjon.Konsentrasjonen i markedet er en indikator på hvordan
konkurranseforholde
ne er, og såledeset utgangspunktfor analysenav foretakssammenslutningens
virkningerpåkonkurransen.

4.2

Det relevanteproduktmarkedet

4.2.1

Rettsligeutgangspunkter

(34) Avgrensning av det relevanteproduktmarkedetforetas som hovedregelut fra en vurdering av
18
hvorvidt etterspørrer
ne anser produktene som innbyrdes substituerbare.
Med substituerbarhet
menesat etterspørrer
ne vurdereret sett produkterå dekke sammebehov basertpå produktenes
egenskaper,priser og anvendelsesformål.
Jo bedresubstituttet produkt er til produktetpartene
tilbyr, destostørreer sannsynligheten
for at detteproduktetinngåri detrelevanteproduktmarkedet.
(35) I EFTAs kunngjøring tas det utgangspunkti SSNIP19-testenved avgrensning av det relevante
produktmarkedet.Det vesentligespørsmåletifølge dennetestener om en hypotetiskmonopolist
lønnsomtkan gjennomføreen 5 til 10 prosentvarig prisøkning.Dersomdette er lønnsomt,vil
normaltandreprodukterikke inkluderesi detrelevantemarkedet.Er prisøkningenulønnsomvedat
effekten av taptomsetningoverstigermerverdienav økt pris, vil detnærmestealternativeproduktet
inngå i det relevantemarkedet.Denne testenvil bli gjentatt inntil man står igjen med et sett
produkterdersmåvarigeprisøkningervil værelønnsomme.
(36) Det kan værevanskeligå utføreen SSNIP-testdirekteettersomde nødvendigekvantitativedataene
sjeldener tilgjengelige. I praksisvil derfor Konkurransetilsynetforsøkeå utlede hva som er et
sannsynligutfall av en SSNIP-test, basertpå tilgjengelig informasjon og en vurderingav denne
informasjonen.20
(37) Dette er også bakgrunnenfor at det i EFTAs kunngjøringfremhevesat en rekke momenterer
relevanteved vurderingenav om to produkter er substituerbarepå etterspørselssiden.
Særlig
fremhevesopplysningerom substitusjoni denseneretid, synspunkterfra kunderog konkurrenter,
forbrukerpreferanser,hindringer for og omkostninger ved kanalisering av etterspørselentil
21
substituerbareprodukter,samtprisdifferensiering.
(38) Substitusjonpå tilbudssidenkan ogsåtas i betraktningved markedsavgrensningen
dersomdenhar
de sammeumiddelbareog direkte virkninger som etterspørselssubstitusjon.
Dette forutsetterat
leverandørene
somreaksjonpå småog varigeendringeri relativepriser,kanomstille produksjonen
til de produktenedet gjelder og tilby dem på kort sikt uten at det medførerbetydeligekostnader
eller vesentlig risiko. Slike umiddelbare og direkte virkninger tilsvarer virkningene av
22
etterspørselssubstitusjon.
4.2.2
4.2.2.1

Konkurransetilsynets vurdering av det relevante produktmarkedet
Innledning

(39) Avgrensningenav det relevanteproduktmarkedetgjøres med utgangspunkti produktenesom
partenetilbyr i markedet.Parteneer aktive innenfor vaskerimarkedet,og tilbyr vask og utleie av
23
tekstilertil bedrifter,offentlig virksomhetog privatpersoner.
Partenesvirksomheter hovedsakelig
knyttet til vask og utleie av såkalt flatt tøy (dvs. duker, servietter,sengetøy,håndklærosv.), til
forskjell fra såkaltMMA (matter,mopperog arbeidstøy),til profesjonellekunder.24 I følge partene
er de profesjonelle kundene som etterspør flatt tøy bedrifter som leverer helsetjenester,
25
overnattingstjenester,
serveringsbedrifter,industribedrifter,servicebedrifterog handelsbedrifter.
Som utgangspunktfor avgrensningenav det relevanteproduktmarkedet,har Konkurransetilsynet
inkludert samtlige profesjonelle kjøpere av flatt tøy, fra både konvensjonelleog industrielle

18

EFTAskunngjøringpunkt15.
Smallbut SignificantNon-transitoryIncreasein Price.
20
CompetitionCommission,"MergerReferences:CompetitionCommissionGuidelines", juni 2003, punkt2.11.
21
EFTAskunngjøring punkt57 flg.
22
EFTAskunngjøringpunkt20 flg.
23
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vaskerier.26 I det følgendevil det drøftesom markedetbør avgrensesi forhold til andreprodukter
og/ellerkundegruppe
r.
(40) Flerebedrifterog offentlige institusjonervaskertøy i egnevaskerierog stårderfor helt eller delvis
utenfordet konkurranseutsatte
vaskerimarkedetsomparteneoperereri, og i henholdtil praksisfra
27
28
Europakommisjonen og Konkurransetilsynet
blir normalt egenproduksjonikke inkludert i de
relevanteproduktmarkeder.Kun produksjonsom selgeseksternttil uavhengigetredjeparteranses
såledessom en del av det relevantemarked. Dette gjør seg også gjeldendei nærværendesak
ettersom tredjeparter ikke har anledning til å konkurrere om volum knyttet til vask i
egenregi/internvaskeri. Egenproduksjon inkluderes derfor heller ikke i utregningen av
markedsandeler.
Egenproduksjonblir imidlertid behandleti konkurranseanalysen
i punkt5.
4.2.2.2

Avgrensningmot MMA

(41) De profesjonellevaskerikundenevil ofte etterspørrevaskav flere typer tekstiler.29 Bådeparteneog
parteneskonkurrenteroppfatterat flatt tøy er et separatmarkedfra MMA .30 Konkurransetilsynet
har ogsåtidligerelagt til grunnat flatt tøy og MMA er separatemarkeder.31
(42) Konkurransetilsynethar fått opplyst fra parteneat flatt tøy utgjør hoveddelenav vaskerimarkedet,
32
og parteneestimererat flatt tøy utgjør om lag to tredjedelerav totalmarkedet.
(43) Hvorvidt MMA inngåri sammemarkedsomflatt tøy er avhengigav i hvilken gradkundeneanser
disseproduktenesomsubstituerbare.Dersomkundeneikke anserproduktenesomgodesubstitutter,
kandelikevel inngåi sammemarkeddersom deteksistererumiddelbartilbudssubstitusjon.
(44) Fra et etterspørselsperspektiv
er det ingen substitusjonsmulighetermellom vask av flatt tøy og
MMA. 33 Enkeltekundersomhar behovfor bådeflatt tøy og MMA velgerå utlysekontraktersom
omfatter beggesegmentene,da det er kostnadsbesparende
for kundeneå forholde seg til så få
leverandørersommulig.34 Konkurransetilsynethar fått opplystat MMA i disseavtalenesomregel
utgjør en liten del av totalvolumet.35 Det er likevel fullt mulig for dissekundeneå inndelede to
produkttypenei separatekontrakter.Dettegjøresogsåhyppig.36 At flere kundervelgerå splitteopp
vaskeriavtalenei separateavtalerfor flatt tøy og MMA, kan indikere at dissesegmenteneutgjør
separatemarkeder.
(45) Fra et tilbudssideperspek
tiv er det begrensedesubstitusjonsmuligheter.
Vaskeriertilpassetflatt tøy
kan også vaske MMA, mens vaskerier tilpasset MMA ikke kan benyttes til flatt tøy uten
tilpasninger.37 Parteneestimererat det vil kreve en investeringpå om lag fire millioner kroner å
ombygge et MMA -vaskeri til å kunne håndtereflatt tøy, gitt at en kan benytte eksisterende
38
infrastrukturi vaskeriet,samtnoemaskin- og tørkekapasitet.
BreezeTekstil hevderat et MMA 26

Med industriellevaskeriermenesvaskeriersomtilbyr leveransertil profesjonelleinnkjøpere,og sombruker
industriellteknologisomblantannetvaskerør,automatisertetørkelinjerog rullegaterfor flat tøy. Konvensjonelle
vaskerierharenutrustningsom i liten grader automatisert(brevfra BreezeTekstil 7. september2012side2).
27
COMP/JV.55Hutchison/RCPM/ECT,sakIV/M.779 Bertelsmann/CLT,sak IV/M.3486 – Magna/NewVenture
Gearog sakCOMP/M.4781– NorddeutscheAffinerie/Cumerio.
28
V2008-12 Eurofins DanmarkA/S – LantmännenAnalycenAB.
29
For eksempeletterspørKristiansandkommune(brev30. oktober2012side2), Oslokommunesykehjemsetaten
(brev19. september2012side2), HelseSør-Øst(brev21. september2012side2) og StatoilASA (Statoil) (brev24.
september2012side2) bådeMMA og flatt tøy. BreezeTekstil opplyserat all deresomsetninginnenMMA er
generertgjennomkontraktersomdekkerbådeMMA og flatt tøy (brev7. september2012fra BreezeTekstil side1).
30
Fullstendigmeldingside6, brev7. september2012fra BreezeTekstil side1, brev24. september2012fra Lillrent
side1.
31
V2004-17 Riks RentFranchiseAS side7.
32
Fullstendigmeldingside6.
33
Partene,konkurrenterog kunderer gjennomgående
enigi dennekonklusjonen.
34
Brev 21. september2012fra HelseSør-Østside2, brev24. september2012fra Statoilside2, brev24. september
2012fra Choiceside2, brev19.september2012fra NHO ReiselivInnkjøpskjedenside3 og brev25. september
2012fra Noresside2. Seogsåreferatfra telefonsamtalemedGress-Gruppen21.september2012side1.
Kostnadsbesparelsene
deter taleomer hovedsakeligknyttettil administrasjonog logistikk.
35
Brev 26. september2012fra Nor Tekstil side8 og brev21.september2012fra HelseSør-Østside2.
36
Brev 19. september2012fra Color Line side2, brev21. september2012fra ThonHotelsside1, brev25.
september2012fra Askerkommuneside2, brev23. oktober2012fra Kristiansandkommuneside2 og brev26.
september2012fra Nor Tekstil side8.
37
Brev 27. september2012fra Nor Tekstil side8.
38
Brev 27. september2012fra Nor Tekstil side13.
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vaskerisomønskeromleggingtil flatt tøy vil ståoverfor nesten tilsvarendeinvesteringsbehov
som
vedennyetablering.Dettevil i følgeBreezeTekstil innebærebetydeligeinvesteringersomi mange
tilfeller vil være umulig dersomMMA -vaskerieter lite. Sistnevntebegrunnesmed at flatt tøy
krever stort areal.39 I li khet med BreezeTekstil, er BerendsenTekstil ServiceAS (Berendsen)av
den oppfatningat det ikke vil væremulig å omgjøreet MMA -vaskeritil et flatt tøy-vaskeriuten
40
betydeligeinvesteringer.
41
(46) Videre er det til dels ulike aktørersom operereri de to segmentene,
og partenehar påpektat
lønnsomheteni MMA -markedeter høyereenn i markedetfor flatt tøy.42 Nor Tekstil oppfatterat
43
detteskyldesmangesmåkunderuten kjøpermaktog at markedetpregesav lokal konkurranse.
I
følge Nor Tekstil er kundenemindre prisbevissteog mindre profesjonellei innkjøpssituasjonen,
noe som ogsåhar sammenhengmed at kontraktenhar lavereverdi for den enkeltekjøper. Store
forskjelleri lønnsomhetkangi enindikasjonpåat produkteneikke inngåri sammemarked.

(47) Påbakgrunnav ovennevnteleggesdettil grunnat flatt tøy og MMA er separatemarkeder.
(48) Innenfor MMA -markedeter det relativt mangeaktører, lave etableringshindringerog to store
aktører44 i det geografiskeområdetder partenehar overlappendevirksomhet.45 Videre har partene
kun begrensedemarkedsandeler
i MMA -markedetpå Sør- og Østlandet.46 Markedetfor MMA vil
derforikke bli behandletnærmere.
4.2.2.3

Avgrensningmotengangstekstiler

(49) Parteneanserengangstekstiler
somet tilgrensendemarked.I dengradengangstekstil
er oppfattesav
kundenesomet tilstrekkelig nærtsubstitutttil gjenbrukbaretekstiler inngår de i sammerelevante
marked.
(50) GenereltopplyserkundeneKonkurransetilsynethar vært i kontakt med at engangstekstilerikke
utgjør et substitutttil gjenbrukbaretekstiler på bakgrunnav kostnader,miljømessigehensyn47 og
kvalitetsmessigehensyn.48 De fleste kundene svarer at det ikke vil være aktuelt å erstatte
gjenbrukbartflatt tøy med engangsartiklersom en responspå en prisøkningpå 5 til 10 prosent.
Helsekundene Konkurransetilsynet har vært i kontakt med opplyser at det innenfor
produktsegmentetoperasjonsdekketøy,
i tillegg til enkelte artikler som faller under kategorien
49
MMA, kan benyttesengangsprodukter.
Innenfor restaurantnæringen
opplyser flere kunder at
50
gjenbrukbareservietterog duker er mulig å erstattemed engangstekstiler.
Restaurantnæringen

39

E-post7. september2012fra BreezeTekstil side9.
Brev 16.oktober2012fra Berendsenside1.
41
Berendsenog Stil Tekstilserviceer destørsteaktøreneinnenMMA -produksjon,mensNor Tekstil,
Sentralvaskeriene
og BreezeTekstil er destørsteaktøreneinnenflatt tøy segmentet.
42
Fullstendigmeldingside7. Berendsenopplyserogsåat detrakk segut av markedetfor flatt tøy pågrunnav for
dårligeinntjeningsmuligheterog harnåkun virksomhetknyttettil MMA i Norge(brev17. oktober2012fra
Berendsenside1).
43
Fullstendigmeldingside6og 7.
44
Stil Tekstil haddei 2011enomsetningpå
kronerinnenMMA påØstlandet,jf. e-post12. september
2012.Berendsenhaddeenomsetningp
kronerpåSør- og Østlandeti 2011,jf. e-post13. september
2012.
45
Fullstendigmeldingside10. Dettesynetstøttesogsåav parteneskonkurrenter, jf. e-post7. september2012fra
RentXside1 og brev25. september2012fra BreezeTekstil side7.
46
Nor TekstilsomsetninginnenMMA påSør- og Østlandetvar på
kroneri 2011,jf. e-post7.
september2012fra Nor Tekstil side1. Sentralvaskerienesomsetninginnen
påSør- og Østlandetvar på
kroneri 2011, jf. e-post8. september2012vedlegg1. Partenehardermedsværtlav omsetningi forhold til
markedslederne
Berendsenog Stil Tekstil,og såledeslavemarkedsandele
r.
47
Brev 19. september2012fra NHO ReiselivInnkjøpskjedenside3, brev19. september2012fra Oslokommune
side2, brev21.september2012fra HelseSør-Østside2, brev21. september2012fra ThonHotelsside1, brev19.
september2012fra GaustablikkHøyfjellshotellside2og brev24. september2012fra Statoilside2.
48
Brev 19. september2012fra Color Line side2, brev21. september2012fra ThonHotelsside1 og brev19.
september2012fra NHO ReiselivInnkjøpskjedenside3. Dettegjeldertypisk restaurantermedkvalitetsprofil.
49
Brev 21. september2012fra HelseSør-Østside2. Seogsåbrev24. september2012fra OsloUniversitetssykehus
side3.
50
Brev 19. september2012fra Color Line side2, brev24. september2012fra Choiceside2, brev19. september
2012fra NHO ReiselivInnkjøpskjedenside3og e-post31.oktober2012fra ArendalHerregårdside1.
40

9

utgjør kun en liten del av totalmarkedetinnenflatt tøy,51 og operasjonsdekketøy
antaså utgjøreen
liten del av helsekontraktene.
Det er på dennebakgrunntil synetsvurderingat denandelensomlar
segsubstituerebort er relativt liten.
(51) På dennebakgrunnvurdererKonkurransetilsynetat engangstekstilerikke inngår i sammemarked
somav flatt tøy.
4.2.2.4

Hvorvidt utleieog vaskav tekstilerinngår i sammemarked

(52) Det er vanlig at vaskerieneeier tekstileneog gjør avtalemedde profesjonellekundeneom leie av
53
dissetekstilenei forbindelsemedvask.52 Tekstilenesomvaskerieneeier er ofte standardtekstiler.
Enkeltekundersomønskeren spesielltype tekstiler,vil normalteie disseselv og få demvasketav
54
vaskeriaktørene.
Noen kunderkan i enkeltetilfeller ogsåvelge delte løsningerder de eier noen
tekstiler selv og leier andre.55 Parteneer av den oppfatningat utleie av renetekstiler og vask av
kundensegeneidetekstilerinngåri sammemarked.56
(53) Fra et etterspørselsperspektiv
fremstår det som sannsynligat leie av rene tekstiler kan væreet
substituttfor vask av egnetekstiler,og at kundenvil velge det mestlønnsommealternativet.For
enkelte kunder som ønsker spesielle tekstiler kan det imidlertid være begrenset
etterspørselssubstitusjon
mellom vask av egeneidetekstiler og leie av renetekstiler, ettersomdet
kan være vanskelig å finne vaskerier som leier ut de ønskedetekstilene.57 NHO Reiseliv
Innkjøpskjedenopplyserat dersomman kjøper egnetekstiler og ber om tilbud om vask fra større
vaskeriergir detteofte et tillegg på opptil 20 prosent.58 Enkelte storekunderleier tekstiler, men
spesifiserer design, kvalitet og materialsammensetningi de tekstilene de ønsker leid av
59
vaskeriaktørene.
Pådennebakgrunner det ut fra et etterspørselsståsted
usikkertom det eksisterer
tilstrekkelig gradav etterspørselssubstitusjon
til at utleie av tekstilerog vaskav kundensegeneide
tekstilerinngåri sammemarked.
(54) Parteneog partenesviktigstekonkurrenterinnenflatt tøy tilbyr vaskav kundenesegeneidetekstiler
i tillegg til utleie av rene tekstiler, hvilket indikerer at det vil være umiddelbar
tilbudssidesubstitusjon.
Dettetilsier at deto tjenesteneinngåri samme marked.60

e. Videre opplyser Sentralvaskerieneat mindre
vaskerier i markedet gjerne baserer sin virksomhet på å betjene slike nisjekunder.62 Etter
Konkurransetilsynetsvurdering er det derfor uklart hvorvidt det vil være tilstrekkelig
tilbudssidesubstitusjontil at utleie av tekstiler og vask av kundensegeneidetekstiler inngår i
sammemarked.
(55) Konkurransetilsynethar imidlertid ikke funnet det nødvendig å ta endelig stilling til om
utleietekstilerog vaskav kundenesegeneidetekstilerinngåri sammemarked,da detteuansettikke

51

BreezeTekstil antarat restaurantnæringen
stårfor 5prosentav totalmarkedetinnenflatt tøy (brev15. oktober
2012fra BreezeTekstil side6). Sentralvaskerienes
omsetningtil restauranterstårfor om lag
rosentav samlet
omsetningi flatt tøy (e-post16. oktober2012fra Sentralvaskeriene
side4). Nor Tekstil harikke restaurantersomet
egetforretningssegment,
menførerdetoppunderhoteller (brev16.oktober2012fra Nor Tekstil side8).
52
Fullstendigmeldingside6.
53
Referatfra møtemedSentralvaskeriene
17.oktober2012side2.
54
Sefor eksempelbrev21. september2012fra Gaustablikkhotell side3.
55
Sefor eksempelbrev24. september2012fra OsloUniversitetssykehus
HF side2.
56
Fullstendigmeldingside6.
57
Referatfra møtemedSentralvaskeriene
17.oktober2012side2.
58
Brev 19. september2012fra NHO ReiselivInnkjøpskjedenside3.
59
DetteharblantannetGress-Gruppen(referatfra telefonsamtale21. september2012side1) og Olav Thon
Gruppen(e-post7. november2012fra Sentralvaskeriene
side2) gjort.
60
Fullstendigmeldingside2og 3, brev23. september2012fra TekstilvaskInnlandetside1, brev 26. september
2012fra NorrønaVaskside3, brev20. september2012fra VestfoldTekstilserviceside2og e-post2. november
2012fra BreezeTekstil vedle 1.
61

62

Seogs brev21.september2012fra GaustablikkHotell side2.
Referatfra møtetmedSentralvaskeriene
17. oktober2012side2.
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vil ha betydningfor Konkurransetilsynetskonklusjoneri saken.63 For den videre behandlingav
sakenvil Konkurransetilsynetikke skille mellom utleie av tekstiler og vask av kundensegeneide
tekstiler.
4.2.2.5

Hvorvidt ulike kundesegmenter
inngår i sammemarked

(56) Markedet for vask og utleie av flatt tøy til profesjonelle kunder består hovedsakeligav to
kundesegmenter,
hotellnæringenog helsevesenet.
Nor Tekstil anslårat hverav dissestårfor om lag
40 prosentav omsetningeni markedet.64 Dette støttesav BreezeTekstil.65 Det øvrige markedet
inkluderer serveringsbedrifter,industribedrifter, servicebedrifterog handelsbedrifter.Til en viss
grad skiller disse segmenteneseg fra hverandremed hensyn til kundenesbehov og krav til
leverandørene.Det vurderesderfor i hvilken grad de ulike kundesegmentene
utgjør separate
markederi konkurranserettsligforstand.
(57) I Konkurransetilsynetstidligere praksisknyttet til vaskerimarkedeneer det lagt til grunn at det
eksistereret separatmarkedfor vask og rens av tekstiler til helsevesenetettersomhelsevesenet
stiller særskiltekrav til hygiene,og etterspørstore volumer med rene tekstiler.66 Dermeder det
begrensedesubstitusjonsmuligheter
for helseforetakene
mellom dissetjenesteneog tjenestenesom
hoteller og restaurantnæringen etterspør. Også Kommisjonen67 og andre lands
konkurransemyndig
heter68 har operert med en slik avgrensning,uten at konklusjonenpå dette
spørsmåletharværtavgjørendefor utfallet i sakene.
(58) Helsevesenetkan likevel inngå i sammerelevantekundemarkedsom de øvrige kundegruppene
dersomdet eksistererumiddelbartilbudssidesubstitusjonsom medførerat vaskerierenkelt kan
velgehvilke kunderde rettersegmot. For vaskav helsetekstilerstilles det krav til vaskerienesom
ikke alle vaskeriertilfredsstiller per i dag.69 De fleste storevaskeriaktørenekan imidlertid utføre
oppdragfor helsevesenet,og utfører også slike oppdragi dag.70 Aktører som ikke kan utføre
oppdrag for helsevesenet,kan med relativt begrensedeinvesteringerraskt få de nødvendige
kvalifikasjonene.71 Konkurransetilsynet er derfor av den oppfatning at umiddelbar
tilbudssidesubstitusjon
talerfor at detikke eksistereret egetmarkedfor helsekontrakter.
(59) BreezeTekstil har opplystat kiloprisenfor vaskav tekstilerfor helsevesenet
er en del høyereenn
kiloprisen for vask av tekstiler for hoteller.72 Sentralvaskerienehar opplyst at sykehusene
73
tradisjonelthar vært mindre prissensitiveenn for eksempelhotellnæringen.
Ulike priser blant
ulike kundegrupperindikerer isolert sett at dissetilhører separatemarkeder.Nor Tekstil forklarer
imidlertid prisforskjellenemed at sykehusenekrever et langt brederespekterav artikler og andre
74
former for distribusjon, og at disse faktorene er kostnadsdrivende for vaskeriene.
Konkurransetilsynetkanderforikke seat prisforskjellenei segselvskalmedføreat helsekontrakter
utgjøret egetmarked.
(60) Konkurransetilsynethar ikke funnetdet nødvendigå ta endeligstilling til om det eksistereret eget
marked for vask for helseinstitusjoner, da dette uansett ikke vil ha betydning for
Konkurransetilsynetskonklusjoner i saken. For den videre behandlingen av saken vil
Konkurransetilsynetikke skille mellomdeulike kundesegmentene.

63

Opplysningerfra Sentralvaskeriene
indikererat dersomdetskillesmellomutleie av tekstilerog vaskav kundens
egeneidetekstilervil partenemøtefærrekonkurrenterog haenstørreandelav totalmarkedetennellers,jf. referatfra
møtemedSentralvaskeriene
17. oktober2012side2.
64
Brev 16.oktober2012fra Nor Tekstil side7.
65
Brev 15.oktober2012fra BreezeTekstil side6.
66
V2004-17 Riks RentFranchiceAS side7.
67
Kommisjonsavgjørelse
IV/M.1572.
68
Décisionn. 10-DCC-76 del'Autorité dela ConcurrenceFrançaise.
69
Brev 18. september2012fra OsloUniversitetssykehus
side3, brev26.september2012fra Nor Tekstil side8,
brev26. september2012fra Sentralvaskeriene
side5 og brev25. september2012fra BreezeTekstil side11.
70
Nor Tekstil,Sentralvaskeriene,
BreezeTekstil,TekstilvaskInnlandetog Lillrent.
71
Brev 24. september2012fra RentXside3, brev26.september2012fra Norrøna-Vaskside4 og brev25.
september2012fra BreezeTekstil side11.
72
Brev 24. september2012fra BreezeTekstil side10.
73
Brev 16.oktober2012fra Sentralvaskeriene
side2.
74
Brev 16.oktober2012fra Nor Tekstil side1.
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4.2.2.6

Avgrensningmotprivatkunder

(61) Som nevnt er partensvirksomhethovedsakeligrettet mot såkalteprofesjonellekunder.75 Det må
imidlertid vurderes om vaskerivirksomhetrettet mot private kunder likevel vil kunne inngå i
sammemarked.
(62) Parteneoppfatterat det kangjøreset skille mellomprivateog profesjonellekunder.76 Et slikt skille
77
har ogsåblitt lagt til grunni Konkurransetilsynets
tidligerepraksisknyttettil vaskerimarkedet.
(63) Det følger av EFTAs kunngjøringpunkt 43 at en atskilt kundegruppefor detaktuelleproduktetkan
utgjøreet eget,smaleremarkeddersomdetoverfordennegruppenkananvendesandrepriser.Dette
vil etterkunngjøringen somregelværetilf elle når to vilkår er oppfylt: (i) når det klart kan fastslås
hvilken gruppeden enkeltekundetilhører på det tidspunktproduktetselgestil vedkommende,og
(ii) nårhandelmellomkundeneeller formidling gjennomtredjemannikke er praktiskmulig.
(64) For skillet mellom private kunder og profesjonelle kunder er Konkurransetilsynetav den
oppfatningat beggedissekriterieneer tilfredsstilt i nærværendesak. Profesjonellekunderskiller
segfra privatevedat deetterspørstørrevolum og merensartetetypertekstilerennprivatekunder.78
Mulighetentil å handlemellom de ulike kundegruppeneinnenflatt tøy synesheller ikke praktisk
mulig.
(65) Tilbudssidesubstitusjontaler heller ikke for at de ulike kundegruppeneinngår i sammemarked.
Vaskerier tilpassetprivatmarkedetvil ikke værei standtil å betjeneprofesjonellekunder,blant
79
annetpå grunn av kapasitetsbegrensninger
og kostnadsstruktur.
Videre antarNor Tekstil at det
geografiskemarkedetfor privatekunderer snevrereennfor profesjonellekunder.80
(66) På bakgrunnav ovennevnteleggesdet til grunn at utleie og vask av flatt tøy til privatkunderog
profesjonellekunderer separatemarkeder.Ettersompartenehovedsakeliger aktiveinnenforutleie
og vask av flatt tøy til såkalte profesjonelle kunder, oppfatter Konkurransetilsynet at
privatmarkedet ikke blir berørt av foretakssammenslutningen.
Privatmarkedetvil på denne
bakgrunnikke bli behandletnærmere.
4.2.3

Konklusjon

(67) På bakgrunnav ovennevntehar Konkurransetilsynetkommettil at det relevanteproduktmarkedet
er utleieog vaskav flatt tøy til profesjonellekunderi det konkurranseutsatte
vaskerimarkedet(flatt
tøy-markedet).

4.3

Geografisk utstrekning av markedene

4.3.1

Rettsligeutgangspunkter

(68) Et relevant geografiskmarked er et område hvor virksomhetenved salg eller etterspørselav
produkterog tjenestermøtertilstrekkeligensartedekonkurransevilkår
, og somkanholdesatskilt fra
tilgrensedeområder,særligfordi konkurransevilkårene
derer merkbartforskjellige.81
(69) Det relevante geografiske markedet avgrenses med utgangspunkt i etterspørrer
enes
substitusjonsmuligheter
. Normalt er transportkostnade
ne denfaktorensomhar størstbetydningfor
et markedsgeografiskeutstrekning.Relativt høyetransportkostnader
tilsier at markedetutgjør et
lite geografiskområde,menslavetransportkostnader
tilsier et størregeografiskområde.
4.3.2
4.3.2.1

Konkurransetilsynets vurdering av det relevantegeografiskemarked
Utstrekningenav markedene–utgangspunkterfor Konkurransetilsynets
vurderinger

(70) Ved valg av leverandøroppfatter kundenei vaskerimarkedetat avstandentil vaskerieneer av
underordnetbetydningettersomvaskerienelevererrenetekstilertil kundenpå døra.En del kunder

75

Nor Tekstil haropplystat de antarat deressamledeomsetningi privatmarkedeter på
16. oktober2012side8.
76
Fullstendigmelding side6.
77
V2004-17 Riks RentFranchiseAS punkt4.1.
78
Brev 7. september2012fra BreezeTekstil AS side2.
79
Referatfra telefonmøtemedNor Tekstil 20. november2012side1.
80
Referatfra telefonmøtemedNor Tekstil 20. november2012side1.
81
EFTAskunngjøringpunkt8.

kroner,jf. e-post
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82
vektleggerlikevel momentersommiljøkostnaderog responstidved valg av leverandør,
og i den
forstandvil avstandentil vaskerienekunneha en selvstendigbetydning.De flestekundenelegger
imidlertid førstog fremstvekt på avstandi dengraddettepåvirkerprisenpå vask/utleieav tekstiler
83
gjennomdekningav vaskerienestransportkostnader.

(71) Transportkostnaderer en betydelig del av vaskerienessamledevariable kostnaderi flatt tøymarkedet.BreezeTekstil anslårat transportkostnadene
utgjør ti til 15 prosentav totalkostnaden
knyttet til vask og utleie av tekstiler.84 Sentralvaskerienehar opplyst at transportkostnadene
for
sentralebyhotellerkan varierefra syv til 50 prosentav kontraktsverdien.Ifølge Sentralvaskeriene
skyldes den store variasjonen blant annet at infrastrukturen for sentrumshotellenepåvirker
transportkostnadene
i stor grad.85 Etter Konkurransetilsynetsoppfatningvil derfor vaskerienesog
kundeneslokaliseringværeav stor betydningfor transportkostnadene.
(72) Transportkostnadene
innebærerat det enkeltevaskerihar et begrensetdekningsområdesom det er
86
lønnsomtå leverei. Vaskerienesplasseringog aksjonsradius
dannerdermedutgangspunktetfor
avgrensningenav detgeografiskemarkedet.
(73) I tillegg til de variabletransportkostnadene
er vaskerienesaksjonsradiusavhengigav de variable
produksjonskostnadene
ved anleggene,konkurransesituasjonen
i det geografiskeområdetog den
enkeltekontrakt.
(74) Konkurransetilsynetoppfatterat det generelter en tendenstil at effektivevaskeriermedhøyefaste
kostnaderog lave variablekostnaderi produksjonenkantransporteretøy over lengreavstanderenn
mindre vaskerier med høyere enhetskostnaderi produksjonen
. Det vises til at det fra
høringssvarene
fremgårat mindrevaskerierharet snevrerenedslagsområde
ennstørrevaskerier.87 I
tillegg eksistererdetogsåendel kunderi markedetsomer lokalisertlangtfra alle vaskeriersomdet
vil værelønnsomtå leveretil på tross av lang transportstrekning.For eksempelhar Lillrent AS
(Lillrent), somer lokalisertpå Lillehammer,inngitt tilbud på en kontraktpå Ustaoset,over 200 km
fra vaskeriet.For kunder lokalisert langt fra vaskerieneer det vanlig med levering kun en til to
dageri uken.88
(75) Momenteneoverindikererat ulike vaskerierhar ulik aksjonsradius,og at aksjonsradiusen
kanvære
størrei perifereområderenni sentraleområder.I tillegg vil aksjonsradiusen
til det enkeltevaskeri
væreavhengigav fordelingenav eksisterendekunderi detenkelteområdet.
(76) Aktørene i vaskerimarkedethar opplyst til Konkurransetilsynetat et typisk vaskeri har en
aksjonsradiuspåmellom100km og 200km til størrekunderfor flatt tøy.89 Nor Tekstil haropplyst
at de har større leveransersom ligger omtrent
km fra produks onsanlegg,men at normal
kjøreavstander alt fra umiddelbarnærhetav roduksjonsanleggtil
.90 Sentralvaskeriene
har opplystat normalkjøreavstander
og at lengsteavstandpå Østlandeter
km,
noesominnebærerennormalkjøretidpå
.91
82

Brev 18.oktober2012fra ScandicHotelsside2, e-post12. oktober2012fra Color Line side1, e-post10. oktober
2012fra Lampelandhotell side2, e-post22. oktober2012fra Askerkommuneside2og brev23. oktober2012fra
Kristiansandkommuneside3.
83
Seblantannetbrev15. oktober2012fra ThonHotelsside1, brev16. oktober2012fra Gaustablikkhotell side1,
e-post10. oktober2012fra Oslokommuneside1, e-post22. oktober2012fra Askerkommuneside2.
84
Brev 24. september2012fra BreezeTekstil side12.
85
Brev 26. september2012fra Sentralvaskeriene
side5.
86
Med aksjonsradiusmenestransportstrekningene
ut i fra vaskerietslokasjonsomdefinererområdetdervaskeriet
kanhenteog leveretøy.
87
For eksempellevererVestfoldTekstilservicekun i Vestfold (e-post20. september2012side1), Norrøna-Vask
lokaliserti FredrikstadbetjenerkunderrundtOslofjorden(brev27. september2012side2), Trysil Vaskog Renshar
ennormalaksjonsradiuspå1,5 timer og enmaksimalaksjonsradiuspå2,5 timer (e-post17. oktober2012side2),
SetproEvje harennormalaksjonsradiuspåca.3 til 21 km og enmaksimalaksjonsradiuspårundt130 km (e-post6.
november2012side1) og ASVO-Kvinesdalharennormalaksjonsradiuspå2km og maksimalleveransestrekning
på30 km (e-post2. november2012side1).
88
Detteer for eksempeltilfelle for Nor Tekstilsmestfjerntliggendeleveransefra sitt anleggi Drammen,Breeze
Tekstilsfremtidigeleveransetil ForsvaretsLogistikk OrganisasjonpåKjevik fra anleggeti Jørpeland,samt
TekstilvaskInnlandetsin leveransetil Tynsetkommune.
89
Seblantannete-post8. september2012fra Sentralvaskeriene
side2, brev26. september2012fra Norrøna-Vask
side4og brev10. oktober2012fra TekstilvaskInnlandetside2.
90
E-post7. september2012fra Nor Tekstil side2.
91
E-post8. september2012fra Sentralvaskeriene
side2.
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(77) Nor Tekstil haropplystat detogsåer mulig å utvide et vaskerisaksjonsradiusvedå etableresåkalte
satellitter for mellomlagringav rent og skittent tøy. Etableringav satellitter innebærerimidlertid
økte kostnaderi form av ekstra transport, økt lagerføring, dobbel håndteringav pakking og
klargjøring,samtøkt krav til varebeholdning.92 Nor Tekstil har over lengretid levert tøy til Bodø
fra et anleggi Midt-Norge,merennti timer unnavedhjelp av satellitt,menhar nylig valgt å bygge
et nytt anlegg i Bodø. Tekstilvask Innlandet AS (Tekstilvask Innlandet) opplyser til
Konkurransetilsynetat de ikke ser det somaktuelt å benyttesatellitteri sin distribusjon.93 Breeze
Tekstil anserdet heller ikke somlønnsomtå benyttesatellitterpå normalekontrakter,og menerat
det kun kan benyttesi tilfeller der satellittenanvendespå små delleveranseri størreavtalersom
dekkerflere områder.94 Lillrent oppfatterogsåat satellitterer ulønnsomme,hovedsakeligettersom
det dobler mengdentekstiler som må avsettestil den enkelte kunde i tillegg til at det øker
kostnadeneknyttet til logistikk.95 Lillrent benyttettidligere satellitteri Hallingdal og på Nesodden,
menhar avviklet dissepå grunnav ulønnsomdrift. 96 De aktørenesomKonkurransetilsynetkjenner
til at benyttersatellitter i dag er BreezeTekstil, Sentralvaskeriene
og Nor Tekstil. 97 I følge Nor
Tekstil brukes disse hovedsakeligi isolerte markedereller når det er nødvendigfor å sikre
delleveranserpå storekontrakter.98 Konkurransetilsyneter derfor av denoppfatningat aktørersom
kun kan leveretekstileri et områdedersomde tar i bruk satellitter,ikke er en del av det relevante
geografiskemarkedet.
(78) Konkurransetilsynethar ogsåinnhentetinformasjonfra konkurrenter om hvor de levererper i dag,
og hvilke kontrakterde har inngitt tilbud på. I den grad vaskeriaktørerinngir konkurransedyktige
tilbud på kontrakteri anbudskonkurranser
utlyst av kunder som har tilholdsstedlangt borte fra
vaskerianlegget,indikerer dette at disse vaskeriaktørenevil være en del av det geografiske
markedetselvom deikke har vunnetkontraktene.
(79) De flestevaskeriaktørenehar opplystat de ikke har inngitt tilbud på kontraktermye over 200 km
fra egetvaskeri.TekstilvaskInnlandet,Lil lrent, Norrøna-Vask AS (Norrøna-Vask) og RentX AS
(RentX) hari dagen maksimalkjøreavstandtil kunderpå henholdsvis240km, 240 km, 100km og
225 km.99 De flestemindrevaskerienehar langt snevrerenormalog maksimalleveringsradiusenn
dette,og baserer segpåen strategiom å leveretil enkeltkunder,somfrittståendehoteller,sykehjem
og restauranter, lokalt. Videre opplyser de fleste konkurrentene at det ikke vil være
kostnadssvarende
å by på kontrakterandrestederi landetsom en responspå en 5 til 10 prosents
prisøkning.100
(80) En årsaktil at parteneopererermed en lengre aksjonsradiusenn øvrige aktøreri markedeter at
partenesvaskerianlegger størreog merkostnadseffektive.
(81) Konkurransetilsynetvil i det følgendeforeta en konkret avgrensningav de relevantegeografiske
markedenesomer berørtav foretakssammenslutningen.
4.3.2.2
4.3.2.2.1

Konkretavgrensningav derelevantemarkedene
Sørlandet

(82) For å definerede relevantemarkedenefor dennesakentas det utgangspunkti partenesvaskerier
slik de framkommeri figur 1 over. De relevantegeografiskemarkedeneer de områdeneder
92

E-post22. oktober2012fra BreezeTekstil side2 og referatfra telefonsamtalemedTekstilvaskInnlandet19.
november2012side1.
93
Referatfra telefonsamtalemedTekstilvaskInnlandet19. november2012side1.
94
E-post22. oktober2012fra BreezeTekstil side2.
95
Herunderekstralagerleiesamtidigsomdetmåsettesav ekstrabemanningog ekstrakjøretøyjf . referatfra
telefonsamtalemedLillrent 19. november2012side1.
96
Referatfra samtalemedLillrent 19. november2012side1.
97
Referatfra telefonsamtalemedNor Tekstil 20.november2012side1.
98
Referatfra telefonsamtalemedNor Tekstil 20.november2012side1.
99
E-post10. oktober2012fra TekstilvaskInnlandetside2, brev16. oktober2012fra Lillrent side2, e-post2.
november2012fra Norrøna-Vaskside2 og e-post10.oktober2012fra RentX side2.
100
RentX,VestfoldTekstilserviceog Lillrent vurdererdetslik (e-post10. oktober2012fra RentXside2, e-post10.
oktober2012fra VestfoldTekstilserviceside2 og brev16. oktober2012fra Lillrent side2). TekstilvaskInnlandet
haropplystat devil vurdereå øketransportstrekningen,
menat deuansettvil værebundettil å inngi tilbud til eier,
HelseSør-Øst(e-post10. oktober2012fra TekstilvaskInnlandetside2). Norrøna-Vasksomi daghar enmaksimal
leveransestrekning
på100 km, haropplystat devil værekostnadssvarende
å by påkontrakterandrestederi landet
dersomkundener stornok (e-post2. november2012fra Norrøna-Vaskside2).
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partenesvaskerier har overlappendenedslagsfeltog der konkurranseforholdenei hovedsaker
ensartede.
(83) I Agder-fylkeneer partenerepresentertmedhvertsitt vaskeri,og dissevaskerieneharoverlappende
nedslagsfelt.Dersomen baserersegpå aksjonsradiusen
vaskeriaktørenehar oppgitt, vil parteneha
101
overlapp på hele Sør- og Østlandet. Gitt at konkurranseforholdenehadde vært like i dette
områdetville det dermedikke vært nødvendigå defineresnevreregeografiskemarkeder.Partene
møter imidlertid svakere konkurranse på Sørlandet enn de møter på Østlandet. Dersom
konkurranseforholdene
i ulike geografiskeområderer vesentligforskjellige utgjør disseseparate
geografiskemarkeder.102
(84) I Agder-fylkene har Nor Tekstil ett anleggi Kristiansandog Sentralvaskerienehar ett anleggi
Tvedestrand.De nærmestevaskerieneer lokalisertutenforAgder-fylkene.Disseer Nor Tekstil sine
anleggi Stavangerog Skien.De nærmesteaktørenetil detteområdeter BreezeTekstil i Jørpeland,
RentX i Kongsberg,VestfoldTekstilserviceAS (VestfoldTekstilservice)i Skallestadog NoProAS
(NoPro)påNotodden.
(85) Konkurransetilsynethar innhentetinformasjonfra nevntevaskeriaktørervedrørendehva som er
normalaksjonsra
diusfor deresvirksomhet.RentX haropplystat deharenaksjonsradiuspå175km
og at deinngårkontrakterfor flatt tøy i Buskerud,Telemarkog Vestfold.103 VestfoldTekstilservice
har opplyst at deresgeografiskeområdehar blitt innskrenkettil kun å gjeldeVestfold. NoPro har
vist til at en transportavstand
på to og en halv time er tålegrensen,hvilket implisererat de ikke kan
leverei noenav Agder-fylkene.104 Videre har ingen av disseselskapeneomsetningpå Sørlandeti
dag, og alle er små aktører som primært leverer lokalt. Ingen av kundenepå Sørlandetsom
Konkurransetilsynethar vært i kontakt med har identifisert noen av de nevnte aktørenesom
potensielleleverandører.
(86) BreezeTekstil har et stort anleggpåJørpelandmeden kapasitetpå
per dag.BreezeTekstil
har ingenomsetningi Agder i dag.Somledd i en størreavtaleBreeze-Gruppenhar medForsvarets
Logistikk Organisasjon(FLO), vil imidlertid BreezeTekstil få noeomsetningi Agder fra og med
2013. BreezeTekstil opplyserat denneomsetningen er ventet å værepå
årlig.
Videre skriver BreezeTekstil til Konkurransetilsynetat FLO kun krevdeleveringen gangi uken.
Detteinnebærerat kostnadenved denneleveransenikke er av stor betydningsetti forhold til den
totale kontraktens verdi, på tross av den ekstraordinæretransportkostnaden.Leveranserfra
Jørpelandtil Kristiansandkrever bruk av ferge,og densamledetransportavstanden
er om lag 250
km. Breeze Tekstil fremhever at transportavstandener for stor til at selskape
t kan være
konkurransedyktigpå anbudsomkun gjelderAgder-regionen.BreezeTekstil har derfor aldri bydd
påkontraktersomkun gjelderAgder-fylkene.105
(87) Partenemøterdermedsværtbegrensetkonkurransefra andrevaskeriaktørerpå Sørlandet,det vil si
Øst-og Vest-Agder.
(88) Som Konkurransetilsynetvil vise i det følgende,skiller konkurranseforholdene
segpå Sørlandet
vesentligfra konkurranseforholdene
på Østlandet,og på dennebakgrunnkonkluderertilsynet med
at Sørlandetutgjøret egetgeografiskmarked.
4.3.2.2.2

Østlandet

(89) Mens partenemøtersværtbegrensetkonkurransefra andrevaskeriaktørerpå Sørlandet,er det på
Østlandetvesentligflere vaskeraktøreri flatt tøy-markedet.På Østlandethar Nor Tekstil anleggi
Skien,Drammen,Oslo og Ski. Sentralvaskeriene
har vaskerieri Ås, Rakkestadog Nesi Hedmark.
Somdet blir redegjortfor i konkurranseanalysen
i punkt5, er deti detteområdeten rekkestørreog
mindreaktører:TekstilvaskInnlandetpå Biri, Lillrent i Lillehammer,Norrøna-Vask i Fredrikstad,
Cridthvidt Vask og Rens AS (Cridthvidt) i Oslo, RentX i Kongsberg,Vestfold Tekstilservice,
Trysil Vask og RensAS (Trysil Vaskog Rens)og DrøbakVaskeriAS (DrøbakVaskeri).De store
konkurrerendevaskeriaktørenesom TekstilvaskInnlandetog Lillrent leverer,eller kan levere i,
storedeler av detteområdet.Samtidiger de mindre aktørenespredtutover detteområdet.Det er
101

FylkeneVest-Agder,Aust-Agder,Telemark,Vestfold,Buskerud,Oppland,Akershus,Oslo,HedmarkogØstfold.
EFTA-kunngjøringenpunkt8.
103
E-post25. oktober2012fra RentXside2.
104
E-post24. september2012fra Nopro side2.
105
Brev 15. oktober2012fra BreezeTekstil side3og 4.
102
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derforKonkurransetilsynets
oppfatningat konkurranseforholdene
i detteområdeter relativt like, og
deter følgelig ikke nødvendigå definereeventuellesnevreremarkeder.
(90) På dennebakgrunnkonkludererKonkurransetilsynetmed at Østlandetutgjør et eget geografisk
marked.
4.3.2.2.3

Avgrensningmotutlandet

(91) Spørsmåleter om deavgrensederegionalemarkedenemøterkonkurransefra utlandet.
(92) Partenehar opplyst at prisenei Norgeer mye lavereennellersi Norden.I følge Sentralvaskeriene
har prisenepå flatt tøy i Norgeligget 10 til 15 prosentunderprisenepå flatt tøy i Sverige,til tross
for at produksjonskostnadene
i Norgeer høyereenni Sverige.106 Dette gjør detmindreattraktivtfor
utenlandskeaktørerå betjenedet norskemarkedet.Samtidigvil transportav tekstiler fra utlandet
inn til det norskemarkedetinnebærelangetransportavstander.
Ingen av kundene,med unntakav
Color Line AS (Color Line) som enkelt kan benyttevaskerieri Danmarkog Tyskland, nevner
utenlandskeaktører som sine potensielle leverandører.Heller ikke partene, eller partenes
konkurrenter,hartrukketfrem utenlandskeaktørersompotensielleleverandører
.
(93) Momenteneover taler for at det ikke vil værelønnsomtfor utenlandskeaktørerå levereflatt tøy til
kunderi Norgeveden5 til 10 prosentsprisøkning.
(94) Selv om det er fysisk mulig å transporteretøy medfergetil Sørlandetog fra Sverigetil Østlandet,
konkludererKonkurransetilsynetmedat deregionalemarkedeneer avgrensetmot utlandet.
4.3.2.2.4

Oppsummering

(95) Oppsummerter detto separategeografiskemarkederfor flatt tøy:
Et regionalt marked for Østlandet som omfatter Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold,
Buskerud,Telemark,Oppland og Hedmark.
Et regionaltmarkedfor SørlandetsomomfatterAgder-fylkene.
4.3.2.3

Etterspørseletternasjonalekontrakter

(96) Enkelte av Nor Tekstils kontraktergjelder sværtmangeleveringspunkteri store deler av landet,
mensandrekontrakterkun gjelderett eller et fåtall leveringspunkter.I det følgendevil det drøftes
om det må sonderesmellom de ulike kontraktstypenei markedsavgrensningen.
Spesifikt vil det
vurderesom det eksistereret egetmarkedfor aktørersometterspørlandsdekkendeeller tilnærmet
landsdekkendekontrakter eller om disse inngår i samme marked som kontraktene som et
enkeltstående
vaskerikanbetjene.
(97) En betydeligdel av kundenei vaskerimarkedeter somtidligere nevnthotell- og restaurantkjeder,
innkjøpsringerog helseforetakmed geografisk spredtvirksomhet.Disse aktørenelyser gjerne ut
anbudskonkurranser
somomfatterleie og vaskav tekstilerfor aktøreri ulike regioner.Kundenehar
opplyst at de ved å samleetterspørselen
hosén aktør oppnårlaveretransaksjonskostnader,
og kan
få laveretotalpris,ennom de lyser ut flere regionalekontrakter.107 Parteneopplyserat flere kunder
settersomkrav i sinekontrakterat tilbydernehar nasjonal,eller tilnærmetnasjonaldekning.108 Det
er også vanlig praksis i vaskerimarkedetå omtale de store kontraktenesom tilhørendeet eget
markedfor nasjonalekontrakter.Bådeparteneog parteneskonkurrenteroppfatterat det eksisterer
et slikt marked.
(98) Vaskerikundeneoppfattersom nevnt at de i dag oppnårlavere totalpriserved bruk av nasjonale
kontrakter framfor mindre oppstykkedekontrakter.109 I tillegg har kunderopplystat de sparerinn
transaksjonskostnader
knyttettil distribusjonog administrasjon,der sistnevnteinkludererelementer

106

Referatfra møtemedSentralvaskeriene
17. oktober2012side4.
Seblantannetreferatfra telefonsamtalemedGress-Gruppen21. september2012side1, brev19. september2012
fra NHO ReiselivInnkjøpsringenside4, referatfra telefonsamtalemedNHO ReiselivInnkjøpskjeden2. november
2012side1 og referatfra telefonsamtalemedOlav ThonGruppen2. november2012side1.
108
Referatfra møtemedNor Tekstil 17. oktober2012side3.
109
Referatfra telefonsamtalemedNHO ReiselivInnkjøpsringen2. november2012side1 og referatfra
telefonsamtalemedOlav ThonGruppen2. november2012side1.
107
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somfaktureringog kostnaderknyttettil leverandørkontakt.
Vi dereserenkeltekunderdetsomen
fordel medensartetkvalitet påtekstilenei ulike delerav landet.111

(99) Det er imidlertid ikke gitt at det eksistereret egetnasjonaltmarkedi konkurranserettsligforstand.
Dersomkundenevelgerå deleoppkontraktenesine i regionaleavtalerdersomprisenpå nasjonale
kontrakter stiger med 5 til 10 prosent, vil det ikke foreligge et eget nasjonalt marked i
konkurranserettsligforstand.
(100) Fra et etterspørselsperspektiv
er det imidlertid sannsynligat storekontrakterer substituttertil flere
små,og at lønnsomhetsvurderinger
avgjørhvilket alternativsombenyttes.Dersomfordelenenevnt
over økonomisk sett mer enn veier opp for en prisøkning på 5 til 10 prosent på nasjonale
kontrakter,vil profittmaksimerendekunderikke etterspørresnevreregeografiskekontraktersomen
responspå prisøkningen,og nasjonalekontrakterutgjør dermedet separatmarked.Motsatt vil det
ikke eksistereet nasjonaltmarkeddersomdet er mer lønnsomtå dele opp kontrakteni mindre
bestanddeler.
(101) De nasjonalekontrakteneer gjerne treårskontraktermed mulighet for forlengelse, og kan ha en
verdi på mellom 15 millioner kroner og 100 millioner kroner årlig. Detteinnebærerat en 5 til 10
prosentsprisøkningpå nasjonalekontraktervil gi en kostnadsøkningfor dissekundenepå mellom
to millioner kroner og 30 millioner over en treårsperiode.Hvorvidt fordelene ved å lyse ut
nasjonalekontrakterveier opp for slike kostnadsøkninger
er et empiriskspørsmålsomikke lar seg
besvaremedtilgjengeligedata.
(102) Parteneharikke klart å identifiserehvordaneneventuellinndelingav dagensnasjonalekontrakteri
mindre geografiskeenhetervil påvirkeprisingen

.
(103) Konkurransetilsyne
t har spurt de storekundeneom det vil væreaktuelt å bryte opp kontraktenei
mindre (regionale)kontrakter,dersomprisenpå nasjonalekontrakterstiger med 5 til 10 prosent.
Kundenessvarer ikke helt entydige,mendet er Konkurransetilsynets
vurderingettergjennomgang
av høringssvareneat de fleste kundenevil vurdereå gjøre dette ved en prisøkningpå 5 til 10
prosent.113 Nor Tekstil tolker høringssvareneslik at kundenevil vurdere oppsplitting ved en
prisøkningpå5 til 10 prosent.114
(104) Flere av kundenesom Konkurransetilsynethar vært i kontakt med har også allerededelt opp
kontrakteri separategeografiskeområderfor å genereremer konkurranse,til tross for at disse
kontraktenefortsatt omtalessom nasjonale.115 I siste anbudsutlysningfra Helse Sør-Øst RHF
(HelseSør-Øst) ble kontraktendelt opp i to delleveranser.ThonHotelsAS (Thon Hotels)åpnetpå
sin side ved sisteanbudsutlysningopp for at vaskerileverandørene
ogsåkunneby på deler av den
nasjonalekontraktenfor ågenererekonkurransefra lokaletilbydere.116

110

Referatfra telefonsamtalemedGress-Gruppen21.september2012side1 og brev19.september2012fra NHO
ReiselivInnkjøpskjedenside4.
111
Referatfra telefonsamtalemedOlav ThonGruppen2. november2012side1 og referatfra møte medBreeze
Tekstil 25. oktober2012side2.
112
E-post7. november2012fra Nor Tekstil side1.
113
Brev 25. september2012fra Noresside2, brev24.september2012fra Choiceside2, referatfra telefonsamtale
medGress-Gruppen21. september2012side1 og2, brev24. September2012fra NHO ReiselivInnkjøpskjeden
side4og referatfra telefonsamtalemedNHO ReiselivInnkjøpskjeden2. november2012side1, brev21.september
2012fra ThonHotelsside2og referatfra telefonsamtalemedThonHotels2. november2012side1.
114
Referatfra møte medNor Tekstil 17. oktober2012side3.
115
Nor Tekstil opplyseri e-post16. oktober2012side6at følgendekontrakterer definertav demsomnasjonale:
HelseSør-Øst,Choice,Nores,ThonHotels,Forsvaret,Gress-Gruppen,Scandic,NHO ReiselivInnkjøpskjeden,
Statoil,Eurest,ESS,Sodexo.I sisteanbudsutlysningfra HelseSør-Østble kontraktendelt oppi to delleveranser,en
for SykehusetTelemarkHF og SykehusetSørlandetHF, og enfor SykehusetØstfoldHF, SunnaassykehusHF,
VestreViken HF, Psykiatrieni VestfoldHF og Sykehuseti VestfoldHF.
116
Brev 21. september2012fra ThonHotelsside2og referatfra telefonsamtalemedThonHotels2. november2012
side1. ThonHotelsviserogsåtil at deinnenrenholdav sinekjøpesentrehovedsakeligbenytterlokaleaktøreri
stedetfor denstorenasjonaleaktøren.
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(105) På dennebakgrunnlegger Konkurransetilsynettil grunn at det ikke eksistereret eget nasjonalt
markedi konkurranserettsligforstand,og de aktuelledeleneav de nasjonalekontraktenevil derfor
inngåi derespektivegeografiskemarkedenesomer definertovenfor.
4.3.2.4

Sentralvaskerienes
anførselvedrørendeSSNIP-testen

(106) I tilsvaret har Sentralvaskeriene
anført at prisnivåeti dagensflatt tøy-markeder så lavt at denne
prisen ikke kan leggestil grunn ved anvendelseav SSNIP-testen.Sentralvaske
riene viser til at
prisnivåeti flatt tøy-markedeti Norgeer lavereenni vårenaboland.
(107) Det følger av EFTAs kunngjøringat prisendet tas utgangspunkti ved avgrensingav markedeter
117
den gjeldendemarkedsprisen.
Konkurransetilsynetfinner ikke grunnlag for å hevde at den
observerteprisenikke er markedspris.Sentralvaskerienes
anførseltasderforikke til følge.

4.4

Konklusjon

(108) Påbakgrunnav detovennevnteleggesdettil grunnfølgendeto relevantemarkederi saken:
Et regionaltflatt tøy-markedpå Østlandet. I markedetpå Østlandetinngår Nor Tekstils
vaskerier i Drammen, Ski, Oslo og Skien, samt Sentralvaskerienesvaskeri i Nes,
Rakkestadog Ås.
Et regionaltflatt tøy-markedpå Sørlandet.I markedetpå Sørlandetinngår Nor Tekstils
vaskeri i Kristiansand.Nor Tekstil sine to vaskerieri Skien vil ogsåha mulighet til å
konkurrere i deler av dette område. I tillegg inngår Sentralvaskerienesvaskeri i
Tvedestrand.

5 Konkurranseanalyse
5.1

Rettsligeutgangspunkter

(109) Konkurransetilsynetskal gripe inn mot foretakssammenslutninger
som ”vil fçre til eller forsterke
en vesentligbegrensningav konkurranseni strid med lovensformål”, jf. konkurranseloven§ 16
førsteledd, jf. § 1. Dersomkonkurransener vesentligbegrense
t, vil de involverte foretak kunne
utøvemarkedsmakt.Med markedsmaktmenesvanligvis en bedrifts evnetil å kunnegjennomføre
en varig og ikke ubetydelig prisøkning, uten at omsatt kvantum synker så mye at det blir
ulønnsomt.
(110) En aktør med markedsmaktkan i størreeller mindregrad opptreuavhengigav sine konkurrenter,
kunderog leverandører.Markedsmaktkommerførst og fremst til uttrykk gjennomhøyerepriser,
eventuelti kombinasjonmedhøyerekostnader,menkan ogsågi utslagi dårligereservice,kvalitet,
produktutvalgog begrensetproduktutvikling. Utøvelseav markedsmaktinnebæreren sløsing i
samfunnsøkonomisk
forstand,idet markedstilpasningen
gir en samletressursbruksom er mindre
effektiv enndenville haværtmedvirksomkonkurranse.
(111) Det er flere forhold som er relevantei vurderingenav gradenav konkurranseintensiteten
i et
marked, og dermed for aktørenesmuligheter til å utøve markedsmakt.Sentralemomenterer
produktenessubstituerbarhet
, konkurrentersresponsmuligheter,etableringsmulighete
r, potensiell
konkurranseog kjøpermakt.Dissefaktorenevirker sammenog påvirkergradenav konkurranse.
(112) Markedsandelerbrukestil å beregnekonsentrasjoneni markedet.Konkurransetilsynetlegger til
grunn at høy markedskonsentrasjon
normalt vil være en nødvendig, men ikke tilstrekkelig
betingelsefor å fastslåat konkurransener begrenset.Beskrivelsenav konsentrasjonen
i markedeter
derfor et utgangspunktfor en nærmereanalyse av de konkurransemessigevirkningene av
foretakssammenslutningen.
(113) Dersom konkurransen er vesentlig begrensetallerede før foretakssammenslutningen,
er det
tilstrekkelig at foretakssammenslutningen
vil forsterkeden vesentligekonkurransebegrensningen.
Det følger av forarbeidenetil konkurranselovenat det i tilfeller hvor konkurransen alleredefør
foretakssammenslutningen
er vesentlig begrenset,ikke stilles noe minimumskravtil hvor mye
118
ervervetmåforsterkedennebegrensningen.

117
118

EFTAskunngjøringpunkt19.
Ot.prp.nr. 6 (2003-2004),s.229.
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5.2

Markedet på Østlandet

5.2.1
5.2.1.1

Vurdering av konkurransesituasjonenpå Østlandet før foretakssammenslutningen
Markedsandelerog konsentrasjon

(114) For å kartlegge omsetningstall,kapasitet og markedsandeleri de relevante markedenehar
Konkurransetilsynetinnhentettall fra parteneog parteneskonkurrenteri de to regionaleflatt tøymarkedene.Tabell3 nedenforviser omsetningeni millioner kronerogkapasitetmålt i tonn per dag
vedett skift for de enkelteaktørenei flatt tøy-markedetpåØstlandet.Tabellenviser ogsåaktørenes
markedsandeli omsetningog kapasitet.
(115) Ved beregningenav markedsandelerser Konkurransetilsynetkun hentil den omsetningen somer
genererti det konkurranseutsatte
flatt tøy-markedetsomparteneoperereri. Omsetninggenerertav
120
kommunale vaskerier119 og internvaskerienepå sykehusene
er kun medregneti den grad
vaskerieneharomsetningut overegenproduksjon.
(116) Offentlige vaskerier som driver vask i egenregi har begrensedemuligheter til å påta seg
vaskerioppdragi det konkurranseutsatte
markedetdersomde ønskerå unngåkonkurranseutsetting
av sine eieresoppdrag.Dette har sammenhengmed at dissevaskerieneer underlagtreglenefor
offentlige anskaffelser.EU-domstolen121 har oppstilt to kumulative vilkår for at unntaket for
egenregiskal kommetil anvendelsenår det inngåskontrakt mellom to selvstendigerettssubjekt.
For det første må oppdragsgiverenutøve kontroll122 over leverandørselskapetsom tilsvarer
kontrollen oppdragsgiverenhar over egenvirksomhet,og for det andremå den vesentligstedelen
av leverandørensaktivitet være knyttet til den eller de kontrollerendeoppdragsgiverne.EUdomstolenhar ikke angitt hvor stor prosentvisandel det må være tale om. Klagenemdafor
offentlige anskaffelserhar i sin praksis123 fremhevetat det ikke er mulig å fastsetteen eksakt
grense,menat detmå"leggestil grunnat deneksterneomsetningenikke kanværeover20 prosent,
helstmindre,og ideeltsettikke overti prosent".
(117) TekstilvaskInnlandeter et offentlig eid selskapder SykehusetInnlandeteier 84 prosentav aksjene.
Restenav aksjeneeiesav kommuneri Opplandog Hedmark.TekstilvaskInnlandetutførervaskfor
de åttesykehusenesomutgjør SykehusetInnlandet.Selskapetstotalomsetninginnenflatt tøy er på
kroner, men kun om lag ti prosent av omsetningener knyttet til annet enn
124
egenproduksjon.
Kapasitetensom er brukt til å betjeneegeneier, som er på om lag
per
dag,125 er holdt utenforberegningenav kapasiteti detrelevantemarkedetpåØstlandet.
(118) Som det fremgår av tabell 3 under er Nor Tekstil den størsteaktørenpå Østlandet,og har en
markedsandelpå omlag
prosent.126 Den nest størsteaktøren er Sentralvaskerienemed en
markedsandelpå om lag
prosent. De andre aktørenei markedeter små og samtlige har
markedsandelerpå under
prosent.HHI basertpå kapasiteter på
, hvilket implisererat
markedeter konsentrertfør sammenslutningen.

119

For eksempelvaskerienetil Larvik kommune(e-post29. oktober2012side1) og Lier kommune(e-post23.
oktober2012side2).
120
For eksempelvaskerietknyttet til Ahus(e-post15.oktober2012side1).
121
Avgjørelserfra EU-domstolenC.107/98"Teckal", C. 458/03"ParkingBrixen", C-340/04"Carbotermo".
122
Med "kontroll" menesherkontroll i anskaffelse
srettsligforstand.Det er i nærværende
sakikke tvilsomt at
TekstilvaskInnlandetoppfyller dettekriteriet –se avgjørelse11. april 2011i sak2012/338fra Klagenemdafor
offentligeanskaffelser.
123
Avgjørelse11. april 2011i sak2012/338fra Klagenemdafor offentligeanskaffelser.
124
E-post10. oktober2012fra TekstilvaskInnlandetside1.
125
TekstilvaskInnlandetharopplystat deharenproduksjonpå mello
perda brev23. se tember
2012punkt2a).Dersom90 prosentav detteer knyttetopp mot egeneiertilsvarerdet mello
12
Nor Tekstilsmarkedsandeler lavere basertpåkapasitetennbasertpåomsetning.
.I tabell3er detlagt til grunnett skrift.
apasitetsutnyttelsenvedto skift vil normaltværelavereennved ett
s , . rev . o o er
ra or e stil side3og 4.
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Tabell 3: Oversikt over markedsandelerpå Østlandet
Omsetning2011
Kapasitet
Markedsandel
Markedsandel
MNOK pr år (prosent)
Tonn pr dag127 (prosent)
Nor Tekstil128
129
Sentralvaskeriene
Lillrent
Norrøna-Vask
Cridthvidt
RentX
Trysil Vaskog
Rens
Tekstilvask
Innlandet
Vestfold
Tekstilservice
NoPro
DrøbakVaskeri
Total

388,7

100,0

151,5

100,0

(119) Vaskerimarkedeter i stor grad et anbudsmarked,hvilket innebærerat dagensmarkedsandeleri
volum er mindre predikative for aktørenes markedsmakt enn i markeder uten
anbudskonkurranser,
ettersomblant annet markedsandelene
fluktuerer over tid med de store
anbudskonkurransene.
Historiskhardetimidlertid kun værtNor Tekstil og Sentralvaskeriene
som
har vunnet de store anbudskonkurransene
i det konkurranseutsatte
markedetpå Østlandet.De
siste årenehar Sentralvaskerienetapt flere kontrakter til Nor Tekstil.130 Markedsandelenefra
2011 basertpå omsetninggir derfor et noe skjevt bilde av dagensmarkedssituasjonved at Nor
Tekstils markedsandel undervurderes i forhold til Sentralvaskeriene
. Partenes samlede
markedsandelpåvirkesi mindregrad. Parteneskonkurrentermenerat det ikke har skjeddandre
særligeendringeri konkurransesituasjonen
i vaskerimarkedetdesistetre-fire årene.131
5.2.1.2

Konkurrentenesresponsmuligheter

(120) En aktørs mulighet til å utøve markedsmakter blant annet avhengig av konkurrentenes
responsmuligheter.Egenskaperknyttet til foretak som driver med vask av flatt tøy kan tenkeså
avvikefra hverandrelangsflere dimensjonersomgjør at enkeltekonkurrenter er næreresubstitutter
til hverandreennandre.Aspektersomkundenei bransjenleggervekt påi tillegg til pris, er kvalitet
på tekstilene,servicegrad,miljø og organisatoriskog finansiell styrke.De viktigste faktorenesom

127

Ved bruk av ett skift.
Nor Tekstil haropplystat omsetningeninnenflatt tøy er mello
kroner(e-post7.
november2012side1). Nor Tekstil harvidereopplystkapasitetpåsineanleg
(e-post7.
november2012).I tabell3er kapasitetenoppgittfor ett skift. Anleggenesomer inkludert er Nor Tekstilsto anleggi
Skien,Lier, Ski og Oslo.
129
Omsetningstaller basertpåopplysningeri e-post7. september2012vedlegg1 og opplysningeri e-post7.
november2012.Omsetningeninkludererall omsetninginnenflatt tøy til vaskerieneknyttettil Sentralvaskerietfor
Østlandetog Nesvask,sam
gjennomSentralvaskerietfor
Agder.Denopplystekapasitetener for anleggenetil NesvaskTekstilserviceog deto anleggenetil Sentralvaskeriet
for ØstlandetpåÅs og i Rakkestad.
130
For eksempelbenyttetGress-GruppentidligereSentralvaskeriene
påØstlandetgjennomBreeze-samarbeidet,
menharnylig byttettil Nor Tekstil.HelseSør-Østog Choiceharnylig gjort detsamme.
131
Brev 24. september2012fra RentXside4, brev23. septembe
r 2012fra TekstilvaskInnlandetside3, brev24.
september2012fra Lillrent side3, brev25.september2012fra BreezeTekstil side16, brev26.september2012fra
Norrøna-Vaskside5.
128
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begrenserkonkurrentenesresponsmuligheterer transportavstandtil kunden, samt vaskerienes
132
kapasitetog effektivitet, hvilket avgjørdevariablekostnadene.
(121) Sentralvaskerieneog Nor Tekstil er store aktørermed store industrielle vaskerier,og har derfor
relativ lik kostnadsstr
uktur. De mindre aktørene opererer i mindre skala og har en annen
kostnadsstruktur.Sentralvaskeriene
har en samletkapasitetpå
per dagpå sinevaskerierpå
Østlandet,og en u
sgradpå
rosentved ett skift. Nor Tekstil har ved ett skift en
samletkapasitetpå
er dagvedsineanleggpå Østlande

. Nor Tekstil og Sentralvaskeriene
har derfor goderesponsmuligheter
overfor hverandre.
sseto aktørenehar goderesponsmuligheter
overfor hverandreillustreresogsåved at alle de
storekontrakteneSentralvaskeriene
entenhar vunneteller tapt de siste årene,er vunnetfra eller
tapt til Nor Tekstil.136 Sentralvaskerieneog Nor Tekstil er også de enesteaktørenemed flere
vaskerieri Oslo-regionen,og er derfor de to somer bestegnettil å ta oppdragfor kundersomer
spredtved flere lokasjoneri dette området.Fra kundeneshøringssvarfremstårSentralvaskeriene
som det nærmestesubstituttettil Nor Tekstil i det regionalemarkedetpå Østlandet.På denne
bakgrunn legger Konkurransetilsynettil grunn at Nor Tekstil og Sentralvaskeriethar gode
responsmuligheter
overforhverandre.
(122) TekstilvaskInnlandeter det tredjestørstevaskerieti markedetmeden kapasitetpå
tonn
per dag,men om lag 90 prosentav denneer bundetopp til eier. Vaskerietskapasitetkan
kesmed
prosent,hvilket vil ta rundt
.EttersomTekstilvask
Innlandeter eid av Statenved helseforetaketSykehusetInnlandet,somer en del av HelseSør-Øst,
er de bundet av loven om offentlige anskaffelser.Dette gjør at Tekstilvask Innlandet sine
responsmuligheteri det konkurranseutsatte
markedeter begrensede.Ifølge TekstilvaskInnlandet
vil selska eti hovedsakkunnekonkurreremedparteneom kontrakterknyttet til
,137 da dette ansessom vask for egen eier. Konkurransetilsynet er derfor av den
oppfatning at Tekstilvask Innlandet sine responsmuligheteroverfor Sentralvaskerieneog Nor
Tekstil er begrensede,
medunntakav kontrakterknyttettil
(123) Lillrent er den størstekommersielleaktøreni markedetetter Nor Tekstil og Sentralvaskeriene.
138
Selskapethar en kapasitetpå
per dag,
Lil lrent
anserdetsom
.Lillrent har videre forklart at en langsiktig
utvidelse av kapasitetenville krevd en investeringpå
kroner i nye maskiner og
39
bygninger,hvilket vil ta
. En slik ka asitetsutvidelsevil i føl e Lillrent kun
være aktuelt dersom
.40
Lillrent er lokalisert på Li llehammer,som er langt fra Oslo-området, hvor hovedtyngdenav
markedsvolumetbefinner seg. Selskapetvil derfor ha økte transportkostnaderi dette området
sammenlignetmed partenesom har anleggi Oslo, Ski, Ås, Drammenog Rakkestad.På denne
bakgrunnfinnerKonkurransetilsynetat Lillrent harbegrense
deresponsmuligheter
i markedet.

132

Seblantannete-post10.oktober2012fra Color Line side1, e-post 9. oktober2012fra GardermoenAirport
Hotel side1, e-post10.oktober2012fra Oslokommuneside1, e-post10. oktober2012fra LampelandHotell side
1, brev11. oktober2012fra Noresside3og e-post15. oktober2012fra Statoilside1.
133
E-post12. oktober2012fra Sentralvaskeriene
side2.
13

(e-post26.
novem er
ra or e s s e .
135
E-post16. oktober2012fra Nor Tekstil side3.
136
I 2012gjelderdettekontraktenmedChoicesomble overførtfra Sentralvaskerienes
til Nor Tekstil 1. oktober
2012(e-post8. september2012fra Sentralvaskerienevedlegg1).
137
E-post10. oktober2012fra TekstilvaskInnlandetside2.
138
E-post16. oktober2012fra Lillrent side1.
139
E-post16. oktober2012fra Lillrent side1. Investeringskostnaden
er oppgitteksklusivtekstilerog
transportløsninger
.
140
E-post16. oktober2012fra Lillrent side1.
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(124) I markedetpå Østlandeteksistererdet ogsåen rekkemindrekommersiellevaskeriselskapsomhar
virksomhetinnen flatt tøy. Dette er Cridthvidt, Norrøna-Vask, RentX, Vestfold Tekstilserviceog
DrøbakVaskeri.Disseaktørenehar anleggmedkapasitetpå henholdsvi
per dag, og utnyttelsesgradpå henholdsvi
,
. På grunn av begrenset produksjonskapasitethar disse selskapene
begrensede
responsmuligheter
påstørrekontrakter.
(125) Videre operererde mindre vaskeriaktørenemed mindre aksjonsradiusenn de større,hvilket har
sammenhengmedat vaskerienehar høyereenhetskostnader
i produksjonen.Cridthvidt og Drøbak
141
Vaskeriharopplystat deharen normalaksjonsradius
på50 km,142 mensVestfoldTekstilservice,
Norrøna-Vask og RentX har en normal aksjonsradiuspå henholdsvis100 km, 150 km og 175
km.143 Konkurransetilsynetlegger til grunn at de mindre vaskeriaktørenehovedsakeligutøver et
konkurransepress
lokalt.144
(126) Sentralvaskerienehar påpekt at de mindre vaskeriaktørenehar et annet fokus enn de større
vaskeriaktørene,og at disse aktøreneoverleveri markedetved å tilby nisjetjenestertil kunder
lokalt.145 Dettesamsvarermed opplysningerfra de mindre vaskeriaktørene.Mindre vaskeriaktører
opplyserat de normalt ikke kan konkurrerepå pris medSentralvaskeriene
og Nor Tekstil, menat
de i stedetkonkurrererpå andre parameteresom kundene verdsetter,som service, kvalitet og
nærhettil kunden.146 Disse momenteneindikerer at de mindre vaskeriaktøreneer mindre nære
substituttertil Nor Tekstil og Sentralvaskeriene.
Konkurransetilsynetleggerderfortil grunnat disse
selskapenesresponsmul
igheter er begrenset,og kun omfatter mindre kunder i selskapenes
nærområde.
(127) I flatt tøy-markedeteksistererdet ogsåenkeltekommunalearbeidsmarkedsbedrifter.
På Østlandet
er detteNoProog Trysil Vask og Rens.Detteer småvaskeriermedkapasitetpå under
per
147
dag og disse aktørenehar en svært begrensetaksjonsradius.
Arbeidsmarkedsbedriftene
har
virksomhetrettetmot lokalsamfunnet,og vaskeri stor gradfor egeneier.148 I følge BreezeTekstil
betjener arbeidsmarkedsbedrifteneprimært såkalt reserverte kontrakter og vil i det
konkurranseutsatte
markedetsjeldenværekonkurransedyktigpå pris ettersomen del av konseptet
bak attføringsbedrifteneer å tilretteleggefor ansattesom ikke kan få jobb i en konkurranseutsatt
bedrift.149 Konkurransetilsyne
t anserresponsmulighetene
til dennetype virksomhetersom svært
begrenset.
(128) På bakgrunn av ovennevntelegger Konkurransetilsynettil grunn at det først og fremst er
Sentralvaskerieneog Nor Tekstil som har gode responsmuligheteroverfor hverandre før
foretakssammenslutningen.
Responsmulighetene
til Tekstilvask Innlandet er kun til stede hva
gjelderHelseSør-Øst,mensresponsmulighetene
til øvrigeaktørerer begrensettil mindrekunderi
disseaktøreneslokalområder.

141

Med normalaksjonsradiusmenesdetområdetdenormalttar oppdragi.
E-post31. oktober2012fra Chridthvidtside1 og e-post11. oktober2012fra DrøbakVaskeriside1.
143
Brev 20. september2012fra Vestfold Tekstilserviceside2, brev26.september2012fra NorrønaVaskside4og
e-post25. oktober2012fra RentXside1.
144
Konkurransetilsynetharinnhentetinformasjonfra flere av vaskeriaktøreneåØstlandetvedrørendehvor store
kontrakterdeer i standtil å levere.Svarenevariererfr
.Basertpådenne
informasjonenleggerKonkurransetilsynettil grunnat mindrekunderer kundersometterspørkontraktermeden
årlig verdi påinntil 4millioner kroner,jf. blant annetbrev31. oktober2012fra Cridthvidt side1 og brev17.oktober
2012fra Trysil Vaskog Rensside2.
145
Referatfra møtemedSentralvaskeriene
17. oktober2012side2.
146
E-post31. oktober2012fra Cridthvidt side1, brev26. september2012fra NorrønaVaskside3, e-post10.
oktober2012fra Vestfoldtekstilserviceside1, e-post11.oktober2012fra DrøbakVaskeriside1 og brev24.
september2012fra RentXside3.
147
NoProEvje harentålegrensepåca2 timerstransportavstand
(e-post24. september2012side2). Trysil Vaskog
Rensharennormalaksjonsradiuspå1,5 timer og enmaksimalaksjonsradiuspå2,5 timer (e-post17. oktober2012
side2).
148
NoProEvjesstørstekundeer
e- ost24. september2012side1). Trysil Vaskog Renssin størstekundeer
hvilket stårfor om lag
omsetningentil selskapet(e-post17. oktober2012side2).
149
E-post5. november2012fra BreezeTekstil side1.
142
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5.2.1.3
5.2.1.3.1

Etableringshindringerog potensiellkonkurranse
Rettsligeutgangspunkter

(129) Etableringsvilkårer en samlebetegnelse
pådeforhold og betingelsersomenbedrift ståroverfornår
den vurdererå etableresegi et marked.Etableringsvilkåreneavgjør denpotensiellekonkurransen
fra aktører som ikke er etablert i det relevantemarkedet.Offentlige reguleringer,irreversible
investeringer,samtstordriftsfordeler,er eksemplerpåetableringshindringer.
(130) For at trusselen om etablering skal legge begrensningerpå markedsdeltakernesatferd, må
etableringenvære sannsynlig,effektiv og tidsnær.Høye etableringshindringertilsier at etablerte
aktøreri mindregradmå ta hensyntil at nye aktørerkan etableresegi markedetved for eksempel
en prisøkning.I markedethvor det er lave etableringshindringer,vil de etablerteaktørenevære
forsiktigemedåøke prisenefordi dettekantiltrekke segnyekonkurrenter.
(131) Videre vil nyetableringfremståsommer sannsynligi et markedi vekstfremfor et markedsomer
modent eller forventes å modne. Konkurransetilsynetvil også ta hensyn til at høy risiko og
kostnaderforbundetmed nyetableringkan reduseresannsynlighetenfor etablering. I tillegg må
etableringenvære av et slikt omfang at utøvelseav markedsmaktforhindres.Etablering i liten
skala,for eksempeli en nisje av markedet,vil ikke nødvendigvisværetilstrekkelig til å disiplinere
etablerteaktører.
(132) En potensiellkonkurrenter et foretaksomikke deltari det relevantemarkedetfor øyeblikket,men
somer i standtil eller kan forventeså gjøredet i nærfremtid. Potensiellkonkurranseforutsetterat
tilbyderne, som reaksjon på en liten og varig prisøkning, evner å omstille produksjonenog
markedsføre tjenestene i løpet av forholdsvis kort tid, uten at det medfører betydelige
tilleggskostnadereller risiko.
(133) I vurderingen av potensiell konkurranse ser Konkurransetilsynet særlig på hvilke
etableringshindringerforetakenemøter, om den forventedemarkedsutviklingentilsier at det er
forretningsmessiggunstigå etableresegeller endreproduksjonen,og om foretakeneer i besittelse
av produksjonsanlegg,anleggsutstyreller annet som redusererde nødvendigeinvesteringerfor
inntredeni markedet.
5.2.1.3.2

Partenesanførsler

(134) Nor Tekstil anseretableringshindringenei markedetsom små. Det foreligger ingen offentlige
reguleringersom påvirker etableringav vaskeritjenester,og så lengeman har tilgang til tomt, vil
bygg og innmatværestandardvare.Nor Tekstil visertil at de har byggettre nye vaskerierde siste
årene.150 Videre skriver parteneat det eksistereret annenhåndsmarked
for vaskeriutstyr,151 slik at
det ikke er tale om irreversibleinvesteringer.Nor Tekstil menervidereat markedetpå Østlandeter
tilstrekkelig stort til å kunneopparbeidesegnødvendigkritisk masse,og dermedkunneetablereen
152
økonomiskdrivverdig vaskerienhet.
Endelig er parteneav den oppfatningat det om få år vil
finne stedenbetydeligglobaliseringinnenvaskerimarkedet.
5.2.1.3.3

Konkurransetilsynets
vurderingav nyeaktørersetableringsmuligheter

(135) Etableringav et industrieltvaskerifor vask av flatt tøy kreverbetydeligeinvesteringeri maskinelt
utstyr. I tillegg til selve maskinparkenkommerinvesteringeri bygningsmasse,tekstiler, vogner,
lastebilermed mer. Informasjonfra ulike vaskeriaktørerviser at det kan væreet kapitalbehovpå
rundt 100 millioner kroner,153 ikke medregnettekstiler. Videre har tilsynet fått opplyst at det
anslagsvistar tolv månederåbygge et modernevaskeri.154
(136) Stordriftsfordelerkan gjøre det vanskeligå etableresegettersomdet vil kreve storevolum for at
etableringen skal værelønnsom.Konkurransetilsynethar fått opplyst at det i vaskerimarkedeter
150

Seblantannetfullstendigmeldingside13.
E-post9. oktober2012fra DeloitteAdvokatfirmaside4.
152
Fullstendigmeldingside13.
153
Parteneanslårat et nytt vaskerihareninvesteringskostnad
på mellom40 og 100 millioner kroner(seblantannet
brev18. september2012side6og brev6. november2012side2 fra Nor Tekstil).Berendsenskriverat et nytt
anleggvil koste170millioner kroner(e-post16.oktoberfra Berendsenside2), mensBreezeTekstil hevderdetkan
koste100millioner kroner brev25. se tember2012fra BreezeTekstil side4).
154
Nor Tekstil uttale
fullstendigmeldingside13), mensBerendsenuttaler
(e-post16.
oktober2012side2).
151
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betydelige stordriftsfordeler.155 Industrielle vaskerier har lavere enhetskostnader enn
konvensjonelle vaskerier ved vask av store volum, særlig når det gjelder flatt tøy.
Konkurransetilsynet har videre fått opplyst at hoteller og helseforetak ofte krever en
leveringssikkerhetfor fem til syv dageri uken. Dette tilsier at vaskeriermed god kapasitetog et
godt distribusjonsopplegghar de besteforutsetningenefor å utføre vaskeritjenesterfor storkunder.
Videre hevder aktørene at vaskerier som vasker ensartetflatt tøy har en vesentlig høyere
effektivitet ennvaskeriersomvaskeralle kategorier.156 Det skyldesmindremanuellhåndteringog
omstilling av maskiner.Aktører har ogsåhevdetat det å ha en profesjonelladministrasjontil å
håndteresertifisering,kvalitetssystemerog anbudskonkurranser
vil gi stordriftsfordeler.157
(137) Tilstedeværelsen
av betydeligestordriftsfordelerindikererat det kan værenødvendigmeden eller
flere store kontrakteri forkant av en nyetableringfor å sikre lønnsomdrift. 158 På spørsmålfra
Konkurransetilsynetom hvor storekontraktenemå værefor å rettferdiggjøreetableringav et nytt
vaskeri,svarervaskeriaktørenenoe ulikt, men i gjennomsnittrundt 45 millioner kroner med en
varighetpåfem år, medutgangspunkti dagenspriser.159
(138) På bakgrunnav de opplysningerKonkurransetilsynethar mottatti sakenleggesdet til grunnat en
årlig omsetningpå mellom 40 og 60 millioner kroner vil væretilstrekkelig til å etablereet nytt
vaskerianlegg.
(139) Konkurransetilsynethar settnærmerepå hvilke kundersomlyser ut såstorekontrakterat dissekan
dannegrunnlagfor en nyetablering.Informasjonom kontraktsverdieneer gitt av Nor Tekstil for
Sør- og Østlandetsamlet.160
(140) I dagensmarkeder det kun kontraktenemed HelseSør-Øst, verdt 90 millioner kroner,og GressGruppen,meden kontraktsverdisamletpå Sør-Østlandetpå ca.65 millioner kroner,somi segselv
vil forsvareen nyetableringpå Østlandet.Det vises i dennesammenhengtil at kontraktenmed
Nordic ChoiceHotels(Choice)er verd
illioner på Sør- og Østlandet,og at det trolig vil være
mulig å fylle opp ytterligere volum gjennom mindre kontrakter.Hvorvidt en kontrakt i denne
størrelsesorden
faktisk vil medførenyetableringer etterKonkurransetilsynetsoppfatningusikkert.
Det visessærligtil at to storevaskeriaktører,BreezeTekstil og Lillrent, har svart at det ikke vil
væreaktuelt å etablereet nytt anleggbasertpå en kontraktsverdisom er lavere enn 40 millioner
kroner.
(141) Konkurransetilsynetvil påpekeat deflestestorekontrakterharenvarighetpåflere år, og at detkun
er et fåtall storekontraktersomvil bli lyst ut de nestepar årene.Ifølge Nor Tekstil er det frem til
og med 2015 kun kontraktenmed Rikshospitalet,Nores SA (Nores)161 og Thon Hotels som er
aktuellei denneperioden.162 Ogsåkontraktenmed NHO Reiseliv Innkjøpskjedenutløperi 2012,
mendeter usikkertom kontraktenmedNor Tekstil videreføreseller om debytterleverandør.NHO
ReiselivInnkjøpskjedenharopplystat demottoket tilbud fra BreezeTekstil, menat deer usikrepå
om BreezeTekstil har mulighet til å dekke de områdenehvor Sentralvaskeriene
tradisjonelthar
operert.163
(142) Konkurransetilsyneter av denoppfatningat nyetableringer lite sannsynligidet det kun er noenfå
kontraktersom er store nok til å forsvareen etablering,samt at dissekontrakteneikke vil være
tilgjengelig for en nykommerfør etter2015.En eventuellnyetableringetter2015er sålangt frem i
155

Seblantannete-post10.oktober2012fra RentXside2, e-post10.oktober2012fra TekstilvaskInnlandetside2,
brev15. oktober2012fra BreezeTekstil side4, brev16. oktober2012fra Berendsenside2, e-post17. oktober2012
fra Trysil Vaskog Rensside3, brev16.oktober2012fra Lillrent side1, e-post31. oktober2012fra Cridthvidt side
1 og e-post2.november2012fra NorrønaVaskside1 og 2.
156
Brev 16. oktober2012fra Lillrent side1 og brev25. september2012fra BreezeTekstil side4.
157
Brev 15.oktober2012fra BreezeTekstil side4.
158
Berendsenskriverblantannetat detkrevesbetydeligevolumerfor åværekonkurransedyktige
innenflatt tøy og
dermedet størreanlegg(brev16. oktober2012side1).
159
E-post16. oktober2012fra Sentralvaskeriene
side2. Breezeuttrykteminimum60 millioner kroner(brev7.
september2012side8) I brevetfremkommerdetogsåat BreezeTekstil vurderteåbygge nytt til HelseSør-Østder
kontraktenvar 75 millioner kroner,Lillrent uttrykteet minimumpå40 til 45 millioner kroner(brev24. september
2012side11). BreezeTekstil hevderat manmåhaenkontrakti størrelsesorden
40-90 millioner kronerdersomen
leggertil grunnat investeringskostnad
er på50-100millioner kroner.
160
Brev 16. oktober2012fra Nor Tekstil side2.
161
Noreser eninnkjøpssammenslutning
for hotell- og servicenæringeni Norgeog Sverige.
162
Brev 16. oktober2012fra Nor Tekstil side2.
163
Referatfra telefonsamtalemedNHO ReiselivInnkjøpskjeden2. november2012side2.
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tid at Konkurransetilsynetmenerdet ikke vil påvirkekonkurranseforholdene
i særliggradde neste
par årene.
(143) Ledig kapasiteti markedetkanviderevirke avskrekkendefor etablering.Aktørenehari sinesvartil
Konkurransetilsynetuttrykt at det er ledig kapasiteti dagensmarked.Det skyldesat det har funnet
stedenutbyggingog effektiviseringi bransjen,samtidigsomvolumetikke har økt i sammegrad.164
Etterspørselen
i flatt tøy-markedetharværtrelativt konstantoverenlengreperiode.165 Markedetmå
etter Konkurransetilsynetsoppfatningansesfor å væremodent,og i liten grad pregetav vekst i
etterspørselen.Aktører som ønskerå etablereseg innen industriell vaskerivirksomhet,er derfor
henvisttil åkonkurrereom kundersomalleredeharavtalermedetablertevaskerier.
(144) Internasjonaleaktørerhar værtrepresenterti øvrigeskandinaviskeland i mangeår. BreezeTekstil
har uttalt at den tøffe konkurransenog de lave priseneinnenfor flatt tøy-segmenteter en direkte
årsaktil at disseaktørenetil nå ikke har etablertsegi Norge.166 Forutenpartene,Gress-Gruppen167
og Color Line,168 er det ingen av de øvrige vaskeriaktørenei markedetsom anseretableringav
internasjonaleaktørersomsannsynligi nærfremtid. Konkurransetilsynetfinner det lite sannsynlig
at utenlandskeaktører vil etablere seg i Norge, som følge av hard konkurranseog høye
etableringshindringer.
(145) Konkurransetilsynethar spurt vaskeriaktøreneom de oppleverat kundeneer lojale. De fleste har
svart at de profesjonellekundeneførst og fremst er prissensitive,og at lojaliteten til vaskeriene
derfor anseessom liten.169 Unntaket gjelder de mindre vaskeriene,som i større grad satserpå
individuelle tilpasningerog service,jf. punkt 5.2.1.2.Konkurransetilsynetleggertil grunnat i den
grad kundelojaliteter en etableringshindringi dennesaken,vil det kun gjelde overfor de mindre
kundenei markedet.
(146) På bakgrunn av ovennevnte er Konkurransetilsynetsvurdering at selv om det finnes et
annenhåndsmarked
for vaskerimateriell,vil etableringi vaskeribransjenkunne utgjøre en risiko
basertpådebetydeligeinvesteringenesommåforetas,at deter ledig kapasitet i markedet,samtdet
forhold at markedeter modent.Videreer detklart at deter stordriftsfordelervedindustriellvaskav
flatt tøy, somsærligdefusjonertepartenekandranytteav.
(147) Konkurransetilsynetfinner etter dette at etableringshindringe
ne er høye, og at potensiell
konkurransefra nyeaktørerer begrenset.
5.2.1.3.4

Konkurransetilsynets
vurderingav MMA-vaskeriersog internvaskeriersetableringsmuligheter

(148) Partenehar forklart at omleggingav produksjonenfra MMA til flatt tøy vil kreveen relativt enkel
tilpasning.170 Andre aktører har uttrykt at vaskerier som betjener MMA, og som vurderer
omleggingtil flatt tøy, vil ha nestentilsvarendeinvesteringsbehovsom en nyetablering,jf. punkt
4.2.2.2om beskrivelsenav markederfor flatt tøy og MMA.
(149) Det danskeselskapetBerendsen,somi dagkun operererinnenforMMA i Norge,mensomtidligere
ogsåopererteinnenforflatt tøy i Norge,nevnessomensærligaktuellnykommer.Dettestøtteso så
av enkeltekunderi markedet.171 Somsvarpå spørsmålfra Konkurransetilsynet,
Berendsenskriver videre at en
eventuellreetableringi Norge vil kreve en investeringpå rundt 170 millioner kroner, eksklusiv
tekstiler.172
(150) Flereaktørersomhar et betydeligforbruk av flatt tøy, vaskersomtidligerenevntheleeller delerav
tekstilene ved egenproduksjon. Disse kan representere potensiell konkurranse i det
164

Seblantannetbrev17. september2012fra Norrøna-Vaskside3og 5, og brev16.oktober2012fra Berendsen
side2.
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Brev 26. september2012fra Sentralvaskeriene
side8.
166
Brev 10. september2012fra Breeze-Gruppenvedlegg1.
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Referatfra telefonsamtal
emed Gress-Gruppen21. september2012side1.
168
Color Line benytteralleredei dagutenlandskeaktørersomleverandørpådelerselskapetsvaskerikontrakt.Det
skyldesat skipeneseilertil destinasjoneri utlandet,jf. brev18. september2012fra Color Li neside3.
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Seblantannetbrev18. september2012fra BreezeTekstil side17 og brev18.september2012fra Berendsenside
5.
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Fullstendigmeldingside14.
171
Referatfra telefonsamtalemedGress-Gruppen21. september2012side1 og brev19. september2012 fra Color
Line side3.
172
Brev 16. oktober2012fra Berendsenside2.
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konkurranseutsattemarkedet.Blant annet har Ullevål Sykehus,Rikshospitaletsamt Sykehuset
Østfold og SykehusetVestfold betydeligegenproduksjon.Flerekommunerhar ogsåegnevaskerier
somde benytterfor å dekkeegetbehov.173 Kommunenehar ogsåetablertarbeidsmarkedsbedrifter
somblant annetutførervaskeritjenesterfor kommunen.174
(151) Det må såledesvurderesom de eksisterendeinternvaskerienehar mulighet og insentiv til å
konkurreremedde kommersielleaktørenei detåpnevaskerimarkedet.Konkurransetilsynethar fått
opplyst at de fleste internvaskerienesom kun betjeneregenvirksomheter mindre vaskeriermed
begrensetkapasitetog med systemersomer tilpassetlavereproduksjonenn de typisk industrielle
175
vaskeriene.
Etter Konkurransetilsynetsvurderingvil disseikke værei standtil å tiltrekke seg
kunderav betydningfor dennesaken.De flesteinternvaskerieneer i tillegg underoffentlig eierskap
og stårderforoverfordesammeutfordringeneknyttettil regelverketfor offentligeanskaffelsersom
TekstilvaskInnlandetgjør.Internvaskerieneharvidereopplysttil tilsynetat deti liten gradvil være
aktueltåtilby tjenesteri detkommersiellemarkedeti fremtiden.176
(152) Konkurransetilsynetfinner etter dette at den potensiellekonkurransenfra MMA -vaskerier og
internvaskerierer liten.
5.2.1.3.5

Oppsummeringetableringshindringerog potensiellkonkurranse

(153) Som tidligere redegjort for er Konkurransetilsynetav den oppfatning at det er betydelige
etableringshindringeri flatt tøy-markedet. Det gjelder både for nye aktører, for mindre
konvensjonelleaktørerog for MMA -aktørersom alleredeer etablerti markedet.Når det gjelder
partenesanførslerom at helseforetakenesegenproduksjonutøver konkurransepressi markedet
finner Konkurransetilsynetat detteer minimalt grunnetoffentlig regulering.
(154) På bakgrunnav ovennevntefinner Konkurransetilsynetat gradenav potensiell konkurranseer
begrenset.
5.2.1.4
5.2.1.4.1

Kjøpermakt
Rettsligeutgangspunkter

(155) Kjøpermakt kan motvirke muligheteneen aktør har til å utøve markedsmakt.Med kjøpermakt
menesat enkjøper,pågrunnav sin posisjoni markedetog denkommersiellebetydningenkjøperen
har for leverandøren,kan motvirke at en leverandørøker prisene,senkerkvalitetenpå vareneller
tjenesten,eller på annenmåteleverertil dårligerebetingelserfor kjøperen.Kjøpermaktkan blant
annetgi segutslagi at kundentruermedåbytte leverandøreller starteegenproduksjon.
(156) Kjøpermaktfår betydningnår en kjøper innen rimelig tid har mulighet til å bytte til en annen
leverandøreller har mulighet til å få potensielleleverandørertil å etableresegi markedetved å
177
plassereen ordre hosden nye leverandøren.
Mulighetenetil å utøvekjøpermakter blant annet
avhengigav kundenesstørrelseog markedsposisjoni forhold til leverandørene,
og hvor avhengige
leverandørene
er av kundenesomavsetningskanal.
179
(157) Det følger av praksis fra EU-Kommisjonen178 og Konkurransetilsynet
at hvor en
foretakssammenslutning
ellers ville medføreen vesentligbegrensningav konkurransenmellom
leverandøreri et gitt marked, vil foretakssammenslutningen
kunne klareres på grunnlag av
kjøpermaktentil kundenei dettemarkedet.Kjøpermaktav dennetype vil kunneta flere former,og
analysenmåetablerei hverttilfelle hvordankjøpermaktenvil kunnevirke disiplinerendeog at man
derforunngårbegrensningeri konkurransensomkanoppståutenkjøpermakten.

173
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For eksempelArendalkommune,Lier kommune,Ski kommuneog Kvinesdalkommune.
E- ost2. november2012fra ASVO Kvinesdalside2.
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E-post15. oktober2012fra Ahusside1 og e-post23. oktober2012fra Lier Drift side2.
Retningslinjerfor vurderingav horisontalefusjoneretterRådetsforordningom kontroll medfusjonerog
foretakssammenslutninger,
2004/C31/03,jf. punkt64-67.
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SakIV/M.1225 Enso/Storaparagraf91.
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5.2.1.4.2

Kjøpermaktgjennomkontraktstørrelse

(158) Både parteneog parteneskonkurrenterhar pekt på at i dagensflatt tøy-markedhar kundenetil
vaskeriaktørenetil dels betydeligkjøpermakt.180 Kundenekan utnytte kjøpermaktenved å samle
volum i store kontrakter, og sette Nor Tekstil og Sentralvaskerieneopp mot hverandre i
anbudskonkurranser.Som nevnt er det stordriftsfordeler i flatt tøy-markedet, og dette øker
nødvendigheten
for vaskeriaktørene
til åsikre segdestorekontraktene.De kundenesomaleneikke
er storenok til å utlysekontraktermedstort volum, har til dels gått sammeni innkjøpssamarbeid
somforhandlerfrem rammeavtalermed vaskeriaktørenepå vegneav medlemmene.Eksemplerpå
slike sammenslutningerer Gress-Gruppen,Nores og NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.På samme
måte som de private innkjøpssammenslutningene
har også helseforetakenefelles regionale
181
innkjøpsavtaler for vaskeritjenester.
Enkelte kommuner har også gått sammen i
182
innkjøpssamarbeid.
Gress-Gruppenberegnerat 80 prosentav flatt tøy-markedeter koblet opptil
183
eneller annenform for innkjøpsordning.
(159) Somdet fremgårav punkt 5.2.1.3er enkelteav kontraktenei da ensflatt tø -markedsåstoreat de
i segselv gir grunnlagfor etableringav nye vaskerier.

.Kundene som lyser ut s store kontrakter at nye
vaskeriaktørervil etableresegfor åkunne betjenedem,har dermedbetydeligkjøpermakt.
(160) Kundene i markedet kan også benytte sin kjøpermakt ved å endre kontraktsvilkårenei
anbudskonkurransene.
For eksempel vil kundene kunne generere flere tilbud ved å gjøre
kontraktsperiodene
lengre,hvilket tilretteleggerfor etablering.Kundenevil ogsåkunnestykkeopp
konkurransenei mindreenheterfor ågeneretilbud fra lokale vaskeriaktørersomikke har mulighet
184
til å leverepåstorekontrakter.Detteble blantannetgjort av sykehuseti Stavanger,
av HelseSør185
Øst og av Thon Hotels i deressisteanbudsutlysning.Thon Hotels opplevdeimidlertid at dette
likevel ikke generertetilbud fra lokaleaktører.186
(161) Selv om de storekundenehar kjøpermakti kraft av sin størrelse,er øvrige kunderavhengigav å
inngå i innkjøpskjeder for å kunne utnytte kjøpermakt. Kundene som i dag står utenfor
innkjøpssamarbeidene,
eller velger å ikke benytte leverandørensom innkjøpssamarbeidethar
kontrakt med,187 vil trolig ha begrensetkjøpermakt.Nor Tekstil viser til at om lag
prosentav
omsetningenderesi flatt tøy-markeder knyttet til kontraktersomhar verdi på mindreenn
.188 Dette viser at Nor Tekstil har flere kunder av mindre økonomisk betydning,og som
neppevil habetydeligkjøpermakt.
5.2.1.4.3

Kjøpermaktgjennomå etablereegenproduksjon

(162) Når det gjelder selskapersom per i dag benytterkommersiellevaskeriaktører,må det undersøkes
om disse vil kunne etablerevaskerier i egenregisom en reaksjon på eventuell utnyttelse av
markedsmakt.Påspørsmålom de ville vurdereåutføre delerav tekstilvaskenvedegenproduksjon
somresponspåenprisøkningpå5 til 10 prosent,svarerdeflestekundeneat detteikke er aktuelt.189
180
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Dettebegrunnesmedat etableringav et internvaskerivil krevebetydeligetilleggsbevilgningerfor
offentlige aktører, og at dette vil kunne ta tid å få igjennom.190 Andre aktører opplyser at
vaskerivirksomhetligger utenfor deres kjernevirksomhetog at det ikke er aktuelt å utvide
191
virksomheten.
Etter Konkurransetilsynets oppfatning tyder dette på at for de fleste
vaskerikundeneer mulighetenfor åetablereet internvaskeriikke et reelt alternativ,og dettebidrar
derforikke til kundeneskjøpermakt.
(163)

(164) Tendenseni markedetgenerelter derimot at egeneidevaskerierleggesned heller enn at det
investeresi nye vaskerier.193 På dennebakgrunnanserKonkurransetilsynetkundeneskjøpermakt
gjennomtrusselenom etableringav vaskeridrifti egenregisombegrenset.
5.2.1.4.4

Oppsummeringkjøpermakt

(165) Konkurransetilsynetfinner at for de store kundenevil det foreligge stor grad av kjøpermakt.
Enkelte av dissekundenehar ogsåuttalt at de ikke er bekymretfor foretakssammenslutningen,
herunderColor Line, Forsvarsbygg,Choice, Gress-Gruppen og Statoil.194 Store kunder vil ha
kjøpermakti dagensvaskerimarkedettersomde kansetteNor Tekstil og Sentralvaskeriene
oppmot
hverandrei anbudskonkurranser.
Konkurransetilsynethar kommettil at deti markedetpåØstlandet
likevel finnesflere kundersomikke har kjøpermakteller somkun i begrensetgradharkjøpermakt.
5.2.1.5

Oppsummeringav konkurransesituasjonen
før foretakssammenslutningen

(166) Vaskerimarkedetpå Østlandeter konsentrertfør foretakssammenslutningen
. Selv om det er flere
konkurrerendevaskeriselskaper,
er Nor Tekstil og Sentralvaskeriene
deto klart størsteaktørene,og
i all hovedsaker detdisseto selskapenesomhar responsmuligheter
overforhverandre.Det er høye
etableringshindringer,
førstog fremstgjennomstordriftsfordelerog ledig kapasiteti markedet.For
store kunder er det til dels betydelig kjøpermakt, men det finnes også en del kunder uten
kjøpermakt.
(167) Enkelte momenter taler for at konkurransen er vesentlig begrenset allerede før
foretakssammenslutningen.
Konkurransetilsynetfinner imidlertid at det ikke er nødvendigå ta
endelig stilling til dette, da sammenslutningenuansettvil føre til en vesentlig begrensningav
konkurransen.
5.2.2

Vurdering av konkurransesituasjonenpå Østlandet etter foretakssammenslutningen

(168) Foretakssammenslutningen
innebærerat de to største konkurrenteneslår seg sammen.Den
nærmestekonkurrententil Nor Tekstil i detregionalemarkedetpå Østlandetfaller bort. Nor Tekstil
blir den desidertstørsteaktøreni markedet,med en markedsande
l på rundt
prosentbasertpå
kapasitet.Samtidigblir markedetytterligerekonsentrert,og HHI basertpåkapasitetøkertil
(169) Konkurrentenes responsmuligheter blir
begrenset ettersom Nor
Tekstil
etter
foretakssammenslutningenfår et tett nettverk av vaskerier, og vil kunne bruke denne
konkurransefordelen
overfor enkeltståendevaskeriersomutgjør denresterendedelenav markedet.
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Brev 19. september2012fra Oslokommuneside2, brev21.september2012fra HelseSør-Østside2, brev19.
september2012fra NHO ReiselivInnkjøpskjedenside3, brev23. oktober2012fra Kristiansandkommuneside2og
brev25. oktober2012fra Farsundkommuneside2.
191
Brev 19. september2012fra Color Line side2 brev21. september2012fra ThonHotelsside1.
192
Brev 24. september2012fra
side3.
193
Brev 25. september2012fra Askerkommuneside3og brev25. oktober2012fra Farsundkommuneside2. Se
n

194

Tilsynetvil likevel bemerkeat Color Line harmulighettil åbenytte,og benytteri dag,leverandøreri utlandet
idet deogsåer lokaliserti Tysklandog Danmark,sebrev19. september2012side2.
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Målt i antall vaskeriervil Nor Tekstil etter sammenslutningen
ha ni vaskerierpå Østlandet,mens
195
øvrigeaktører,medunntak av Norrøna-Vask kun har ett vaskerihver.
(170) Store kunder hadde før foretakssammenslutningenbetydelig kjøpermakt. Disse kundenes
forhandlingsstyrkevil svekkesettersomde ikke lenger kan settede to størsteaktøreneopp mot
hverandre.Etterforetakssam
menslutningenvil dissekun hakjøpermakti dengraddeharanledning
til åetablerestorenok kontraktertil å tiltrekke segnyetablerere,deleoppkontrakterfor ågenerere
lokal konkurranse,eller ved å etablereinternvaskerier.Det kan væretilstrekkelig at de troverdig
kan true medslike tiltak. Somdet fremgårover er det kun de størstekontraktenesomgir grunnlag
for nyetablering.Det er mulig at enkelteaktørersomper i dagikke er storenok alenetil å utnytte
kjøpermakt, kan samle ytterligere volum etter foretakssammenslutningen.NHO Reiseliv
Innkjøpskjeden opplyser imidlertid til Konkurransetilsynet at de fleste potensielle
medlemsbedriftene
alleredeer medlemav entenNHO Reiseliv Innkjøpskjedeneller en tilsvarende
ordning.196 Detteindikererat innkjøpssamarbeidene
ikke vil kunneøkesitt volum tilstrekkelig til å
oppnåkjøpermaktetterfusjonen.For de storeenkeltståendekundeneer det ogsåknyttet kostnader
til ådanneinnkjøpsordninger.For eksempelvalgteThonHotelsåmelde segut av Gress-Gruppeni
2008 ettersomde ønsketå stå fritt i forhold til de øvrige medlemmenehva gjelder innkjøp.197 På
dennebakgrunnleggerKonkurransetilsynettil grunnat det i hovedsaker de aller størstekundene,
someksempelvisHelseSør-Øst og Gress-Gruppen,som vil kunneutnyttekundemaktved å legge
til rette for nyetablering.Dette vil kunnedisiplinereNor Tekstil i konkurransenom leveransertil
dissekundene,menikke deøvrigekundene.
(171) Sentralvaskeriene
anføreri tilsvaretat selvsmåkundervil kunneoppnåkjøpermaktvedåbli medi
198
et alleredeetablertinnkjøpssamarbeid.
Konkurransetilsynetdeler Sentralvaskerienes
oppfatning
om at aktørersomikke alleredeer medi et etablertinnkjøpssamarbeid
trolig vil kunnesluttesegtil
et innkjøpssamarbeid.
Som omtalt over, er det imidlertid ikke alle innkjøpssamarbeidene
som vil
kunneøkevolumettilstrekkeligtil åkunne oppnåkjøpermaktetterfusjonen.
(172) Sentralvaskereien
stiller i tilsvaretvidere spørsmålved at Konkurransetilsynetikke har lagt større
vekt på at hovedtyngdenav markedet ikke har markert en negativ holdning til fusjonen.
Konkurransetilsyneter ikke enig i at de fleste kundeneikke har utrykt bekymringnår det gjelder
fusjonen. Videre er det tilsynets oppfatning at kun noen få kunder er store nok til å utøve
kjøpermaktgjennometablering.Det følger av EFTAs kunngjøring199 at kjøpermaktikke kan anses
for i tilstrekkelig gradåoppveie fusjonensnegativevirkningerhvis de kun sikrer at en bestemtdel
av kundenemedsærligstor forhandlingsstyrke
, beskyttesmot høyereprisereller dårligebetingelser
etter fusjonen.Konkurransetilsynetkan ut fra dette ikke se at partenesanførslerom kjøpermakt
endrertilsynetstidligerevurdering.
(173) MensNor Tekstil og Sentralvaskeriene
haren samletproduksjonpåom lag
er da 200 har
konkurrentenepå Østlandetved ett skift til sammenledig kapasitetpå i underkanta
per
dag.201 Dette viser at de alternativeleverandørenehar så begrensetkapasitetat de fleste kundene
uansettikke vil kunneklare segutenNor Tekstil, selvom de er villige til å leggetil rettefor lokale
tilbydere.202 Samtidig vil det være kostnadskrevendefor kundeneå etableretilstrekkelig små
kontraktertil at delokalevaskeriaktørene
påØstlandetblir aktuelle.
(174) Videre er det få kundersomhar mulighetentil åetablereegneinternvaskerier,og dettevil uansett
ta tid. Momenteneover tyder derfor på at foretakssammenslutningen
vil føre til at kjøpermakteni
markedetbegrenses.Konkurransetilsynetleggertil grunnat denbegrensedekjøpermaktenikke vil
195

Norrøna-Vaskopplyseri brev26.september2012side2at deharet industrieltvaskerii Mosssomtar det
vesentligeav selskapetsvirksomhet.I tillegg hardebeskjedenvirksomhetvedavdelingeni Fredrikstad(tidligere
Lisleby Vask& RensAS).
196
Referatfra telefonsamtalemedNHO ReiselivInnkjøpskjeden22. november2012side1.
197
Brev 21. september2012fra ThonHotelsside2.
198
Setilsvaretpunkt3.
199
EFTAskunngjøringpunkt67.
200
Nor Tekstil opplyseri brev16. oktober2012side3at deharendagsproduksjonpåsineanleggpåØstlandetpåtil
samm
onnperdag,mensSentralvaskeriene
harensamletproduksjonpåom lag
onni dag(brev16.
oktober2012side2).
201
Basertpåopplysningerom kapasitetog utnyttelsesgradfra samtligekonkurrenter.
202
Flereav kundeneharo l stat devil væreavhen i av åben tteNor Tekstil ettersammenslutnin e
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være tilstrekkelig til å hindre utnyttelse av markedsmakt fra
foretakssammenslutningen.

Nor

Tekstil etter

(175) PådennebakgrunnleggerKonkurransetilsynettil grunnat foretakssammenslutningen
vil føretil en
vesentligbegrensningav konkurranseni flatt tøy-markedetpåØstlandet.

5.3

Markedet på Sørlandet

5.3.1

Vurdering av konkurransesituasjonenpå Sørlandetfør foretakssammenslutningen

5.3.1.1

Markedsandelerog konsentrasjon

(176) Før foretakssammenslutningen
er det i hovedsakto aktørertil stedepå Sørlandet,Nor Tekstil og
Sentralvaskeriene.
Nor Tekstil er denstørstemedom lag prosentav omsetningenog kapasiteten
i markedet.Sentralvaskerieter denneststørsteaktørenmedomtrent prosentav omsetningenog
kapasiteten.I tillegg er det to småarbeidsmarkedsbedrifter,
SetproAS (SetProEvje) og ASVOKvinesdalAS (ASVO-Kvinesdal)som til sammenhar rundt
v omsetningen,og
v kapasiteten.HHI er høy og ligger på er
basert p kapasitet.Tabell 4 viser
omsetning,kapasitet og markedsandeler.
Tabell 4: Oversikt over markedsandelerpå Sørlandet

Selskap

Omsetning2011
Markedsandel
MNOK pr år (prosent)

Kapasitet
Tonn pr
Markedsandel
dag
(prosent)

Nor Tekstil203
204
Sentralvaskeriene
SetProEvje
ASVO-Kvinesdal
Total

5.3.1.2

50,4

100,0
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100,0

Konkurrentenesresponsmuligheter

(177) Nor Tekstil og Sentralvaskerienehar ett anlegghver på Sørlandet.Nor Tekstil har et vaskeri i
Kristiansand med en kapasitet på
onn per skift, og Sentralvaskerienehar et vaskeri i
Tvedestrandmed en kapasitetpå tonn per skift. Disse ligger relativt nær hverandreog kan
konkurrerei hverandreshjemmeområder.EksempelvisvantSentralvaskerieneanbudskonkurransen
om Kristiansandkommune,men tapte konkurransenom Helse Sør-Øst til Nor Tekstil.205 Begge
aktøreneer store industrielle vaskerier med relativt lik kostnadsstruktur,og begge har ledig
kapasitetvedsineanlegg.206 KundenepåSørlandetsomKonkurransetilsynetharværti kontaktmed
207
identifisererbeggesom potensielleleverandører.
Det må derfor antasat disseto aktørenehar
relativt goderesponsmuligheter
overforhverandre.
(178) I tillegg til parteneer det to små arbeidsmarkedsbed
rifter på Sørlandetmed vaskerivirksomhet,
SetProEvje og ASVO-Kvinesdal.Disse har imidlertid sværtbegrensetkapasitetpå henholdsvis
per dag,og de levererkun i sitt lokalområde.Arbeidsmarkedsbedriftene
benytter
203

Nor Tekstil haropplystat selskapetstotalomsetninginnenflatt tøy påSørlandeter på
kroneri
2011(e-post7. november2012fra Deloitte Advokatfirma).I tabell4har Konkurransetilsynettatt gjennomsnittetav
dette.
204
Omsetningstallfor Sørlandeter basertpåopplysningenei e-post7. november2012fra Sentralvaskeriene
side3.
Sentralvaskeriene
harsiden2011taptkontrakteneknyttet til Choiceog HelseSør-Øst(sykehuseti Arendal)til Nor
Tekstil somtil sammenutgjordeomlag
i omsetningi 2011i Agderfylkene.Sentralvaskeriene
harvunnetkontraktenmedKristiansandkommunesomutgj
205
E-post10. september2012fra Sentralvaskeriene
side1.
206
Nor Tekstil hari dagenutnyttelsepå prosentvedett skift (brev16.oktober2012side5), mens
Sentralvaskeriene
harenutnyttelsepå prosent.Imidlertid tapteSentralvaskeriene
kontraktenmedChoiceog
HelseSør-Østtil Nor Tekstil og vantkontraktenmedKristiansandkommune.Når disseendringenfinner steder det
sannsynligat Nor TekstilsutnyttelsesgradøkermensSentralvaskerienes
utnyttelsesgradsynker.
207
Brev 23. oktober2012fra Kristiansandkommuneside2, brev25. oktober2012fra Farsundkommuneside2og
e-post31. oktober2012fra ArendalHerregårdside2og 3.
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konvensjonelle vaskema
skiner, og er således langt mindre effektive i produksjonen enn
Sentralvaskeriene
og Nor Tekstil. SetProEvje har en normal aksjonsradiuspå tre til 21 km og en
maksimalaksjonsradiuspå 130 km.208 ASVO-Kvinesdalhar en normalaksjonsradiuspå to km og
en maksimal aksjonsradius på 30 km.209 Videre står eierne for en betydelig del av
arbeidsmarkedsbedriftenes
omsetningi flatt tøy-markedet.210 Ingen av kundenepå Sørlandetsom
Konkurransetilsynethar vært i kontakt med har identifisert disse som potensielleleverandører.
Konkurransetilsynetlegger følgelig til grunn at disse selskapenesresponsmuligheterer svært
begrenset.
(179) Påbakgrunnav ovennevnteleggerKonkurransetilsynettil grunnat deti all hovedsaker Nor Tekstil
og Sentralvaskerienesom har responsmulighe
ter overfor hverandre på Sørlandet. Deres
responsmuligheter
anseessomgode.
5.3.1.3

Etableringshindringerog potensiellkonkurranse

(180) Som for Østlandetfinner Konkurransetilsynetat etableringsmulighetene
er begrenset.Det gjelder
både for nye aktører, for mindre konvensjonelleaktører og for MMA -aktører som alleredeer
etablert i markedet.Dette gjelder spesielt på Sørlandetder det er færre store kontrakter som
eventuelt kan gi grunnlag for en nyetablering. Når det gjeler partenes anførsler om at
helseforetakenes
egenproduksjonutøverkonkurransepress
i markedet,finner Konkurransetilsynet
at detteer minimalt grunnetoffentlig regulering.
(181) Videre finner Konkurransetilsynetat det i likhet med på Østlandet er begrensetpotensiell
konkurransefra aktørerutenfor markedet.Ettersometableringshindringene
anseessom høyerepå
SørlandetleggerKonkurransetilsynettil grunnat gradenav potensiellkonkurranseogsåer mindre.
5.3.1.4

Kjøpermakt

(182) Tilsvarendesom på Østlandet,er det noen store kunder som i dagensmarked vil kunne ha
kjøpermaktoverfor leverandørene.En av innkjøpernesom kun har virksomhetpå Sørlandeter
Kristiansandkommune.Ved forrige anbudsutlysningfikk kommunenkun tilbud fra Nor Tekstil og
Sentralvaskeriene.Kontrakten på flatt tøy har en årlig verdi på rundt
kroner.211
Kristiansandkommunehar videreforklart at detikke er aktueltåutføre delerav vaskingenselv,da
Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune i 2000 valgte å avvikle egen
vaskerivirksomhet.Denne ble solgt til Nor Tekstil.212 Kristiansand kommune har imidlertid
kjøpermakti dagensvaskerimarkedda de kan sette Nor Tekstil og Sentralvaskerieneopp mot
hverandrei anbudskonkurranser.
(183) På Sørlandeter ogsåen del av partenesviktigste nasjonalekunderrepresentertgjennomChoice,
Thon Hotels,Gress-Gruppenog HelseSør-Øst.213 I likhet med vaskerimarkedetpå Østlandet,har
alle disse kundenekjøpermakt i dagensmarked i kraft av sin størrelseved at de kan sette
leverandøreneopp mot hverandre.Omsetningenpå Sørlandetalene er ikke tilstrekkelig til å
forsvareen nyetablering.Konkurransetilsynetserdet likevel somsannsynligat Gress-Gruppenog
HelseSør-Øst kan slå sammenomsetningeni de to regioneneog dermedoppnåen kontraktsverdi
som kan forsvareen etablerin .I en visesdet til forri e anbudskonkurranse
med HelseSør-Øst
.
Ut fra den informasjonenKonkurransetilsynethar i sakenvil nestestore anbudsutlysningførst
finne stedi 2016nårNor TekstilskontraktmedGress-Gruppenløperut. KontraktenmedHelse-Sør
Øst løperut i 2017.Sompå Østlandeteksistererdet en del mindrekundersomhar begrenseteller
ingenkjøpermakt.
5.3.1.5

Oppsummeringav konkurransesituasjonen
før foretakssammenslutningen

(184) Vaskerienes kapasitets
- og omsetningstall indikerer at Nor Tekstil og Sentralvaskeriene
kontrollerer det samlede vaskerimarkedet på Sørlandet. De to store konkurrentenes
208

E-post6. november2012fra SetProEvje side1.
E-post2. november2012fra ASVO-Kvinesdalside1.
210
ASVO-Kvinesdalharopplysta
prosentav omsetnin ener kn ttettil
e-post2.
november2012side1). SetProEvjesstørstekundeer det
hvilket stårfor
prosentav totalomsetningentil selskapet(e-post 6. november2012side1).
211
Brev 22. oktober2012fra Kristiansandkommuneside2.
212
Brev 22. oktober2012fra Kristiansandkommuneside2.
213
Brev 16. oktober2012fra Nor Tekstil side6og e-post16. oktober2012fra Sentralvaskeriene
side3.
209
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responsmuligheteroverfor hverandreer gode, og de store innkjøpernehar en del kjøpermakt.
Ettersommarkedeti realitetener et duopol, samtidig som etableringsmulighetene
er små,er det
likevel mulig at konkurransenfør foretakssammenslutningen
alleredeer vesentligbegrenset.Det er
imidlertid ikke nødvendigå ta endeligstilling til dette,da foretakssammenslutningenuansettvil
føretil envesentligbegrensning.
5.3.2

Vurdering konkurransesituasjonenpå Sørlandetetter foretakssammenslutningen

(185) Etterforetakssammenslutningen
vil deti realitetenkun væreénaktøri markedet,Nor Tekstil. De to
arbeidsmarkedsbedriftene
vil ikke kunne disiplinere prissettingentil Nor Tekstil i markedet.
Samtidiger etableringsmulighetene
begrenset.
(186) EtterKonkurransetilsynets
vurderinger detingenkundersomer storenok til åutøve kjøpermaktpå
Sørlandetsomi tilstrekkelig gradkan beskyttekundenemot høyerepriserog dårligerebetingelser
etterfusjonenettersomkundeneikke lengerkan setteleverandørene
opp mot hverandre.I dengrad
kundenepå Sørlandetvil kunneutlysekontraktersomer storenok til ågenerereennyetableringvil
dettesomvist ovenforførstfinne stedfra 2016.
(187) Konkurransetilsynetlegger derfor til grunn at foretakssammenslutningen
vil føre til en vesentlig
begrensningav konkurranseni flatt tøy-markedetpåSørlandet.
(188)
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(206)
(207)

(208)
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6 Samfunnsøkonomiskevirkninger
6.1

Innledning

(211) Det følger av ordlydeni konkurranseloven§ 16 førsteledd at Konkurransetilsynetskal gripe inn
mot en foretakssammenslutning
hvis ervervetfører til eller forsterkeren vesentligbegrensningav
konkurranseni strid medlovensformål. Konkurranselovensformål er ”å fremmekonkurransefor
derigjennomå bidra til effektiv bruk av samfunnetsressurser.Ved anvendelsenav dennelov, skal
detsærligtashensyntil forbrukernesinteresser”,jf. lovens§ 1.
(212) Det vil ikke foreliggegrunnlagfor ågripe inn mot ervervet,selv om det førertil eller forsterkeren
vesentligbegrensningav konkurransen,dersomervervetsamtidigmedførersamfunnsøkonomiske
effektivitetsgevinstersomoppveierde negativefølgerav at konkurransenbegrenses.I det følgende
beskrivessamfunnsøkonomisk
tapog effektivitetsgevinster,og til slutt foretasensamletvurdering.

6.2

Samfunnsøkonomisktap

(213) Foretakssammenslutningen
vil etter Konkurransetilsynetsoppfatning føre til at konkurransen
begrensesvesentlig i flatt tøy-markedetpå Østlandetog på Sørlandet.Begrensetkonkurranse
forventeså føre til en mindreeffektiv bruk av samfunnetsressurser,somer et samfunnsøkonomisk
tap.

230

232

n

.
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(214) Det samfunnsøkonomisketapet som følger av begrensetkonkurranse
, og virkningene overfor
forbrukerne,kan oppståsomfølge av flere forhold. Utøvelseav markedsmaktvil kunnekommetil
utrykk gjennomhøyerepriser, eventuelti kombinasjonmed høyerekostnader,men kan ogsågi
utslag i laverekvalitet, smalereproduktutvalg, redusertservicenivåog redusertproduktutvikling.
Detteinnebæreren sløsingi samfunnsøkonomisk
forstand,idet markedstilpasningen
gir en samlet
ressursbruksomer mindreeffektiv enndenville haværtmedvirksomkonkurranse.
(215) Som følge av fusjonenvil den sterkestekonkurrententil Nor Tekstil forsvinnefra markedenepå
Sør- og Østlandet,og alt annetlikt vil detteføretil insentivertil åsettehøyerepriser.Høyerepris i
vaskerimarkedene
vil i noengrad bli veltet over på forbrukerne,som i dette tilfellet er hotell- og
restaurantgjester,samt det offentlige gjennom offentlig finansierte helseinstitusjoner og
kommunaletjenester.Når prisenpå hotell- og restauranttjenester
stiger,vil det normalt føre til at
privatpersonerreduserersitt forbruk av hotelltjenesterog restaurantbesøk.
Dette representereret
samfunnsøkonomisktap. Hotellkjedenehar opplyst at utgifter til vaskeritjenesterutgjør mellom
233
av driftskostnadeneper gjestedøgn.
I helsesektorenvil utgifter til
vas er enes erro gutgjøre enmindreandelav driftsutgiftene.
(216) Det foreligger forhold som kan begrensepartenesmuligheter til å utnytte markedsmaktetter
foretakssammenslutningen.
Som omtalt i punkt 5.2.1.2er en stor andelav markedetbundetopp i
kontrakter. Da disse kontraktenehar en varighet på flere år, vil også tapet være begrenseti
kontraktsperioden.For de kundene som ikke omfattes av kontraktene, vil store deler av
prisøkningentrolig veltes over på hotell- og restaurantgjestene,
samt det offentlige, og tapet for
dissekundenevil kunneværebetydelig.
(217) Markedsmaktvil viderekunnekommetil uttrykk gjennomet lavereservicenivåog laverekvalitet.
Med lavereservicenivåmeneseksempelvisdårligereoppfølging,mindrepunktlighetog manglende
vilje til å ta imot spesialbestillinger.Det siste momentetanser kundenesom et svært viktig
kriterium.234 Lavere kvalitet kan for eksempelinnebærelavere tekstilkvalitet hvilket er noe de
flestekundenevektlegger.235 Bortfall av konkurransevil redusereinsentivenetil åkonkurrerehardt
om å tilby kundeneøkt serviceog kvalitet.
(218) Andre former for samfunnsøkonomisk tap vil også kunne oppstå gjennom at
foretakssammenslutningen
resulterer i økt potensial for sløsing. Under virksom konkurranse
tvingesforetakenetil å fokuserepå effektiv drift, sidendettevil kunnegi belønningi form av økt
lønnsomhet.Når økt lønnsomheti stedetkan oppnåssom følge av at foretakssammenslutningen
demper konkurransepresset
og dermedgjør det mulig å gjennomføreen prisøkning, reduseres
insentivenetil å vektleggedissesentraleparameternesom skal bidra til en effektiv utnyttelseav
samfunnetsressurser.
(219) Etter en samlet vurdering finner Konkurransetilsynetat foretakssammenslutningen
mellom Nor
Tekstil og Sentralvaskerienevil føre til et samfunnsøkonomisktap. Dette samfunnsøkonomiske
tapeter ikke i samsvarmedforbrukernesinteresser.

6.3
6.3.1

Samfunnsøkonomiskeeffektivitetsgevinster
Generelt

(220) Det følger av praksis og økonomiskteori at ikke enhver kostnadsbesparelse
utgjør en relevant
samfunnsøkonomisk
effektivitetsgevinstmedhensyntil vurderingenav foretakssammenslutninger.
Det er bare bedriftsøkonomiske gevinster som medfører en reell samfunnsøkonomisk
ressursbesparelse
somer relevante.Reneomfordelingerholdesutenforvurderingen.236
(221) Det er også et krav at kostnadsbesparelsener spesifikt knyttet til den aktuelle
foretakssammenslutningen.
Dette er formulert som et vilkår om at kostnadsbesparelsen
må være
fusjonsspesifikk/ervervsspesifikk.
Følgelig må Konkurransetilsynetogsåvurderei hvilken gradde

233

NHO ReiselivInnkjøpskjedenharberegnetat utgifter til vaskerit enesterutgjør
v driftskostnadene,
mensThonHotelsharberegnetat desammeutgifteneutgj
f. e-post2 . novem er 012fra Thon
Hotelsside1 og e-post28. november2012fra NHO Reisel vnn øps jedenside1.
234
Seblantannetbrev11. oktober2012fra Noresside3
235
Seblantannetbrev11. oktober2012fra Noresside3.
236
Konkurranse
tilsynetssakV 2012-18 Plantasjen- OddernesGartneriside31. SeogsåHaraldEvensenog Eivind
Sæveraas
–Konkurranselovenog EØS-konkurranselovenmedkommentarer1. utgave2009,side565.
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anførtekostnadsbesparelsene
vil kunnerealiseresuavhengigav foretakssammenslutningen.
Er det
sannsynligat gevinstenekanbli realisertuavhengigav denne,vil deikke bli hensyntatt.
(222) Videre bemerkesat det kun er kostnadsbesparelser
som er tilstrekkelig godt dokumentertog
konkretisert som vil bli vurdert. I klagesakenvedrørendeGilde/Prior237 la fornyings- og
administrasjonsdepartementettil grunnat det i utgangspunkteter partenesommå sannsynliggjøre
de samfunnsøkonomiskegevinstene ved foretakssammenslutningen.
Dette innebærer at det
påhviler parteneå fremleggedokumentasjonpå gevinstene.Det ligger i detteogsået krav om at
effektivitetsgevinstene
måbli gjennomførtinnenenrimelig tidsperiode.
(223) For foretakssammenslutninger
med antatt sterke konkurransebegrensende
virkninger, må de
forventedeeffektivitetsgevinsteneværebetydeligefor at tilsynet skalleggetil grunnat detprimære
inngrepsvilkåretetterkonkurranseloven§ 16 likevel ikke er oppfylt. 238
6.3.2

Partenesanførsler

(224) Partenehar anførtårlige effektivitetsgevinsteri størrelsesord
kroner,samt
39
engangsbesparelser
påom lag
Videreer detanførtat omstillingskostnadene
ikke vil overstig
kroner. En oversikt over de anførteeffektivitetsgevinste
ne følger i
tabell5.
Tabell 5: Oversikt over anførte samfunnsøkonomiskebesparelser
Anførte effektivitetsgevinsterog årlige besparelser

Engangsverdi
(MNOK)

Årlige
(MNOK)

(225) Konkurransetilsynethar i e-post2. oktober,31. oktober,8. novemberog 14. november2012bedt
partene om dokumentasjon på de anførte effektivitetsgevinstene
.
I tilsvaret reagerer
Sentralvaskerienepå at s ner iene ikke er funnet godt nok dokumenterte,og hevder at
synergieffektenepå
såsannsynliggjortat det ikke kan foreliggetvil
om at detherligger antil betydeligebesparelser.
6.3.3

Konkurransetilsynets vurdering av anførte effektivitetsgevinster

(226) I det følgende vil Konkurransetilsynetvurdere om partenes redegjørelserog fremlagte
dokumentasjoner tilstrekkelig til å fastslå at de anførte besparelseneer samfunnsøkonomiske,
fusjonsspesifikkeog dokumenterte
.
6.3.3.1

(227)

237

Fornyings- og administrasjonsdepartementets
vedtak5. oktober2006,Gilde NorskKjøtt BA –Prior NorgeBA.
KonkurransetilsynetssakV2008-12 EurofinsDanmarkAS –LantmännenAnalycenAB side21. Seogså
Fornyings- og administrasjonsdepartementets
vedtak5. oktober2006,Gilde NorskKjøtt BA –Prior NorgeBA, side
28.
239
Brev 7. november2012og 12. november2012fra Nor Tekstil.
238
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(228)

(229

6.3.3.2

(230)

(231)

(232)

6.3.3.3

Reduserteinnkjøpskostnader

(233) Parteneantar at det sammenslåtteselskapetvil få en bedre forhandlingsposisjonoverfor sine
leverandørerog såledesvil kunne pressedissepå pris. Dette vil i følge parteneigjen kunne få
betydning for konkurranseni markedenefor de innsatsfaktorersom vaskerienebruker i sin
produksjon.Økt konkurransemellom leverandørenevil i følge Nor Tekstil medføreen bedre
allokeringav ressursene
og gi ensamfunnsøkonomisk
gevinst.243
(234) For det førsteanførerpartenesom en effektivitetsgevinstat det fusjonerteselskapetvil kunnefå
bedrebetin elserfra sine energileverandører.Nor Tekstils størsteleverandørav energi er i dag
somlevererstrøm,gassog fyringsolje. Partenehevderat det fusjonerte
selskapet vil kunneredusere prisenper kWh med
i gjennomsnitt. Samlet
antarparteneat besparelsen
vil bli mellom
(235) Parteneanfører videre reduserteinnkjøpskostnaderfor kjemikalier som en effektivitetsgevinst.
Sentralvaskerieneog Nor Tekstil benytter henholdsvis
som
leverandørerav kjemikalier. Nor Tekstil skriver i e-post12. november2012at Nor Tekstil betaler

240

E-post9. oktoberfra DeloitteAdvokatfirmavedlegg21.
Brev 6. november2012fra Nor Tekstil side3.
242
Brev 6. november2012fra Nor Tekstil side4.
243
E-post9. oktober2012fra Deloitte Advokatfirmaside3.
244
Brev 12. november2012fra Nor Tekstil s. 2.
241
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perkilo vaskettøy, mensdeanslårat Sentralvaskerie
tbetaler oppm
y. arteneestimererbesparelserpåmello

er kilo vasket

(236)

(237) Det følger av Fornyings- og administrasjonsdepartementets
vedtak i Gilde/Prior247 at reduserte
innkjøpsprisersomkun skyldesat detfusjonerteselskapetharøkt sin kjøpermakt,i utgangspunktet
ikke kan regnessom en effektivitetsgevinst.Dette vil etter omstendighetene
stille segannerledes
vedinnsatsfaktorerkjøpt i utlandet.
(238) På bakgrunnav ovennevntevedtakfinner Konkurransetilsynetat de anførtebesparelserknyttet til
bedre innkjøpsvilkår ikke kan regnessom samfunnsøkonomisk
e effektivitetsgevinster så lenge
kostnadsbesparelsen
e for det fusjonerte selskapet medfører et tilsvarende tap for deres
leverandører.Årsakener at disse leverandørene
, etter det Konkurransetilsyneter kjent med, er
norskeforetak, og enfremforhandletbedrepris for detfusjonerteselskapetblir oppveidav redusert
profitt hosleverandørene.
6.3.3.4

Spartetransport-/distribusjonskostnader

(239) Partenehar fremhevetat avvikling av anlegg og flytting av volum vil medføreen besparelse
48
tilsvarendekostnaden
Dette gir i følge parteneen årlig
besparelsepå
.I tillegg hevderparteneat reduserttransportavstand
til kunder
vil gi miljøgevinster utover disse konkrete økonomiske besparelsene.Partene gir spesifikk
informasjonom hvilke omallokeringerav volum som planleggesfor å optimaliseretransportfra
vaskeritil kunde.
(240) Konkurransetilsynet finner det sannsynlig at det vil kunne hentes ut fusjonsspesifikke
,
samfunnsøkonomiskebesparelsergjennom en mer effektiv og samordnettransport. Det er
imidlertid ikke sannsynliggjortat gevinstener av enslik størrelsesomanførtav partene.
6.3.3.5

(241

(242)

(243) Etter dettekan ikke Konkurransetilsynetvektleggedenanførteeffektivitetsgevinstknyttet til
6.3.3.6

(244)

245

Brev 12.november2012fra Nor Tekstil s. 2.
Brev 12.november2012fra Nor Tekstil s. 2.
247
Fornyings-, og administrasjonsdepartementets
vedtak5. oktober2006,Gilde NorskKjøtt BA –Prior NorgeBA.
248
Brev 6. november2012fra Nor Tekstil vedlegg1.
249
Brev 6. november2012fra Nor Tekstil vedlegg1 og brev16. november2012fra Nor Tekstil side4.
250
Brev 16. november2012fra Nor Tekstil side4.
246
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(245) Effektivitetsgevinster innen stab, ledelse, økonomi, administrasjon og IKT vil etter
Konkurransetilsynetsoppfatning kunne gi en gevinst i samfunnsøkonomiskforstand. Det er
imidlertid et krav at gevinstener fusjonsspesifikkfor at denkanvektlegges.
(246)

(247) Konkurransetilsynetfinner det imidlertid sannsynligat fusjonen vil innebærenoen besparelser
knyttet til
. e er m er
e sannsyn gg or a gev ns ener av en s s ørre se
somanførtav partene.
6.3.3.7

(248)

Sparteenergikostnader

vil i følge
partenegi b deen miljøeffekt og en besparelsei form av redusertekostnadertil energi.252 De
redusertemiljøutslippenevil hovedsakeligkommesom følge av at man flytter drift til vaskerier
som benyttermer miljøvennlig energiformer, noe som vil redusereutslippeneav karbondioksid,
NOX-gasserog svoveldioksid.

(249) Tilsynet finner det ikke usannsynligat fusjonenkan ledetil lavereenergikostnader
somfølge av at
volum flyttes fra eldretil mer moderneog energieffektiveanlegg.Den fremlagtedokumentasjonen
fra partenegir enoversiktoverhvilke energikildersombenyttesvedanleggenedriftenplanleggeså
flyttes mellom. Konkurransetilsynetfinner at den fremlagte dokumentasjoni tilstrekkelig grad
sannsynliggjørat fusjonen vil medføre visse energibesparels

(250)

(251) Partenehar heller ikke dokumenterthvor mye Nor Tekstil og Sentralvaskeriene
i dag betalerfor
energienselskapenebrukervedsineanlegg.
(252) Basertpå det ovenstående
er det Konkurransetilsynets
vurderingat parteneikke i tilstrekkelig grad
har dokumentertomfangetav besparelsenog at besparelsener fusjonsspesifikk,og den fremstår
derforsomfor usikkertil at denkanleggestil grunn.
6.3.3.8

(253)

251

Brev 6. november2012fra Nor Tekstil vedlegg2.
Brev 6. november2012fra Nor Tekstil vedlegg1.
253
Brev 6. november2012fra Nor Tekstil vedlegg1 og 3.
252
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(254)
(255

(256) Basertpå det ovenstående
er det Konkurransetilsynets
vurderingat parteneikke i tilstrekkelig grad
har dokumentertat besparelsener fusjonsspesifikk,og den fremstårderfor som for usikker til at
denkanleggestil grunn.
6.3.3.9

(257)

(258

(259) Når det gjelderøvrigeanførtebesparels
inner Konkurransetilsynetat detikke
er dokumentertat dissebesparelsene
er samfunnsøkonomiske
og fusjonsspesifikke,og at de derfor
ikke kantilleggesvekt.
6.3.3.10 Omstillingskostnader

(260) Nor Tekstil anseromstillingskostnadenefor å være minimale. Basertpå tidligere erfaring med
oppkjøp stipuleresomstillingskostnadenetil under
kroner. Implementeringenvil i
følge Nor Tekstil kreveminimalt medressurser.257
(261) Markedetpartenedriver virksomheti er basertpå anbudskontrakter
, og i følge Nor Tekstil har
258
partene følgelig gode evner til å justere driften som følge av volumendringer.
Partene
budsjettererikke medkostnaderrelaterttil disseendringene
.
(262) Innordningav de fire anleggenetil Sentralvaskeriene
i Nor Tekstil vil kreve
Tekstils organisasjon
. Utover dette årsverkethar Nor Tekstil interne ressursertil
innordningen.259

i Nor
gjennomføre

(263) Videre oppgir Nor Tekstil at det vil være omstillingskostnaderknyttet til sentraliseringav
Sentralvaskerieneslokale stabsfunksjoner
, og at det må gjøres tilpasninger slik at salgs- og
markedsarbeidinnordnesi konsernetsorganisasjon.Nor Tekstil menerdet kan værenødvendigå
tilby ansattesluttpakkeri forbindelsemednedbemanningeni Sentralvaskeriene,
utenat detteer helt
sikkert. Nor Tekstil legger likevel til grunn kostnaderpå
kroner som følge av
reorganiseringav stabs- og markedsmeda
rbeidere.
254

Brev 6. november2012fra Nor Tekstil side2.
Brev 6. november2012fra Nor Tekstil vedlegg1.
256
Brev 16. november2012fra Nor Tekstil side6.
257
E-post9. oktober2012fra DeloitteAdvokatfirmaside4.
258
Brev 6. november2012fra Nor Tekstil vedlegg4.
259
Brev 6. november2012fra Nor Tekstil vedlegg4.
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(264)

(265)

(266) Konkurransetilsynet finner det sannsynlig at det vil oppstå samfunnsøkonomiske
omstillingskostnadersomfølgeav fusjonen.Delerav deanførteomstillingskostnadene
er knyttettil
effektivitetsgevinstersom tilsynet ikke har funnet fusjonsspesifikke,og det sesfølgelig bort fra
disse. Tilsynet finner imidlertid at størrelsenpå omstillingskostnadeneikke er tilstrekkelig
dokumentert, og kan ikke utelukke at omstillingskostnadenekan bli høyereenn det partenehar
anført.Eksempelvisvil interneressursernormalthaenalternativanvendelse.Det innebærerat bruk
av ansattetil nedbemanningog omstillingsprosesserregnessomen kostnadi samfunnsøkonomisk
forstand. Det er uklart for Konkurransetilsynetom partenehar hensyntattdette i de anførte
omstillingskostnadene.
6.3.4

Oppsummering

(267) Etter Konkurransetilsynetsvurdering har ikke partene i tilstrekkelig grad dokumentert og
sannsynliggjortat de anførteeffektivitetsgevinsteneer fusjonsspesifikkeog samfunnsøkonomiske.
Det fremstårlikevel som sannsynligat det vil kunneoppstånoeneffektivitetsgevinsterknyttet til
effektiviseringav transportog administrasjon, meni mindreomfangennanførtav partene. Tilsynet
finner at effektivitetsgevinstene uansett ikke vil overstige de samfunnsøkonomiske
omstillingskostnadene
og detsamfunnsøkonomiske
tapet.

7 Konkurransemessigevirkninger av ervervet
(268) Konkurransetilsynethar kommet til at foretakssammenslutningenmellom Nor Tekstil og
Sentralvaskerienevil føre til en vesentlig begrensningav konkurranseni flatt tøy-markedetpå
Sørlandet og på Østlandet. Partene har ikke dokumentert effektivitetsgevinster ved
foretakssam
menslutningensom kan oppveie det samfunnsøkonomisketapet som følger av
konkurransebegrensningen.
Etter konkurranseloven§ 16 skal Konkurransetilsynetderfor gripe inn
mot foretakssammenslutningen.

7.1

Vurdering av forholdsmessighet

(269) Det følger av det alminnelige kravet til forholdsmessigheti norsk rett at Konkurransetilsynets
vedtak ikke må gå lenger enn det som er nødvendig for å avhjelpe de negative
konkurransevirkningene
av foretakssammenslutningen.
(270) I forbindelsemed Konkurransetilsynetsbehandlingav saken har parteneikke fremsattforslag til
vilkår som kan avhjelpede konkurransebegrensende
virkningeneved foretakssammenslutningen.
Nor Tekstil har videre opplyst at avhjelpendetiltak er vurdert, men ikke funnet aktuelt for Nor
Tekstil.261
(271) Tilsynet har vurdert hvorvidt inngrepeter forholdsmessigut fra de konkurransebegrensningene
foretakssammenslutningen
medfører.Forslagettil vedtak går ikke lenger enn det som må anses
nødvendigfor å avhjelpede konkurransebegrensende
virkningeneav foretakssammenslutn
ingen.
Vedtaketoppfyller såledeskravettil forholdsmessighet.

7.2

Vedtak

(272) På dennebakgrunnog med hjemmeli konkurranseloven§ 16 fatter Konkurransetilsynetfølgende
vedtak:
Foretakssammenslutningenmellom Nor Tekstil AS og SentralvaskerieneAS forbys.
Vedtaket trer i kraft straks.

260
261

E-post9. oktober2012fra DeloitteAdvokatfirmaside4.
E-post21. desember2012fra DeloitteAdvokatfirma.

