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VedtakV2014-4: CappelenHolding AS – KongsbergEscoAS –
konkurranseloven§ 18 tredje ledd –pålegg om meldeplikt

1 Innledning
(1) Konkurransetilsynetvisertil varselompåleggom meldepliktav 20. februarogpartenes

merknadertil varsleti brevav3. mars, samtøvrigkorrespondansei anledningsaken.

(2) CappelenHolding AS (heretter"CappelenHolding") overtok6. februari år kontroll over
selskapetKongsbergEscoAS (heretter" KongsbergEsco").Transaksjonenutgjøren
foretakssammenslutningi konkurranselovensforstand,jf. konkurranseloven§ 17.1

(3) Konkurransetilsynetmenerdeter rimelig grunntil åantaatkonkurransenpåvirkesav
foretakssammenslutningenoghari medholdav konkurranseloven§18 tredjeleddbesluttetå
påleggemeldepliktfor CappelenHolding sitt oppkjøpav KongsbergEsco.

2 Sakensbakgrunn
(4) CappelenHoldingeiesav familienCappelenpåUlefossoger etholdingselskapfor Cappelen

gruppensomharvirksomhetinnenblantannetfinansforvaltning,handel,jernstøperi,
eiendomsutvikling/-forvaltning,kraftproduksjonogsalg,samtskogdriftog jordbruk.

(5) CappelenGruppeneierUlefosHoldingAS meddatterselskapeneUlefosAS, UlefosAB,
UlefosOY, UlefosA/S (DK), UlefosJernværkAS og NiemisenValimo Oy (tidligereVulcan
SmithAS). Gruppenharca.260ansatteogenomsetningpåca.600millioner kroner,hvorav
ca. millioner i Norge.

(6) DatterselskapetUlefosAS (tidligereVulkanSmithAS) utvikler ogdistribuererprodukter
innenVA-teknikk,rørinspeksjon,utemiljø,gategodssamtbyggog anlegg. Ulefoser ikke selv
produsentav ventilerogannetvannledningsarmatur,menmarkedsførerogselgerprodukter

1 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger.
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basertpåendistribusjonsavtalemeddenøsteriskeprodusentenHawle.Selskapethaddeen
omsetnin åca. 225millioner kroneri 2012,

(7) KongsbergEscoerprodusentav ventiler,armaturerogrørdelertil VA-markedet.I tillegg til
salgogmarkedsføringavegenproduserteventiler,armaturogduktile rørdeler,selgerselskapet
enkelteventilerogklammerprodusertavutenlandskeaktører.KongsbergEscohaddei 2012
enomsetningpåca.193millioner kroner, hvoravca. millioner relaterersegtil VA-
infrastruktur.

(8) Konkurransetilsynetble oppmerksompåforetakssammenslutningenmellomCappelen
Holding ogKongsbergEsco. Det ble foretattinnledendeundersøkelsersomvisteat partene
haddeoverlappendevirksomhetinnenforvannledningsarmatur, herundersalgav ventilersom
blantannetbenyttesfor VA-kummer.

(9) KonkurransetilsynetvarsletCappelenHolding20. februaromat detble vurdertå pålegge
meldepliktfor selskapetservervav KongsbergEsco.CappelenHolding inngatilsvar til
varselet3. mars.Hovedpunktenei tilsvaretgjengisunder.

3 Partenesmerknader
(10) CappelenHoldinghari merknader til varsletanførtat foretakssammenslutningenikke vil føre

til envesentligbegrensningavkonkurransen.

(11) Det ervist til atdet ikke foreliggeretegetproduktmarkedfor sluseventiler, slik tilsynethar
lagt til grunni varslet. Grossistene(dvs.parteneskunder)etterspøret bredereutvalgav
produkter,bådeandreventiltyperogøvrigvannledningsarmatursomkraner,klammerog
koblingerog i tillegg foreliggertilbudssidesubstitusjonmellomulike typerventiler.

(12) Viderehevderparteneat eteventueltoppstrømsmarked(salgfra produsent/distributørtil
grossist)for ventilerogannetvannledningsarmaturminsterav nordiskstørrelse, ettersomdet
anføreså foreliggeeuropeiskestandarderfor dennetypeprodukter.

(13) Ifølgepartenehardeto selskapenekunenneglisjerbarmarkedsandelinnenformarkedetfor
VA-infrastruktur.

(14) Partenehevderforøvrig atdeterenrekkekonkurrerendetilbydereavbådeventilerogannet
vannledningsarmaturi detnorskemarkedet,bl.a.AVK, PAM/SaintGobain,Bagges,Sigumog
RaufossWater& Gas.I tillegg til andreprodusenter/distributørerharkundeneogsåmulighet
til åfå produsertegnemerkevarer.

(15) CappelenHolding harsomfølgeav kundenesalternativerogkjøpermaktingenmulighettil å
utøvemarkedsmaktettertransaksjonen.

4 Konkurransetilsynets vurderinger
(16) Konkurransetilsynetkanpåleggemeldepliktfor foretakssammenslutningersomharomsetning

underterskelverdiene,dersomtilsynetfinner rimelig grunntil åantaat konkurransenpåvirkes,
eller dersomandresærligehensyntilsier at tilsynetundersøkersakennærmere,jf.
konkurranseloven§ 18 tredjeledd.

(17) Det følgerav formuleringen"rimelig grunntil åanta" at detikke kreves
sannsynlighetsovervekt2 for at tilsynetkanpåleggemeldingetterkonkurranseloven§18 tredje
ledd.Det er tilstrekkeligat Konkurransetilsynetharidentifisertkonkurranseproblemersom
tilsier atkonkurransenkanpåvirkesgjennomforetakssammenslutningen.

(18) I vurderingenav omdeter rimelig grunntil åantaatenforetakssammenslutningvil kunne
påvirkekonkurransenvil momentersommarkedskonsentrasjon,konkurrenters
responsmuligheter, etableringsmuligheter,potensiellkonkurranseog kjøpermaktværesentrale.

(19) Parteneharoverlappendevirksomhetinnenforsalgav ventilersomblantannetbenyttesfor
VA-kummer.

2 SeProp.75L (2012-2013)Endringeri konkurranselovenpunktside81.
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(20) I vurderingenav detrelevanteproduktmarkedetharparteneanførtatventiler kuner enav flere
komponentersominngåri et totalproduktsometterspørres,ogat detderforforeliggeret
overordnetmarkedfor vannogavløpsinfrastruktur.Tilsynetsundersøkelsertyderimidlertid på
at detogsåsynesåværekundersometterspørkunventiler.

(21) Konkurransetilsynetsundersøkelsertyderviderepåatdeterbegrensetgradav
tilbudssubstitusjonmellomulike typerventiler.Deterblantannethøymerkevarebevissthet
hoskundersometterspørventilersombenyttesfor VA-kummer.

(22) Det synesderforå værerimelig grunntil å antaat deteret egetproduktmarkedfor leveranse
avventileregnetfor VA-kummer.

(23) Det foreliggerettertilsynetsvurderingflere forholdsomindikererat detrelevantemarkedet
ikke ervidereennnasjonalt,slik CappelenHoldinghevder.Salgsmønsteretsyneså være
nasjonaltogdetforeliggerfor øvrigensærnorskutformingav kumlokkogkumrammersom
leggerbegrensningerpåhvilke typervannledningsarmatursomkanbenyttes.3

(24) Viderevisertilsynetsundersøkelserat det er rimelig grunntil å antaat parteneetter
foretakssammenslutningenvil kunneoppnåenbetydeligmarkedsandelbasertpåtilsynets
foreløpigevurderingavdetrelevantemarkedet.

(25) I merknadenetil varsletharparteneanførtatdeterenrekkekonkurrerendetilbydereav både
ventilerogannetvannledningsarmaturi detnorskemarkedet,bl.a.AVK, PAM/SaintGobain,
Bagges,Sigumog RaufossWater& Gas.Innledendeundersøkelserindikererimidlertid at de
flesteav de ovennevnteforetakeneikke kanansessomkonkurrentertil partenei detsom
tilsynetetterenforeløpigvurderinganserfor å væredetrelevantemarkedet.

(26) Konkurransetilsynetharsålangtikke funnetat etableringsmuligheter, potensiellkonkurranse
ogkjøpermakti tilstrekkeliggradvil kunnemotvirkedemuligekonkurransemessige
utfordringeneforetakssammenslutningenkanmedføre.

(27) Basertpådeovennevnteforhold finner tilsynetat deter rimelig grunntil å antaat
konkurransenvil påvirkesgjennomoppkjøpetogat vilkårenefor åpåleggemeldepliktetter
konkurranseloven§ 18 tredjeledderoppfylt.

(28) Konkurransetilsynetfinnerat et påleggommeldepliktoverforpartenei herværendesakikke
fremstårsomuforholdsmessig.

3 Sefor eksempelproduktkatalogfor nedstigningskummerfra BrødreneDahlAS someiesavSaintGobain,
http://www.dahl.no/Documents/Kataloger/VA/VA-konsept_Utg07_Nedstigningskummer_final_web.pdfoge-
postfra overingeniørGunnarMosevolldatert4. mars.
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5 Vedtak - påleggom meldeplikt
(29) Pådennebakgrunnogmedhjemmeli lov 5. mars2004nr. 12 omkonkurransemellomforetak

ogkontroll medforetakssammenslutninger(konkurranseloven)§ 18 tredjeledd, har
Konkurransetilsynetfattetfølgendevedtak:

CappelenHolding AS påleggesmeldeplikt for selskapetsoppkjøp av KongsbergEscoAS.

Slik melding skal sendesKonkurransetilsynet senestinnen 7. april.

(30) Vedtaketkanpåklagesinnentre ukerfra mottakav dettebrev,jf. forvaltningsloven§ 29 første
ledd.Eneventuellklagestilestil Nærings- og fiskeridepartementet, mensendestil
Konkurransetilsynet.

(31) Det gjøresoppmerksompåat etpåleggom meldinggitt medhjemmeli konkurranseloven§ 18
tredjeleddvil innebæreat foretakssammenslutningenikke kangjennomføresfør
Konkurransetilsynetharavsluttetsaken,jf. lovens§ 19 førsteleddannetpunktum.

(32) Kravenetil innholdeti meldingenfølgerav konkurranseloven§ 18a.Detvisesforøvrig til
Konkurransetilsynetsretningslinjerfor meldingav foretakssammenslutningersomgir nærmere
veiledningomhvilke opplysningermeldingenskal inneholde.4

(33) EventuellespørsmålomKonkurransetilsynetsviderebehandlingavsakenkanrettestil
seniorrådgiverEvenTukunpåtelefon5559 7651.

Med hilsen

Ingrid KjeldstadGullaksen(e.f.)
avdelingsdirektør

4 Sehttp://www.konkurransetilsynet.no/Global/Faktaark/Retningslinjer%20for%20melding.pdf
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
Cappelen Holding AS Postboks 103 3831 Ulefoss 

Norge 

Egil Stokken 

est@cho.no 

 

Kopi til:  
      

  

  

  

 


	1 Innledning
	2 Sakens bakgrunn
	3 Partenes merknader
	4 Konkurransetilsynets vurderinger
	5 Vedtak - pålegg om meldeplikt

