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1 KONTAKTINFORMASJON  

1.1 Foretak som erverver kontroll  

Navn: Grilstad Holding AS  
Org.nr.: 990 759 480 
Adresse: Postboks 6242 Torgarden, 7488 Trondheim  

 

1.2 Representant  

Navn: Wikborg Rein Advokatfirma AS  
Kontaktperson: Eivind Stage  
Adresse:  Postboks 1233 Sentrum, 5811 Bergen 
Telefonnummer: +47 55 21 52 15 
E-post:  est@wr.no 

 

1.3 Andre involverte foretak  

Navn: Holmens AS  
Org.nr.: 936 678 254 
Adresse: Slettestrandveien 15, 4032 Stavanger 

 

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN  

Meldingen gjelder Grilstad Holding AS (heretter "Grilstad", eller "Melder") sitt erverv av kontroll over 
Holmens AS (heretter "Holmens") gjennom kjøp av 90 prosent av aksjene i selskapet. 
Aksjekjøpsavtalen ble inngått 9 juni 2021 og følger vedlagt som: 
 

Bilag 1: Signert aksjekjøpsavtale datert 9. juni 2021 
 
Gjennom kjøp av 90 prosent av aksjene i Holmens vil Grilstad ved gjennomføring av transaksjonen på 
varig grunnlag overta enekontroll over Holmens, jf. konkurranseloven § 17.  

Gjennomføring av foretakssammenslutningen er betinget av godkjennelse fra Konkurransetilsynet. 
Transaksjonen er ikke meldepliktig til andre konkurransemyndigheter.  
 
Den strategiske og økonomiske begrunnelsen for transaksjonen er følgende:  
 
I tråd med investeringen i Matpartner i 2020, ønsker Grilstad å utvide produktspekteret innen 
ferdigmat og måltidsløsninger ytterligere. Som en av Norges første produsenter/leverandører av 
ferdigmat, har Holmens over tjuefem års erfaring innen dette markedet. Grilstad har på sin side flere 
anerkjente merkevarer, tilgang på råvarer og et etablert markeds- og salgsapparat. Den planlagte 
transaksjonen vil dermed kunne styrke begge partenes posisjoner i flere salgskanaler. Særlig innen 
storhusholdning har Holmens en bred produktportefølje og en veletablert posisjon og vil dermed godt 
komplementere Grilstads eksisterende posisjon i denne salgskanalen.  
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3 DE INVOLVERTE FORETAKENE  

3.1 Grilstad Holding AS  

Grilstad Holding AS, org.nr. 990 759 480, er et norsk holdingselskap. Konsernets operative virksomhet 
ligger i datterselskapene Stranda Spekemat AS, org.nr. 992 055 812 (100 % eierandel), Midt-Norge 
Slakteri AS, org.nr. 968 932 683 (90 % eierandel), Grilstad AS, org.nr. 937 070 632 (100 % eierandel), 
og Matpartner AS, org.nr. 982 818 370 (49 % eierandel, felles kontroll).  

Grilstad Holding AS eies av Jenssen Holding AS, org.nr. 937 070 721, med 61,63 %, NCP II Invest, 
org.nr. 920 425 178, med 33,37%, samt Reinkind AS, org.nr. 992 160 152, med 5 %.  

Grilstad driver med produksjon og leveranse av kjøttvarer til dagligvaremarkedet og til storkjøkken i 
hele Norge. Sortimentet består blant annet av spekepølser, spekemat, ferskt pålegg, bacon, pølser og 
dypfryste hamburgere, tradisjonelle middagsretter, biffer og fileter, sousvide, deiger og farse, postei, 
kjøttsnacks mv. Grilstad-konsernet satser spesielt på spekevarer gjennom merkevarene Grilstad, 
Stranda og Tind.  

Konsernet har aktivitet i hele verdikjeden, med slakting, nedskjæring og fordeling av kjøtt.  

Hovedkontoret til Grilstad ligger i Ranheim i Trondheim kommune. Konsernet har fire egne 
produksjonsanlegg i Trondheim, Stranda, Brumunddal og Østersund i Sverige. Konsernet hadde om 
lag 400 ansatte ved utgangen av 2020.  

Konsernet har egen råvaretilgang på ca 55 %, via direkte eierskap i Midt-Norge Slakteri AS (90 % 
eierandel) og FG Kjøttsenter AS (50 % eierandel), samt indirekte eierskap i NOR Meat AS (33,33 % 
via datterselskapet Grilstad AS).  

Stranda Spekemat AS, org.nr. 992 055 812, driver produksjon av spekeskinker, spekepølser, fenalår 
og morrpølser på Stranda i Møre og Romsdal, under merkevarenavnene Stranda og Tind.  

Grilstad AS, org.nr. 937 070 632, driver på sin side produksjon av spekevarer og kjøttprodukter 
gjennom merkevaren Grilstad og dagligvarekjedenes egne merker, med leveranser både til 
dagligvaremarkedet og til storkjøkken i hele Norge.  

Midt-Norge Slakteri AS, org.nr. 968 932 683, forestår slakterivirksomhet, med 1 500 leverandører fra 
fylkene Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Oppland og Møre og Romsdal.  

Matpartner AS, org.nr. 982 818 370, som Grilstad kontrollerer i fellesskap med Matpartner Invest AS, 
produserer og pakker industrialisert ferdigmat. Matpartner har sitt hovedkontor i Melhus kommune i 
Trøndelag, der selskapet også har sitt eget produksjonsanlegg. Matpartner leverer i dag sine 
produkter og tjenester til horeca-markedet, konseptkunder og dagligvarebransjen i Norge. Innen 
dagligvaremarkedet omfatter den industrialiserte ferdigmaten pastaretter, sauser, supper, ferske 
ferdige lunsj- og middagsretter, grøt, dipper og tilbehør. Innen horeca-markedet tilbyr Matpartner 
sauser, dressinger, majonessalater, gryte- og pastaretter, kraft og grunnsauser/baser.  

Grilstad er medlem i følgende bransjeorganisasjoner: Dagligvareleverandørenes forening (DLF) og 
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF)  

For ytterligere informasjon om Grilstad vises det til selskapets hjemmesider: https://www.grilstad.no/  
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5 RELEVANTE MARKEDER  

5.1 Markeder med horisontal overlapp  

5.1.1 Relevante produktmarkeder  

5.1.1.1 Innledning 

Partene i transaksjonen har overlappende virksomhet innen produksjon og distribusjon av ferdigmat 
og måltidsløsninger til dagligvarekjedene og til storhusholdning. Videre har partene overlappende 
virksomhet innen produksjon og distribusjon av stekte kjøttprodukter, pølser, bacon, pålegg, pinnekjøtt 
og stykningsdeler til storhusholdning.3 Begge partene er aktive innen salg av såkalt EMV-produksjon 
for dagligvarekjeder. 

Etter partenes syn er det grunn til å skille mellom salg til dagligvarekjeder og til 
storhusholdningsmarkedet, da kanalene fra produsentenes perspektiv ikke uten videre vil være 
substituerbare. Dette skyldes at ulike forpakninger, salgsstrategier, forskjellig kunnskap og grad av 
kontakt, samt pris og salgsmarginer vil gjøre det vanskelig for en produsent å skifte fra en salgskanal 
til en annen i løpet av relativt kort tid.4 Da transaksjonen ikke vil begrense konkurransen uansett om 
det skilles mellom dagligvare og storhusholdning, er det uansett ikke nødvendig å ta endelig stilling til 
produktmarkedsavgrensningen på dette punktet.  

Videre har Kommisjonen lagt til grunn at produktmarkedene kan segmenteres blant annet på grunnlag 
av, type rett (eksempelvis forrett, hovedrett, ferdigmat); lagringstemperatur (dvs. fersk, frossen og/eller 
kjølt)5; etter emballasjetype6; på grunnlag av generelle typer produktgrupper, slik som kjøttkaker, 
ferdigretter, grønnsaker, frukt og sauser. Kommisjonen har også skilt mellom forskjellige typer kjøtt 
(spesielt fjærkre, svinekjøtt og storfekjøtt)7 og videre mellom forskjellige typer produkter (for eksempel 
spekeprodukter, bearbeidet kjøtt, hermetisk kjøtt, kokte pølser, patéer, osv.)8  

5.1.1.2 Markedet for ferdigmat/ferdigretter/måltidsløsninger i forbrukerforpakning til 
dagligvarekunder 

Innen salg til dagligvarekjeder (-grossister) har partene som nevnt overlappende virksomhet innen 
produksjon av ferdigmat/ferdigretter og måltidsløsninger i forbrukerforpakning.9 Produktene som 
inngår i kategorien 'ferdigretter i forbrukerforpakning' er for eksempel diverse gryteretter, pastaretter, 
og skålretter, slik som også produseres av blant annet Fjordland. 'Måltidsløsninger i 
forbrukerforpakning' omfatter baser, sauser og diverse tilbehør som kan innlemmes i lunsj- og 
middagsretter. Etter melders oppfatning inngår både ferdigretter og måltidsløsninger i ett felles 
relevant produktmarked. Når en leverandør først har anlegg og kapasitet til å produsere/distribuere én 
type ferdigrett, er den i stand til også å produsere det meste av måltidsløsninger og andre typer 
ferdigretter, uavhengig av hvilke type kjøtt eller andre ingredienser inngår i ferdigretten/produktet. 

                                                      

3 For ordens skyld opplyses at Holmens har en helt marginal omsetning av spekevarer til storhusholdningskunder. 
I 2020 utgjorde dette salget ca. . I motsetning til Grilstad har ikke Holmens egen produksjon, men 
kjøper inn begrenset volum for å supplere leveransene til kunder som etterspør slike varer. Dette behandles ikke 
nærmere i meldingen. 
4 Se deriblant Kommisjonens uttalelser i COMP/M. 1221 – Rewe/Meinl, avsnitt 80.  
5 COMP/M.4216 – CVC/Bocchi/De Weide Blik; COMP/M.1740 - Heinz/United Biscuits Frozen and Chilled Foods. 
6 COMP/M.445 - BSN/Euralim 
7 COMP/M.2662 - Danish Crown/Steff-Houlberg 
8 COMP/M.3401 – Danish Crown/Flagship Foods 
9 Ved forbrukerforpakning menes det eksempelvis begere, skåler, bokser mm. 
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Dette illustreres av store aktører som Fjordland som produserer alt fra forskjellige typer grøt og 
desserter, til diverse pasta- og curry-retter.  Det bemerkes også at markedet for ferdigretter er et 
relativt dynamisk marked hvor typen ferdigretter som produseres er i stadig utvikling. Det er etter 
melders vurdering dermed ikke hensiktsmessig å videre segmentere disse produkttypene.  

Etter melders oppfatning kan det likevel være grunnlag for å skille mellom ferdigrettene og 
måltidsløsningene omtalt ovenfor og ferskere ferdigretter med kort holdbarhet, slik som sushi, wraps 
og salater. Ettersom ingen av partene har virksomhet innen denne typen rett, har disse segmentene 
blitt ekskludert fra det relevante markedet for denne meldings formål. Da transaksjonen ikke vil 
begrense konkurransen uansett om Konkurransetilsynet skulle si seg enig i avgrensningen mellom 
ferdigretter og ferske ferdigretter, er det uansett ikke nødvendig å ta endelig stilling til denne 
produktavgrensningen på dette punktet.  

Basert på Konkurransetilsynets vedtak V2007-10 Gro/Findus følger det at både merkevarer og EMV 
inngår i det samme produktmarkedet, se vedtakets side 6. Merkevareleverandører som Fjordland og 
Toro kan uten nærmere investeringer også produsere EMV for dagligvarekjedene. Ettersom partene i 
det vesentlige kun produserer EMV10 og ikke leverer merkevarer innen ferdigretter/måltidsløsninger til 
dagligvare, er det ikke nødvendig å ta endelig stilling til hvorvidt EMV-produsenter kan konkurrere 
effektivt innen merkevarer. 

Holmens leverer også ferdigretter og måltidsløsninger som selges fra varm ferskvaredisk i større 
dagligvarebutikker. Det kan stilles spørsmål ved om produktmarkedet som definert ovenfor også 
omfatter slike produkter som leveres uten forbrukerforpakninger. Dette er ferdigretter og 
måltidsløsninger som leveres i større forpakninger tilsvarende som til storhusholdningskunder. 
Ettersom det kun er Holmens som leverer slike produkter, vil det etter melders oppfatning ikke ha 
vesentlig betydning for vurderingen av transaksjonens innvirkning på konkurransen om disse 
produktene anses for å inngå i det relevante markedet. Se nærmere omtale nedenfor i punkt 6.1.1.      

5.1.1.3 Markedet for ferdigmat/ferdigretter/måltidsløsninger til storhusholdningskunder 

Innen storhusholdningsmarkedet har partene overlappende virksomhet innen produksjon av 
ferdigmat/ferdigretter/måltidsløsninger. Tilsvarende som for dagligvare inngår produkter som for 
eksempel diverse gryteretter og pastaretter, samt diverse tilbehør som kan innlemmes i lunsj- og 
middagsretter i markedet for ferdigmat og måltidsløsninger til storhusholdningskunder. Av samme 
grunner som nevnt ovenfor inngår både ferdigretter og måltidsløsninger etter melders oppfatning i ett 
felles relevant produktmarked. Når en leverandør først har anlegg og kapasitet til å 
produsere/distribuere én type ferdigrett, er den i stand til også å produsere det meste av 
måltidsløsninger og andre typer ferdigretter, uavhengig av hvilke typer kjøtt eller andre ingredienser 
inngår i ferdigretten/produktet.  

På lik linje med markedet for ferdigretter til dagligvarekunder, er også markedet for ferdigmat til 
storhusholdning et nokså dynamisk marked hvor typen ferdigretter som produseres er i stadig 
utvikling, og sterkt preget av kundens preferanser. Det er etter melders vurdering dermed ikke 
hensiktsmessig å videre segmentere disse produkttypene. 

                                                      

10 Av Matpartners omsetning innen ferdigretter og måltidsløsninger utgjorde salg under egen merkevare  i 
2020.  
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5.1.1.4 Salg av bearbeidede og ferske kjøttprodukter til storhusholdningskunder 

Innen storhusholdningsmarkedet har partene overlappende virksomhet innen produksjon og salg av 
stekte kjøttprodukter, pølser, bacon, pålegg, pinnekjøtt og stykningsdeler. Etter melders vurdering, og i 
tråd med Kommisjonens tidligere praksis, kan markedet for disse produktene avgrenses på grunnlag 
av om produktet er bearbeidet eller ikke.11  Kommisjonen har tidligere definert 'bearbeidede 
kjøttprodukter' som produkter basert på svinekjøtt, storfekjøtt eller fjærkre og som inneholder 
ingredienser som salt eller krydder, og som er rått, tørket, røkt eller kokt.12 Kjøtt som ikke inneholder 
tilsatte ingredienser, og som ikke har gjennomgått videre bearbeiding inngår i et separat 
produktmarked for 'ferskt kjøtt'.13  

Når det gjelder spørsmålet om ulike produkter som kokte kjøttprodukter, spekeskinke, hermetisk kjøtt, 
pølser, posteier mv. utgjør separate produktmarkeder, har Kommisjonen latt konklusjonen stå åpen. 
Kommisjonen har imidlertid indikert at ulike bearbeidede kjøttprodukter kan inngå i samme marked, 
ettersom en produsent med produksjonsfasiliteter til å utføre en type bearbeiding av diverse 
kjøttprodukter, også vil være i stand til å utføre de fleste andre typer bearbeiding (dvs. tørking, røyking 
eller koking).14 Dette gjelder etter partenes syn især ved salg til storhusholdning, hvor merkevare og 
forpakning er av mindre betydning for kunden. Leverandøren er derfor ikke avhengig av å bygge 
merkevare på snevre produktgrupper for å være i en posisjon for innsalg til storhusholdnings-
grossistene.  

Basert på dette legges det derfor til grunn at det er ikke grunnlag for å segmentere markedet for salg 
av bearbeide kjøttprodukter til storhusholdning ytterligere.  

Partenes produksjon og salg av stykningsdeler, som blant annet biffer, fileter og produksjonskjøtt15 
inngår i markedet for salg av ferskt kjøtt til storhusholdningskunder, som i tråd med praksis behandles 
som et eget relevant marked. Som for bearbeidede kjøttprodukter, er det partenes vurdering at det 
ikke er grunnlag for å sementere markedet ytterligere ettersom tilbudssidesubstitusjon medfører at 
partene og partene konkurrenter kan tilby hele spekteret av stykningsdeler. 

5.1.1.5 Salg av bearbeidede kjøttprodukter til dagligvarekunder 

Partene har også en helt begrenset overlappende virksomhet innen produksjon og salg av pinnekjøtt 
til dagligvarekunder. Av samme grunner som for salg av bearbeidede kjøttprodukter til 
storhusholdningskunder, jf. over, inngår også andre typer bearbeidede kjøttprodukter i dette relevante 
markedet. Mens Grilstad primære produkter innen denne kategorien er dypfryste hamburgere og 
løvbiff, har Holmens kun pinnekjøtt som leveres til dagligvarekunder.    

5.1.2 Geografisk avgrensning av produktmarkedene 

Med bakgrunn i blant annet Konkurransetilsynets vedtak i Gilde/Prior16 og Nortura/Prima17, legges det 
til grunn de fem produktmarkedene hvor partene har overlapp er av nasjonal utstrekning. Både 

                                                      

11 COMP/M.1313 – Danish Crown/Vestjyske Slagterier, avsnitt 49; COMP/M.2662 – Danish Crown/Steff-
Houlberg, avsnitt 53; COMP/M3401 – Danish Crown/Flagship Foods, avsnitt 8-9. 
12 COMP/M.1313 – Danish Crown/Vestjyske Slagterier; COMP/M.2662 – Danish Crown/Steff-Houlberg; 
COMP/M.3522 – Danish Crown/HK/Sokolow.  
13 COMP/M.7565 – Danish Crown/Tican, avsnitt 17. 
14 COMP/M.1313 – Danish Crown/Vestjyske Slagterier, avsnitt, 44. 
15 V2014-13 – Nortura SA – Prima Slakt AS/NorPri AS/Jæren Eiendomsinvest AS, avsnitt 95. 
16 V2006-223 Gilde Norsk Kjøtt BA – Prior Norge BA  
17 V2014-13 Nortura SA – Prima Slakt AS/NorPri AS/ Jæren Eiendomsinvest AS  


















