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1. NAVN OG ADRESSE PÅ SELSKAP SOM OVERTAR KONTROLL 

FREJA Transport & Logistics AS, org nr 927908492 
Snipetjernveien 2 
1405 Langhus 
Tlf 22075000  
Kontaktperson/epost: Kjell-Arne Eloranta - kae@FREJA.com 
 
Representant:  
Advokat Harald Evensen, Advokatfirmaet Føyen 
Tlf 92 454 454 
E-post: harald.evensen@foyen.no 

2. FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS ART 

FREJA Transport & Logistics AS overtar enekontroll over  
 
Thoresen Transport AS, org nr 956016150 
Postboks 1264 Torstrand 
3254 Larvik 
 
gjennom kjøp av 80 % av aksjene fra Lars Stavdal Thoresen. Thoresen beholder 20 % av aksjene. 

3. BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAK OG FORETAK I SAMME KONSERN 

3.1. FREJA Transport & Logistics AS 

FREJA Transport & Logistics AS (FREJA) er et norsk speditørfirma som driver med veitransport, 
sjøfrakt, flyfrakt, prosjektsendinger, logistikk, fortolling og termotransport. Fraktoppdragene går 
både internt i Norge og internasjonalt. Fraktoppdragene utføres for det meste som samlasting, 
det vil si at flere fraktoppdrag kombineres i samme sending. FREJA har et særlig 
kompetanseområde innen lagring og transport av medisiner. 
 
FREJA er lokalisert med terminal og hovedkontor på Langhus i Ski, og har avdelinger også i 
Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Skedsmokorset og Frogner. 
 
FREJA hadde i 2020 en omsetning på 628,6 millioner kroner og et driftsresultat på  
37,3 millioner kroner. 
 
Mer informasjon om FREJA finnes her: https://www.FREJA.com/no/ 

3.2. Foretak i samme konsern 

FREJA er et heleid datterselskap av FREJA Transport Holding AS, org nr 972 423 238, 
Snipetjernveien 2, 1405 Langhus, som er et rent holdingselskap. Dette er gjennom flere danske 
ledd kontrollert av United Shipping & Trading Company (dansk selskapsregistrering 76950016) 
(“USTC”). USTC er eiet av Torben Østergaard-Nielsen og hans familie.  
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Tilbydersiden består av flere store aktører som tilbyr hele spekteret av veifrakttjenester, og som 
gjennom sine nettverk tilbyr transport over hele landet. I tillegg finnes en stor mengde mindre 
aktører som opererer i ett eller flere produktsegmenter og / eller geografiske regioner, slik som 
Thoresen. Kundene befinner seg over hele landet.  
 
Selv om enkelte mindre transportører har en regional kundekrets, gjør de store aktørenes 
nasjonale tilstedeværelse at markedet etter melders oppfatning minst er nasjonalt i utstrekning. 
Det er ikke nødvendig i saken her å ta stilling til om markedet er videre enn nasjonalt.  
 
Aktørene i transportbransjen rapporterer ikke regnskapstall for godsfrakt på vei separat. FREJA er 
nummer 21 på listen over de største transportselskapene i Norge. Samlet omsetning for de fem 
største transportselskapene i Norge, ikke medregnet Posten Norge, var i 2020 15 210 millioner.1 
Partenes samlede omsetning på 765 millioner kroner utgjør 5 % av dette. Legger man til grunn at 
de seks største transportørene står for halvparten av markedet, er markedsandelen innen 
transport 2,5 %. 
 
I bladet Moderne Transport finnes en oversikt over de største rene veitransportaktørene i 2019. 
Her er de største transportselskapene ikke tatt med (de opptrer bare i oversikt over de største 
transportørene totalt). Oversikten viser at de 50 (resterende) største veitransportørene i 2019 
hadde en samlet omsetning på 11 698 millioner kroner, basert på tall fra Proff Forvalt. Det gir 
partene en markedsandel (basert på partenes 2020 omsetning) på ca. 6,5 %. Dette overvurderer 
markedsandelen ettersom de største aktørene på veitransport ikke er med i oversikten.   
 
Vedlegg 5:  Utdrag fra Moderne Transport nr 8, 2020.      
 
Melder mener på denne bakgrunn at partenes samlede markedsandel i et norsk marked for 
godstransport på vei ligger langt under 20 %. 
     
Melder har ikke funnet markedstall for sjøfrakt, flyfrakt, logistikk- og lagertjenester eller 
fortollingstjenester. Basert på at partene er små aktører, at alle de store transportselskapene 
tilbyr disse tjenestene, samt at det finnes betydelige spesialistaktører innen hvert segment, 
mener melder at partenes markedsandeler i disse segmentene ligger på samme nivå som for 
godstransport på vei, det vil si ikke høyere enn 5-6 %.   
 
Melder mener på denne bakgrunn at partenes samlede markedsandel innen sjøfrakt, flyfrakt, 
samt logistikk- og lagertjenester ligger langt under 20 %.  

7. SIGNATUR 

Oslo, 4. oktober 2021 
 
For FREJA Transport & Logistics AS 
 
Advokatfirmaet Føyen 
Harald Evensen (sign.) 
Advokat 
harald.evensen@foyen.no 

 
 
 

                                                           
1 Tall fra Proff Forvalt: PostNord 4,65 milliarder, Bring: 4.4 milliarder, Schenker: 4,26 milliarder, DSV Road: 1,1 milliard, 
DHL Express 800 millioner (Posten Norge 13.02 milliarder regnes ikke med).  


