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Forenklet melding til konkurransetilsynet om foretakssammenslutning – 
Bilholding ASs oppkjøp av Sven Kvia AS 
 

1. Innledning 
Det sendes med dette melding om foretakssammenslutning på vegne av Bilholding AS. 
Foretakssammenslutningen som planlegges gjelder Bilholding AS sitt kjøp av alle aksjene i Sven 
AS, org nr. 845 933 162.  
 
Melder er av det syn at vilkårene for å sende forenklet melding foreligger og at denne meldingen 
må anses som det. Dersom Konkurransetilsynet skulle være av det syn at saken krever fullstendig 
melding, ber melder om at denne meldingen blir vurdert som en fullstendig melding.  
 
 

2. Melder 
Navn: Bilholding AS 
Org.nr.: 925 082 686 
Adresse: Diktervegen 8, 5538 Haugesund 
 
Kontaktpersoner:  
Konsernsjef: Ådne E Berge 
Tlf: 908 73 400 
E-post: Aadne.berge@bilgruppen.no 
 
Advokat Sigrid Anderssen Cabot, Advokatfirmaet Responsa AS, Sæ 136, 5417 Stord 
Tlf. 47 94 51 86 
E-post: sigrid.cabot@responsa.no 
 

3. Involverte foretak 
De involverte foretakene er: 

• Bilholding AS 

• Sven Kvia AS 

 
Konkurransetilsynet 
Postboks 439 Sentrum 
5805 BERGEN 
 
 
 
  
 
 
 

 
21. des. 2021 
Vår ref: 9982/SAC 
Dykkar ref.:  
Ansvarleg advokat: 
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Nedenfor er nærmere informasjon om: 

• eierselskapene JK Bil AS (punkt 5.1.2) og Komplett Bil Holding AS (punkt 5.1.3), og 

• konsernene Bilholding AS (punkt 5.1.4), Bilgruppen AS (punkt 5.1.5) og Bilgruppen 
Fellestjenester AS (punkt 5.1.6) og deres datterselskaper 
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5.1.2. JK Bil AS 
Nedenfor er en oversikt over eierstrukturen i selskapene som eier aksjene i JK Bil AS: 
 

 

 
 
 
Investeringsselskapene omtalt ovenfor har eierinteresser i andre selskaper, men ingen av disse er 
involvert i markeder som har tilknytning til produktmarkedene som omfattes av denne 
foretakssammenslutningen. De andre eierinteressene knytter seg i all hovedsak til fast eiendom.  
 

5.1.3. Komplett Bil Holding AS 
 
Nedenfor er en oversikt over eierstrukturen i selskapene som eier aksjene i Komplett Bil Holding 
AS: 
 

 
RA Drift AS eier i tillegg aksjer i Motehuset Haugesund AS som driver med salg av klær. 
Komplett Bil Holding eier også selskapet Bauge Eiendom AS som er et eiendomsselskap, samt 
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Fylkesnes Bil A/S driver med salg av nye og brukte biler, samt verkstedtjenester. Fylkesnes Bil 
AS har nybilsagentur på Hyundai, Mercedes Benz, Mitsubishi og Peugeot, og har merkeverksted 
for de nevnte merkene. Dette gjelder person- og varebil, ikke last og buss.  
 
Fylkesnes Bil A/S har også et eget Mekonomen-verksted som i hovedsak brukes til andre merker 
enn nybilsmerkene (såkalt uavhengig verksted). Fylkesnes Bil A/S reparerer også karosseri- og 
lakk-skader.  
 
I forbindelse med verksteddriften drives det også med korttidsutleie av biler til verkstedkunder 
som erstatning for bil som er til reparasjon. 
 
På salgslokasjon 1 selges nye biler innen merkene Mitsubishi, Peugeot og Mercedes og bruktbiler, 
samt merkeverksted for nevnte merker og karosseri- og lakkverksted.  
 
På salgslokasjon 2 selger man Hyundai og bruktbiler, og har merkeverksted for Hyundai. 
Mekonomen-verkstedet (uavhengig verksted) for andre merker er også lokalisert her.  
 
På salgslokasjon 3 er det kun salg av bil; nybilmerkene som selges på salgslokasjon 1 og 2 samt 
bruktbiler. 

 
d) C Bil AS, org nr 999 248 705  

Adresse: Diktervegen 8, 5538 Haugesund 
 
Dette er et tomt selskap uten drift som ble stiftet i november 2020. Bakgrunnen for stiftelsen av 
selskapet var å bevare merkenavnet etter et selskap som tidligere ble fusjonert inn i Åkra Bil AS 
som også het C Bil AS.  
 

e) Nils Wathne Auto AS, org. nr. 965 633 782 
Adresse: Spannavegen 149, 5535 Haugesund 
 
Nils Wathne Auto AS driver med salg av nye og brukte biler, samt verkstedtjenester. De har 
nybilagentur for Mercedes, og er merkeverksted for Mercedes. Dette gjelder person- og varebil, 
ikke lastebil eller buss. 
 
I forbindelse med verksteddriften drives det også med korttidsutleie av biler til verkstedkunder 
som erstatning for bil som er til reparasjon. 
 

f) Wathne Last og Buss AS, org. nr. 993 309 680 
Adresse: Spannavegen 149, 5535 Haugesund 
 
Wathne Last og Buss AS driver med salg av nye- og brukte lastebiler og busser, samt 
verkstedtjenester til slike kjøretøy. De har nybilsagentur for Mercedes, og er merkeverksted for 
Mercedes. 
 
I forbindelse med verksteddriften drives det også med kortidsutleie av biler til verkstedkunder 
som erstatning for bil som er til reparasjon. 
 
 

5.1.5. Bilgruppen AS 
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Sven Kvia AS og Kvia Bilutleie AS er lokalisert i Stavanger, mens Bilskadesenteret Flekkefjord 
AS er lokalisert i Flekkefjord. Sven Kvia AS har sitt hovedkontor på Moseidsletta i Stavanger, 
men selskapet har også en avdeling i Lyngdal som går under navnet Alléen Auto. Dette er en 
avdeling som har samme virksomhet og agenturer som ellers i selskapet. 
 

 

6 Omsetning og driftsresultat 
Nedenfor inntas omsetning og resultat før skatt for 2020 for de foretakenes som ifølge 
meldingsforskriften § 5 omsetningen skal beregnes på grunnlag av. 
 
 

Morselskap Selskap Resultat før 
skatt 2020 

Total omsetning 
2020 

Bilholding Åkra Bil AS 8 862 662  254 360 805  

Åkra Bilimport AS 6 907 201  165 617 882  

Fylkesnes Bil A/S 13 753 198  328 760 332  

Nils Wathne Auto AS 6 079 403 222 590 347 

Wathne Last og Buss AS 2 209 816 39 139 057 

C Bil AS 0  0  

Bilgruppen Varden Bil AS 5 796 129   157 220 077 

Bilsenteret Haugesund AS 1 153 643  98 374 347 

Bauge Auto AS 5 368 672  183 450 859 

Haugaland Bilsenter AS  -1 529 324  35 316 150 

Heiane Bil AS 1 621 950 62 286 744 

Bilgruppen 
Fellestjenester 

Åkra Bilutleie AS 237 590  7 658 178 

Stord Bilutleige AS 188 541  5 660 093 

Fonna Bilutleie AS -1 411 849 13 496 176 

Stord Bilhjelp AS 229 920  3 839 578 

   

Fylkesnes Bilutleie Haugesund 
AS 

 -139 655   141 792 

Sven Kvia AS  11 795 000 504 026 000 

Bilskadesenteret Flekkefjord AS 218 000 7 399 000 

Kvia Bilutleie AS 228 000 5 613 000 

Sum 61 568 897 2 094 950 417 

 
 

7 Markeder som berøres av foretakssammenslutningen 
 

7.1 Innledning 
Markedene som er omfattet av foretakssammenslutningen er etter melders syn 

• detaljhandel av personbiler og varebiler 

• bilverksteddrift 

• bilutleie 
 

Noen av de involverte foretakene har virksomheter innenfor produktmarkeder som ikke påvirkes 
av sammenslåingen og som derfor ikke vil bli omtalt nærmere i meldingen.  
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Båtsalg og -verksted 
Bilholding AS sitt datterselskap Åkra Bilimport AS driver med båtsalg og båtverksted. Dette er 
virksomhet som ikke drives av Selskapene tilhørende Sven Kvia AS.  
 
Detaljhandel med og reparasjon av lastebil og buss 
Wathne Last og Buss AS driver med salg og reparasjon av lastebil og buss. Dette er virksomhet 
som ikke drives av noen av selskapene tilhørende Sven Kvia AS.  
 
Bilhjelp 
Bilholdings datterselskap Stord Bilhjelp AS driver med bilhjelp. Slik virksomhet har ikke Sven 
Kvia AS.  
 
De tre berørte produktmarkedene blir nærmere omtalt i punkt 7.2 – 7.4. For vert produktmarked, 
blir følgende belyst: 

• Beskrivelse og avgrensning av produktmarkedet 

• Geografisk avgrensing 

• Beregning av størrelsen på totalmarkedet 

• Partenes markedsandeler 
 
 
Punkt 7.5 viser til de involverte foretaks kunder, leverandører og konkurrenter. 
 

7.2 Detaljhandel av personbiler og varebiler 
 

7.2.1 Beskrivelse og avgrensning av produktmarkedet 
 
 
Hovedaktiviteten til de involverte foretakene er detaljhandel av personbiler og varebiler.  

 
Tilgrensende markeder vil være detaljhandel av andre motorvogner enn personbiler og varebiler, 
slik som lastebiler/buss og motorsykler. Wathne Last og Buss AS driver detaljhandel med lastebil 
og buss. Men siden Sven Kvia AS med datterselskaper ikke har virksomhet innenfor dette 
produktområdet, vil ikke foretakssammenslutningen påvirke dette markedet. 
 
Det kunne stilles spørsmål ved om det er naturlig å anse hvert bilmerke som ett marked. Etter 
mine klienters vurdering er det ikke naturlig å dele produktmarkedene inn etter merker. Ifølge 
konkurransetilsynets veileder til defineringen av det relevante produktmarked, omfatter det «alle 
varer og/eller tjenester som etter forbrukerens oppfatning er innbyrdes ombyttelige eller 
substituerbare ut fra egenskaper, pris og bruksområde. Bruksområde og de generelle egenskapene 
til en bil vil være uavhengig av merke. Biler finnes i en svært varierende prisskala, men det anses 
heller ikke naturlig å dele produktmarkedet inn i segmenter ut fra prisnivå. En slik inndeling vil i 
tilfelle være på tvers av bilmerker. Selv om det er noen bilmerker som jevnt over er dyrere enn 
andre, vil de fleste bilmerkene ha biler i et lavere prissjikt og biler i et høyere prissjikt. 
Markedsforholdene og konkurransesituasjonen vil således i det vesentlige være den samme. 
 
Mine klienters erfaring er at forbrukerne i dag har mindre fokus på merke, men i større grad 
velger bil ut fra egenskaper og pris på de ulike modellene.  
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Det er i flere avgjørelser fra EU-kommisjonen (M.7747 PGA/MSA avsnitt 14, M.9720 – 
VOLVO CARS/UPPLANDS MOTOR avsnitt 19 og M.6958 – CD&R/WE BUY ANY CAR 
avsnitt 17) lagt til grunn at salg av nye og brukte biler utgjør ulike produktmarkeder.  
 

7.2.2 Geografiske avgrensningen 
 
Nye biler 
Det relevante geografiske markedet omfatter det området hvor etterspørrerne i det relevante 
produktmarked foretar sine innkjøp. I konkurransetilsynets sak V2001-22 kom man til at det 
geografiske markedet for detaljhandel med personbiler og varebiler opp til 3,5 tonn for to 
bilhandlere i Sandnes (Hegre Bil AS) og Stavanger (Bilhuset AS) var Rogaland fylke og fylkene 
som grenser til Rogaland, nemlig Øst-Agder, Vest-Agder, Telemark og Hordaland. I dette 
vedtaket vises det blant annet til at det vil være relevant å ta hensyn til transportkostnadene i 
forhold til produktprisen. I tråd med dette vedtaket vil det geografiske markedet for 
foretakssammenslutningen denne meldingen gjelder omfatte de tidligere fylkene: 
Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Øst-Agder, Telemark og Buskerud.  
 
Melder opplyser at prisdannelsen på bil, både ny- og bruktbil i all hovedsak skjer på nasjonalt 
nivå. Prissettingen av biler er svært transparent. Nye biler blir stort sett solgt til de listeprisene 
som bilimportørene opererer med og som er offentlig kjent. Konkurransen mellom de ulike 
merkene og modellene skjer således i realiteten gjennom prissettingen som gjøres av importøren 
på nasjonalt nivå.  
 
Bruktbiler 
I konkurransetilsynest Vedtak V2020-31 - Offentlig Versjon - Schibsted ASA - Nettbil AS  leggar 
tilsynet til grunn at markedet for nettbasert formidling av bruktbiler gjennom plattformer er 
nasjonalt. Som beskrevet ovenfor blir de alle fleste bruktbiler, også de som selges fra 
bilforhandlere markedsført via internettplattformer som Finn.no. Det tilsier at det geografiske 
markedet for bruktbilmarkedet er nasjonalt.  
 
Når det gjelder bruktbiler, er markedet svært transparent. De aller fleste bruktbiler markedsføres 
på forhandlernes nettsider og på Finn.no og Rubrikk.no. Det innebærer at prisnivået for en 
bruktbil enkelt kan sammenliknes på tvers av landet. Dersom man kan spare 5.000-10.000 på å 
reise til en annen del av landet for å hente bil, vil transportkostnadene være så lave at det vil lønne 
seg. Det at foretakene i foretakssammenslutningen tross alt har et relativt høyt antall lokale 
kunder skyldes nok trolig at en kjøper i stedet for å reise til en annen del av landet for å få et 
bedre tilbud, tar kontakt med bruktbilforhandleren og ber denne om å gi et tilsvarende godt 
tilbud. De fleste bilforhandlerne vil da trolig gå ned i pris for å matche tilbudet som kunden viser 
han kan få hos andre. I virkeligheten medfører denne høye transparensen på prissettingen i 
markedet at bilforhandlerne følgjer prissettingen på Finn.no mv. og tilpasser sine priser til de 
prisene man finner på Finn.no.  
 
Alternativt geografisk marked vil være det samme som for nye biler. 
 
 

7.2.3 Beregning av størrelsen av totalmarkedet 
 
 
Beregning av totalomsetning i de geografiske området som omfatter Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, 
Vest-Agder, Øst-Agder, Telemark og Buskerud (nye og brukte biler) 
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Som presentert ovenfor er markedsandelen i det regionale markedet svært liten. Vurderes det at 
markedet for verkstedtjenester er lokalt, vil som nevnt ovenfor foretakssammenslutningen ikke 
ha innvirkning på markedsandelen siden partene ikke har virksomhet i samme lokale marked. 
 
 

7.4 Bilutleie 
 

7.4.1 Beskrivelse og avgrensning av produktmarkedet 
 
Etter melders syn kan bilutleiemarkedet deles i to: bilutleie til verkstedkunder og bilutleie 
uavhengig av verkstedutleie. Alle verksteder leier ut biler til sine verkstedkunder. Denne 
omsetningen vil være proporsjonal med omsetningen foøvrig til verkstedet. I beregningen av 
omsetningen og markedsandelen for verkstedene er denne omsetningen medregnet. De 
konkurransemessige konsekvensene av dette produktmarkedet blir derfor vurdert som en 
integrert del av bilverkstedmarkedet. 
 
Når det gjelder bilutleie til andre kunder enn verkstedkunder ar følgende involverte foretak noe 
slik omsetning:  

• Fonna Bilutleie AS (Stord/Haugesund) 

• Åkra Bilutleie AS (Karmøy) 

• Stord Bilutleie AS (Stord) 

• Kvia bilutleie AS (Stavanger) 
 
Et tilgrenset marked vil være utleie av andre typer motorvogner.  
 
Et annet tilgrensende marked er privat leasing. De involverte foretakene formidler leasingavtaler, 
men da slik at det vil være finansinstitusjonen som vil stå som eier av bilen. For bilkundene vil 
dette være en alternativ finansieringsform av et bilkjøp og ikke et alternativ til bilutleie. Melder 
vurderer derfor at leasing av bil er et marked som skiller seg fra bilutleiemarkedet, da det ikke er 
substituerbare produkter. 
 
Siden det er finansieringsinstitusjonen som overtar eierskapet til bilene som leases av bilkjøper, vil 
det fra bilforhandlers perspektiv ikke skille seg fra et annet bilsalg. Melder vurderer derfor at det 
ikke er naturlig å dele markedet detaljhandel med person- og varebiler opp i underkategorier for 
bilsalg til bilkunde direkte og bilsalg til finansinstitusjon i forbindelse med formidling av 
leasingavtale.  
 
 

7.4.2 Det relevante geografiske markedet 
 
Det relevante geografiske markedet for bilutleie er etter melders syn tilsvarende markedet for 
bilverksteder. Bilutleiemarkedet består delvis av firmaer som kun driver bilutleie og bilutleie som 
drives av bilverksteder og bilutsalg. En ikke uvesentlig del av utleievirksomhet antas å gjøres i 
tilknytning til bilverksteddrift. Partene vurderer derfor at det geografiske markedet for bilutleie 
mest hensiktsmessig kan avgrenses tilsvarende som for bilverksteder. 
 
Som nevnt ovenfor vil den den delen av bilutleieomsetningen som ha tilknytning til verksteddrift 
være tilsvarende markedsandelen for verksteddrift.  
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8 Årsberetning mv. 
Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for 2020 for de involverte foretakene er 
offentlig tilgjengelig i Brønnøysundregistrene.  
 

9 Begrunnelse for at det inngis forenklet melding 
Det inngis forenklet melding i medhold av forskrift om melding av foretakssammenslutninger § 3 
første ledd nr. 3 bokstav b) da partenes samlede markedsandeler ikke overstiger 20%, jf. Punkt 7 
ovenfor. 
 
 

10 Offentlighet 
Melder er av det syn at informasjonen omtalt nedenfor er underlagt taushetsplikt i medhold av 
forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 om taushetsplikt for forretningshemmeligheter. 
 
Vedlagt følger en sladdet versjon av den forenklede meldingen, jf. konkurranseloven § 18b, der 
bilag 1 og 2 ikke er lagt ved.  
 
For å tydeliggjøre hvilke opplysninger som bes holdt hemmelig, er de fortrolige opplysningene i 
denne meldingen merket grått. 
 
Nedenfor er en begrunnelse for hvilken informasjon som er sladdet. 
 
a) Bilag 1 Aksjekjøpsavtalen 
Begrunnelse: Vilkårene i aksjekjøpsavtalen vil gi informasjon om avtalepartene og forholdet 
mellom dem som konkurrenter kan gjøre seg nytte av til skade for avtalepartene. Avtalen er 
fremlagt for fullstendighetens skyld og inneholder forretningshemmeligheter. 
 
b) Informasjon om omsetningen i de involverte foretakene innenfor de ulike produktområdene –  kap 7 og 
enkeltopplysninger om driftsmodellen og strategiske og økonomiske vurdering er i kap 5 og kap 7. 
Begrunnelse: Denne informasjonen er ikke offentlig kjent og dette vil være informasjon om de 
involverte selskapenes driftsmodell som andre konkurrerende virksomheter vil kunne utnytte til 
skade for de involverte foretakene. 
 
c) Informasjon om melders vurdering av den totale omsetningen i de berørte produktmarkedene i Norge i punkt 7, 
den prosentvise markedsandelen til de involverte virksomhetene i punkt 7 
Begrunnelse: Vurderingen om den totale omsetningen bygger på melders vurdering av offentlig 
tilgjengelig informasjon, men selve vurderingene er gjort ut fra melders kunnskap om og 
vurdering av bransje som det er av konkurransemessig betydning å holde hemmelig. Dette gjelder 
særleg melders estimering av markedsandeler mellm ulike produkt-/tenestegrupper. 
 
c) Informasjon om de 5 viktigste konkurrenter, kunder og leverandører – bilag 2 og punkt 7.5. 
Begrunnelse: Hvem som er de involverte aktørers fem viktigste kunder og leverandører vil være 
sensitiv informasjon som en konkurrent kan nyttiggjøre seg til skade for de involverte selskapene.  
 
De involverte foretaks vurdering av hvem som er deres fem viktigste konkurrenter bygger på 
informasjon om egen virksomhet og kunnskap om bransjen som det er viktig å holde hemmelig. 
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Selv om det langt på vei vil være allment kjent hvem som er en virksomhets konkurrenter, vil en 
virksomhets vurdering av hvem som er de fem viktigste konkurrentene, være av 
konkurransemessig betydning å holde hemmelig, da dette gir konkurrentene informasjon om 
hvordan de involverte vurderer markedet.  
 
 
* * * 
 
Ta gjerne kontakt dersom det skulle være spørsmål i anledning saken. 
 
Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Responsa AS 
 
 
Sigrid Andersen Cabot 
advokat 
 
 
 
 
 
 


