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1 INVOLVERTE FORETAK 

1.1 Kverneland Bil 

Navn: Kverneland Bil AS 

Org.nr.: 977 047 684 

Adresse: Vestre Svanholmen 9, 4313 SANDNES 
 

1.2 Autostrada Bil 

Navn: Autostrada Bil AS 

Org.nr.: 922 078 165 

Adresse: Vallermyrvegen 36, 3917 Porsgrunn 

1.3 Volvo Cars 

Navn: Volvo Car Norway AS 

Org.nr.: 958 684 975 

Adresse: Postboks 540, 1327 LYSAKER 

 

1.4  Volvo-forhandler virksomheten til Bilia Norge AS 

Navn: Bilia Norge AS 

Org.nr.: 976 023 188 

Adresse: Postboks 154 Skøyen, 0212 Oslo 

 

1.5 Partenes representater 

1.5.1 Representant for Kverneland Bil AS og Autostrada Bil AS 

 

Navn: CMS Kluge Advokatfirma AS 

Kontaktperson: Henrik Nordling  

Adresse: 

Tlf.: 

E-post: 

Postboks 1548 Vika, 0117 Oslo  

966 25 414  

Henrik.nordling@cms-kluge.com  

1.6 Representant for Volvo Car Norway AS 

 

Navn: Advokatfirmaet BAHR AS 

Kontaktperson: Beret Sundet 

Adresse: 

Tlf.: 

E-post: 

Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo 

928 81 385 

bsu@bahr.no  

1.7 Representant for Bilia Norge AS 
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3 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE OG FORETAK I SAMME KONSERN 

3.1 Kverneland Bil 

3.1.1 Overordnet om Kverneland-konsernet 

(8) Kverneland Bil inngår i Kverneland-konsernet. Kverneland ble etablert i 1921, og har i dag ca. 350 
ansatte. Konsernspiss i Kverneland er Kverneland Investering AS. Konsernets hovedvirksomhet er 
salg av nye og brukte biler, og konsernet har en rekke autoriserte bilforhandlere og verksteder for 
bilmerkene Ford, Volvo, Mazda, Fiat, Polestar, Jeep, Alfa Romeo, MG, Land Rover og Jaguar, 
primært lokalisert i områdene i og rundt Bergen, Haugesand, Stavanger, Bryne og Oslo. Konsernet 
driver også noe annen virksomhet, herunder investeringer blant annet i eiendom.  

 
(9) Foretakssammenslutningen berører deler av Kvernelands virksomhet innenfor salg av biler, samt 

verkstedvirksomhet.  

3.1.2 Overordnet om Kverneland Bil 

(10) Bilvirksomheten til Kverneland er organisert gjennom selskapet Kverneland Bil, som er et heleid 
datterselskap av Kverneland Mobility AS. 

 
(11) Kverneland Bil selger nye og brukte biler. Kverneland Bil driver også reparasjon og yter 

verkstedtjenester, og selger tilbehør og annet til bil. 

3.1.3 Beskrivelse av foretakene i Kverneland-konsernet 

 
(12) Kverneland Bil AS har avdelinger som driver med salg og reparasjon av person- og varebiler i 

Sandnes (Volvo, Ford, Mazda, Polestar og MG), Oslo (Mazda, Fiat, Jeep, Alfa Romeo), Bergen 
(Ford), Åsane (Ford), Haugesund (Ford, Jaguar og Land Rover) og på Bryne (Ford, Mazda og Volvo).  
Kverneland er medlem av Norges Bilbransjeforbund. For mer informasjon om selskapet, se 
konsernets hjemmeside: www.kvernelandbil.no. 

 
(13) My Skala AS er en felleskontrollert virksomhet mellom Kverneland og Frydenbø-konsernet, 

gjennom Frydenbø Bil AS. Selskapet driver skade- og lakkeringstjenester. 
 
(14) Dekkstra Holding AS er en felleskontrollert virksomhet mellom Kverneland Mobility og Frydenbø 

Bil AS. Selskapet driver dekkhotellvirksomhet, og lagrer dekk og felger, samt selger dekk og 
relatert utstyr til sluttbrukere. Noe av virksomheten eies av ansatte. 

 
(15) Brødrene Kverneland AS er et administrasjonsselskap med tre ansatte som leverer tjenester til 

de deler av Kverneland som er tilknyttet Brødrene Kverneland Holding. 
 
(16) Brødrene Kverneland Eiendom AS er konsernspiss innenfor forretningsområdet eiendom, med 

aktivitet innenfor kjøp, salg og utleie av fast eiendom i tillegg til utleie av parkeringsplasser, 
eiendomsutvikling, reguleringsarbeid, planlegging og prosjektering.  

 
(17) Brødrene Kverneland Invest AS er et rent holdingsselskap, hvis virksomhet er å eie aksjer i andre 

selskaper. Selskapet har kontrollerende eierinteresser i følgende selskaper: 
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Selskap Eierandel Virksomhet 

Kverneland Bil Bilutleie AS 100% Selskapet driver virksomhet innen bilutleie til 
samtlige selskaper i Kvernelandgruppen. Selskapet 
har ikke-kontrollerende eierinteresser i andre 
selskaper. 

Primato AS 50% Selskapet driver med salg av administrative tjenester. 
Selskapet har ikke-kontrollerende eierinteresser i 
andre selskaper. 

3.2 Autostrada Bil og foretak i samme konsern 

3.2.1 Overordnet om Autostrada-konsernet 

(18) Autostrada Gruppen AS er morselskapet i Autostrada-konsernet. Konsernet driver for det 
vesentlige salg og reparasjon av nye og brukte biler, samt salg av bilrekvisita og andre bilartikler. 
Virksomheten ble startet i 1995, og konsernet har i dag om lag 150 ansatte. 
 

(19) Virksomheten i Autostrada-konsernet drives for det vesentlige gjennom Autostrada Bil, som 
Autostrada Gruppen AS eier i sin helhet. I tillegg eier Autostrada Gruppen AS diverse 
eiendomsselskaper som ikke er av betydning for denne meldingen. Dette er selskapene Nordbygdi 
Eiendom AS, Langmyrvegen 30 AS, Semsvegen 80 AS og Njålsveg 2 AS. 

3.2.2 Overordnet om Autostrada Bil  

(20) Autostrada Bil driver salg og reparasjon av nye og brukte biler. Virksomheten drives for det 
vesentlige gjennom forretninger i Porsgrunn (Volvo, Porsche), Notodden (Mercedes-Benz, 
Peugeot), Arendal (Volvo) og Skien (Land Rover, Jaguar, Subaru, Fiat, Alfa Romeo og Jeep).  
 

(21) Les mer om virksomheten til Autostrada Bil på https://autostrada.no/.  

3.2.3 Beskrivelse av foretakene i Autostrada Bil 

(22) Autostrada AS driver med salg og reparasjon av nye og brukte biler. Selskapet har én forretning i 
Skien med 40 ansatte som forhandler et bredt spekter av merker (Land Rover, Jaguar, Subaru, 
Fiat, Alfa Romeo og Jeep). For mer informasjon, se https://autostrada.no/avdeling/autostrada-
skien/. 
 

(23) Bil Centeret AS selger og kjøper brukte biler av alle slag. Selskapet har forretning i Skien. For mer 
informasjon, se https://bilcenteret.no/.  

 
(24) Autostrada Jorkjend AS driver med salg og reparasjon av nye og brukte biler. Selskapet har 35 

ansatte og driver en forretning i Porsgrunn som forhandler Volvo. For mer informasjon, se 
https://autostrada.no/avdeling/autostrada-volvo-porsgrunn/.  
 

(25) Autostrada Arendal AS driver med salg og reparasjon av nye og brukte biler av merket Volvo. 
Selskapet har i overkant av 30 ansatte og driver en forretning i Arendal. For mer informasjon, se 
https://autostrada.no/avdeling/autostrada-arendal/.  

 
(26) Autostrada Seljord AS er et nyetablert selskap som skal drive med salg og reparasjon av nye og 

brukte biler av merke Mercede-Benz. Selskapet har 6 ansatte og driver en forretning i Seljord. 
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bare er mulig å kjøpe fra importørens organisasjon direkte eller fra autoriserte forhandlere, mens 
brukte biler også selges fra uatoriserte forhandlere og privatpersoner. Bruktbilvirksomhet 
omfatter videre salg av brukte biler fra og til både forhandlere og privatpersoner. 
 

(40) EU-kommisjonen har videre lagt til grunn et vertikalt skille mellom salg av nye biler på grossist- og 
detalsijstnivå.4 På grossistnivå distribuerer importører biler til forhandlere, som deretter selger 
bilene videre til sluttkunder. På detaljistnivå selges kjøretøy til sluttkunder av forhandlere eller av 
importørens organisasjon. 

5.1.2 Reservedeler 

 

(41) EU-kommisjonen har lagt til grunn at det eksisterer separte markeder for originale og ikke-
originale reservedeler. Videre har EU-kommisjonen konkludert at markedet for originale 
reservedeler må avgrenses på merkevarenivå.5 
 

(42) I likhet med salg av biler, har EU-kommisjonen også lagt til grunn separate produktmarkeder for 
grossist- og detalistsalg av reserverdeler.6 

5.1.3 Verkstedstjenester 

(43) EU-kommisjonen har lagt til grunn at det eksisterer et eget marked for verkstedtjenester for 
reparasjon av bil.7 Ytterligere oppdeling av dette markedet har vært vurdert ved flere anledninger, 
men EU-kommisjonen har latt det stå åpent hvorvidt markedet skal segmenteres ytterligere.8 

5.2 Relevant geografiske markeder 

5.2.1 Salg av biler 

(44) EU-kommisjonen har vurdert det relevante geografiske markedet for bruktbilsalg ved flere 
anledninger. Senest i VOLVO CARS / UPPLANDS MOTOR uttaler EU-kommisjonen at markedet 
«most likely» er nasjonalt som følge av at bruktbiler i stadig større grad omsettes via digitale 
plattformer.9 Dette reflekterer også utvilking i Norge hvor salg av bruktbiler primært foregår via 
digitale plattformer.10 Digitaliseringen har i så måte medført at det som tidligere var separate, 
regionale markeder for omsetning av bruktbiler i dag er et nasjonalt marked. Salg av bruktbiler er 
i stor grad diktert av prisene satt av forhandlere og privatpersoner i øvrige deler av landet. Så 
lenge bruktbiler selges og transporteres til kjøpere over hele landet, er det uten betydning hvor 
kontraktssigneringen og overleveringen finner sted. 

 
(45) Når det gjelder det relevante geografiske markedet for salg av nye biler på grossist nivå har EU-

kommisjonen lagt til grunn at markedet er minst nasjonalt. 
 

 
4  M.9720 - VOLVO CARS / UPPLANDS MOTOR, avsnitt 18. 

5  M.9720 - VOLVO CARS / UPPLANDS MOTOR, avsnitt 22. 

6  M.9720 - VOLVO CARS / UPPLANDS MOTOR, avsnitt 20. 

7 M.9720 - VOLVO CARS / UPPLANDS MOTOR, avsnitt 23. 

8 EU-kommisjonens vedtak av 12. mai 2011 i sak M.6063 - ITOCHU / SPEEDY, avsnitt 8 flg. 

9 M.9720 - VOLVO CARS / UPPLANDS MOTOR, avsnitt 32. 

10  Konkurransetilsynets vedtak v2020-31 – Shibsted ASA / Nettbil AS, avsnitt 158. 










