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1. KONTAKTINFORMASJON  

1.1 Melder  

Navn:    Axess Logistics AS 
Adresse:   Postboks 610 Strømsø 
   3003 Drammen          
Organisasjonsnummer:  917 722 773 

 

1.2 Meldernes representant  

Navn:    Advokatfirmaet Schjødt AS v/ 
adv. Olav Kolstad / adv. Morten U. Henriksen  

Adresse:   Ruseløkkveien 14 
   Postboks 2444 
   0201 Oslo  
Telefon:   +47 478 71 010 / +47 404 68 550 
E-post:    Olav.Kolstad@schjodt.com / Morten.Henriksen@schjodt.com 

  

1.3 Målselskap  

Navn:    Auto Transport Service AS Konkursbo  
Adresse:   Postboks 525  
   3002 Drammen      
 Organisasjonsnummer:  929 043 944  
   

1.4 Målselskapets representant  

Navn:    Tyr Advokatfirma v/ 
Lene Langseth 

Adresse:   Bragernes Torg 1A, 
   3017 Drammen 
Telefon:   +47 950 68 648 
E-post: langseth@tyradvokater.no 
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2. BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN/OPPKJØPET 

2.1 Innledning 

(1) Foretakssammenslutningen innebærer at Axess Logistics AS (heretter "Axess Logistics" 
eller "Melder") erverver Auto Transport Services AS Konkursbo (heretter "ATS" eller 
"Målselskapet"). Melder og Målselskapet er i fellesskap omtalt som "Partene".  

2.2 Transaksjonsstrukturen 

(2) Transaksjonen gjelder Axess Logistics' erverv av konkursboet til ATS. Avtale om overtakelse 
av konkursboet til ATS ble inngått den 8. april 2022. Salget ble strukturert som et 
innmatsalg, og overtakelse av konkursboet ble som fremhevet av Axess Logistics merknader 
i varsel om pålegg om meldeplikt den 31. mai 2022 gjennomført allerede i utgangen av mai.  

Vedlegg 1: Avtale om overtakelse datert 8. april 2022. 

2.3 Formålet med transaksjonen 

(3) Axess Logistics tilbyr primært tjenester innen "Finished Vehicle Logistics" (heretter "FVL-
tjenester"), hvilket omfatter tjenester innen klargjøring og transport som ytes fra kjøretøy 
forlater produksjonslokalene til de kommer frem til forhandler eller sluttkunde. I de senere 
årene har selskapet opplevd forsterket etterspørsel etter FVL-tjenester som følge av 
økningen i nybilsalget. Samtidig oppleves det betydelig økt etterspørsel i Europa etter hvert 
som forsyningskjedene begynner å flyte igjen, og den store ordreserven som flere år med 
tilbudsmangel under Covid-19-pandemien har skapt skal løses ut. Dette kombinert med at 
Europa har opplevd massekonkurser innen FVL-sektoren har medført at Axess Logistics får 
stadig flere forespørsler om særlig transportoppdrag i Sentral-Europa.  

(4) For å møte denne økte etterspørselen fra eksisterende kunder og konkurrere om nye kunder 
i Norge og Europa er Axess Logistics avhengig av å øke sin transport- og 
klargjøringskapasitet. Når det ble meldt oppbud i ATS anså styret i Axess Logistics dette som 
en god mulighet til å øke transport- og klargjøringskapasiteten gjennom å overta 
leasingkontraktene på ATS’ lastebiler, produksjonslokaler, samt knytte til seg kvalifisert 
personell innen både transport- og klargjøringstjenester. Ervervet av ATS’ konkursbo vil 
derfor bidra til å styrke Axess Logistics’ evne til å betjene eksisterende og nye kunder i Norge 
og Europa, noe som vil gi sluttkunden en bedre og mer helhetlig tjeneste.  

2.4 Meldeplikt 

(5) Transaksjoner der én eller flere foretak samlet eller hver for seg varig overtar kontrollen over 
et annet foretak er meldepliktige til Konkurransetilsynet, jf. konkurranseloven (krrl.) § 18 
første ledd.   

(6) Det er klart at Axess Logistics gjennom ervervet vil oppnå varig kontroll over Målselskapet, 
og at det dermed foreligger en «foretakssammenslutning», jf. krrl. § 17 første ledd bokstav 
b. 

(7) Meldeplikten etter krrl. § 18 er i utgangspunktet begrenset til foretakssammenslutninger 
hvor de involverte foretakene enkeltvis har en årlig omsetning over 100 millioner kroner og 
en samlet årlig omsetning over én milliard kroner, jf. krrl. § 18 annet ledd. Ettersom den 
aktuelle foretakssammenslutningen ikke overstiger disse terskelverdiene, er transaksjonen 
i utgangspunktet ikke underlagt meldeplikt etter § 18 første ledd.  

(8) Konkurransetilsynet kan etter krrl. § 18 tredje ledd pålegge meldeplikt for 
foretakssammenslutninger som ligger under terskelverdiene i annet ledd, dersom det er 
"rimelig grunn til å anta at den vil påvirke konkurransen, eller særlige hensyn tilsier at tilsynet 
foretar en nærmere undersøkelse av den".   



Side 4 av 30 

10500376.1 

(9) Konkurransetilsynet traff den 24. juni 2022 vedtak om pålegg om meldeplikt. 

Vedlegg 2: Vedtak V2022-9 – Axess Logistics AS – Auto Transport Service AS – 
konkurranseloven § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt for 
foretakssammenslutning, datert 24. juni 2022. 

 

3. PRESENTASJON AV INVOLVERTE FORETAK OG FORETAK I SAMME KONSERN  

3.1 Melder – Axess Logistics AS 

(10) Axess Logistics AS er del av et nordisk konsern som tilbyr logistikkløsninger for transport 
av kjøretøy med tilhørende tjenester, og som er lokalisert ved de store nordiske bilhavnene. 
Selskapet er eid 100 % av Nordic Car Logistics AB, som er morselskap i et konsern med totalt 
tolv selskaper. Axess Logistics har ingen kontrollerende eierandel i andre norske foretak, 
men selskapet har en eierandel på 7,14 % i AS Biltransport. 

(11) Axess Logistics har lang erfaring med FVL-tjenester, herunder biltransport og 
klargjøringstjenester. Selskapet tilbyr skreddersydde logistikk- og klargjøringstjenester til 
sine kunder, herunder komplette totalløsninger for import og eksport av bil. Axess Logistics 
har drevet virksomhet relatert til klargjøring og transport av biler fra Drammen Havn siden 
det først ble etablert bilimport på havnen på midten av 60-tallet. Drammen Bilhavn AS, som 
senere ble til Axess Logistics, ble etablert den 10. januar 1964 av Wallenius Rederierna, Oslo 
Motorships og skipsreder Knut E. Møinichen og kaptein Bengt Törnquist.1 Selskapet har 
siden etablert et landsdekkende logistikknettverk som håndterer både store og små 
oppdrag. I Norge har Axess Logistics fremdeles produksjonsanlegg på Drammen Havn, hvor 
det gjennomføres klargjøringstjenester på importerte brukte og nye kjøretøy, samt 
tilsvarende for kjøretøy som eksporteres til og fra enkelte land.  

(12) Den internasjonale transportavdelingen til selskapet har som siktemål å håndtere hele 
prosessen ved bilimport fra Norden og Europa. Selskapet frakter ukentlig nye og brukte biler 
fra utlandet på oppdrag fra forhandlere og privatpersoner. I tillegg kan selskapet ta hånd om 
innlandsdistribusjon av disse kjøretøyene, samt transport av større rullende enheter.  

(13) Axess Logistics transporterer også annet rullende materiell, som lastebiler, busser, bobiler, 
traktorer og lignende gods. Konsernet har spesialbygde trailere som benyttes til 
spesialtransport av større og tyngre kjøretøy og maskiner, men satser i mindre grad på slik 
transport enn på personbiltransport. I tillegg tilbyr Axess Logistics transport av kjøretøy på 
«egne hjul» (jockey-kjøring), i de tilfeller dette er den beste løsningen, og gjennom sine 
samarbeidspartnere tilbyr selskapet også transport av annen type gods. 

(14) Som en del av logistikkløpet tilbyr Axess Logistics også lagertjenester, spedisjonstjenester 
og verkstedtjenester. Selskapet kan utføre alle nødvendige spedisjonstjenester, slik som 
utførsel- og eksportdokument, speditørgaranti, transittering (T1/T2), tollpass, fortolling, 
EUR1, forhåndsvisning av bil for Statens vegvesen, samt registrering.  

(15) På sine verksteder tilbyr Axess Logistics et bredt spekter av klargjøringstjenester før 
kjøretøyene transporteres videre til forhandlere. Selskapets tjenester innen klargjøring av 
biler omfatter blant annet pre-delivery inspection (PDI), teknisk klargjøring, 
utstyrsmontering, rustbeskyttelse, kosmetisk klargjøring, dekor og foliering, ombygg og 
tilpasning, spesialpåbygninger, flåtebilhåndtering, plansprøyting, skap- og planpåbygg, 
samt frys- og kjølløsninger.  

(16) Selskapet har også tjenester innen sporbar billogistikk, som gir kundene mulighet til å motta 
informasjon om hvor transporten til enhver tid befinner seg og se estimert leveringsdato. I 

                                                                                                               
1 https://drammenhavn.no/tjenester/billogistikk/ og http://byleksikon.drmk.no/drammen-bilhavn-as/.  
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tillegg tilbyr Axess Logistics ekspressløsninger i hastetilfeller, med blant annet daglige 
ekspresstransporter innenfor de fleste større byer og områder. Selskapets spesialitet er 
transport mellom forhandlere, til og fra verksteder, leasingselskaper, messer, caravaner og 
arrangementer som krever presisjon og service «på timen».  

(17) Mer informasjon om Axess Logistics er tilgjengelig på selskapets hjemmesider: 
https://www.axesslogistics.no  

3.2 Målselskap – Auto Transport Service AS Konkursbo  

(18) Auto Transport Service AS Konkursbo er konkursboet etter et selskap som leverte et bredt 
spekter av billogistikktjenester til bilimportører og forhandlere, under eierskap av Ojt Group 
AS. ATS lyktes ikke med å drive lønnsomt, og ble slått konkurs den 6. april 2022. 
Konkursboet ble ervervet av Axess Logistics gjennom avtale av 8. april 2022. 

(19) ATS har tidligere hatt anlegg på Drammen Havn, hvor selskapet har tatt imot importerte 
kjøretøy, både nye og brukte. Her har selskapet også utført terminaltjenester som mottak av 
biler på bilhavnen, skadesjekk av kjøretøy ved ankomst, tilpasning av kjøretøyene for å 
tilpasse de til norske forhold, samt lagring, fylling av drivstoff og annen klargjøring. Deretter 
har bilene blitt transportert til forhandlere over hele landet med tog og/eller lastebil.  

(20) I tillegg har selskapet drevet med eksporttjenester, herunder fraktet biler til og fra de fleste 
steder i resten av Europa. Avhengig av destinasjon, har bilene blitt sendt med tog, lastebil 
eller skip, eventuelt en kombinasjon av disse. ATS har også levert en sporingstjeneste, kalt 
Track & Trace, som har gjort at kundene har kunnet følge med på statusen til biler under 
transport eller som utføres tilleggstjenester på.  

(21) Selskapet har også hatt et eget produksjonsanlegg på Lierstranda med avdelinger for 
antirustbehandling, verkstedtjenester og kosmetisk klargjøring, hvor det har utført en rekke 
klargjøringstjenester. Innen verkstedtjenester har selskapet tilbudt teknisk klargjøring, som 
har omfattet alt fra programmering av bilens systemer til etterfylling av væsker og kontroll 
av funksjoner. Selskapet har også tilbudt en rekke tilleggstjenester som ettermontering av 
utstyr, for eksempel tilhengerfeste, ekstralys, takstativ, DAB-radio, varebilvegg og varmere. 
Med hensyn til tjenester innenfor kosmetisk klargjøring utførte selskapet blant annet vask, 
polering, keramisk lakkbehandling, dekor og foliering.  

(22) Som en del av konkursboet ervervet Axess Logistics 198 ansatte, hvorav 141 ble tilbudt fast 
ansettelse, de resterende hadde enten sagt opp eller valgt å si opp kort tid etter 
konkursåpningen. Videre inngikk Axess Logistics 45 nye leasingavtaler på lastebiler med 
bankene DnB og Nordea for de lastebilene som tidligere var disponert av ATS. 

(23) For ytterligere informasjon vedlegges en sammenstilling av hvilket eierandeler som inngikk 
i konkursboet til ATS.  

Vedlegg 3: Oversikt eierandeler ATS AS av 7. april 2022.   
 

4. OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT 

 
Involverte foretak Omsetning Norge (2021) Driftsresultat (2021) 

Axess Logistics MNOK 505 MNOK 4,05 
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ATS MNOK 3782 MNOK -19,98 

Totalt  MNOK 826 MNOK -15,93 

 
Omsetning for 2021 er hentet fra konsernregnskapet til Axess Logistics og saldobalansen til 
ATS.  

5. DET RELEVANTE MARKED 

5.1 Innledning 

(24) Som beskrevet i punkt 3.1 og 3.2, driver både Melder og Målselskap med logistikkløsninger 
med tilhørende tilleggstjenester. Partene har imidlertid hatt noe ulikt virksomhetsfokus ved 
at Axess Logistics har sitt primærfokus på nybilindustrien, mens ATS også har en betydelig 
andel bruktimport, samt kryss- og returtransport. Begge parter tilbyr slike tjenester også for 
andre typer kjøretøy, dels ved hjelp av samarbeidspartnere. Transporttjenestene foregår 
både innenlands og utenlands, primært med lastebiler og jernbanevogner, mens de ulike 
klargjøringstjenestene i hovedsak har blitt tilbudt ved Partenes anlegg i Norge.  

5.2 Markedet for FVL-tjenester 

5.2.1 Det relevante produktmarked 

(25) EU-kommisjonen har i flere avgjørelser lagt til grunn et eget marked for såkalte finished 
vehicle logistics-tjenester (FVL), som skiller seg fra generelle logistikktjenester.3 FVL-
tjenester omfatter et bredt spekter av tjenester som ytes fra et kjøretøy forlater fabrikk til 
det kommer frem til en forhandler eller sluttkunde. Hovedytelsen innenfor FVL-tjenester er 
(i) transport av kjøretøy, men det omfatter også (ii) ankomsttjenester, (iii) lagertjenester og 
(iv) produksjonstjenester (samlet "klargjøringstjenester").  

(26) Transporttjenestene omfatter både nybiltransport, returtransport, krysstransport (transport 
av kjøretøy mellom to kunder, f.eks. to forhandlere), internasjonal transport 
(grenseoverskridende transport både av nytt og gammelt rullende materiell, kjøring utenfor 
Norges grenser mellom for eksempel fabrikk og utskipningshavn eller fra utskipningshavn 
til ankomst Norge), intern transport, lukket transport (spesialfrakt), samt hjemlevering til 
sluttkunde. Transporten kan gjennomføres med en rekke transportmidler, herunder tog, båt 
eller lastebil, avhengig av kundens ønsker, kostnad og tiden til rådighet. Ved frakt til Norge 
fra Europa vil det normalt benyttes roroskip, men kunden kan også velge å gjennomføre 
klargjøringstjenestene ved egne anlegg lokalisert i Sverige eller andre nordiske land og 
deretter transportere kjøretøyene ved jernbane eller lastebil direkte til forhandler i Norge.  

(27) Kunden, som gjerne er produsent eller importør, vil kunne inkludere flere transporttjenester 
i samme kontrakt, for eksempel transport fra ankomstpunkt til forhandler, i tillegg til kryss- 
og/eller returtransport. Alternativt kan kunden velge å anbudsutsette hele transportløpet 
fra fabrikk til forhandler i samme konkurranse, slik at kunden kun behøver å forholde seg 
til en totaltransportør, som igjen eventuelt bruker underleverandører for deler av 
transporten. Kundene kan også kjøpe inn transporttjenester enkeltvis. Normalt vil kundene 
inngå rammeavtaler med én eller flere leverandører som gir kundene mulighet til å gjøre 
konkrete avrop basert på egne volumprognoser for de enkelte transporttjenestene.  
Rammeavtalene gir kundene stor fleksibilitet til å flytte av volum mellom flere leverandører. 

                                                                                                               
2 ATS' omsetning er basert på selskapets saldobalanse, ettersom selskapet gikk konkurs før årsregnskap for 2021 var ferdigstilt 
og godkjent.  
3 Se blant annet COMP/M.8881 Bergé / GEFCO / JV avsnitt 10 med henvisning til COMP/M.2411 – Autologic / TNT / Wallenius 
/ CAT JV, COMP/M.2722 - Autologic / TNT / Wallenius / Wilhelmsen / CAT JV, COMP/M.4786 Deutsche Bahn / Transfesa. 
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(28) Ved sjøtransport vil kjøretøyene ved ankomst til Norge losses av roroskipet av lokale 
stevedorer, på vegne av rederiet, og plasseres på ankomstpunktet ("first point of rest"). Disse 
stevedorene er ansatt på administrasjonskontoret på havnen, og rederiene vil etter ILO-
konvensjonen være forpliktet til å benytte disse ved lossing.  Transportøren/importøren vil 
ha den kontraktsrettslige risikoen for bilene frem til overlevering til FVL-leverandøren.4 
Kjøretøyene vil stå på ankomstpunktet i inntil 48 timer etter endt lossing eller frem til neste 
båtankomst, før de hentes av FVL-leverandøren som kunden/totaltransportøren har inngått 
avtale med og som er ansvarlig for å håndtere bilen videre i prosessen.5 Ankomstpunktene, 
inkl. Drammen Havn, er offentlig tilgjengelige slik også FVL-aktører som ikke har 
lagringslokaler/klargjøringsanlegg på havnen, men utenfor eller i omkringliggende 
kommuner, slik som ATS hadde, vil kunne konkurrere på like betingelser om anbudet for 
ankomst- og/eller lagringstjenestene. Ankomsttjenester inkluderer blant annet 
fortollingstjenester, samt håndtering av bil fra ankomstområde og videre til neste 
hovedprodukt, besiktigelse av bilen for skader (Pre-Delivery Inspections), lading av bil eller 
fylling av drivstoff o.l. Lagertjenester omfatter lagring inntil to dager. For fullstendighetens 
skyld fremheves det at ankomst- og lagringstjenester i mange tilfeller også kan gjennomføres 
ute hos forhandler.  

(29) Etter at det er gjennomført ankomst- og lagringstjenester vil enten samme aktør eller annen 
aktør forestå produksjonstjenestene ved sitt klargjøringsanlegg. Hvorvidt samme FVL-
leverandør også gjennomfører produksjonstjenestene beror på kundens utforming av 
anbudet. Dersom kunden har valgt en annen FVL-leverandør for produksjonstjenestene vil 
kjøretøyene plasseres i transportsonen, hvor de vil være tilgjengelige for pick-up av andre 
transportører. Produksjonstjenestene vil også kunne utføres hos forhandler/tredjepart.  

(30) Vedrørende produksjonstjenester kan det skilles mellom tjenester som kunden må ha for å 
klargjøre bilen for salg i Norge og tilleggstjenester som kunden kan bestille som ledd i 
klargjøringen, men som også kan monteres i etterkant ute hos den enkelte forhandler eller 
andre tilbydere. I de tjenester som kunden må ha inngår teknisk klargjøring, registering, 
besiktigelse, vask og innvending rengjøring, montering av sommer/vinterdekk avhengig av 
årstid og oversendelse av dokumentasjon for start av fabrikkgaranti. Som tilleggstjenester 
kan kunden etterspørre og bestille en lang rekke tjenester, som ikke vil inngå i det 
tradisjonelle FVL-begrepet, herunder ombygging og installasjon av forskjellig ekstrautstyr i 
forbindelse med klargjøringen. 

(31) Verdikjeden for FVL-tjenester omfatter dermed hele logistikkløpet fra transport fra fabrikk 
til utskipningshavn, til videre transport, og klargjøring med sikte på å levere bilen til 
forhandler for salg til sluttkunden. Det er kunden som bestemmer transportløp inkl. 
ankomstpunkt og måte, ved hvilket anlegg klargjøringen skal gjennomføres, og i hvilken 
grad hele logistikkløpet skal anbudsettes eller splittes opp i flere kontrakter. Disse valgene 
vil kunden foreta basert på kostnadseffektivitet, volum, tidsrammer osv. Selv om det er opp 
til FVL-leverandørene å inngi tilbud på kontraktene, vil tilbudet alltid basere seg på kundens 
preferanser og kravspesifikasjonene som følger av anbudsdokumentet. 

Vedlegg 6: Oversikt over verdikjeden med forklaring.  
 

(32) EU-kommisjonen har vurdert, men ikke funnet det nødvendig, å skille mellom 
klargjøringstjenester og transport. Det ble blant annet fremhevet at de fleste kunder kjøper 
i hvert fall to eller flere FVL-tjenester samlet, for eksempel transporttjenester i tillegg til 
teknisk klargjøring, og at de fleste tilbydere av FVL-tjenester, særlig de største aktørene, 

                                                                                                               
4 Jf. sjøloven § 274. 
5 Jf. Drammen Havns oversikt over priser og forretningsvilkår for Drammen Havn fra 1. januar 2022 pkt. 11.4, jf. 3.3, jf. Havne- 
og farvannsloven § 29 første ledd.   
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tilbyr hele spekteret av tjenester.6 Kommisjonen har også vurdert, med henvisning til den 
tyske Bundeskartellamts avgjørelse i ATG/Menke/Silcock&Colling, om transport fra fabrikk 
til klargjøringsanlegg utgjør et separat marked fra transport fra klargjøringsanlegg til og fra 
forhandler. Selv om Kommisjonen ikke konkluderte endelig, indikerte deres 
markedsundersøkelser at det ikke var grunnlag for et slikt skille, da de fleste FVL-aktørene 
tilbyr begge typer transport, og kundene etterspør dette samlet som en dør-til-dør leveranse. 
Dette fant også støtte i tidligere avgjørelser fra nasjonale konkurransemyndigheter.7 

(33) Axess Logistics er av den oppfatning at markedet må avgrenses i tråd med EU-
kommisjonens tidligere praksis, slik at det således må opereres med ett samlet marked for 
FVL-tjenester som omfatter både transport- og klargjøringstjenester.  Dette skyldes særlig 
at kundene, som også fremhevet i EU-kommisjonens markedsundersøkelser, oftest vil kjøpe 
inn FVL-tjenestene samlet ut fra sitt konkrete behov. Dette også begrunnes i importørens 
behov for å sikre seg standardisering og tilstrekkelig kvalitet på tjenestene som leveres, og 
som følge av dette ofte inngår avtaler for hele logistikkjeden. En slik forståelse underbygges 
dessuten av at de fleste leverandørene på markedet enten tilbyr eller enkelt kan tilby hele 
spekteret av tjenester som etterspørres av kundene enten in-house eller gjennom bruk av 
underleverandører for én eller flere FVL-tjenester.  

(34) Videre er Axess Logistics av den oppfatning at det i norsk kontekst, i motsetning til 
Kommisjonens markedsundersøkelser i Bergé / GEFCO / JV, må etableres et skille mellom 
transport fra fabrikk til ankomst i Norge, og transport etter ankomst Norge. Dette kan 
forankres i at, med unntak av Volvos fabrikk i Torslanda (Sverige), vil det være vesentlig 
større avstander fra fabrikk til det norske markedet sammenliknet med kontinental-Europa, 
noe som medfører at mesteparten av volumet vil transporteres sjøveien fra en av de store 
europeiske utskipningshavnene som Zeebrugge eller Bremerhaven til det norske markedet. 
Dette har gitt seg utslag i at kundene normalt vil inngå separate kontrakter for transporten 
fra fabrikk og til ankomst Norge. Disse kontraktene kan enten omfatte både landtransport 
fra fabrikk og frem til første utskipningshavn og sjøtransport frem til Norge, eller en av 
delene. Det kan i den forbindelse blant annet vises til at Axess Logistics i økende grad har 
påtatt seg spot-transportoppdrag fra fabrikk til utskipningshavn i de tilfeller disse 
oppdragene utlyses separat. Selskapet har blant annet sommeren 2022 transportert nybil for 
Toyota fra en av deres fabrikker i Europa til første utskipningshavn.  

(35) For øvrig er Axess Logistics av den oppfatning at det ikke er grunnlag for en ytterligere 
oppdeling basert på type transport etter ankomst i Norge. All transport gjennomføres med 
samme transportmiddel (jernbanevogner, spesialbygde lastebiler eller skip), de samme 
leverandørene tilbyr normalt alle typer transport, kundene vil normalt anskaffe to eller flere 
transporttyper, herunder krysstransport, returtransport, transport fra klargjøringsanlegg til 
forhandler, hjemlevering og/eller internasjonal/grenseoverskridende transport under 
samme kontrakt, og det finnes heller ingen krav til særskilt kompetanse, regulatoriske eller 
økonomiske barrierer som hindrer en leverandør innen kort tid fra å tilby en type transport 
som ikke tilbys i dag. Det kan blant annet vises til at alle leverandører vil ha lik tilgang til 
opphentingssteder til de offentlige terminalene i Norge hvor kjøretøyene ankommer Norge.  

(36) Det kan for fullstendighets skyld nevnes at EU-kommisjonen også tidligere har vurdert, men 
ikke konkludert på, om det må foretas en ytterligere inndeling basert på transportmåte 
(jernbane, trailer/lastebil eller skip)8, og/eller type kjøretøy (lette eller tunge).9  Axess 

                                                                                                               
6 Se blant annet COMP/M.4786 Deutsche Bahn / Transfesa avsnitt 22. 
7 COMP/M.8881 Bergé / GEFCO / JV avsnitt 16 med videre henvisninger.  
8 Se blant annet COMP/M.4786 Deutsche Bahn / Transfesa avsnitt 23-24 og COMP/M.8881 Bergé / GEFCO / JV avsnitt 18. 
9 COMP/M.8881 Bergé / GEFCO / JV avsnitt 10 med videre henvisninger.  
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Logistics er av den klare oppfatning at en slik ytterligere inndeling ikke samsvarer med 
dagens konkurransesituasjon på markedet for FVL-tjenester. 

(37) Axess Logistics mener for det første at det ikke er grunnlag for en inndeling av markedet 
basert på transportmåte. Kundene vil i stor grad skifte mellom ulike transportmåte avhengig 
av flere faktorer, for eksempel produksjonssituasjon, volum, avstand, og tidsfrister. Det 
avgjørende for valg av transportmåte er følgelig kundens aktuelle behov, i tillegg til 
kostnadene ved transporten, som for øvrig vil være de samme uavhengig av om bilen er ny 
eller brukt. Kunder benytter også ofte transportmåtene parallelt, for eksempel slik at noe 
volum sendes med lastebil og noe med jernbane.10 Det foreligger også høy grad av 
tilbudssubstitusjon gjennom at de fleste leverandørene av FVL-tjenester tilbyr alle 
transportmåtene, enten in-house eller gjennom å knytte til seg underleverandører.   

(38) Videre avviser Axess Logistics at det er grunnlag for en ytterligere inndeling av markedet 
basert på type kjøretøy. Dette skyldes at det er stor grad av substitusjon, da de fleste kjøretøy 
transporteres på samme måte, gjennom bruk av spesialbygde lastebiler, jernbanevogner 
eller roro-skip. I utgangspunktet kan transportmaterialet derfor like gjerne brukes til 
transport av personbiler som til transport av traktorer, lastebiler, busser eller motorsykler. 
Ut fra leverandørenes perspektiv er det derfor som regel uten betydning akkurat hvilke 
kjøretøy som transporteres. 

(39) Det sentrale for leverandørene er i stedet å utnytte transportmaterialet maksimalt. I tillegg 
til transport av kjøretøy, har slikt transportmateriale en rekke andre bruksmåter, slik som 
leiebilkjøring, bilberging, samt lukket spesialtransport og transport av biler som ikke går for 
egen motor. Derfor kan og vil aktørene ofte tilpasse virksomheten sin etter hvilke kontrakter 
som er ute på anbud og som de er i stand til å vinne. Følgelig vil det ikke være hensiktsmessig 
med en segmentering av markedet for FVL-tjenester basert på type kjøretøy. 

(40) På bakgrunn av dette må det relevante produktmarkedet både ut fra et tilbuds- og 
etterspørselsperspektiv anses for å omfatte ett samlet marked FVL-tjenester bestående av 
både transport og klargjøring av kjøretøy etter ankomst Norge.  

5.2.2 Det relevante geografiske marked 

(41) EU-kommisjonen har i tidligere avgjørelser indikert, men ikke konkludert på om, markedet 
for FVL-tjenester er nasjonalt i utstrekning. Det ble imidlertid fremhevet at markedet har 
en europeisk dimensjon.11 Dette skyldes at FVL-tjenester, herunder særlig 
transporttjenester, både kan og vil ytes til kunder i hele Europa, og det i liten grad vil være 
regionale eller nasjonale barrierer, herunder offentlige reguleringer, som hindrer aktørene 
på markedet fra å yte FVL-tjenester på en europeisk skala. Dette finner støtte i at ytelsen av 
slike tjenester ikke krever fysisk tilstedeværelse i landet man opererer i, at mange europeiske 
leverandører tilbyr sine tjenester på det norske markedet, samt at bilprodusentene ofte vil 
etterspørre FVL-tjenester i Europa gjennom en felles anbudsutsetting av kontraktene hvor 
det er opp til leverandørene å velge hvor mange land de ønsker å inngi tilbud på. Axess 
Logistics yter også tjenester til kunder i flere europeiske land, og møter konkurranse fra 
europeiske aktører i Norge og andre land.  

(42) Det er også en økende tendens hvor stadig flere kunder ønsker direkte leveranse fra fabrikk 
til markedet, noe som har bidratt til å forsterke markedets europeiske dimensjon. Dette kan 
ses i sammenheng med at produsentene har tatt mer styring over hele logistikkløpet, hvor 
målet er færrest mulig håndteringer og raskest mulig flytting av kjøretøyet fra fabrikk til 

                                                                                                               
10 Dette bekreftes også av markedsundersøkelsene i COMP/M.8881 Bergé / GEFCO / JV avsnitt 17. 
11 Se blant annet COMP/M.8881 Bergé / GEFCO / JV, COMP/M.2411 – Autologic / TNT / Wallenius / CAT JV, COMP/M.2722 - 
Autologic / TNT / Wallenius / Wilhelmsen / CAT JV, COMP/M.4786 Deutsche Bahn / Transfesa. 
11 Se blant annet avgjørelsen til polske konkurransemyndigheter i DKK- 40/2021 Mostva sp. z o.o. / CAT Polska sp. z o.o. 
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6.2.9 Konklusjon – foretakssammenslutningen vil ikke påvirke konkurransen på markedet for 
FVL-tjenester 

(127) Foretakssammenslutningen vil ikke påvirke konkurransesituasjonen på det norske 
markedet for FVL-tjenester. Det er følgelig ikke grunnlag for inngrep etter krrl. § 16.  

6.3 ATS utgjør et "failing firm" slik at et eventuelt bortfall av konkurransepress uansett 
ikke skyldes foretakssammenslutningen  

6.3.1 Rettslig utgangspunkt  

(128) Inngrepskriteriet i konkurranseloven § 16 oppstiller en todelt test hvor man først må 
etablere at en effektiv konkurranse hindres i betydelig grad, og deretter etablere 
årsakssammenheng mellom foretakssammenslutningen og konkurransebegrensningen. 
Foreligger det ikke årsakssammenheng, er inngrepskriteriet i § 16 ikke oppfylt.  

(129) En fremtidsrettet konsentrasjonsanalyse må derfor ta hensyn til hvordan Partenes 
konkurranseevne sannsynligvis vil utvikle seg over tid. Dersom Partene selv uten 
foretakssammenslutningen, innenfor en relevant konkurranserettslig tidshorisont, ikke 
kommer til å være i stand til å utøve et merkbart konkurransepress på hverandre på grunn 
av andre forhold, foreligger ingen konkurrensrettslig relevant årsakssammenheng.  

(130) "Failing firm–defence" eller fallittbedriftsforsvaret er et særskilt utslag av kravet om 
årsakssammenheng mellom konkurransebegrensningen og foretakssammenslutningen, jf. 
ordlyden i krrl. § 16 om at foretakssammenslutningen "i betydelig grad må hindre effektiv 
konkurranse". Dersom foretakssammenslutningen ikke er årsaken til den forverrede 
konkurransesituasjonen, foreligger det derfor ikke hjemmel for inngrep eller pålegg om 
meldeplikt, jf. krrl. §§ 16 og 18 tredje ledd.  

(131) I Kommisjonens retningslinjer for horisontale fusjoner oppsummeres innholdet i 
fallittbedriftsforsvaret på følgende måte:   

The Commission considers the following three criteria to be especially relevant for 
the application of a ‘failing firm defence’. First, the allegedly failing firm would in the 
near future be forced out of the market because of financial difficulties if not taken 
over by another undertaking. Second, there is no less anti-competitive alternative 
purchase than the notified merger. Third, in the absence of a merger, the assets of the 
failing firm would inevitably exit the market. 

(132) Etter harmoniseringen av inngrepskriteriet i 2016 må også tilsvarende vilkår legges til grunn 
etter norsk rett. Det kan i den forbindelse vises til at Konkurransetilsynet har vist til 
Kommisjonens forståelse både før og etter endringene i konkurranseloven. Følgelig må 
følgende vilkår være oppfylt for at doktrinen skal komme til anvendelse:  

– Målselskapet må være på vei ut av markedet på grunn av økonomiske problemer 
dersom det ikke overtas av en kjøper, 

– Det må ikke finnes konkurransemessig gunstigere alternative kjøpere, og  

– I fravær av en foretakssammenslutning vil eiendelene til Målselskapet forlate 
markedet  

6.3.2 ATS og dets eiendeler vil forsvinne fra markedet i fravær av foretakssammenslutningen  

(133) I vårt tilfelle er det klart at ATS gjennom åpning av konkurs den 6. april 2022 er på vei ut av 
markedet på grunn av økonomiske problemer dersom det ikke overtas av en kjøper.  












