
 

   
SAMMANFATTNING 

2019-04-30     1 (2)  
 

  

 

  Adress 103 85 Stockholm 

Besöksadress Torsgatan 11 

Telefon 08-7001600 

Fax 08-245543 

konkurrensverket@kkv.se 

   

  

 

K
K

V
2
0
0
0
, 

v
2
.1

, 
2
0
1
8
-0

9
-0

7
  

  
  
  
  

Företagskoncentration: Arla Foods, Norrmejerier och 

Falköpings mejeri förvärv av Svensk Mjölk AB 

(dnr 661/2018) 

Beslutet i sammanfattning  

Koncentrationen innefattar ett samarbete mellan tre av fyra producenter av de 

relevanta produkterna. Samarbetet skulle i och med koncentrationen omfatta en 

strukturell och fortgående samverkan om licensvillkor för produktion av Präst, 

Herrgård och Grevé, innefattande prissättning, försäljningsvillkor och 

produktutformning på redan koncentrerade marknader med höga inträdeshinder. 

Parternas överenskomna ägarandelar och vinstutdelningsmekanismer får indirekt 

till följd att Norrmejerier och Falköpings mejeri har begränsade incitament att öka 

sina produktionsvolymer över en viss nivå och därmed utmana Arla Foods, som 

redan i dag är den största aktören på marknaden. Detta kan förväntas minska 

konkurrenstrycket mellan Parterna. 

Koncentrationen är vidare ägnad att medföra signifikanta prisökningar för 

ostsorterna Präst, Herrgård och Grevé. Licenskostnadshöjningarna innebär därtill 

en konkurrenssnedvridning till fördel för de anmälande Parterna. Både det 

minskade konkurrenstrycket, kostnadshöjningarna och 

konkurrenssnedvridningen förstärks ytterligare av att Parterna genom 

koncentrationen ges ökade möjligheter och incitament att tillämpa nominellt 

differentierade licensavgifter gentemot sina konkurrenter. 

Som Konkurrensverket konstaterat ovan medför koncentrationen betydande 

konkurrenshämmande effekter, trots att Parterna associationsrättsligt har en 

beslutande majoritet redan i befintlig ägarstruktur. Koncentrationen är dessutom 

ägnad att befästa och effektivisera ett samarbete mellan konkurrenter, 

innefattande överenskommelser om betydande prishöjningar av en nödvändig 

licens för alla producenter och distributörer av ostarna Präst, Herrgård och Grevé, 

till nackdel för Parternas kunder och konkurrenter. 

Effekterna utgör var för sig, men i synnerhet tillsammans, ett påtagligt hämmande 

av en effektiv konkurrens. De konkurrensproblem som koncentrationen omfattar 

uppvägs inte av några motverkande faktorer och kompenseras inte av några 

effektivitetsvinster. 
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Bakgrund om ärendet 

 

Företagskoncentration: Arla Foods, Norrmejerier och Falköpings mejeri förvärv 

av Svensk Mjölk AB  

Den 5 december 2018 tog Konkurrensverket emot en anmälan om att Arla Foods, 

Norrmejerier och Falköpings mejeri förvärvar Svensk Mjölk AB. Förvärvet är 

anmälningspliktigt enligt konkurrenslagen. Svensk Mjölk äger och förvaltar 

varumärkena för ostarna Grevé, Herrgård och Präst. 

Den 1 februari 2019 beslutade Konkurrensverket att inleda en särskild 

undersökning för att närmare granska förvärvet. För att Konkurrensverket skulle 

kunna ta slutlig ställning till företagskoncentrationen krävdes ytterligare 

utredning och analys av de effekter som koncentrationen skulle kunna komma att 

ge upphov till.  

Efter den särskilda undersökningen gör Konkurrensverket bedömningen att 

förvärvet skulle kunna påtagligt hämma en effektiv konkurrens på marknaden. 

Den 30 april 2019 beslutade Konkurrensverket att förbjuda Arla Foods AB:s, 

Norrmejerier Ekonomisk förenings och Falköpings Mejeri ekonomisk förenings 

förvärv av gemensam kontroll över Svensk Mjölk AB.  

Konkurrensverkets beslut gäller omedelbart.  

Beslutet kan överklagas till Patent- och Marknadsdomstolen vid Stockholms 

tingsrätt. 

 

 

Konkurrensverket kan besluta om att förbjuda en företagskoncentration 

Konkurrensverket kan fatta beslut om att förbjuda en företagskoncentration som är skadlig 

för konkurrensen utan att ta ärendet till domstol. Det innebär en betydligt kortare tid från 

att parterna anmäler en koncentration till dess att frågan avgörs genom ett beslut i första 

instans. 

Läs mer om Konkurrensverkets handläggning av företagskoncentrationer 

 Vägledning för anmälan och prövning av företagskoncentrationer  

 

http://www.konkurrensverket.se/globalassets/konkurrens/pm/vagledning_foretagskoncentrationer.pdf

