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Ansvarlig advokat: Eivind Vesterkjær   

MELDING AV FORETAKSSAMMENSLUTNING – POLYGON AS OG 

SKADEGRUPPEN AS  

1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 

Denne meldingen inngis til Konkurransetilsynet i henhold til konkurranseloven § 18 jf. § 18 a 

på vegne av Polygon AS ("Polygon") i forbindelse med at Polygon erverver enekontroll over 

Skadegruppen AS ("Skadegruppen") gjennom foretakssammenslutningen beskrevet i punkt 

3 nedenfor. 

Transaksjonen vil ikke i betydelig grad hindre effektiv konkurranse, herunder vil den 

ikke skape eller styrke en dominerende stilling. Den vil derimot føre til skjerpet konkurranse i 

markedet for skadesanering og gjenoppbygging etter skader ved at det skapes en mer 

effektiv aktør med enda bedre forutsetninger for produktutvikling, profesjonalisering og 

realisering av effektivitetsgevinster enn hva partene kunne ha oppnådd enkeltvis. 

Kundene har kjøpermakt. Partenes tjenester kjøpes i hovedsak av forsikringsselskaper på 

basis av parallelle rammeavtaler med en rekke ulike tilbydere. Innbydelse til å gi tilbud på 

rammeavtaler skjer gjennom forsikringsselskapenes prekvalifiseringsrunder, flere 

forsikringsselskaper velger å gå bredt ut og kunngjør anbudskonkurranser i anbudsportalen 

Mercell. Kundene er sterke og sofistikerte kjøpere, og de fleste bestiller den altoverveiende 

andel av de løpende tjenestene via to aktørportaler som tilbydere med rammeavtale får 

tilgang til. For større oppdrag benytter kundene som regel takstmenn for å velge ut 

leverandørene av sanerings- og gjenoppbyggingstjenester. Nye aktører får raskt 

rammeavtaler med forsikringsselskapene og tilgang til portalene, og for oppdrag hvor 

takstmenn er involvert erfarer partene at personlige erfaringer og preferanser er viktigere 

enn størrelse ved valg av leverandør.  

Transaksjonen vil ikke medføre ikke-koordinerte virkninger. I tillegg til at kundenes 

kjøpermakt effektivt vil forhindre ethvert forsøk på utøvelse av markedsmakt, er partenes 
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Partene er ikke hverandres nærmeste konkurrenter. Polygon og Skadegruppen tilbyr 

begge skadesanering og gjenoppbygging etter skader. Polygon har imidlertid sin tradisjonelle 

styrke innen skadesanering, mens Skadegruppen har en sterkere profil innen 

gjenoppbygging. 

Det er svært lave etableringshindringer i markedet for skadesanering og 

gjenoppbygging etter skade. Det kreves ingen spesielle tillatelser, og det er mange 

eksempler på at nye aktører etablerer seg eller at entreprenører og tømrerbedrifter utvider 

virksomheten til også å omfatte skadesanering og gjenoppbygging etter skade. En annen 

vanlig vei inn i markedet er at eksisterende aktørers franchisetakere, medlemmer eller 

ansatte bryter ut og etablerer en ny aktør eller kjede. 

På denne bakgrunn er det ikke grunnlag for inngrep mot transaksjonen. 

2 KONTAKTINFORMASJON 

 Melder 

Navn:    Polygon AS 

Organisasjonsnummer:  915 229 115 

Adresse:   Enebakkveien 307, 1188 Oslo 

Postadresse:   Enebakkveien 307, 1188 Oslo 

Telefonnummer:  22 28 31 10 

Kontaktpersoner:  Advokatfirmaet Thommessen AS 

v/advokat Eivind Vesterkjær og 

advokatfullmektig Miriam Eriksen 

Adresse:   Haakon VIIs gate 10, 0161 Oslo    

Postadresse:   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

Telefonnummer:  23 11 11 23 / 23 11 10 17 

E-postadresse:   eve@thommessen.no / mer@thommessen.no  

 Øvrig involvert foretak 

Navn:    Skadegruppen AS 

Organisasjonsnummer:  943 578 524 

Adresse:   Johan Berentsens Vei 111, 5163 Laksevåg 

Telefonnummer:  55 90 05 00 

Kontaktpersoner:  Advokatfirmaet Wiersholm AS 

v/advokat Håkon Cosma Størdal og 

advokatfullmektig Harald Nordhus 

Adresse:   Dokkveien 1, 0250 Oslo    

Postadresse:   Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo 

Telefonnummer:  21 02 11 08 / 21 02 11 06 

E-postadresse:   hcst@wiersholm.no / hnor@wiersholm.no  

3 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

Polygon AS ("Polygon") har ved avtale av 26. september 2017 ("Aksjekjøpsavtalen") 

ervervet 100 % av aksjene i Skadegruppen AS ("Skadegruppen") fra Coor Service 

Management AS ("Coor"). Den planlagte foretakssammenslutningen innebærer at Polygon på 

varig basis overtar kontroll over Skadegruppen.  
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Det foreligger en meldepliktig foretakssammenslutning i relasjon til konkurranseloven § 18 

jf. § 17 ettersom hvert av de involverte foretakene har en omsetning som overstiger 

NOK 100 millioner og de til sammen har en omsetning på mer enn NOK 1 milliard i Norge. 

Aksjekjøpsavtalen er vedlagt meldingen som vedlegg 9. 

Transaksjonen planlegges gjennomført så snart Konkurransetilsynets godkjennelse 

foreligger. 

Når det gjelder den strategiske og økonomiske begrunnelsen for transaksjonen viser vi til 

avsnitt 8 nedenfor. 

4 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE OG FORETAK I SAMME 

KONSERN 

 Polygon AS  

Polygon AS ("Polygon") er et heleid datterselskap av Polygon International AB. Konsernet 

opererer globalt. Mesteparten av selskapets inntekter blir generert i Europa, og selskapet har 

for øvrig lokal tilstedeværelse i USA og Singapore.  

Konsernet har ca. 2 900 fulltidsansatte i 13 land, og hadde en omsetning i 2016 på 

EUR 485 millioner (ca. NOK 4,5 milliarder). I Norge har Polygon 227 ansatte og hadde i 2016 

en omsetning på ca. NOK 317 millioner.  

Polygon driver virksomhet innen skadesanering og gjenoppbygging av eiendom. Selskapet 

forhindrer, begrenser og gjenoppretter vannskader, brannskader, og miljøskader. Polygon 

leverer tjenester innen sanering og restaurering hovedsakelig til forsikringsselskaper, men 

også til eiendomsforvaltningsselskaper, offentlig eiendom og industrivirksomheter. 

Virksomheten i Norge drives gjennom syv egeneide avdelinger som inkluderer avdelingen i 

Tromsø som ble ervervet 25. september 20171. I tillegg har Polygon for tiden åtte 

franchisetakere med virksomhet på til sammen 38 lokasjoner.  

Vedlegg 1:  Oversikt over Polygons egeneide virksomheter og franchisetilknyttede 

bedrifter (navn og adresse) 

Polygon er medlem av bransjeorganisasjonen NHO Service.  

For mer informasjon om Polygon se www.polygongroup.com.  

 Triton 

Polygon-konsernet er et av porteføljeselskapene til Triton Group, og ble ervervet av 

investeringsfondet Triton III i september 2010. 

Triton har kontorer i Tyskland, Sverige, UK, Jersey, Kina, Luxembourg og New York. Gruppen 

består av flere fond, som investerer i mellomstore virksomheter, hovedsakelig i Nord-

Europa, Italia og Spania. Triton fokuserer i hovedsak på virksomhet innenfor de tre 

sektorene industri, forretningstjenester og forbrukere/helse.  

                                                 
1 Østfold (Halden, Fredrikstad, Spydeberg), Oslo (Ryen), Bærum (Sandvika), Stavanger (Sandnes, Bryne, Strand og 

Forsand og Egersund), Bergen (Åsane og Fjøsanger) og Ålesund (Førde, Florø, Ørsta og Ålesund). I tillegg den nylig 

ervervede avdelingen i Tromsø (Alta, Harstad, Finnsnes, Narvik, Tromsø og Vadsø).  
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Investorer i Triton-fondene omfatter blant annet private pensjonsfond, forsikringsselskaper 

og banker. Fondenes investeringer blir overvåket av det enkelte fonds General Partner. 

Fondene i Triton-gruppen har i dag 29 forskjellige porteføljeselskaper med til sammen ca. 

75 000 ansatte og en samlet omsetning på ca. EUR 13,4 milliarder.  

For mer informasjon om Triton se http://www.triton-partners.com og http://www.triton-

partners.com/investments/private-equity/polygon. 

Ingen av Tritons porteføljeselskaper er aktive innen virksomhet som konkurrerer med 

Skadegruppen eller dens medlemsbedrifter eller i markeder som leverer varer eller tjenester 

i noe omfang til noen av de markeder hvor Skadegruppen eller dens medlemsbedrifter er 

aktive, eller kjøper varer eller tjenester i noe omfang fra aktører i disse markedene.  

Nedenfor er en oversikt over fondene og porteføljeselskaper.  

Triton Fund II 

 Alimak Hek: Dette børsnoterte selskapet er aktivt innen området for vertikale 

tilgangsløsninger (produksjon, salg og utleie av byggeheiser, industrilifter, 

arbeidsplattformer til masteklatring, transportplattformer og undergrunnsmateriell).  

www.alimakhek.com 

 OptiGroup: Selskapet er aktivt innen markedene for grafisk papir, kontorpapir, 

innpakkingsprodukter og forbruksvarer (selskapet er eid i fellesskap av Triton og en 

annen finansiell investor). 

www.optigroup.com 

Triton Fund III 

 Ambea: Dette børsnoterte selskapet er leverandør av helse- og omsorgstjenester i 

Sverige, Finland og Norge. Selskapet er eid i fellesskap av Triton og en annen 

finansiell investor).  

www.ambea.com 

 Mehiläinen: Selskapet er leverandør av helsetjenester i Finland.  

https://www.mehilainen.fi/en 

 Dywidag Systems International: Selskapet utvikler, produserer og leverer 

individuelle komponenter og integrerte systemer basert på spenningsteknologi for 

en rekke applikasjoner innen byggevirksomhet og gruvedrift.  

www.dywidag-systems.com 

European Directories: Selskapet tilbyr lokale kommersielle søk for forbrukere og 

funksjoner som genererer respons fra potensielle kunder til annonsører. Dette 

gjøres gjennom en rekke forskjellige produkter, bl.a. online og på mobil.   

http://www.europeandirectories.com/home.html 
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 Infratek: Selskapet utfører service og vedlikehold av kritisk infrastruktur i 

områdene for kraftforsyning, jernbanesystemer, fiberoptisk nettverk, 

distriktsoppvarming, belysning og tekniske høysikkerhetsløsninger.  

www.infratekgroup.com 

 Kährs: Selskapet ble grunnlagt etter sammenslåing av Bauwerk, Kährs og Marty i 

1999. Kährs’ designer, utvikler,  produserer, markedsfører og selger tregulv over 

hele verden.  

www.kahrs.com 

 Logstor: Selskapet er en global produsent og distributør av forhåndsisolerte rør for 

gass og væsker for distriktsoppvarming/kjøling, og for olje og gass. 

www.logstor.com 

 Nordic Tankers: Nordic Tankers er en shipping-gruppe med fokus på levering av 

tjenester over hele verden med tankskip som tåler krapp sjø. 

www.nordictankers.com 

 Orion Engineered Carbons: Det børsnoterte selskapet er en ledende leverandør av 

svarte karbonpigmenter og svart gummi som brukes i maling/overflatebehandling, 

plastprodukter, trykksverte, dekk til kjøretøy og mekaniske gummiprodukter osv.  

www.orioncarbons.com 

 Ovako : Selskapet produserer "low-alloy" og karbonstål i form av bjelker, rør og 

ringer, til rullende tunge kjøretøy, selvkjørende/automatisk bevegelige maskiner og 

teknisk industri hovedsakelig i de nordiske land og Europa.  

www.ovako.com 

 Polygon: Selskapet leverer en bred portefølje av tjenester til skadeopprettelse og 

midlertidig fuktregulering. Det fokuserer på forsikringsselskaper, 

eiendomsselskaper, offentlige eiendommer og industriforetak.  

www.polygongroup.com 

 TALIS: Selskapet er aktivt innen utvikling, produksjon og distribusjon av ventiler og 

andre produkter og utstyr til vannindustrien (vannproduksjon, overføring, 

distribusjon og spillvann/-kloakksystemer). 

www.talis-group.com 

 Seves: Seves er en global markedsleder for høyspent elektrisk glass og 

porselensisolasjonsmateriale og glassblokker for bygg og hjemmeinnredning.  

www.seves.com 

Triton Fund IV 
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 Befesa: Selskapet er en europeisk markedsleder i nisjegjenvinningsmarkeder 

(stålstøv og saltslagg/aluminium gjenvinning). 

www.befesa.com 

 Aventics: Selskapet er ledende spesialist i trykkluftprodukter med global plattform. 

Relevante sektorer for selskapet er industrielle pressluftmaskiner, trucker, maritime 

produkter og tannhjul. 

http://www.aventics.com/en/homepage/ 

 EQOS Energie: Selskapet er ledende internasjonal leverandør av tjenester for hele 

livssyklusen av nettverksinfrastruktur på områdene energi, trafikk, 

telekommunikasjon og industrivirksomhet.  

http://www.eqos-energie.com/en/ 

 Cubility: Selskapet leverer patentbeskyttet teknologi for effektiv og sikker 

behandling av boreslam i landbasert og offshore olje- og gassindustri – utvikler av 

"MudCube". 

http://www.cubility.com/ 

 Flokk (tidligere Scandinavian Business Seating, SBS): Flokk er en ledende 

kontorstolfabrikant i Europa med fokus på ergonomiske svingstoler og 

møteromstoler for kontorbruk. 

www.flokk.com 

 Arvos: ARVOS Group er et ledende globalt selskap innen industrielt utstyr og 

tjenesteleveranser. 

www.arvos-group.com 

 Kelvion: Selskapet er en ledende produsent av varmeveksleprodukter og systemer 

for en lang rekke løsninger globalt.  

www.kelvion.com 

 Enexio: Selskapet leverer alle typer kjøleløsninger for effektiv kraftproduksjon 

samtidig med forsikringer om økonomisk kjølevannssystem.  

http://www.enexio.com/ 

 Assemblin: Selskapet er en ledende leverandør av installasjonsløsninger av 

elektriske apparater, varme, rørlegging og ventilasjon i Sverige, Norge og Finland.   

https://www.assemblin.com/ 

 Leadec and Veltec: Selskapet er tidligere kjent som Voith Industrial Services, og 

tilbyr et stort omfang av tjenester til industrien, herunder vedlikehold, automasjon 

og teknisk rensning, videreutvikling og snuoperasjoner. Selskapet støtter 

produksjonsrelaterte prosesser og bidrar til optimalisering av disse.  
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https://www.leadec-services.com/en/ 

https://www.veltec-services.com/en/ 

 FläktGroup: DencoHappel og Fläkt Woods slår seg sammen om å skape en 

markedsleder innen løsninger for energieffektiv innendørs luftteknologi. FläktGroup 

er den nye europeiske markedsleder for energieffektive løsninger for innendørs 

luftteknologi (Indoor Air Technology Solutions), som leverer til sine kunder den 

høyeste standard og beste kvalitet for å bedre luftforhold og komfort innendørs.  

http://flaktgroup.com/ 

 DeepOcean: DeepOcean opererer en flåte på 20 skip og 40 ROVs og 16 

grøftegravermaskiner (trenching assets execute projects) for å utføre prosjekter i 

olje- og gass og fornybar-markedene. Selskapet leverer full-administrerte 

prosjekttjenester både som ledende EPCI hovedleverandør og som oppnevnt 

underleverandør for enkeltstående arbeider på større installasjonsprosjekter. 

https://deepoceangroup.com/ 

 WernerCo: WernerCo er en ledende internasjonal produsent og leverandør av en 

lang rekke forskjellige typer klatreutstyr, fallbeskyttelsesprodukter og produkter for 

lettere tilgjengelighet, og, det siste nye, lagringsutstyr for materiell på 

arbeidsplass-, truck og lastebil. 

http://www.wernerworldwide.com/ 

 Triton Smaller Mid-Cap Fund (TSM) 

 AKEAB: Selskapet er et entreprenørselskap som opererer i det sydlige Sverige 

innen bygg- og kabelarbeid.  

www.akeab.se 

 Univativ Group: Selskapet er en ledende leverandør av spesialiserte 

personelltjenester, som opererer under merkenavnene “univativ” and “provativ”. 

Univativ spesialiserer seg på å tilby plassering av unge profesjonelle arbeidstakere, 

med 14 filialer i Tyskland og Sveits. Provativ er en leverandør av personelltjenester 

som spesialiserer seg på plassering av erfarne freelance IT-eksperter, med to 

filialer i Tyskland. 

www.univativ.com / www.provativ.de 

 Skadegruppen AS 

Skadegruppen AS er sentralledd i Skadegruppen-kjeden. Kjeden ble dannet i 2004 av flere 

gründerbedrifter. Skadegruppen AS har i dag 230 ansatte fordelt på fem regioner med totalt 

30 avdelinger, hvorav 15 er egeneide avdelinger, mens de resterende 15 er eiet av 10 

selvstendige eiere og knyttet til Skadegruppen gjennom en medlemsavtale. 

Vedlegg 2:  Oversikt over Skadegruppens egeneide avdelinger og tilknyttede 

medlemsbedrifter (navn og adresse) 
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6 BESKRIVELSE AV RELEVANTE MARKEDER 

 Innledning 

Foretakssammenslutningen innebærer at Polygon erverver enekontroll i Skadegruppen. Både 

Polygon og Skadegruppen driver virksomhet innen skadesanering og gjenoppbygging etter 

skader, og det er derfor et overlapp mellom partenes virksomhet i Norge.     

Det er ikke noen annen overlappende virksomhet mellom Polygon eller Triton-gruppens 

øvrige porteføljeselskaper, og Skadegruppen.   

Transaksjonen vil ikke i betydelig grad hindre effektiv konkurranse, herunder vil den ikke 

skape eller styrke en dominerende stilling i noe relevant marked, jf. konkurranseloven § 16.  

Skadesanerings- og gjenoppbyggingsmarkedet består av et stort antall aktører og er i stadig 

utvikling, i tillegg til at kundene har en spesielt sterk kjøpermakt. I det følgende vil vi først gi 

en generell beskrivelse av markedet for skadesanering og gjenoppbygging (avsnitt 6.2), og 

deretter avgrense det relevante produktmarkedet og det relevante geografiske markedet 

(avsnittene 6.3 og 6.4).   

 Generelt om skadesanering og gjenoppbygging 

6.2.1 Overordnet 

Ved brannskader, vannskader og andre miljøskader som fjerning av asbest (asbestsanering) 

og forurensning av olje hos private, bedrifter eller det offentlige, vil en skade- og 

gjenoppbyggingsbedrift bli tilkalt og engasjert. Slike bedrifter er spesialiserte på å begrense 

og forebygge skader med akutt behov for forebygging og et potensielt stort skadeomfang. 

Bedriftene har nødvendig utstyr som muliggjør ulike typer saneringsarbeid, og de rykker 

raskt ut til skadestedet. Når saneringsarbeidet er tilstrekkelig gjennomført vil skaden på 

eiendommen bli gjenoppbygget og reparert.    

6.2.2 Bransjerapport 2016 

NHO Service har utarbeidet en årsrapport for skadesaneringsmarkedet i 2016 basert på blant 

annet innrapporterte tall fra medlemmene og data fra Finans Norge om utbetalinger fra 

forsikringsselskapene. Endelig versjon av rapporten forventes å bli publisert senhøst/vinter 

2017. I påvente av endelig versjon vedlegges til Konkurransetilsynets orientering det 

foreliggende utkastet til rapport, heretter omtalt som "rapporten" eller "NHO Årsrapport 

2016".  

Vedlegg 6:  Årsrapport Skadesanering 2016 (NHO Service, utkast 6. oktober 2017) 

 

I meldingen har partene i likhet med rapporten tatt utgangspunkt i omsetning og ikke antall 

skader når de beregner markedsandeler for seg og konkurrentene. Det er ikke mulig for 

partene å estimere antall skader per aktør når de estimerer markedsandeler på landsbasis og 

regionalt, og vi vil derfor i meldingen kun oppgi markedsandeler på bakgrunn av omsetning.5   

                                                 
5 Vi påpeker i den forbindelse at det på grunn av den store variasjonen i skader og inntjening på bakgrunn av disse, vil 

være unøyaktig å beregne markedsandeler på bakgrunn av antall skader.  
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rammeavtaler i likhet med Frøiland Bygg. Kaph har også tatt markedsandeler 

hurtig, og de har allerede etablert flere avdelinger på øst-, sør- og Vestlandet.  

 Skadealliansen ble etablert i 2016 ved at tidligere ansatte i Skadegruppen valgte 

å avslutte sitt arbeidsforhold for å etablere konkurrerende virksomhet. 

Hovedkontoret er i Bergen. Totalt 60 ansatte valgte å være med i det nyopprettede 

selskapet. Selskapet har ansatt en del flere etter oppstarten. Skadealliansen har 

foreløpig etablert lokasjoner i Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland og blitt en 

betydelig aktør på Vestlandet. De har sin hovedvirksomhet innen bygg, 

rehabilitering og skade, og har fått lokale rammeavtaler. 

 Byggmester Rygg og Myrland (som tidligere var Myrland og Rygg) er en mindre 

aktør i Rogaland, med hovedsete i Stavanger, som også har fokusert på 

skadevirksomhet. Bedriften ble startet av aktører som har bakgrunn fra 

skadesanering på Vestlandet og har det siste året ekspandert, både i antall ansatte 

og volum, og etablerer nye lokasjoner både mot Sørlandet og mot Vestlandet. 

Det er etter partenes erfaringer sjeldent at aktører i saneringsbransjen går konkurs eller 

forsvinner fra markedet. Forflytninger internt i bransjen er imidlertid vanlig, i tillegg til at nye 

aktører kommer til. Bransjen er attraktiv fordi markedet er i utvikling og behovet for 

skadebegrensning, sanering og gjenoppbygging øker.   

6.2.5 Bransje i vekst  

Det følger av årsrapporten fra NHO Service at omsetningen fra de 13 selskapene som er 

organisert i 2016 var NOK 2,39 milliarder, mens omsetningen for de samme selskapene i 

2015 var NOK 2,27 milliarder. Det har derfor vært en omsetningsvekst på ca. 5,5 % fra 

2015 til 2016.18  

Økningen antas å skyldes blant annet at antallet skader øker som følge av endrede 

klimatiske og meteorologiske forhold, samtidig som det er en vekst innen miljøsanering, for 

eksempel sanering etter oljeskader og utfasing av parafinovner og -tanker.  

Selv om bransjen som helhet er i vekst hva gjelder antall skader og omsetning, opplever 

enkelte aktører redusert omsetning og tap. Skadegruppen har således betydelig lavere 

omsetning hittil i 2017 enn i 2016. Dette kommer dels av sterk konkurranse fra etablerte 

selskaper, men har antakelig størst sammenheng med den markedsdynamikken som blant 

annet ga seg utslag i at Skadealliansen, Frøiland og Kaph etablerte seg på markedet i 2015 

og 2016. 

 Det relevante produktmarkedet: Skadesanering og gjenoppbygging 

6.3.1 Skadesanering, gjenoppbygging og tilgrensende tjenester 

Vi vil i det følgende beskrive og avgrense markedet for skadesanering og gjenoppbygging.   

Det følger av årsrapporten fra NHO Service at "Saneringsbedriftene vasker, tørker, 

reparerer, oppbevarer og gjenoppbygger bygg og innbo som har blitt skadet".19 

Skadesanering og gjenoppbygging kan således anses som en del av det større bygge- og 

anleggsmarkedet. Skadesanering går ut på å hindre ytterligere skade (for eksempel stanse 

vanninntrengingen i bygget) og begrense den forvoldte skade (for eksempel fjerne 

                                                 
18 NHO Service årsrapport 2016, side 2.  
19 NHO Service årsrapport 2016, side 2.  
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fuktskadede bygningsdeler og tørke bygget). Tildeling av den vesentlige andelen av slike 

oppdrag skjer som beskrevet ovenfor i punkt 6.2.3.2. Deretter blir skaden reparert. Dette 

gjenoppbyggingsarbeidet utføres enten av det samme selskapet som utførte 

saneringsoppdraget eller en annen aktør. Slike andre leverandører kan være alt fra lokale 

tømrerfirmaer til større entreprenørbedrifter. Tilbydersiden for denne delen av oppdraget 

består altså av langt flere aktører enn det innledende saneringsoppdraget. Også slike aktører 

er registrert i In4mo og Scalepoint, og tildeles oppdrag av forsikringsselskapene gjennom 

denne portalen på lignende måte som saneringsselskapene. Etter hva partene er kjent med, 

tilbyr alle saneringsselskaper også gjenoppbygging av skadene. Dette utføres enten ved bruk 

av egne ansatte tømrere og andre fagpersoner, eller ved innleie av tømrerbedrifter eller 

entreprenører som underleverandører.  

I noen tilfeller betaler forsikringsselskapet ut et kontantbeløp til forsikringskunden i stedet 

for å sørge for at et skadesaneringsfirma eller annen aktør utbedrer skaden. 

Forsikringstakeren vil for det utbetalte beløpet selv kunne engasjere for eksempel et firma 

med kompetanse innen tømrerfaget og innredningsarbeider til å utføre gjenoppbyggingen og 

koordinere øvrige involverte fag og innkjøp av innredning etc.20 Både mindre 

tømrerbedrifter, større entreprenørfirmaer og saneringsselskaper konkurrerer om disse 

oppdragene. Selv om forsikringskunden i slike tilfeller kan få råd fra forsikringsselskapet om 

valg av firma for utføring av gjenoppbyggingen, og noen ganger vil fortsette å benytte det 

samme saneringsselskapet som rykket ut innledningsvis, er disse innkjøpene i større grad 

styrt av forsikringstakerne selv, og ikke av forsikringsselskapene. Det er forskjellige grunner 

til at kundene velger kontantutbetalinger. Det kan for eksempel være at de ønsker en mer 

påkostet gjenoppbygging eller har prefererte leverandører. Polygon og Skadegruppen 

konkurrerer også om en del av disse oppdragene fra forsikringstakerne.   

En del av oppdragene som Polygon og Skadegruppen konkurrerer om har et grensesnitt mot 

rengjøringsbransjen. Dette gjelder for eksempel i forbindelse med opprydding og vask etter 

oversvømmelse eller rengjøring av sot etter branner. Eksempler på konkurrenter for disse 

oppdragene er rengjøringsselskapet Elite. Dette selskapet eier Reco (en viktig konkurrent av 

Polygon og Skadegruppen innen skadesanering og gjenoppbygging), og tar enkelte 

saneringsoppdrag i konkurranse med saneringsselskapene. Et annet eksempel på det samme 

er ISS, som tidligere eide Recover (en annen viktig konkurrent av partene innenfor 

skadesanering og gjenoppbygging) og solgte det til Agilitas. Etter hva Polygon er kjent med 

foreligger det ikke tall som reflekterer omsetningen i dette tilstøtende virksomhetsområdet. 

Det er imidlertid ingen tvil om at rengjøringsbedrifter tar en del oppdrag i konkurranse med 

skadesanerings- og gjenoppbyggingsbedrifter.   

Ved vurderingen av størrelsen på det relevante produktmarkedet har Polygon tatt 

utgangspunkt i NHO-rapporten, som blant annet er basert på tall fra Finans Norge over 

utbetalinger fra forsikringsselskaper. Disse tallene viser at forsikringsselskapene i Norge i 

2016 utbetalte ca. 8,9 milliarder i forbindelse med vann- og brannskader på eiendom. Disse 

utbetalingene omfatter ikke bare utbetalinger til leverandører av sanering- og 

gjenoppbyggingstjenester, men også utbetalinger i forbindelse med driftsavbrudd, 

industriskader (håndverkere og entreprenører), husleie- og innboerstatning og 

kontantutbetalinger. NHO Service har derfor redusert Finans Norges data for å hensynta at 

deler av disse utbetalingene ikke generer omsetning for sanerings- og 

gjenoppbyggingsselskapene, og har på den annen side supplert tallene med estimater for 

skade- og saneringstjenester som ikke betales direkte av forsikringsselskapene. Nedenfor 

                                                 
20 Med mindre forsikringstaker organiserer eller utfører arbeidet selv.  
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følger en tabell som viser NHO Services anslag for totalmarkedet og hvordan det er bygget 

opp. Se også årsrapporten side 16-18.  

Adresserbart marked skadesanering og gjenoppbygging Sum 

Skadeselskapenes innrapporterte omsetning av skadesanering 
og gjenoppbygging21 

2 397 000 

Beregnet omsetning fra tømrerbedrifter og entreprenører22 1 816 544 

Kontanterstatning til sanering av innbo23 103 362 

Totale utbetalinger fra forsikringsselskaper til sanerings- og 
gjenoppbyggingstjenester 

4 316 905 

  

Selvassurandørers estimerte kjøp av skadesanering og 
gjenoppbygging24  

774 242 

  

Total adresserbart marked for skadesanering og 
gjenoppbygging25 

5 091 147 

 

Tallene ovenfor reflekterer tall fra Finans Norge og NHOs estimater. Ved større skader hvor 

internasjonale forsikringsselskaper er involvert forekommer det at skadesanerings- og 

gjenoppbyggingsselskaper fra utlandet tar oppdrag i Norge, jf. nedenfor i punkt 6.4. 

Utbetalinger fra forsikringsselskaper som ikke er medlemmer i Finans Norge inngår ikke i 

Finans Norges tall eller NHOs estimater over markedets størrelse. Partene har ikke nærmere 

informasjon om omfanget av denne delen av markedet.  

 Det relevante geografiske markedet 

Siden en viss grad av fysisk nærhet til skadestedet normalt er et vesentlig kriterium for å bli 

tildelt oppdrag er partene av den oppfatning at markedet for sanerings- og 

gjenoppbyggingstjenester sannsynligvis må anses som regionalt.  

Vedlegget nedenfor viser hvor Polygon og Skadegruppen har egen virksomhet eller 

franchisetakere/medlemmer. 

Vedlegg 8:  Kart med oversikt over egeneide avdelinger og franchiseeide 

bedrifter/medlemmer for henholdsvis Polygon og Skadegruppen 

Det er ikke praktisk mulig for partene å utarbeide en fullstendig oversikt over 

konkurrentenes avdelinger/depoter og medlemsbedrifter. Vi vil imidlertid i relasjon til 

beskrivelsen av konkurransesituasjonen i de ulike fylkene nedenfor redegjøre for hvilke 

konkurrenter som er etablert der. 

Prinsipielt kan det avgrenses et eget geografisk marked rundt hvert enkelt skadested. Det lar 

seg av naturlige grunner ikke gjøre å gi en markedsbeskrivelse på basis av en slik inndeling. 

I stedet vil vi nedenfor først gi en overordnet beskrivelse av markedssituasjonen nasjonalt og 

                                                 
21 NHO-rapporten side 4, tabell 1. 
22 Dette estimatet består av følgende delbeløp: NHO-rapporten side 16, tabell 9, linje 6 og linje 9 og side 17, tabell 10, 

linje 7. 
23 NHO-rapporten, side 16, tabell 9, linje 3.  
24 NHO-rapporten, side 18, tabell 11. 
25 NHO-rapporten, side 26 (Vedlegg 3), tabell 3.1, siste linje. 
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10 AVTALEN OM FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN MED BILAG 

Vedlegg 9:  Aksjekjøpsavtalen med vedlegg 

Aksjekjøpsavtalen er å betrakte som forretningshemmeligheter. 

11 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 

Vedlagt meldingen følger årsregnskap og årsrapporter for siste regnskapsår for:  

Vedlegg 10:  Årsregnskap Polygon AS 

Vedlegg 11:  Årsregnskap Skadegruppen AS 

12 KONFIDENSIALITET 

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter jf. konkurranseloven § 18 b. Forslag 

til offentlig versjon av meldingen og begrunnelse er vedlagt meldingen.  

Vedlegg 12:  Utkast til offentlig versjon av meldingen 

Vedlegg 13:  Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

13 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Advokatfullmektig Miriam Eriksen eller undertegnede kan kontaktes dersom det skulle være 

spørsmål til meldingen. 

 

Dersom Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter 

i saken, ber vi om å bli underrettet. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

 

 

Eivind J Vesterkjær 

Advokat 

 

 

 

 


