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FORENKLET MELDING AV FORETAKSSAMMENSLUTNING – ASSEMBLIN AS 

OG HAGEN HOLDING AS 

1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Melder 

Navn:    Assemblin AS 

Organisasjonsnummer:  965 808 752 

Adresse:   Bjørnstjerne Bjørnsons gate 110 

Postadresse:   3044 Drammen 

 

Kontaktpersoner for melder: Advokatfirmaet Thommessen AS 

    v/Karen Gildberg og Trine Siri Dahl 

Adresse:   Haakon VIIs gate 10    

Postadresse   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

Telefonnummer:  23 11 11 11 

E-postadresse:   kcg@thommessen.no / tsd@thommessen.no  

 

1.2 Øvrig involvert foretak 

Navn:    Hagen Holding AS 

Organisasjonsnummer:  912 543 005 

Adresse:   Furnesvegen 18 

Postadresse:   2382 Brumunddal 
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2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

I henhold til aksjekjøpsavtale av 2. oktober 2019 kjøper Assemblin AS ("Assemblin") 100 % 

av aksjene i Hagen Holding AS ("Hagen Holding"), fra Pål Hagen Holding AS, JMI Holding AS 

og Balder Investment AS. Som følge av transaksjonen vil Assemblin erverve enekontroll i 

Hagen Holding. 

De involverte foretakene har en samlet omsetning i Norge på over 1 milliard kroner, og 

foretakene har hver for seg omsetning i Norge som overstiger terskelverdien på 100 millioner 

kroner. Transaksjonen er derfor meldepliktig etter konkurranseloven § 18, jf. § 17. 

Konkurransetilsynets godkjenning er en forutsetning for gjennomføring av transaksjonen. 

Transaksjonen er ikke underlagt krav om tilsyn fra andre konkurransemyndigheter. 

Oppkjøpet vil ikke kunne vil hindre effektiv konkurranse i strid med konkurranselovens formål, 

jf. konkurranselovens § 16. 

3 VILKÅRENE FOR Å INNGI FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 

Assemblin og Hagen Holding (sammen omtalt som "Partene") er begge aktive i markedet for 

vann- og sanitærinstallasjoner samt markedet for installasjon av ventilasjonsløsninger. Etter 

partenes oppfatning kan begge produktmarkedene avgrenses geografisk til et nasjonalt 

marked. Partenes samlede markedsandel vil også ved en snevrere geografisk avgrensning av 

de nevnte produktmarkedene, herunder regionale markeder, ikke overstige 20 %. Det er ikke 

identifisert noen vertikale overlapp mellom partenes virksomheter, og i den grad det skulle 

være noen vertikale overlapp tilsier partenes beskjedne stilling i markedene for vann- og 

sanitærinstallasjoner og installasjon av ventilasjonsløsninger at de både enkeltvis eller samlet 

vil ha markedsandeler som er langt lavere enn 30 %. Det inngis på bakgrunn av dette en 

forenklet melding, jf. forskrift om melding av foretakssammenslutninger § 3 nr. 3 bokstav b 

og c. 

4 BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE OG FORETAK I SAMME 

KONSERN 

4.1 Assemblin AS 

Assemblin er en total-teknisk entreprenørbedrift innen rådgivning, prosjektering, installasjon, 

drift og vedlikehold av elektriske anlegg, VVS-anlegg, industrielle røranlegg og 

ventilasjonsanlegg samt automatikk og styringssystemer. Assemblin har virksomhet i Norge, 

Sverige og Finland. Assemblin har ca. 5 700 ansatte og opererer på 100 steder i Norden. 

Assemblin er 100 % eid av Assemblin Holding AS (org. nr. 943 623 341), som igjen er eid 100 

% av Assemblin Sweden AB (org. nr. 776 542 164). Assemblin-konsernet eies av Triton IV 

("Triton"). Triton IV er et fond som forvaltes av Triton Investments Advisers. Investeringene 

foretas i hovedsak innenfor industri, forretningstjenester samt i forbruker- og helsesektoren i 

tysktalende land, Norden, Benelux-området, Frankrike, Italia, Spania og Storbritannia. Ingen 

av Tritons øvrige porteføljeselskaper har virksomhet som overlapper med de relevante 

markedene som denne meldingen angår – markedet for vann- og sanitærinstallasjoner og 

markedet for ventilasjonsløsninger. 

Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Sverige, Norge og 

Finland. Selskapet utformer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer innenfor rør, 

elektro, sanitær, automasjon og ventilasjon i kontorer, arenaer, handlesentre, boliger og 

industrianlegg. Assemblins virksomhet drives av service- og installasjonsselskaper i Norge, 
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av ventilasjonsløsninger.3  Salget av luft til luft-varmepumper foregår både til privat- og 

proffmarkedet, men i meget liten skala og utgjør dermed en liten av den totale omsetningen 

til Hagen Holding. Assemblin markedsfører ikke salg av luft til luft-varmepumper, men kan 

tilby det dersom kunden etterspør det.  

Ingen av disse markedene vil påvirkes negativt av foretakssammenslutningen.  

6.2 Vann- og sanitærinstallasjoner 

6.2.1 Produktmarkedet 

Markedet for vann- og sanitærinstallasjoner omfatter installasjon, service og vedlikehold av 

vann- og rørsystemer, sanitær, energi, varme, kjøling, isvann, trykkluft, gass og sprinkler på 

nye og eksisterende anlegg.4 

Installasjon av luft til vann-varmepumper og bergvarmepumper utføres stort sett av 

rørleggerselskaper. Dette skyldes at energi hentes utenfra (fra luft eller grunnen) og omgjøres 

til væske som installeres i rør og gir både varmtvann og oppvarming, for eksempel i 

radiatorovner eller som vannbåren gulvvarme. Partenes oppfatning er derfor at installasjon av 

slike varmepumper dekkes av produktmarkedet for vann- og sanitærinstallasjoner. 

Kommisjonen har tidligere åpnet for en mulig segmentering av produktmarkedet basert på 

prosjektstørrelse, slik at det skilles mellom store og små prosjekter.5 Assemblin er av den 

oppfatning at det uavhengig av prosjektstørrelse er de samme tjenestene som utføres; det vil 

si installasjon av vann- og rørsystemer, sanitær, energi, varme, kjøling, isvann, trykkluft, gass 

og sprinkler. 

Partene anser på denne bakgrunn det relevante tjenestemarkedet å være markedet for vann- 

og sanitærinstallasjoner. 

For formålet med denne meldingen kan den eksakte markedsavgrensingen stå åpen siden 

transaksjonen ikke fører til konkurransebegrensninger under en hvilken som helst 

markedsdefinisjon. 

6.2.2 Geografisk marked 

Partene mener den geografiske avgrensingen av markedet for vann- og sanitærinstallasjoner 

må avgrenses nasjonalt. Dette er i tråd med Kommisjonens tidligere praksis.6 

Det kan ikke utelukkes at det geografiske markedet for vann- og sanitærinstallasjoner kan 

være noe forskjellig avhengig av prosjektenes størrelse. 7  For små prosjekter og 

serviceoppdrag foregår konkurransen i større grad lokalt. Ved mindre prosjekter kan 

transportkostnader og responstid gjøre det mindre  lønnsomt for aktører å tilby sine tjenester 

langt unna sine fasiliteter. Grunnet variasjon i kundetetthet i ulike deler av Norge,  er det etter 

partenes oppfatning vanskelig å angi en konkret kilometeravstand for hvor langt en aktør er 

villig til å kjøre fra sine fasiliteter for å tilby sine tjenester da dette vil kunne variere i ulike 

                                                 
3 M.3004 Bravida/Semco/Prenad/Totalinstallatören/Backlunds (2002) avsnitt 17.  
4 M.7785 Triton/Imtech Nordic (2015) avsnitt 13-14 og M.3004 Bravida/Semco/Prenad/Totalinstallatören/Backlunds 

(2002) avsnitt 14-15. 
5 M.3004 Bravida/Semco/Prenad/Totalinstallatören/Backlunds (2002) avsnitt 14-15. 
6 M. 6623 - VINCI/EVT (2012) avnsitt 8 og M. 3004 Bravida/Semco/Prenad/Totalinstallatören/Backlunds (2002) avsnitt 

19. 
7 M.3004 Bravida/Semco/Prenad/Totalinstallatören/Backlunds (2002) avsnitt 19-23. 
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8 ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP 

Årsregnskap og årsrapport for siste regnskapsår (2018) er inntatt som vedlegg 2 og 3 til denne 

meldingen. 

Vedlegg 2:  Assemblin AS – Årsrapport og årsregnskap 

Vedlegg 3:  Hagen Holding AS – Årsrapport og årsregnskap 

9 KONFIDENSIALITET 

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter jf. konkurranseloven § 18b. 

Forretningshemmeligheter er markert i meldingen med dobbel understreking. Begrunnelse for 

unntak fra offentlighet er vedlagt meldingen. 

Vedlegg 4:  Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

10 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Melder anser at foretakssammenslutningen ikke vil ha noen negative virkninger på noe 

marked, uansett markedsavgrensning. 

Dersom Konkurransetilsynet har spørsmål til meldingen, ta gjerne kontakt med undertegnede 

på tsd@thommessen.no, eller på telefon: + 47 23 11 11 11. 

 

Dersom Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter i 

saken, ber vi om å bli underrettet. 

 

* * * 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

 


