


  

  

1 OPPSUMMERING 

Saken gjelder Mestergruppen AS' ("Mestergruppen") overtakelse av Malorama AS 

("Malorama"), sammen omtalt som "Partene". Denne meldingen inngis til 

Konkurransetilsynet i henhold til konkurranseloven § 18 jf. § 17 på vegne av Mestergruppen 

som erverver enekontroll over Malorama gjennom foretakssammenslutningen beskrevet i 

punkt 3 nedenfor. 

Foretakssammenslutningen vil ikke i betydelig grad hindre effektiv konkurranse, 

herunder vil den ikke skape eller styrke en dominerende stilling. Det er derfor ikke grunnlag 

for å gripe inn mot den planlagte foretakssammenslutningen, jf. konkurranseloven § 16.  

Horisontale overlapp. Malorama har virksomhet innen grossist- og detaljistsalg av    

malings-, tapet- og gulvprodukter (overflateprodukter). Mestergruppens virksomhet som 

avtalegrossist og sluttleddsalg av byggevarer medfører et horisontalt overlapp mellom Partene 

innenfor enkelte produktkategorier.  

• Uavhengig av markedsavgrensning vil økningen i konsentrasjonsnivå på grossistnivå 

være helt marginal. Mestergruppens grossistvirksomhet er begrenset til 

fremforhandling av leverandøravtaler som tilknyttede virksomheter (egeneide og 

medlemseide byggevareutsalg samt håndverkere tilknyttet huskjedene) kan handle 

på. Varene faktureres fra leverandør via Mestergruppen, og Mestergruppen har ikke 

noe lager for varene. Som følge av dette utøver Mestergruppen kun et svært 

begrenset og indirekte konkurransepress på Malorama i dag.  

• Maloramas grossistvirksomhet er begrenset til overflateprodukter, mens 

Mestergruppen tilbyr et fullsortiments utvalg innen byggematerialer hvor maling 

utgjør en minimal andel. Innkjøpere vil dermed i begrenset grad anse Partene for å 

være substituerbare leverandører, men snarere som komplementære.  

• På detaljistnivå vil Partenes samlede markedsandel på landsbasis, basert på egeneide 

utsalgssteder, være svært begrenset. Videre er Mestergruppens byggevareutsalg og 

Maloramas forhandlere differensierte: Mens Mestergruppen tilbyr et bredt utvalg av 

byggevarer og kun i begrenset grad maling, utgjør maling hovedfokuset til Malorama. 

Det faktiske overlappet er dermed minimalt. Av samme grunn kan heller ikke 

Mestergruppen og Malorama anses som nære konkurrenter. En undersøkelse utført 

på oppdrag fra Mestergruppen i forbindelse med oppkjøpsprosessen underbygger 

dette, se nærmere i punkt 9.2 nedenfor.  

• Det er identifisert flere potensielle lokale markeder med overlapp mellom 

Mestergruppens og Maloramas utsalgssteder. Felles for disse potensielle markedene 

er at det er en rekke alternative tilbydere som effektivt vil disiplinere Partene etter 

foretakssammenslutningen – og de fleste stedene vil Partene møte konkurranse fra 

andre byggevareutsalg, spesialistforhandlere og generalistforhandlere. 

Vertikale overlapp. Avhengig av markedsavgrensningen, vil foretakssammenslutningen 

kunne gi opphav til et vertikalt berørt marked mellom Maloramas grossistvirksomhet innen 

overflateprodukter, og Mestergruppens byggevareutsalg og huskjeder.  

• Selv om man skulle definere et hypotetisk grossistmarked for salg av 

overflateprodukter, vil  ikke den sammenslåtte enheten ha mulighet eller incentiv til 

å nekte salg til sine konkurrenter nedstrøms.  
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• Ferd Sosiale entreprenører investerer i sosiale entreprenører og den aktive 

porteføljen besto per 31. desember 2020 av 11 selskaper, blant annet Atlas, Auticon 

og Forskerfabrikken. 

Mer informasjon om Ferd finnes på http://www.ferd.no. 

Verken Ferd eller andre selskaper kontrollert av Ferd har eierandeler i selskaper som driver 

virksomhet i konkurranse med Malorama, men er i begrenset grad involvert i boligutvikling 

(primært i Oslo-området) gjennom Ferd Eiendom.  

4.2 Mestergruppen AS  

Mestergruppen AS ("Mestergruppen") er morselskapet i et norsk byggevarekonsern, som har 

virksomhet innen byggevarehandel, huskjededrift for byggmesterbedrifter/entreprenører og 

prosjekt-/eiendomsutvikling.  

Mestergruppen eies med ca. 75 % av Ferd MG Holding AS (hvor Ferd er hovedeier) og av 

Byggtorget MG Holding AS med ca. 8 %. Byggtorget MG Holding AS eies av medlemsbedriftene 

i Byggtorget. Resterende aksjer eies av tilsammen ca. 115 aksjonærer hvorav de fleste er 

medlemsbedrifter i XL-BYGG, Nordbohus osv.1  

Mestergruppen har to hovedforretningsområder: (i) byggevarer og huskjeder og (ii) bolig- og 

tomteutvikling. Konsernet har virksomhet i Norge og Sverige. Virksomheten i Norge drives 

gjennom følgende datterselskaper: 

• Mestergruppen Byggevare AS' primære virksomhet er å tilby både frittstående 

byggevarehandlere og byggmestere og mindre og mellomstore entreprenører 

stordriftsfordeler gjennom sentrale innkjøpsavtaler (som "avtalegrossist") for 

byggevarer, produktutvikling, markedsføringsbistand og salgshjelp. Mestergruppen 

har gjennom sine byggevarekjeder Byggtorget, Byggeriet og XL-BYGG til sammen 

229 frittstående kjedemedlemmer (byggevarehus) og 27 egeneide byggevarehus. I 

tillegg eier Mestergruppen Byggevare AS Sentrum Bygg AS, som er en spesialbutikk 

innen dører, vinduer, gulv, kjøkken, bad og garderobe i Oslo, samt Ski Bygg AS som 

driver virksomhet innen salg av trelast, byggevarer, verktøy og kapitalvarer 

(kjøkken, dører, vinduer, gulv) gjennom egeneide byggevareutsalg i XL-BYGG-

kjeden.  

Mestergruppen eier huskjedene Mesterhus, Systemhus, Nordbohus og Blink Hus. 

Kjedene tilbyr sine frittstående kjedemedlemmer (byggmester- og tømrerbedrifter) 

stordriftsfordeler gjennom sentrale innkjøpsavtaler for byggevarer, produktutvikling, 

markedsføringsbistand og opplæring/erfaringsutveksling innen byggefaget, tekniske 

forskrifter mv.  

• Saltdalshytta AS driver i hovedsak virksomhet innen produksjon, salg og bygging 

av hytter. Mestergruppen eier ca. 96 % av Saltdalshytta.  

• Røroshytta AS driver i hovedsak virksomhet innen produksjon, salg og bygging av 

hytter.  

 
1 Foruten Norum-familien som eier ca. 2 %. 
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• Optimera, som eies av franske Saint Gobain, hadde per 2020 192 utsalgssteder og 

en vekst på 7 % fra 2019. Kjedene Monter og Flisekompaniet hadde en vekst på 20 

% i 2020 og konsernets totalomsetning i 2020 var på over NOK 20 milliarder.26 

Optimera eier konseptene Optimera, Monter, Pluss og Flisekompaniet, og selger også 

til Julius Jakhelln. Samlet har Optimera iht. Virkes estimater  en markedsandel på 

landsbasis på 23,1 %.  

• Byggmakker, som eies av finske Kesko, hadde per 2020 84 utsalgssteder og en 

vekst på 25,3 % fra 2019 som blant annet skyldes oppkjøp av Carlsen Fritzøe i 

september 2020. Byggmakker driver konseptene Byggmakker og Carlsen Fritzøe 

(omprofilert til Byggmakker etter oppkjøpet i 2020), 27  men selger også til de 

regionale aktørene Stangeskovene og H.C Thaugland. Virke har estimert 

Byggmakkers samlede markedsandel på landsbasis til 10,9 %.  

• Løvenskiold Handel, som i tillegg til detaljistsalg driver noe grossistvirksomhet, 

hadde per 2020 68 utsalgssteder og en vekst på 13,8 % fra 2019. Løvenskiold selger 

byggevarer gjennom konseptene Maxbo, Maxbo Proff og Maxbo teknikk og har iht. 

Virkes estimater en samlet markedsandel på landsbasis på 9,1 %. 

• E.A Smith, som i tillegg til detaljistsalg driver noe grossistvirksomhet, hadde per 

2020 89 utsalgssteder og en vekst på 6,4 % fra 2019. E.A Smiths detaljistsalg skjer 

fra Bygger'n-kjeden som iht. Virkes estimater har en markedsandel på landsbasis på 

6,5 %.  

• I tillegg består markedet av en rekke andre aktører, som Gausdal Landhandleri, 

Neumann Bygg, Byggfag, Byggmax, Bauhaus, Snekker'n, Byggvell28 og jem & fix 

(samlet markedsandel på landsbasis ca. 11,6 % iht. Virkes estimater).  

I tillegg til byggevarehusene, er det også en rekke aktører som er aktive innenfor enkelte 

produktkategorier som også finnes i byggevarehusene:  

• Flügger, som tilbyr malings- og øvrige overflateprodukter til både proff- og 

privatkunder, har nesten 400 butikker totalt i Skandinavia, Polen, Island og Kina. 64 

av disse ligger i Norge. I tillegg til dekorativ maling, tilbyr Flügger øvrige 

overflateprodukter som trebeskyttelse, sparkelmasse, tapet og malerverktøy. 

• Beckers, som er en del av nordiske malingskonsernet Tikkurila Group, tilbyr maling 

til både proff- og privatkunder gjennom 65 forhandlere i Norge. I tillegg til seks 

egeneide forhandlere (Beckers Pro Center), tilhører en betydelig andel av Beckers-

forhandlerne Byggmakker-kjeden. 

• Wifa tilbyr malings- og overflateprodukter, samt gulv- og interiørprodukter, jernvare 

og kjøkkenutstyr gjennom ca. 50 medlemseide forhandlere.  

• Happy homes tilbyr i tillegg til malings-, tapet- og gulvprodukter også enkelte 

tjenester, herunder "hussjekk", formidling av håndverkertjenester og 

interiørkonsulenttjenester gjennom 52 forhandlere. Happy Homes tilbyr hovedsakelig 

tjenester til privatkunder. 

 
26 Se https://www.bygg.no/dahl-optimera-norge-omsatte-for-over-20-milliarder/1468019!/. 
27 Carlsen Fritzøe hadde en markedsandel på 2,8 % i 2020.  
28 For ordens skyld nevnes at Byggvell er tilknyttet Mestergruppen, men er profilert som Byggvell. 
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butikkareal og færre varer i butikken sammenlignet med butikker primært rettet mot 

privatmarkedet.  

Store deler av sortimentet hos de mer tradisjonelle byggevarehusene finnes også hos aktører 

som Clas Ohlson, Jernia, Europris, Right Price Tiles, Megaflis og Jula. Slike forhandlere dekker 

typisk ett eller flere segmenter, for eksempel har Megaflis et bredt utvalg av flis og gulv og el-

verktøy og Jernia et bredt utvalg av maling.  

Videre er som nevnt e-handelen i byggevaremarkedet i vekst og utøver i stadig større grad et 

betydelig konkurransepress på de mer tradisjonelle aktørene i byggevarehandelen.  

På bakgrunn av dette kan det være grunn til å segmentere markedet for salg av byggevarer 

på detaljistnivå basert på kundegruppe og sortiment, dvs. skille mellom privat- og proffkunder 

samt mellom byggevarehus med bredt utvalg og spesialforretninger. Etter Melders oppfatning 

vil konkurransen i markedet for salg av byggevarer uansett ikke begrenses som følge av 

foretakssammenslutningen og det er derfor ikke nødvendig å ta stilling til den eksakte 

markedsavgrensningen.  

9.1.2 Geografisk marked 

Detaljistsalg av byggematerialer til profesjonelle kunder fra generalistbutikker har 

Kommisjonen vurdert om kan være nasjonalt, regionalt eller lokalt (30 km catchment area), 

men holdt avgrensningen åpen.48 

Partene erfarer at de fleste kjedene er tilstede i de fleste regioner og med levering opptil 60-

90 minutter fra det enkelte utsalgssted indikerer dette at markedene er regionale.  I tråd med 

tidligere meldinger inngitt til Konkurransetilsynet på vegne av Mestergruppen vil vi i 

lokalmarkedsanalysen  gjennomgå lokale konkurranseforhold med utgangspunkt i Maloramas 

Mal Proff-forhandlere (egeneide og partnertilknyttede). 49  For ordens skyld er 

overlappsanalysen basert på en kjøretidsavstand på ca. 30 km (i tråd med Kommisjonens 

tidligere praksis), som tilsvarer ca. 30 minutters kjøring. Det presiseres likevel at kundenes 

vilje til å kjøre er større i distriktene enn i urbane og bynære strøk, som også ofte skyldes at 

det er flere alternative tilbydere innenfor et mindre område i urbane strøk. 50  Ettersom 

foretakssammenslutningen uansett ikke vil hindre effektiv konkurranse i noe lokalt marked, er 

det ikke nødvendig å ta endelig stilling til den eksakte markedsavgrensningen for denne 

meldingens formål.   

9.1.3 Oppsummering 

Dersom det avgrenses separate markeder i tråd med antydningene i punkt 9.1.1 over, vil 

Partene ikke ha overlappende virksomhet da samtlige byggevareutsalg tilhørende 

Mestergruppen har et bredt utvalg, mens forhandlere tilknyttet Malorama kun har maling og 

andre overflateprodukter i sitt sortiment. I det følgende vil vi derfor se på konkurransen på et 

overordnet marked for salg av byggevarer, som da nødvendigvis inkluderer byggevareutsalg 

med bredt utvalg, spesialistforretninger og alternative utsalgssteder som Jernia og Biltema. 

For ordens skyld vil vi også legge frem markedsdata i et separat segment for malingsprodukter.  

 
48 M.7703 Pontmeyer/DBS avsnitt 18. 
49 Mal Proff Partner-butikker fungerer som et utleveringssted for Mal Proff hvor kundene handler iht. avtaler/rammeavtaler 

inngått med Mal Proff sentralt. Mal Proff Partner har ikke innsikt i priser eller andre vilkår som kundene handler på iht. 

avtale med Mal Proff.  
50 Et slikt skille basert på befolkning er også i tråd med tilsynets tidligere praksis, se for eksempel varsel om vedtak i 

sak 2020/82 Gresvig/Sport1 avsnitt 358. 
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Vedlegg 7:  Årsrapport og årsregnskap for Malorama AS 

16 KONFIDENSIALITET 

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

til offentlig versjon av meldingen og begrunnelse er vedlagt meldingen.  

Vedlegg 8:  Utkast til offentlig versjon av meldingen 

Vedlegg 9:  Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

17 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Vi ber om å bli kontaktet 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 


