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(21) HGT har omtrent 40 ansatte og hovedkontor på Kokstad i Bergen. Foretaket hadde en 
omsetning på 178 millioner i 2020.

(22) HGT har ingen datterselskaper.

(23) For ytterligere informasjon om HGT, se:

https://hgt.no/

5. BERØRTE MARKEDER

5.1 Det relevante produktmarked
(24) Partene er av den oppfatning at bygg- og anleggsmarkedet kan deles inn i fire ulike 

forretningsområder. Dette er industri (pukk og grus og asfalt), bygg (oppføring av private 
og offentlige bygg), eiendomsutvikling (tomteoppkjøp og reguleringer) og anleggsentreprise 
(grunnarbeider, VA, veibygging, osv.).

(25) Det norske konkurransetilsynet har ikke tidligere tatt stilling til relevante markeder 
innenfor bygg- og anleggsbransjen eller tilgrensende markeder.

(26) Partenes oppfatning av det relevante marked er imidlertid i samsvar med praksis fra EU- 
kommisjonen. EU Kommisjonen har åpnet for å dele inn markedet for byggetjenester 
("construction market") i tre undermarkeder; i) oppføring av boliger (blokker og andre 
prosjekter), ii) oppføring av bygg som ikke har boligformål (industribygg, kontorer, 
kjøpesentre osv.) og iii) bygging av infrastruktur (veier, broer, jernbane, vann- og avløp 
osv.).1 Kommisjonen har imidlertid ofte holdt den endelige definisjonen av markedet åpent.

(27) De største tilbyderne av tjenester innenfor bygg- og anleggsmarkedet kan tilby tjenester 
innenfor alle disse forretningsområdene, men dette skjer som oftest under ulike datter-/ 
søsterselskaper. 1 dag er det de største aktørene som Veidekke, NCC, Skanska, Peab ol. som 
er aktive innenfor flere eller alle forretningsområdene. Mindre aktører som HGT er ofte bare 
deltakende på enkelte av områdende.

(28) I samsvar med kommisjonens praksis er partene av den oppfatning at det relevante 
produktmarked der partene har overlapp kan avgrenses til anleggsentreprise/infrastruktur. 
Dette markedet omfatter arbeider som grunnarbeid og utbygging i tilknytning til teknisk 
infrastruktur og samferdsel, herunder arbeid i forbindelse med veier, bruer, tuneller, 
jernbane, vann- og avløpsnett og lignende.

(29) Partene er av den oppfatning at det ikke er hensiktsmessig å dele inn markedet for 
anleggsentreprise ytterligere til mindre markeder i det foreliggende tilfellet. I 
utgangspunktet kan kundene kjøpe anleggstjenester fra de samme tilbyderne. Det er videre 
slik at de ulike tilbyderne konkurrerer med hverandre opp mot ulike kunder. Dette gjelder 
uavhengig av om oppdragsgiver er en offentlig eller privat aktør.

(30) Deltakelse i andre markeder som for eksempel oppføring av bygninger krever i 
utgangspunktet særskilt kunnskap, relevant erfaring og nødvendige godkjenninger. Dette 
er forhold som verken HGT eller Peab Anlegg oppfyller i dag. Videre er det også slik at 
kundene sjelden kan forholde seg til en tilbyder ved både anleggsarbeid og oppføring av

1 Se for eksempel sak M.9316 - Peab / Yit's paving and mineral aggregates business avsnitt 103, sak COMP/M.6841 - Goldman 
Sachs/TPG Lundy/Tullock Homes Group Limited avsnitt 17 og sak COMP/M.6020 - ACS/HOCHTIEF avsnitt 6
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