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øvrig har ingen av CVC-fondenes porteføljeselskaper horisontalt overlapp eller er vertikalt 

berørt med Målselskapet i denne transaksjonen.  

3.2 Ahlsell Norge AS 

(13) Ahlsell er en grossist og forhandler med et bredt sortiment innen VVS (varme, ventilasjon 

og sanitær), VA (vann og avløp), elektro, isolering, kulde, bygg, industri, verktøy, 

festemateriell og personlig verneutstyr. Selskapet tilbyr og distribuerer produkter og 

tjenester til profesjonelle aktører innenfor de nevnte områder.  

(14) Ahlsell omsatte for NOK 5,4 milliarder i 2020, har omtrent 1 000 ansatte i Norge og har 

vært aktive på det norske markedet siden 1986. Ahlsell er representert på 48 

beliggenheter over hele Norge, hvorav syv er drevet av Ahlsells datterselskap, Bekken & 

Strøm AS, som selger arbeidsklær og verneutstyr.  

(15) Innenfor VVS tilbyr Ahlsell et bredt sortiment for varmeløsninger, ventilasjon, miljø- og 

sanitæranlegg i bygninger, som rør, installasjonsmateriell, ventiler, pumper, teknisk 

armatur og montasjedetaljer. 

(16) Innenfor VA tilbyr Ahlsell et bredt sortiment for avløp- og rørsystemer til entreprenører 

som driver med kommunalteknikk, vei og anlegg. Ahlsell tilbyr produkter som rør, ventiler, 

kummer, tanker, verktøy og forbruksmateriell. 

(17) Innenfor elektro tilbyr Ahlsell et komplett sortiment til elektroinstallatører, entreprenører 

og aktører innen infrastruktur, både innen service og entreprise. Ahlsell tilbyr produkter 

som kabler, ledninger, vifter, pumper og måleinstrumenter. 

(18) Innenfor personlig verneutstyr tilbyr Ahlsell et komplett sortiment til profesjonelle 

brukere innen flere fagfelt. Ahlsell tilbyr produkter som arbeidstøy, regntøy, sko, hansker, 

verneutstyr og engangsbekledning. I tillegg leverer Ahlsell verneutstyr og arbeids-

bekledning gjennom datterselskapet Bekken & Strøm AS. Kundemassen består hoved-

sakelig av bedriftskunder og forhandlere.  

(19) Gjennom datterselskapet Weels Betong & Plast AS, leverer Ahlsell VA-anlegg innen både 

betong og plastrør. De leverer komplette VA-anlegg, samt kummer og tilbehør. Kundene 

er hovedsakelig entreprenører, kommuner, vegvesen samt noen privatkunder. 

(20) Gjennom datterselskapet Tromas AS («Tromas»), leverer Ahlsell produkter innen verktøy 

og festemateriell samt tilhørende serviceverksted. Tromas er etablert med utsalgssted i 

Trondheim, og kundene er hovedsakelig entreprenører, tømrere, rørleggere, elektrikere 

og kommuner i Trøndelagregionen. 

(21) Gjennom datterselskapet T Bentsen AS, leverer Ahlsell produkter innen verktøy, 

festemateriell, gass- og sveiseutstyr samt tilhørende serviceverksted. T Bentsen er 

etablert med utsalgssted i Bergen, og kundene er hovedsakelig entreprenører, tømrere, 

rørleggere, elektrikere, industri og kommuner på Vestlandet. 

(22) Gjennom datterselskapet Ducatel AS, leverer Ahlsell løsninger og produkter innen 

utbygging og installasjon av fibernett, herunder fiberkabler og rør, koblingsskap og 

blåsemaskiner. Kundene er hovedsakelig utbyggere av internettinfrastruktur, som 

telekomselskaper og kraftselskaper.  









 

 

noen få kategorier, mens andre har et noe bredere vareutvalg. Noen eksempler på 

slike aktører er Norsk Maskinservice, Grim Maskin Service, Skogsredskaper og Håkensen 

Maskin. 

• Internettaktører: I tillegg møter aktørene i markedet konkurranse fra både norske og 

internasjonale nettbutikker, for eksempel Amazon, Acme Tools, NetOnNet, 

Verktøy.no, Prohandel og Globaltools. 

(47) Leverandørleddet er også lite konsentrert, og består innen verktøy og utstyr i hovedsak av 

internasjonale produsenter med representasjon i Norge, som Bosch, DeWalt, HiKoki 

(Hitachi), Husqvarna, Makita, Milwaukee, Ryobi, Stiga og STIHL. Innen arbeidstøy og verne-

utstyr er leverandører som 3M, Blåkläder, Helly Hansen, Hultafors og Husqvarna frem-

tredende internasjonale aktører. Kategorien er også preget av generiske produkter uten 

en spesifikk merkevare og forhandlernes «egne merkevarer». 

(48) Kundesiden består av profesjonelle kunder i en lang rekke bransjer. Typisk kan kundesiden 

bestå av aktører innen bygg og anlegg, inkludert håndverkere av ulik art (f.eks. tømrere, 

elektrikere, og rørleggere). I tillegg består kundesiden av aktører innen f.eks. eiendoms-

drift og vaktmestertjenester, kommuner, industri og verksted samt profesjonelle skog- og 

hageaktører som anleggsgartnere. 

5.1.4 Det relevante produktmarkedet  

(49) Etter Melders syn er det relevante produktmarkedet detaljisthandel av bredt 

varesortiment av verktøy (inkludert håndholdt hus- og hageverktøy), utstyr, arbeidstøy, 

verneutstyr, tilbehør og festemidler mot profesjonelle kunder. 

(50) Kundesiden er sammensatt og består av alt fra enkeltmannsforetak til større entre-

prenører. Kundene har normalt et sammensatt behov, og kjøper derfor typisk et 

sammensatt utvalg av produkter, der ingen utmerker seg spesielt. Aktørene som inngår i 

det relevante markedet er dessuten typisk aktører som fører et bredt utvalg av produkter, 

der det er enkelt å utvide sortimentet dersom kundene skulle ønske det. Melder er derfor 

av den oppfatning at det ikke er grunnlag for å avgrense markedet ytterligere. 

(51) En lignende tilnærming ble lagt grunn i EU-kommisjonens sak M.4050 – Goldman 

Sachs/Cinven/Ahlsell. I den saken var utgangspunktet at målselskapet var aktiv innen 

grossistsalg av installasjonsprodukter og detaljistsalg av installasjonsprodukter til 

profesjonelle kunder, hovedsakelig innen segmentene i) VVS, ii) elektro og iii) verktøy og 

utstyr (tools and machinery). I saken ble altså ikke verktøy og utstyr skilt ut i eget 

produktmarked, men ansett å være i det større og mer overordnede produktmarkedet for 

detaljistsalg av installasjonsprodukter til profesjonelle kunder. 

5.1.5 Det relevante geografiske markedet 

(52) Etter Melders syn er det geografiske markedet i utgangspunktet nasjonalt. De fleste 

aktørene som er naturlig for Melder å sammenlignes med, har nasjonal tilstedeværelse, 

med representasjon og utsalgssteder flere steder i landet. På kundesiden er det flere 

kunder som har nasjonale avtaler med tilbyderne som har nasjonal tilstedeværelse. 

Prisene er også i liten grad differensiert, bl.a. som følge av at tilbyderne opererer med 

nasjonale prislister og nettbutikker. 

(53) Det er imidlertid trekk ved markedet som kan tilsi en snevrere geografisk utstrekning. Det 

forhold at mange aktører har butikker og representasjon over hele landet kan f.eks. tilsi 











 

 

9. Offentlighet  

(75) For ordens skyld presiseres at meldingen inneholder sensitive opplysninger om Ahlsells 

kontrollerende eier CVC Fund VII som ikke skal deles med Melder. Dette gjelder Vedlegg 

1, samt årsregnskapene som omtalt i avsnitt (73).   

(76) Begrunnelse for at opplysningene skal unntas offentlighet er vedlagt denne meldingen som 

Vedlegg 4. Forslag til offentlig versjon er vedlagt som Vedlegg 5, der forretnings-

hemmeligheter er markert med grønn bakgrunn.  

 

Med vennlig hilsen 
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