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Forenklet melding om foretakssammenslutning

(1) I medhold av konkurranseloven §§ 18 og 18 a, samt forskrift om melding av
foretakssammenslutninger § 3, inngis med dette forenklet melding om

foretakssammenslutning.

(2) Foretakssammenslutningen gjelder AF Gruppen Norge AS ("AF Gruppen Norge") sitt

erverv av 80 prosent av aksjene i Stenseth & RS Holding AS ("S&RS") (i fellesskap

"Partene"). AF Gruppen Norge tilhører konsernet til AF Gruppen ASA ("AF Gruppen").

S&RS er forut for foretakssammenslutningen eid av Fimland Holding AS, Ronny Nygaard

Holding AS, Stenseth Holding AS og Kveil Invest AS.

(3) Vilkårene for inngivelse av forenklet melding etter forskrift om melding av

foretakssammenslutninger § 3 er oppfylt. Se nærmere om dette i punkt 7 nedenfor.

1. Involverte foretak

1.1 Melder

Navn: AF Gruppen Norge AS

Org.nr. 938 333 572

Adresse: Postboks 6272 Etterstad, 0603 Oslo

Kontaktperson: Sofie Sjåtil

Tlf.: 970 50 126

E-post: sofie.sjatil@afgruppen.no

1.2 Melders kontaktperson/representant

Navn: Advokatfirmaet Wiersholm AS
v/ advokat Håkon Cosma Størdal

og advokatfullmektig Rakel Eilertsen

Adresse: Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo

Tlf.: 210 210 00

E-post: hcst@wiersholm.no/ raei@wiersholm.no
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(9) AF Gruppen har kontrollerende eierandel i følgende foretak:

Tabell 1: Oversikt over foretak AF Gruppen har kontrollerende eierandel i

Foretak Eierandel

AF Gruppen Holding AS 100 %

Betonmast Holding AS 64,33 %

AF Energi og Miljø AS 100 %

AF Gruppen Norge AS 100 %

AF Offshore AS 100 %

(10) En fullstendig liste over selskaper direkte og indirekte kontrollert av AF gruppen er vedlagt.

Vedlegg 3: Oversikt over AF Gruppens juridiske struktur

3.1.2 Virksomhetsområder

(11) AF Gruppen er morselskap i et norsk entreprenør- og industrikonsern, og leverer tjenester

innen anlegg, bygg, eiendom, energi, miljø og offshore. AF Gruppen har hovedsakelig

virksomhet i Norge og Sverige, men har også ansatte og noe virksomhet i Litauen og
Tyskland. Hovedkontoret er lokalisert i Oslo. Konsernet har totalt om lag 5500 ansatte og

hadde i 2020 en omsetning på MNOK 27 025.

(12) AF Gruppens virksomhet er delt inn i syv virksomhetsområder: Anlegg, Bygg, Betonmast,
Eiendom, Energi og Miljø, Sverige og Offshore. Virksomheten innenfor de ulike

virksomhetsområdene består av følgende:

Anlegg: Virksomhetsområdet omfatter oppføring og bygging av
infrastrukturprosjekter. Eksempler er vei, bane, havn, flyplass, tunnel, kraft og

energi, fundamentering og landanlegg for olje og gass. AF Gruppen leverer til både
offentlige og private aktører. Virksomhetsområdet består av fire enheter med

tilhørende datterselskaper. Den største enheten er AF Anlegg, som utfører

anleggsprosjekter i hele Norge.

Bygg: Virksomhetsområdet omfatter entreprenørtjenester og oppføring av boliger,

offentlige bygg og næringsbygg. AF Gruppen tilbyr en rekke ulike tjenester; alt fra

prosjektering til bygging og rehabilitering.

AF Gruppens virksomhet innen bygg er hovedsakelig lokalisert på Østlandet og i

Bergen og omegn. Virksomhetsområdet består av 11 enheter med tilhørende
datterselskaper. De største enhetene er AF Bygg Oslo og LAB Entreprenør.

Betonmast: AF Gruppen kjøpte i 2019 aksjemajoriteten i Betonmast AS og har i

dag en 64 % eierandel gjennom Betonmast Holding AS. Betonmast har virksomhet
i både Norge og Sverige, og består til sammen av 15 forretningsenheter i de to

landene. Betonmast er en byggentreprenør med en prosjektportefølje som spenner

fra større boligprosjekter til næringsbygg og offentlige bygg.

Eiendom: Virksomhetsområdet innebærer kjøp, utvikling og salg av bolig- og

næringsprosjekter i Norge. I hovedsak foregår denne aktiviteten på Østlandet og i
Bergensregionen, da dette er områder der AF Gruppen har egen

produksjonskapasitet. Disse utviklingsprosjektene er som regel organisert som

egne selskaper og/eller i fellesforetak med andre virksomheter.
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Energi og Miljø: Virksomhetsområdet består av to forretningsenheter, AF Energi

og AF Decom med tilhørende datterselskaper.

AF Energi leverer energieffektive løsninger til bygg og industri. Enheten utvikler og

leverer også energisentraler.

AF Decom leverer tjenester innen miljøsanering, riving og gjenvinning av landbasert
industri. AF Decom har også utviklet miljøparker som sorterer, renser og gjenvinner

forurenset masse, blant annet ved selskapets miljøparker på Rimol, Jølsen og Nes.

Sverige: Dette omfatter AF Gruppens svenske virksomhet innen anlegg, bygg,
eiendom og rivning. AF Gruppens svenske virksomhet er hovedsakelig lokalisert i

Gøteborg og Sør-Sverige, samt Stockholm og Mälardalen.

Offshore: Virksomhetsområdet innebærer aktivitet mot maritim virksomhet og olje-
og gassektoren. AF Gruppen leverer nybygg og modifikasjon av systemer for

klimakontroll (HVAC), og fjerning og gjenvinning av offshoreinstallasjoner.

Offshore består av forretningsenhetene AF AeronMollier og AF Offshore Decom
med datterselskaper.

(13) For ytterligere informasjon om AF Gruppen, vennligst se https://afgruppen.no/.

3.2 S&RS

3.2.1 Juridisk og organisatorisk struktur

(14) S&RS er heleid av Fimland Holding AS (30 %), Ronny Nygaard Holding AS (30 %), Stenseth

Holding AS (30 %) og Kveil Invest AS (10 %). S&RS har historikk tilbake til 1954 og har i

dag i underkant av 300 ansatte.

(15) Selskapet har tre datterselskaper: i) Stenseth & RS Entreprenør AS som ble etablert i 2002,

ii) Stenseth & RS Anlegg, og iii) Stenseth & RS Ressurs som ble etablert i 2017.

3.2.2 Virksomhetsområder

(16) S&RS er en betongentreprenør innen bygg- og anleggssektoren. Selskapet har base i Åros
i Asker og har hovedsakelig virksomhet i Oslo og Viken, men kan påta seg oppdrag over

hele landet dersom oppdraget er tilstrekkelig stort og komplekst.

(17) Virksomheten til S&RS består av å levere betongarbeider til både det offentlige,
profesjonelle kunder og ved større oppdrag fra privatpersoner. Selskapet tilbyr ulike

betongarbeider innen både bygg- og anleggssektoren, blant annet forskaling, armering,

utstøping av alle typer betongarbeider. Innen bygg utfører S&RS komplette

betongentrepriser som både hoved- og underentreprenør, mens de utfører alt fra små broer

til store samferdselsprosjekter innen anlegg. I tillegg er selskapet ledende på utstøping og
overflatebehandling av gulv.

(18) For mer informasjon om S&RS, se https://www.stensethrs.no/ og https://www.srs-

ressurs.no/.

3.3 Partenes omsetning i Norge i 2020

(19) Tabellen nedenfor viser Partenes omsetning i Norge i 2020.

Tabell 2: Partenes omsetning i Norge siste regnskapsår (2020)
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Med vennlig hilsen

for Advokatfirmaet Wiersholm AS

Rakel Eilertsen

raei@wiersholm.no


