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Partene så små markedsandeler at det ikke foreligger et berørt marked i konkurranselovens 

forstand. 

6.2 Det relevante markedet 

6.2.1 Produktmarkedet 

Melder mener det foreligger et produktmarked for utleie av maskiner og utstyr til privatpersoner og 

til bygg- og anleggsbransjen.  

Som angitt på Partenes hjemmesider3 leier de begge ut en forholdsvis lik produktportefølje til sine 

kunder,4 som dekker de fleste behov ved bygg og anleggsprosjekter. Alle foretakene som Partene 

anser som sine konkurrenter har videre, grovt sett, overlappende porteføljer,5 slik at det er naturlig å 

anse disse som en del av ett marked. I tillegg leier ofte kunder flere typer produkter samtidig til 

samme byggeprosjekt, slik at en prisøkning på et produkt sannsynligvis vil påvirke kundens interesse 

av å leie andre produkter fra samme leverandør. Endelig er det få variasjoner i tilbudet til hhv. 

privatpersoner og bedrifter, og prisøkninger for privatkunder vil derfor tiltrekke seg alle typer 

konkurrenter uavhengig av deres kunder ellers.6 Det samme gjelder for bedriftskundene. Relativt sett 

er også samtlige kunder forholdsvis små, og gir sjeldent inntekter på mer enn et par millioner kroner 

hver maksimalt sett uavhengig av kundetype.   

Uansett vil den nøyaktige markedsavgrensningen ha begrenset betydning, ettersom Partene antar at 

markedsandelene vil være like hvis en legger en mer finkornet markedsinndeling til grunn (eks. etter 

utstyrskategori). 

6.2.2 Geografisk marked 

Produktmarkedene er regionale i omfang. En kunde ville for eksempel ikke leid utstyr av Rentas 

Bodø-avdeling for et prosjekt i Oslo, og Bodø-avdelingen er heller ikke konkurransedyktig i Oslo som 

følge av høye transportkostnader, selv om de naturligvis varierer etter om man leier en gravemaskin 

eller en motorsag. 

Etter Melders oppfatning omfatter det relevante geografiske markedet for denne meldingen det 

sentrale Østlandsområdet, slik at samtlige av Utleiesenterets avdelinger inngår i samme geografiske 

område. Avgrensningen kan begrunnes i gode veier (eks. E18 og ingen ferger) og lett terreng ellers.  

 
3 https://renta.no/butikk/ og  https://www.utleiesenteret.no/ 

4 Tidvis fremleier de også utstyr til konkurrenter, som leier det videre ut til sine kunder. Tilsvarende hender det at Partene leier 

utstyr av sine konkurrenter, som de deretter fremleier til sine kunder. 

5 Se f.eks. https://rentalgroup.no/produkter/ og https://drammenlift.no/.  

6 Partene nevner for ordens skyld at Rental Group, UCO og BAS er eid av entreprenører, som i stor grad leier maskiner og utstyr 

fra sine egne datterselskap. Disse utleierne betjener imidlertid også resten av markedet.  
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6.3 Partenes markedsandeler 

Det finnes bare offentlig tilgjengelige bransjetall7 for den nasjonale omsetningen til foretak som tilbyr 

utleie av maskiner og utstyr til bygg- og anleggsbransjen, jf. tabellen nedenfor. Som det fremgår av 

denne oversikten, vil Partene få en samlet markedsandel på omtrent 6,4 % i et nasjonalt marked. 

Tallene reflekterer Partens beste antakelser om markedet.   

Navn Omsetning (i MNOK) Andel (%) 

Aktive på det 

sentrale 

Østlandsområdet 

Rental Group 1 500 13,7 X 

Ramirent 1 108 10,1 X 

UCO 899 8,2 X 

Cramo 618 5,6 X 

Agder utleie 543 5,0 X 

Renta  419 3,8 X 

Naboen 336 3,1 X 

Utleiesenteret 281 2,6 X 

BAS 285 2,6 X 

Rental One 236 2,2  

Sørby 200 1,8 X 

Mylift 125 1,1 X 

Pilot 101 0,9  

Oslo Lift 75 0,7 X 

Andre 4 224 38,6  

Sum 10 950 100  

 

Melder antar at omtrent halvparten av omsetningen i markedet finner sted i det sentrale 

Østlandsområdet, som gir Partene en samlet markedsandel i det relevante markedet for denne 

 
7 Innhentet av Norsk Utleieforening og McKinsey 








