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6. Ingen markeder berøres av foretakssammenslutningen 

6.1 Renholdstjenester 

(22) Partene er begge aktive innen renholdstjenester til det profesjonelle markedet. Det fore-

ligger dermed et horisontalt overlapp mellom selskapene. Partene samlede markedsandel 

overstiger ikke 20 %. Derfor er ingen markeder berørt av foretakssammenslutningen. 

Transaksjonen medfører uansett ingen hindring av effektiv konkurranse. 

(23) Det relevante produktmarkedet er etter melders syn markedet for renhold og relaterte 

tjenester. NHO Service og Handel beskriver markedet som: «Renhold er summen av alle 

oppgaver som er nødvendig for å holde et område rent.»5 

(24) Renholdsmarkedet består av et stort utvalg aktører, fra store, nasjonale og internasjonale 

aktører til små enkeltmannsforetak som tilbyr tjenester lokalt.  Blant de store aktørene som 

tilbyr renholdstjenester i hele eller store deler av landet finner en 4Service og aktører som 

Ability, Allianceplus, Compass Group, Coor, Insider Facility Solutions (tidligere Elite Service 

Partner), ISS Facility Services og Toma. Mange mellomstore aktører tilbyr i hovedsak 

tjenester regionalt, for eksempel En Verden Av Tjenester, Facilitec, Resolve, Service-

partner 1, Østlandske Bedriftsservice og Østlandske Rengjøring. Royal Pluss tilhører også 

denne gruppen. De fleste av de store og mellomstore aktørene tilbyr også tjenester som 

kantine, resepsjonstjenester og andre driftstjenester. I tillegg er det en rekke mindre, lokale 

aktører som tilbyr renholdstjenester over hele Norge.  

(25) Renholdstjenester består av daglig renhold og mer spesialiserte tjenester som vindusvask, 

hovedrengjøring mv. Det bør imidlertid ikke skilles mellom ulike typer tjenester ved 

avgrensning av markedet. De fleste aktører i markedet tilbyr ulike tilleggstjenester og 

spesialisert renhold i tillegg til daglig vask. Det er ingen klar distinksjon mellom de ulike 

tjenestene. Det er uansett ikke er nødvendig å ta endelig stilling til hva som utgjør det 

relevante produktmarkedet, da foretakssammenslutningen ikke vil føre til en hindring av 

effektiv konkurranse, uavhengig av hvilken markedsavgrensning som legges til grunn. 

(26) Melder legger til grunn at markedet for renholdstjenester er nasjonalt. Mange av markeds-

aktørene har nasjonal tilstedeværelse eller er til stede flere steder i landet. Videre er det 

ikke uvanlig at renholdstjenester kjøpes gjennom nasjonale kontrakter. Melder anser at den 

snevrest tenkelige geografiske avgrensningen er Stor-Oslo / det sentrale Østlandet. 

Renholdstjenester utføres på kundens adresse, og nødvendig utstyr leveres og oppbevares 

normalt på kundens adresse. Tilbudet av tjenester er derfor i det daglige ikke avhengig av 

tilbyders kontor- eller lageradresse. Tilbydere av renholdstjenester kan typisk betjene 

kunder i en radius på minst 50 til 100 kilometer fra tilbyderens base. Tilbydere kan også 

enkelt opprette nye baser eller satellitter dersom det er nødvendig for å kunne tilby 

tjenester mer effektivt til kunder i et område.  

(27) Melder er uansett av den oppfatning at det ikke er nødvendig å ta endelig stilling til utstrek-

ningen av det geografiske markedet, da foretakssammenslutningen ikke vil føre til en 

 

5 Se NHO Service og Handels nettsider, «Tall og Trender 2021: Drift og Service»,  https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/tall-

og-trender/tallogtrender2021/DriftogService/#part10.  










