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Meldingen er basert på kravene i Meldepliktforskriften § 3, annet ledd, samt Konkurransetilsynets 
retningslinjer for forenklet melding av foretakssammenslutning av oktober 2019.1 

Meldingen oversendes Konkurransetilsynet per e-post. 

1 Kontaktinformasjon om Partene 

1.1 Melder 

Navn: Storskogen Norge AS 

Org. nr.: 927 075 113 
Adresse: Fridtjof Nansens plass 4, 0160 Oslo 
E-post: karianne.melleby@storskogen.com 

 

1.2 Melders representant 

Navn: Advokatfirma DLA Piper Norway DA 

Kontaktperson: Advokat Line Voldstad 
Advokatfullmektig Oda Linneberg Uggen 

Adresse: Bryggegata 6 
Postboks 1364 Vika 
0114 Oslo 

Telefon: 24 13 15 00 
E-post: line.voldstad@dlapiper.no 

oda.uggen@dlapiper.com  
 

 

1.3 Ervervede foretak 

Navn: Thermica AS 

Org. nr.: 997 933 273 
Adresse: Ringeriksveien 20 B 

3414 Lierstranda 
Telefon: 91 00 64 74 
E-post: gunnar@thermica.no 

 

1.4 Selskapets representant 

Navn: AGP Advokater AS 

Kontaktperson: Advokat Nils Olav Aarseth 
Adresse: Tjuvholmen allé 3 

0252 Oslo 
E-post: nils@agpadvokater.no 

 

2 Opplysninger om foretakssammenslutningens art 

Aksjekjøpsavtalen ("Avtalen") er vedlagt denne meldingen som Vedlegg B. 

 
1  https://konkurransetilsynet.no/wp-content/uploads/2019/10/Retningslinjer-for-forenklet-melding-av-foretakssammenslutning-2019.pdf 
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Avtalen ble inngått 6. mai 2022 mellom Storskogen Norge AS og selgerne av Selskapene, 
som angitt i Avtalen.  

Foretakssammenslutningen innebærer ikke opprettelse av fellesforetak. 

Ved gjennomføring av foretakssammenslutningen vil Thermica bli et selskap som er underlagt 
kontroll av Storskogen, som dermed vil oppnå varig og bestemmende innflytelse som et 
resultat av ervervet.  

Gjennomføringen av foretakssammenslutningen er betinget av Konkurransetilsynets 
godkjenning. Transaksjonen er ikke meldepliktig i andre land. 

3 Beskrivelse av de involverte foretakene og foretak i samme konsern 

3.1 Storskogen-konsernet   

(a) Juridisk og organisatorisk struktur 

Storskogen Norge AS eies av aksjeselskapet Storskogen Group International AB, som i sin tur 
eies av det børsnoterte aksjeselskapet Storskogen Group AB (publ). Storskogen Group AB 
(publ) eies av over 500 personer og foretak, hvorav et fåtall eier A-aksjer og resterende 
personer og foretak eier B-aksjer.  

De ti største aksjeeierne i Storskogen Group AB (publ) basert på stemmer er følgende: 

 Aksjeeiere Antall A-
aksjer 

Antall B-
aksjer 

Eierandel Stemmeandel 

AMF Pension & Funds 
 

130 715 324 7,79% 4,34% 

Futur Pension  95 517 324 5,70% 3,17% 

Swedbank Robur Funds 
 

90 855 667 5,42% 3,02% 

Daniel Kaplan*2 38 270 140 36 745 122 4,47% 13,94% 

Alexander Bjärgård 37 539 070 27 691 998 3,89% 13,40% 

Capital Group  57 508 321 3,44% 1,91% 

Ronnie Bergström* 38 270 254 18 513 504 3,39% 13,33% 

Peter Ahlgren 33 921 910 15 714 607 2,97% 11,81% 

Movestic Pension  37 825 167 2,26% 1,26% 

Philian Invest AB 
 

36 200 000 2,16% 1,20% 

 

Storskogen Norge AS har forretningsadresse i Oslo. Karianne Undrum Melleby er daglig leder 
og Daniel Samuel Kaplan er styrets leder.  

 
2 * Omfatter eierskap gjennom hel- eller deleide selskaper. 
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(b) Virksomhetsområder  

Storskogen-konsernet kjøper og utvikler små og mellomstore bedrifter. Storskogen har en 
desentralisert modell hvor hver virksomhet fortsatt har ansvar for strategi, kompetansetilførsel 
og resultater. For mer informasjon, se https://www.storskogen.com/. 

Det er kun ett fåtall av selskapene som inngår i Storskogen-konsernet som driver en form for 
entreprenørvirksomhet i Norge, og som dermed kan anses for å ha en meget begrenset 
overlapp med målselskapets virksomhet.3 En fullstendig oversikt over Storskogen-konsernets 
virksomhet er inntatt i Vedlegg C i denne meldingen.4  

3.2 Fon Anlegg AS 

(a) Juridisk og organisatorisk struktur 

Fon Anlegg AS ("Fon Anlegg"), org. nr. 915 557 368, er et aksjeselskap med 
forretningsadresse i Norde Fokserød i Sandefjord, Vestfold og Telemark.  

Fon Anlegg ble grunnlagt i 2015 og har 47 ansatte. Fon Anlegg ledes av Carl Christian Fon, 
og har et styre bestående av to personer der Karianne Undrum Melleby er styrets leder.  

Storskogen er majoritetseier i Fon Anlegg, med 90,1 %. I tillegg eies Fon Anlegg av Aarøe 
Holding AS (2,1 %), Almehagen Holding AS (2,1 %), Fon Holding AS (1,9 %), Hills Holding AS 
(1,9 %) og Hågan Holding AS (1,9 %).  

Det vedtektsfestede formålet er arbeid med graving, drenering, anleggsgartner, renseanlegg, 
belegningsstein og skifer, plen, vann og avløp, brygger og moloer, riving av hytter og hus og 
andre produkter/tjenester som naturlig hører sammen med dette. 

(b) Virksomhetsområder  

Fon Anlegg AS er en lokal aktør som tilbyr tjenester innenfor blant annet grunn- og 
terrengarbeid (graving, drenering, kabelgraving, sprengingsarbeid, utomhusarbeid, 
opparbeidelse av gårdsplasser, hage og parkanlegg og maskinell steinplukking), vann- og 
avløpsanlegg (drenering, renseanlegg, pumpestasjoner, vannlekkasjer og reparasjon av tett 
kloakk), transport av pukk, grus, singel og soldet matjord, bygging av stein- og betongmurer, 
masseutskifting, pukking av nytt fundament og asfaltering for gårdsplasser, kunstgressbaner 
og andre utvendige idrettsanlegg og rivning av boliger, hytter og mindre betongkonstruksjoner.  

Hoveddelen av Fon Anleggs prosjekter består av anleggsarbeid i tilknytning til boliger og 
næringsbygg, så som grunnarbeider for boliger, hytter og næringsbygg, samt anleggsarbeider 
knyttet til renseanlegg, steinmurer og utomhusarbeider. Fon Anlegg har også levert 
kunstgressbaner, komplett med drenssystem, lysanlegg, etc.  

3.3 Nimbus Entreprenør AS 

(a) Juridisk og organisatorisk struktur 

Nimbus Entreprenør AS ("Nimbus Entreprenør") er et aksjeselskap med forretningsadresse i 
Rolvsøy i Fredrikstad, Viken. 

 
3 Slik det fremgår av oversikten i Vedlegg C, inngår det flere selskaper i Storskogen-konsernet som tilbyr ulike former for entreprise- og 

anleggsvirksomhet, men ingen av disse har virksomhet i Norge. 

4 Storskogen 3 Invest ABs erverv av Acscent Holding AB, herunder Scandinavian Cosmetics Norway Holding AS, ref. forenklet melding av 83. 

april og klarering 21. april 2022 i tilsynets sak 2022/0176, er pt. ikke gjennomført, og er følgelig ikke reflektert i oversikten. 
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Nimbus Entreprenør ble stiftet den 1. juli 2013 og har 36 ansatte. Bjørn Ove Klubbenes er 
styrets leder og Odd Bjørn Hjertø er selskapets daglige leder. Styret består av fire 
medlemmer. Nimbus Entreprenør eies av Storskogen. 

Det vedtektsfestede formålet er entreprenørvirksomhet med grøntanlegg, handels- og 
konsulentvirksomhet, generell investeringsvirksomhet og alt som er naturlig forbundet med 
dette. 

(b) Virksomhetsområder  

Nimbus Entreprenør er en totalentreprenør som blant annet tilbyr maskin- og håndgraving av 
fiber, graving av grøfter for vann og avløp og for kraftkabler, samt asfaltering, til nærings- og 
privatmarkedet.  

Nimbus Entreprenør tilbyr også rivning, drenering, pigging (vedlikeholdsoperasjoner av rør ved 
bruk av rørledningsinspeksjonsmålere), snøbrøyting, utgraving, transport med tipp- og krokbiler, 
og deponering av byggemasse.  

3.4 Thermica 

(a) Juridisk og organisatorisk struktur 

Thermica er et aksjeselskap med forretningsadresse på Lierstranda i Viken, jf. punkt 1.3.  

Thermica ble stiftet 1. februar 2012 og har 14 ansatte. Thermica ledes av Gunnar Holland, og 
har et styre bestående av fem medlemmer, der Pål Arvid Rynning er styrets leder.  

Det vedtektsfestede formålet er byggentreprenørvirksomhet og dertil tilhørende virksomhet. 
Kjøp, utvikling og salg av eiendommer samt investering i andre selskaper. 

Thermica eier pr. i dag 50 % av Form Entreprenør AS.5 Selskapets aksjer i Form Entreprenør 
AS er ikke en del av foretakssammenslutningen idet aksjeposten vil overdras til selgerne forut 
for gjennomføring av Avtalen. 

(b) Virksomhetsområder 

Thermica er en spesialentreprenør innenfor lager- og logistikkbygninger inkludert 
godsterminaler og jernvareforretninger, bygg for fiskeindustrien og andre spesialbygg som 
kjøle- og fryselager. Thermica leverer i hovedsak stål- og sandwich-konstruksjoner.  

Thermicas virksomhet innen lager- og logistikkbygg foregår i hovedsak på Østlandet og anslås 
å utgjøre ca. 86 % av den totale virksomheten, fordelt på 51 % lagerbygninger, 23 % 
godsterminaler og 12 % jernvareforretninger. Bygg for fiskeindustrien, som i hovedsak foregår 
i Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, anslås å utgjøre ca. 8 % av Thermicas totale 
virksomhet, mens kjøle- og fryselager, som utgjør ca. 6 %, foregår over hele landet.  

Form Entreprenør AS har oppdrag i hele Norge og tilbyr betongarbeider.  

3.5 De involverte foretakenes omsetning og driftsresultat i Norge siste regnskapsår 

 

 
5 De resterende 50 % av eierandelene er fordelt på tre eiere og medlemmer av ledelsen i Walan Maskin AS (med henholdsvis 20, 20 og 10 %). 

Form Entreprenør AS ble etablert av Thermica og Walan Maskin AS i 2020 og har forretningsadresse på Jessheim i Ullensaker. Form 
Entreprenør AS har 15 ansatte. 
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4 Vilkårene for inngivelse av forenklet melding er oppfylt 

4.1 Innledning 

Det følger av meldepliktforskriften § 3 første ledd nr. 3 b at forenklet melding kan inngis hvor 
partene er aktive på det samme produktmarked og det samme geografiske marked, men hvor 
partenes samlede markedsandel ikke overstiger 20 %.  

Det er kun et fåtall av selskapene med virksomhet i Norge som inngår i Storskogen-porteføljen 
som tilbyr virksomhet innen bygg- og anleggsbransjen.  

Fon Anlegg og Nimbus Entreprenør tilbyr imidlertid helt andre tjenester enn Thermica, 
innenfor bygg- og anleggsmarkedet i vid forstand. Fon Anlegg tilbyr anleggsarbeid knyttet til 
renseanlegg, steinmurer, utomhusarbeider, og idrettsanlegg, i tillegg til grunnarbeider for 
boliger, hytter og næringsbygg og Nimbus Entreprenør tilbyr gravearbeider knyttet til 
fiberutbygging. Thermica tilbyr på sin side bygging av lager- og logistikkbygninger, bygg for 
fiskeindustrien, og kjøle- og fryselager. Dersom man definerer markedet snevert, vil partene 
ikke inngå i samme marked. Dersom markedet defineres vidt, vil partenes samlede 
markedsandeler i alle tilfeller være ubetydelige og langt under 20 %. 

Partene anser derfor vilkårene for forenklet melding etter Meldepliktforskriften § 3 første ledd 
nr. 3 b for å være oppfylt. Dette vil det redegjøres nærmere for nedenfor. 

4.2 Nærmere om markedet for bygg- og anleggsvirksomhet 

Bygg- og anleggsbransjen består av all virksomhet som direkte er knyttet til oppføring, 
ombygging, reparasjon, vedlikehold og riving av bygninger samt bygging og reparasjon av 
anlegg.  

Den norske bygg- og anleggsbransjen preges av lave etableringshindringer, utover innkjøp av 
maskiner og kvalifiserte ansatte, hvor det stadig kommer nye aktører på markedet. Videre er 
anleggsmarkedet preget av et stort antall aktører. Kundene er også mange, både i det 
offentlige og det private, og etterspørselen er stor. Markedet er dynamisk og lite konsentrert, 
og preges for øvrig av å være et anbudsmarked med store prosjekter, hvor kjøperne har stor 
forhandlingsstyrke og skaper hard konkurranse mellom tilbyderne. 

Kommisjonen har i tidligere avgjørelser lagt til grunn at markedet for anleggsarbeid, så som 
samferdsel, infrastruktur, annen type anleggskonstruksjoner slik som energibygg, kaianlegg, 
etc., utgjør et separat marked fra byggesektoren, jf. sak COMP/M.6020 ACS/HOCHTIEF 
(avsnitt 6) og sak COMP/M.6841 – Goldman Sachs / TPG Lundy / Tulloch Homes Group 
Limited (Avsnitt 16).13    Kommisjonen har således lagt til grunn at anleggsmarkedet utgjør et 
separat marked adskilt fra markedet for bygging av boliger og næringsbygg mv.  

Nimbus Entreprenør, Fon Anlegg og Thermica kan anses for å ha en viss overlappende 
virksomhet i den forstand at alle driver virksomhet innen bygg- og anleggsmarkedet. Nimbus 
Entreprenør tilbyr imidlertid primært tjenester i tilknytning til fiberutbygging, som må anses for 
å utgjøre en del av anleggsmarkedet.14 Fon Anlegg tilbyr anleggsarbeider knyttet til 
renseanlegg, steinmurer, utomhusarbeider, og idrettsanlegg, samt grunnarbeider for boliger, 
hytter og næringsbygg. Thermica er på sin side en spesialentreprenør innenfor bygging av 
lager- og logistikkbygninger inkludert godsterminaler og jernvareforretninger, bygg for 

 
13 Det vises her særlig til Kommisjonens avgjørelse i Case Comp/M.6020 - ACS/Hochtief fra 2011 hvor det ble uttalt: 

"The Commission has generally considered the possibility to distinguish the following product markets in the construction sector: (i) construction of 
residential buildings covering blocks of flats, other multi-household buildings and single household buildings, (ii) construction of non-
residential buildings (such as, e.g., industrial buildings, offices, shopping centres and hospitals), and (iii) construction of 
infrastructure/civil engineering (such as roads, bridges, railroads, sewage systems, etc. The Commission in previous decisions has 
held that the geographic market for construction services is national". 

14 Nimbus Entreprenør selv anser seg for å inngå i markedet for Ekomtjenester, hvor gravearbeider for fiber i seg selv er estimert til å utgjøre 6 

MRD. 








