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1. INVOLVERTE FORETAK

1.1 Konstel 

Navn: Konstel AS  

Org. nr.: 913 951 069 

Adresse : Sankt Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda 

Representert av: 

Navn:  CMS Kluge Advokatfirma AS 

Kontaktperson:  Henrik Nordling 

Adresse:  Postboks 1548 Vika, 0117 Oslo 

Telefon:  +47 966 25 414

E-post: henrik.nordling@cms-kluge.com 

1.2 Krøderen Elektro 

Navn: Krøderen Elektro AS 

Org. nr.: 941 163 343 

Adresse: Briskåsen, 3535 Krøderen 

Representert av: 

Navn:  Advokatfirmaet Haavind AS 

Kontaktperson:  Simen Klevstrand 

Adresse: Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo 

Telefon: +47 980 76 340

E-post: s.klevstrand@haavind.no
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gass godkjenning og sertifisert termografør. I tillegg har selskapet godkjenninger for utførelse 

av alle typer e-kontroller.  

(29) Brødrene Helgesen Eftf. AS holder til på Hønefoss og er med etablering i 1917 et av landets

eldste elektrofirmaer. Selskapet har med sin lange historie vært delaktig i utviklingen fra enkle

lyspærer til dagens smarthus-løsninger og tilbyr alt av elektriske sterk- og

svakstrømsinstallasjoner både for privat og offentlig.

(30) Buvik Elektro AS tilbyr elektroinstallasjon i Midt-Norge med base i Trondheim siden 1999.

Selskapet har et heleid datterselskap Trøndelag Elektro AS. Trøndelag Elektro AS ble

etablert i 1997 og holder til i Stjørdal. Selskapet har fokus på service, el-kontroll og termografi,

men også el-installasjon innen landbruk.

(31) Centrum Elektriske AS er et elektroinstallasjonsselskap med virksomhet i Oslo og omegn.

Selskapet er en totalleverandør av alle typer installasjoner for næringsliv, offentlig sektor og

private kunder.

(32) Elektroide AS er elektroentreprenør basert i Follo som ble stiftet i 1998. Selskapet arbeider

hovedsakelig med det lokale private servicemarkedet, profesjonelle kunder som rørleggere,

flisleggere, snekkere osv. Videre har selskapet flere hus-leverandører og entreprenører som

faste kunder, da selskapets montører er spesialiserte på nybygg som enebolig, rekkehus,

leiligheter og barnehager.

(33) Elektropluss Telemark AS ble etablert i 1999 og holder til i Bø med et eget avdelingskontor

i Seljord. Selskapet er totalleverandør av elektro-, varmepumpe- og svakstrømsinstallasjoner

og opererer i hele Telemark.

(34) El-Konsult AS etablert i 2003. Selskapet er i dag en komplett tilbyder av elektroinstallasjoner

i øyregionen Hitra – Frøya og omegn.

(35) Elscoop System AS holder til på Lierstranda og startet driften i 2017. Selskapet består av to

ansatte som jobber med utvikling og drift av fremtidsrettede programvareløsninger for de

andre selskapene i Konstel.

(36) Fagelektro AS er en installatørbedrift som ble etablert i 1986 og holder til i Tvedestrand.

Selskapet utfører alt av elektroinstallasjoner, svakstrøm, data, brannalarmanlegg, service for

offentlig, landbruk-, privat- og bedriftsmarkedet. Selskapet har et bredt kundeutvalg med blant

annet service og vedlikehold av alle kommunale og fylkeskommunale bygg, hundretalls

internkontroll- og vedlikeholdsavtaler, i tillegg til at selskapet er godt etablert i

privathyttemarkedet både i skjærgården og på fastlandet.

(37) Gecom AS ble etablert i 1947 og leverer alt innen sterk og svak strøm. Selskapet har siden

den tid vært en aktør og samarbeidspartner for industri, næring og boligmarked i Nordre

Vestfold.

(38) HAFA Elektro AS er et elektrofirma med privatpersoner og næringsdrivende som sine

primærkunder. Selskapet driver virksomhet primært i Vestfolds-området.

(39) Hauge Elektro AS er et elektrikerfirma etablert i Oslo i 1987. Selskapet utfører alt innen

elektro og rehabilitering av næringsbygg, boliger, hytter og nyanlegg.
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(40) K. Eidem Elektro AS er et elektrofirma som ble etablert i 1974. Selskapet har virksomhet i

Trøndelags-området.

(41) Kampen Installasjon AS ble etablert i 1999 og er lokalisert i Oslo. Selskapet er et

elektroinstallasjonsselskap og fokuserer i all hovedsak på service-oppdrag.

(42) M Carlsen & Sønn AS er et elektrikerfirma på Hadeland og Romerike som har mer enn 100

års erfaring. Selskapet utfører alle typer installasjoner innen elektro-, tele- og

datainstallasjoner. Selskapet har en avdeling på Jevnaker og en avdeling under oppbygning i

Nittedal. Hovedkontoret på Brandbu inneholder også landets første og eneste frittstående

MIELE-butikk. Selskapet har også et heleid datterselskap, M Carlsen & Sønn Jevnaker AS.

(43) Panorama Regnskap og Rådgivning AS er et regnskapsselskap som ble kjøpt av Konstel AS

for å levere regnskap til datterselskap og bidra til å forbedre regnskapsrutinene til selskapene

som gjør dette selv.

(44) Per Johansen AS er et elektroinstallasjonsfirma med virksomhet i Larvik- og Sandefjord-

området.

(45) PET Installasjon AS er et av Tønsbergs eldste elektroinstallasjonsfirmaer. Selskapet utfører

alt innenfor elektro, alarm og tele/data.

(46) Provstrømspesialisten AS ble etablert i 2012 og holder til på Furuset i Oslo. Selskapet er en

komplett leverandør av byggstrøm til små og store byggeprosjekter, og tilbyr alt av utleie/salg

og montering av byggestrøm til prosjekt- og privatmarkedet.

(47) Solkraft AS er et inaktivt selskap som på nåværende tidspunkt bare har 30 000 i innskutt

egenkapital.

(48) Wethal Elektro-entreprenør AS ble etablert i 1988. Selskapet er lokalisert i Oslo og

fokuserer på leietakertilpasninger og oppdrag for forsikringsselskaper.

4.2 Krøderen Elektro

(49) Krøderen Elektro AS ble etablert i 1986. Selskapet består i dag av 150 medarbeidere fordelt

på seks lokasjoner: Krøderen, Modum, Sigdal, Kongsberg, Ringerike og Hallingdal.

(50) Krøderen Elektro tilbyr et bredt spekter av elektroinstallasjonstjenester til nærings- og

privatkunder.

(51) Krøderen Elektro har to heleide datterselskap: Jevnaker Elektro AS og Norcom Norefjell AS.

(52) Jevnaker Elektro AS ble etablert i 2008 og kjøpt av Krøderen Elektro i 2017.

(53) Norcom Norefjell AS ble kjøpt opp av Krøderen Elektro i 2013.
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5. OMSETNINGSTALL

(54) Partenes omsetningstall i Norge for 2021 er følgende:

Selskap Omsetning 

Credo Partners (konsolidert inkl. Konstel) MNOK 7 343 

Konstel AS MNOK 883,7 

Krøderen Elektro AS MNOK 217,2 

6. FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN VIL IKKE FØRE TIL NOEN NEGATIVE

VIRKNINGER PÅ KONKURRANSEN

6.1 Beskrivelse av det relevante markedet

6.1.1 Produktmarkedet

(55) Elektroinstallasjon omfatter generelt installering av elektriske anlegg i alle typer bygninger og

anlegg, herunder elektriske ledninger og utstyr, telekabler, kabler til bredbånd og TV, samt

fiberoptikk og parabolantenner, belysning, brannalarmer, tyverialarmer, gatebelysning,

elektriske trafikksignal-anlegg og belysning til landingsbaner.

(56) I tidligere praksis, har EU-Kommisjonen avgrenset elektroinstallasjon mot andre typer

installasjonsarbeid, herunder installasjon av vann- og ventilasjonsanlegg.3 Det er også blitt

vurdert om elektroinstallasjonsmarkedet kunne segmenteres ytterligere, enten iht.

installasjonstype (nyinstallasjon, vedlikehold eller renovering), kundegruppe eller basert på

prosjektstørrelse, uten at det var nødvendig å ta endelig stilling til en slik segmentering.4

6.1.2 Geografiske marked

(57) EU-kommisjonen har vurdert det geografiske markedet for elektroinstallasjon i flere saker,

inklusive saker som har berørt elektroinstallasjonsmarkedet i Norge og i Norden.5 I de fleste

sakene er markedet avgrenset nasjonalt, men muligheten for snevrere lokale eller regionale

markeder er også diskutert uten at dette er tatt endelig stilling til.6 I konkurranseanalysen har

3 Se EU-Kommisjonens vedtak av 13. desember 2002 i sak COMP/M.3004 – Bravida/Semco/Prenad/ 

Totalinstallatören/Backlunds, avsnitt 8-12. 

4 Se EU-Kommisjonens vedtak av 25. september 2000 i sak COMP/M. 2118 – Telenor/Procuritas/ISAB/JV, avsnitt 

11-13. se også EU-Kommisjonens vedtak av 25. oktober 2021 i sak COMP/M.10314 – Vinci S.A. / Energía Y 

Servicios Dinsa II. 

5 Se EU-Kommisjonens vedtak av 25. september 2000 i sak COMP/M. 2118 –Telenor/Procuritas/ISAB/JV, avsnitt 

14-15. 

6 Se EU-Kommisjonens vedtak av 13. desember 2002 i sak COMP/M.3004 – Bravida/Semco/Prenad/ 

Totalinstallatören/Backlunds, avsnitt 20-23. 






