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3.

Begrunnelse for at vilkårene for forenklet melding er oppfylt

(5)

Green Landscaping, gjennom sine datterselskaper, og Braathen, tilbyr begge anleggsgartnerog entreprenørtjenester. Partene tilbyr imidlertid ulike typer tjenester og/eller tjenester i
ulike geografiske områder. Uavhengig av hvordan markedet avgrenses er det dermed etter
partenes vurdering ingen eller svært begrenset faktisk horisontal overlapp mellom partenes
virksomheter. Det er heller ingen faktiske vertikale overlapper mellom partenes
virksomheter. Vilkårene for forenklet melding etter forskrift om melding av
foretakssammenslutning § 3, første ledd nummer 3, bokstav a) er etter partenes vurdering
derfor oppfylt.

(6)

Uansett om partene skulle anses for å konkurrere i de samme markedene, eller på markeder
som står i vertikal forbindelse med hverandre, vil partenes markedsandeler hver for seg eller
samlet uansett ikke overstige henholdsvis 20 prosent eller 30 prosent, slik at vilkårene etter
forskrift om melding av foretakssammenslutning § 3, første ledd nummer 3, bokstav b) og c)
uansett er oppfylt.

(7)

For ordens skyld redegjøres det nærmere for den manglende konkurranseflaten mellom
partene i punkt 6 under. Manglende vertikale forbindelser kommenteres kort i punkt 7.

4.

De involverte foretakenes struktur og virksomhetsområder

4.1

Green Landscaping

(8)

Green Landscapings, gjennom sine datterselskaper, virksomhet er å planlegge og forvalte
utemiljøer som for eksempel parker, gårdsplasser, grøntområder, trær og idrettsanlegg, og
tilbyr også tjenester innen is- og snørydding om vinteren. Konsernets kunder er aktører innen
offentlig sektor, eiendomsselskaper, næringslivskatører og borettslag.

(9)

Green Landscaping har hoveddelen av sin virksomhet i Sverige, men siden 2020 og 2021 også
virksomhet i henholdsvis Norge og Finland.

(10)

En oversikt over selskapene som inngår i Green Landscaping-konsernet er vedlagt.
Vedlegg 1

Oversikt selskaper Green Landscaping Group

(11)

Hovedkontoret til Green Landscaping er i Stockholm i Sverige. Totalt arbeider omkring 1 700
ansatte ved hovedkontoret og i konsernets datterselskaper.

(12)

Green Landscaping omsatte i 2021 for totalt ca. 3,18 milliarder kroner2, hvorav omkring 902
millioner kroner3 knytter seg til salg av tjenester i Norge.4

(13)

Green Landscaping er notert på Nasdaq Stockholm og er ikke kontrollert av et selskap eller
person. De fem største aksjonærer er per mars 2022 (eierandel i parentes): Familien Salén

2

SEK 3,18 milliarder.
SEK 900 millioner.
4
Omsetningen basert på årsregnskap for 2021. Tallet inkluderer ikke omsetning fra Aktiv Veidrift og Aktiv Veidrift Utleie (kjøpt
i 2022).
3
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4.1.2

Datterselskap med virksomhet i Norge

(16)

Green Landscaping har ni norske datterselskap10 som til sammen utgjør den norske
virksomheten. Selskapene tilbyr tjenester innen kategoriene listet i punkt 4.1.1 i ulike
geografiske områder. Under gis en kort beskrivelse av selskapene og deres tjenestetilbud.

(17)

For datterselskaper i Sverige og Finland vises det til oversikten inntatt i Vedlegg 1, samt
beskrivelse av disse selskapene på Green Landscapings hjemmeside. 11
Akershusgartneren AS («Akershusgartneren»)

(18)

Akershusgartneren er aktiv innen anleggsgartnertjenester, og utfører alt fra grunnarbeid til
ferdigstillelse og vedlikehold av uteområder og grøntanlegg. Selskapet holder til på Kløfta og
har arbeidsområde i Oslo og Akershus, men tar også på seg oppdrag i Innlandet (tidligere
Hedmark og Oppland) og Buskerud. Akershusgartneren har 90 ansatte, og omsatte i 2021
for220,9 millioner kroner.12
Aktiv Veidrift AS («Aktiv Veidrift»)

(19)

Aktiv Veidrift (og Aktiv Veidrift Utleie) ble ervervet av Green Landscaping i 2022. Ervervet
ble meldt til Konkurransetilsynet og godkjent den 21. april 2022. Aktiv Veidrift tilbyr
grunnarbeider med hovedfokus på bygging og rehabilitering av vei, vann- og avløpsanlegg,
samt veivedlikehold. Selskapet har hovedkontor i Drammen, og utfører oppdrag hovedsakelig
i og rundt Drammen. Per utløpet av 2021 hadde Aktiv Veidrift 95 ansatte, og omsatte for 245
millioner kroner.
EF Drift AS («EF Drift»)

(20)

EF Drift tilbyr tjenester innen vinter- og sommervedlikehold av vei, men gjør også noe
grunnarbeid og asfaltering. Selskapet har hovedkontor på Sørum i Lillestrøm, og utfører
oppdrag hovedsakelig i Oslo og nord-øst for Oslo. I 2021 hadde EF Drift omkring 20 ansatte
og en omsetning på 145,7 millioner kroner.
GAST Entreprenør AS («GAST»)

(21)

GAST har virksomhet innen anleggsgartnertjenester, grunnarbeid, industribelegg,
vedlikehold av uteområder og vei, hulltaking og saging og ulike typer betongarbeid. GAST
har hovedkontor i Oslo, og opererer hovedsakelig i Oslo og nord-øst for Oslo. GAST har
omkring 75 ansatte, og omsatte i 2021 for ca. 147 millioner kroner.
Glenn Syvertsen AS («Glenn Syvertsen»)

10

Green Landscaping Group eier to norske selskap som ikke konkurrerer i noe marked. Dette gjelder GL Interest Norway AS
som er etablert som arbeidsgiver for én ansatt (Atle Roll-Mathiesen, regionsjef i Norge), samt HMD Maskin AS som har utleie av
maskiner til datterselskapet Hadeland Maskin AS som sitt eneste formål.
11
Se https://www.glgroup.se/en/this-is-green-landscaping-group/subsidiaries/
12
Selskapet ble kjøpt opp i mars 2021, og ca. 95 prosent av omsetningen inngår i konsernets presenterte resultat for 2021.

Ref.: #10496675/7

6 (12)

(22)

Glenn Syvertsen tilbyr tjenester innen grunnarbeid, vann og avløp, og betongarbeid.
Selskapet har kontor på Gran i Innlandet, og utfører oppdrag hovedsakelig i Oslo. Selskapet
hadde i 2021 omkring 15 ansatte, og en omsetning på 36,1 millioner kroner.13
Hadeland Maskindrift AS («Hadeland Maskindrift»)

(23)

Hadeland Maskindrift har virksomhet innen vinter- og sommerdrift av vei, grunnarbeid,
asfaltering, betongarbeid, anleggsgartnerarbeid og veisikkerhetstjenester. Selskapet har
hovedkontor i Oslo, samt verksted på Hadeland nord-øst for Oslo, og utfører oppdrag i Oslo
sentrum og nord-øst for Oslo (Romerike). Hadeland Maskindrift har rundt 95 ansatte, og
omsatte i 2021 for 332,2 millioner kroner.
Håkonsen og Sukke Landskapsentreprenør AS («Håkonsen og Sukke»)

(24)

Håkonsen og Sukke tilbyr anleggsgartnertjenester. Selskapet har hovedkontor i Tønsberg i
Vestfold og Telemark, og utfører oppdrag i Vestfold og Telemark, og Buskerud. Håkonsen og
Sukke har omkring 79 ansatte, og omsatte i 2021 for 189,8 millioner kroner.14

(25)

Hermansen Maskin AS («Hermansen Maskin»)

(26)

Hermansen Maskin tilbyr anleggstjenester innen vei, grunnarbeid og opparbeidelse av
uteområder. Selskapet tilbyr i tillegg transport av masser, sprengning, vintervedlikehold og
skogrydding, samt anleggsgartnertjenester. Hermansen Maskin har kontor i Sande i Vestfold
og Telemark, og utfører oppdrag langs strekningen Sande - Oslo. Selskapet har i underkant
av 20 ansatte og omsatte i 2021 for 77,7 millioner kroner.15
Oveland Utemiljø AS («Oveland Utemiljø»)

(27)

Oveland Utemiljø tilbyr anleggsgartnertjenester med spesialkompetanse på konstruksjon og
bygging av natursteinsmurer. Selskapet har kontor i Froland nord for Arendal, og tilbyr sine
tjenester på Sørlandet. Oveland Utemiljø har omkring 50 ansatte, og omsatte i 2021 for ca.
63,5 millioner kroner.

(28)

Oveland Utemiljø har også et datterselskap, OK Hage AS, med virksomhet innen
anleggsgartnertjenester. Selskapet holder til på Rykene i Arendal, og omsatte i 2021 for ca.
17,7 millioner kroner.

4.2

Braathen

(29)

Braathen er et norsk selskap som tilbyr anleggsgartner- og entreprenørtjenester i og rundt
Oslo. Braathen har hovedkontor på Ytre Enebakk, og omkring 170 ansatte, avhengig av
sesong. I 2021 omsatte Braathen for 271 millioner kroner.

13

Selskapet ble kjøpt opp i februar 2021, og selskapets omsetning inngår ikke konsernets presenterte resultat for 2021.
Selskapet ble kjøpt opp i november 2021, og ca. 5 prosent inngår i konsernets presenterte resultat for 2021.
15
Selskapet ble kjøpt opp i desember 2021, og ca. 10 prosent inngår i konsernets presenterte resultat for 2021.
14
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7.

Ingen vertikal overlapp mellom partene

(51)

Green Landscapings datterselskaper og Braathen benytter seg tidvis av underentreprenører
for sine kontrakter, for eksempel hvor det er behov for ekstra kapasitet eller spesiell
fagkompetanse. Det har imidlertid ikke hittil vært behov for noen av partene å kjøpe inn
tjenester som den andre parten tilbyr. En eventuell vertikal forbindelse mellom partenes
virksomheter er derfor i beste fall hypotetisk, og gir – hensett partenes markedsstørrelse og
Årsberetning og årsregnskap

(52)

Årsberetning og årsregnskap for Green Landscaping og Braathen for 2021 er vedlagt, også
tilgjengelig på henholdsvis https://www.glgroup.se/en/invest-in-green/reports/ og
Brønnøysundregistrene.
Vedlegg 2

Green Landscaping Group AB – Årsberetning og årsregnskap for 2021

Vedlegg 3

Braathen Landskapsentreprenør AS - Årsberetning og årsregnskap for 2021

8.

Unntak fra offentlighet

(53)

Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter som skal unntas offentlighet.
Forretningshemmeligheten er markert med farget bakgrunn. En begrunnelse for
forretningshemmelighetene som skal unntas offentlighet følger vedlagt.
Vedlegg 4

Begrunnelse for merking av forretningshemmeligheter

***

Med vennlig hilsen,
Advokatfirmaet BAHR AS

Tom Egeland
Advokatfullmektig
Ansvarlig advokat: Helge Stemshaug
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