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FORENKLET MELDING OM FORETAKSSAMMENSLUTNING – ERVERV AV GREVSTAD & TVEDT VVS AS 

1 INNLEDNING OG OPPSUMMERING 

Denne meldingen inngis til Konkurransetilsynet i henhold til konkurranseloven § 18, jf. forskrift om 
melding av foretakssammenslutninger § 3 (1) nr. 3 a), på vegne av Instalco Nordic AB, org.nr. 
556981-7637 ("Instalco") i forbindelse med at Instalco kjøper 100 % av aksjene i Grevstad & Tvedt 
VVS AS, org.nr. 920 215 742 ("Målselskapet") fra Grevstad & Tvedt Holding AS, org.nr. 919 932 775 
og K Aarskog Holding AS, org.nr. 926 365 177 ("Selgerne") slik dette nærmere er redegjort for i 
punkt 3 ("Foretakssammenslutningen"). 

Instalco hadde en konsolidert konsernomsetning på MSEK 9 005 og en omsetning i Norge på MNOK 
1 291 i 2021.1 Målselskapet hadde en konsolidert konsernomsetning i Norge på MNOK 110,776 i 
2021. Transaksjonen er derfor meldepliktig etter konkurranseloven § 18.  

Instalco og Målselskapet er ikke aktive i horisontalt overlappende markeder, og vilkårene for 
forenklet melding etter forskrift om melding av foretakssammenslutninger § 3 (1) nr. 3 a) er følgelig 
oppfylt. Uansett markedsavgrensning vil partenes samlede markedsandel være langt under 20 %, og 
vilkårene for forenklet melding etter forskrift om melding av foretakssammenslutninger § 3 (1) nr. 3 
b) er dermed også oppfylt.

Transaksjonen kan oppsummeres som følger: 
• Instalco driver virksomhet innen VVS (varme, sanitærteknikk, ventilasjon og

kjøleinstallasjoner), elektroinstallasjoner og industri, og noe VA, hovedsakelig i Østlands-
området.2

1 Instalco sendte den 10. juni inn melding til tilsynet om erverv av CRB AS, CRB Vest, CRB Energi og CRB Romerike. Disse 
hadde en konsolidert omsetning i Norge i 2021 på MNOK 148,9 i 2021. Dersom dette tallet medregnes i Instalcos 
konsoliderte omsetning i Norge for 2021 vil denne være på MNOK 1 439,9. 
2 Med Østlands-området menes i denne sammenheng Oslo og det som tidligere tilsvarte Akershus, Hedmark og Oppland, i 
tillegg til Sør-Østlandet. Dette tilsvarer regionavgrensningene i SSB-tabell 12937, som vil bli nærmere omtalt i punkt 5.2. 
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8 BEGRUNNELSE FOR AT VILKÅRENE FOR INNGIVELSE AV FORENKLET MELDING ER OPPFYLT 

Vilkårene for inngivelse av forenklet melding, jf. konkurranseloven §§ 18 og 18 a, jf. forskrift om 
melding av foretakssammenslutninger § 3 tredje ledd bokstav a og b er oppfylt. 

På bakgrunn av redegjørelsene i de foregående punkter, er det tydelig at ikke foreligger horisontal 
overlapp. Følgelig foreligger det grunnlag for å inngi forenklet melding jf. forskrift om melding av 
foretakssammenslutninger § 3 tredje ledd bokstav a. 

Uavhengig av hvordan markedet defineres er det uansett klart at deres samlede markedsandel er 
under 20 % og at også vilkårene for forenklet melding jf. forskrift om melding av 
foretakssammenslutninger § 3 tredje ledd bokstav b derfor er oppfylt.  

9 KONFIDENSIALITET 

Denne meldingen inneholder konfidensiell informasjon, jf. konkurranseloven § 18b. 

Forslag til en offentlig versjon hvor konfidensiell informasjon er sladdet er vedlagt som Vedlegg 5. 

Nedenfor følger en kort begrunnelse for det rettslige grunnlaget for anmodningen om 
konfidensialitet med henvisning til den vedlagte offentlige versjonen av meldingen. Når det henvises 
til et punkt i matrisen nedenfor, så omfatter det også opplysninger gitt i fotnoter.  

Henvisning i offentlig versjon Rettslig grunnlag Begrunnelse 
Punkt 1 fjerde avsnitt, kulepunkt 4: 
Informasjon om vurdering av 
markedsandeler 

Forvaltningsloven § 13 første 
ledd nr. 2 

Informasjon om markedsandeler (herunder 
estimater) er konkurransesensitiv 
informasjon, fordi dette er informasjon som 
skiller seg fra det som er offentlig kjent. 
Dersom informasjon om omsetningsfordeling 
blir offentlig, vil dette kunne påvirke partenes 
konkurransesituasjon.  

Vedlegg 1: Aksjekjøpsavtale Forvaltningsloven § 13 første 
ledd nr. 2 

Informasjon om kjøpsvilkår er 
konkurransesensitiv informasjon, fordi dette 
er informasjon som skiller seg fra det som er 
offentlig kjent. Dersom informasjon om dette 
blir offentlig, vil dette kunne påvirke partenes 
konkurransesituasjon. 

Punkt 4.1 avsnitt 1 og 4.2 avsnitt 2 og 4 Forvaltningsloven § 13 første 
ledd nr. 2 

Informasjon om en parts forretningsstrategi 
er konkurransesensitiv informasjon, fordi 
dette er informasjon som skiller seg fra det 
som er offentlig kjent. Dersom informasjon 
om omsetningsfordeling blir offentlig, vil 
dette kunne påvirke partenes 
konkurransesituasjon. 

Punkt 5.2, avsnitt 4 - 7, inkludert 
fotnote 6 – 9. 

Forvaltningsloven § 13 første 
ledd nr. 2 

Informasjon om omsetningstall og 
markedsandeler er konkurransesensitiv 
informasjon, fordi dette er informasjon som 
skiller seg fra det som er offentlig kjent. 
Dersom informasjon om omsetningsfordeling 
blir offentlig, vil dette kunne påvirke partenes 
konkurransesituasjon 
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Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet CLP DA 

Vilde Sinding Engan 
Advokatfullmektig 

VEDLEGG: 

Vedlegg 1: Aksjekjøpsavtale [Konfidensiell] 

Vedlegg 2: Oversikt over Instalco-konsernet [Konfidensiell] 

Vedlegg 3: Tabell fra SSB  

Vedlegg 4: Årsregnskap og årsberetning  

Vedlegg 5: Forslag til offentlig versjon 


