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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:  Clemens Kerle 

Adresse:   Postboks 1548 Vika, 0117 Oslo 

Telefon:   +47 911 18 355 

E-post:   clemens.kerle@cms-kluge.com 

 

1.2 El 24 Ensiko 

Navn:    El 24 Ensiko AS 

Org. nr.:  914 986 303 

Adresse:  Bankgata 14, 6200 Stranda 

 

Representert av: 

Navn:   Adviso Advokatfirma AS 

Kontaktperson:  Runar Nordby Johnsen 

Adresse:  Rasmus Rønnebergs gate 21, 6002 Ålesund 

Telefon:  +47 918 73 379 

E-post:   runar.nordby.johnsen@adviso.no 
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oppbevaring av levende fisk ombord på brønnbåter. Videre informasjon om selskapet er 
tilgjengelig på www.mmcfp.no.  

(10) Villa Paradiso er en anerkjent italiensk restaurantkjede i Norge, og leverandør av italienske 
ingredienser til restauranter. Videre informasjon om selskapet er tilgjengelig på 
www.villaparadiso.no. 

(11) Made for Movement leverer terapeutiske hjelpemidler til sterkt bevegelseshemmede barn og 
unge. Videre informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.madeformovement.com. 

(12) Varier lager ergonomiske stoler med særpreget design. Videre informasjon om selskapet er 
tilgjengelig på www.varierfurniture.com. 

(13) Tellus Caravan og Fritid er en landsdekkende samling forhandlere av bobiler og 
campingvogner. Videre informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.tellus.no.   

(14) Q-light er en belysningsleverandør og grossist, som også har utviklet en lader for el-biler. 
Videre informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.qlight.no. 

(15) Cegal er en IT-spesialist og IT-systemintegrator for energiselskaper. Selskapet leverer 
tjenester som dekker behovene til en energiforsyningssektor i rask endring. Cegal 
administrerer spesialisert industriprogramvare, og har en spesiell styrke innenfor Oracle-
teknologi. Videre informasjon om selskapet er tilgjengelig på www.cegal.no. 

(16) Evidi er et IT-selskap som spesialiserer seg på Microsofts teknologi. Målet er å tilby 
Microsoft-fokuserte løsninger for små og mellomstore bedrifter. Videre informasjon om 
selskapet er tilgengelig på www.evidi.com.  

(17) Fitness Group er en fersk gruppering av treningssenterkjeder på Vestlandet og Østlandet. 1 

(18) For mer informasjon om Credo, se selskapets hjemmesider: www.credopartners.no 

4.1.2 Konstel  

(19) Konstel-konsernet ble etablert i 2014, og er en totalleverandør av elektrikertjenester på 
Østlandet og i Midt-Norge.  

(20) Konstel eier, driver og utvikler selskap innenfor elektrobransjen og har særlig fokus på 
kostnadssynergier.  

(21) Konstel består av 24 lokale elektroentreprenører på det brede Østlandet og i Trøndelag. 
Konstel støtter de lokale elektroselskapene blant annet innenfor innkjøpsvilkår, digitale 
verktøy, markedsføring og kompetansebygging.  

(22) Selskapene i Konstel-konsernet opererer innenfor markedet for elektrisk installasjonsarbeid 
og leverer både prosjekter på fastpris og timer, og materiell til privatpersoner, offentlige 
instanser og bedriftskunder. 

(23) Nedenfor er organisasjonskartet til Konstel-konsernet per august 2022: 

 
1  Det vises til melding om foretakssammenslutning av 15. august 2022 vedrørende Fitness Groups erverv av Nr1 

Fitness, Toten Treningssenter-gruppen, Sprek365-gruppen, Trento-gruppen, Trimhuset Horten-gruppen.  
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(24) Det vil heretter gis en kort redegjørelse for virksomheten til Konstel-konsernets ulike 
datterselskap.  

(25) Aksjeselskapet Elektro Gruppen ble etablert i 2006 og har i dag virksomhet i Oslo og 
Akershus. Selskapet driver er et elektroinstallasjonsselskap og har virksomhet innenfor 
løpende drift og vedlikehold og årskontroller på brann- og nødlys for offentlige etater, 
entreprenører og andre bedriftskunder. I tillegg tilbyr selskapet enkeltoppdrag for 
privatkunder. 

(26) Arro Elektro AS utfører oppdrag i Drammensområdet av ulik karakter, herunder alt fra 
prosjektering og utførelse av elektroinstallasjoner i betydelige bygg, til småoppdrag.  

(27) Belsvik Elektro AS prosjekterer og tegner både innen elektro, tele/data, og kjøl/varmeanlegg. 
I tillegg utfører selskapet installasjoner for private, næringsbygg, industri og ikke minst 
fiskenæringen. Belsvik Elektro AS har autorisasjon som Elektroinstallatør og Ekom, samt F-
gass godkjenning og sertifisert termografør. I tillegg har selskapet godkjenninger for utførelse 
av alle typer e-kontroller. Selskapet holder til på Kyrksæterøra i Trøndelag.  

(28) 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.  
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gass godkjenning og sertifisert termografør. I tillegg har selskapet godkjenninger for utførelse
av alle typer e-kontroller. Selskapet holder til på Kyrksæterøra i Trøndelag.

(28) 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.
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(29) 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. 

(30) 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. 

(31) 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.  

(32) 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.  

(33) El-Konsult AS etablert i 2003. Selskapet er i dag en komplett tilbyder av elektroinstallasjoner 
i øyregionen Hitra – Frøya og omegn. 

(34) 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.  

(35) 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.  

(36) 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.  

(37) HAFA Elektro AS er et elektrofirma med privatpersoner og næringsdrivende som sine 
primærkunder. Selskapet driver virksomhet primært i Vestfolds-området. 

(38) Hauge Elektro AS er et elektrikerfirma etablert i Oslo i 1987. Selskapet utfører alt innen 
elektro og rehabilitering av næringsbygg, boliger, hytter og nyanlegg. 

(39) K. Eidem Elektro AS er et elektrofirma som ble etablert i 1974. Selskapet har virksomhet i 
Trøndelags-området. 

(40) Krøderen Elektro AS ble etablert i 1986. Selskapet tilbyr et bredt spekter av 
elektroinstallasjoner til nærings- og privatkunder i Buskerud-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. 
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(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) Nopek Elektro AS ble etablert i 1994.  Selskapet utfører elektroinstallasjoner for nærings-, 
industri- og privatkunder over hele Østlandet, med base på Lierstranda. 

(44) 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.  

(45) Per Johansen AS er et elektroinstallasjonsfirma med virksomhet i Larvik- og Sandefjord-
området. 

(46) PET Installasjon AS er et av Tønsbergs eldste elektroinstallasjonsfirmaer. Selskapet utfører 
alt innenfor elektro, alarm og tele/data.  

(47) Provstrømspesialisten AS ble etablert i 2012 og holder til på Furuset i Oslo. Selskapet er en 
komplett leverandør av byggestrøm til små og store byggeprosjekter, og tilbyr alt av utleie/salg 
og montering av byggestrøm til prosjekt- og privatmarkedet.  

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

(49) Wethal Elektro-entreprenør AS ble etablert i 1988. Selskapet er lokalisert i Oslo og 
fokuserer på leietakertilpasninger og oppdrag for forsikringsselskaper.   

4.2 El 24 Ensiko 

(50) El 24 Ensiko AS ble etablert i 2006. Selskapet består i dag av ca. 130 medarbeidere fordelt på 
ulike lokasjoner på Sunnmøre: Stranda, Ålesund, Sykkylven, Langevåg, Valldal og Sjøholt. 

(51) El 24 Ensiko tilbyr et bredt spekter av elektroinstallasjonstjenester til nærings- og 
privatkunder. 

5. OMSETNINGSTALL 

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

Selskap Omsetning 

Credo Partners (konsolidert inkl. Konstel) MNOK 7 343 

Konstel AS MNOK 883,7 

El 24 Ensiko AS MNOK 174,4 
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komplett leverandør av byggestrøm til små og store byggeprosjekter, og tilbyr alt av utleie/salg
og montering av byggestrøm til prosjekt- og privatmarkedet.

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

(49) Wethal Elektro-entreprenør AS ble etablert i 1988. Selskapet er lokalisert i Oslo og
fokuserer på leietakertilpasninger og oppdrag for forsikringsselskaper.

4.2 El 24 Ensiko

(50) El 24 Ensiko AS ble etablert i 2006. Selskapet består i dag av ca. 130 medarbeidere fordelt på
ulike lokasjoner på Sunnmøre: Stranda, Ålesund, Sykkylven, Langevåg, Valldal og Sjøholt.

(51) El 24 Ensiko tilbyr et bredt spekter av elektroinstallasjonstjenester til nærings- og
privatkunder.

5. OMSETNINGSTALL

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

Selskap Omsetning

Credo Partners (konsolidert inkl. Konstel) MNOK 7 343

Konstel AS MNOK 883,7

El 24 Ensiko AS MNOK 174,4
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6. FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN VIL IKKE FØRE TIL NEGATIVE 
VIRKNINGER PÅ KONKURRANSEN 

6.1 Beskrivelse av det relevante markedet 

6.1.1 Produktmarkedet 

(53) 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. 

(54) I tidligere praksis har EU-kommisjonen avgrenset elektroinstallasjon mot andre typer 
installasjonsarbeid, herunder installasjon av vann- og ventilasjonsanlegg.2 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.3  

6.1.2 Geografisk marked 

(55) EU-kommisjonen har vurdert det geografiske markedet for elektroinstallasjon i flere saker, 
inklusive saker som har berørt elektroinstallasjonsmarkedet i Norge og i Norden.4 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.5 I konkurranseanalysen har 
derimot EU-kommisjonen vurdert virkningen av en foretakssammenslutning i sør-
Sverige/Skåne.6 

(56) Melder er av den oppfatning at det ikke er nødvendig å ta stilling til det endelige geografiske 
markedet, ettersom at foretakssammenslutning uansett ikke vil medføre negative virkninger 
selv på snevrest tenkbare markedet. 

6.2 Konkurranseanalyse 

(57) Foretakssammenslutning vil kun føre til en beskjeden endring i markedet for 
elektroinstallasjon, uavhengig av om dette markedet avgrenses nasjonalt eller lokalt. 

(58) Elektroinstallasjonsmarkedet inkl. el-automasjon i Norge er ifølge NELFO anslått til en verdi 
av ca. 76,1 mrd. kroner i 2021. 

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

Totalinstallatören/Backlunds, avsnitt 8-12. 
3 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. 

4  Se EU-Kommisjonens vedtak av 25. september 2000 i sak COMP/M. 2118 –Telenor/Procuritas/ISAB/JV, avsnitt 
14-15. 

5 Se EU-Kommisjonens vedtak av 13. desember 2002 i sak COMP/M.3004 – Bravida/Semco/Prenad/ 
Totalinstallatören/Backlunds, avsnitt 20-23. 

6 Se EU-Kommisjonens vedtak av 13. desember 2002 i sak COMP/M.3004 – Bravida/Semco/Prenad/ 
Totalinstallatören/Backlunds, avsnitt 25. 
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Se EU-Kommisjonens vedtak av 13. desember 2002 i sak COMP/M.3004 - Bravida/Semco/Prenad/
Totalinstallatören/Backlunds, avsnitt 8-12.

Se EU-Kommisjonens vedtak av 25. september 2000 i sak COMP/M. 2118 - Telenor/Procuritas/ISABIJV, avsnitt
11-13. se også EU-Kommisjonens vedtak av 25. oktober 2021 i sak COMP/M.10314 - Vinci S.A. I Energia Y
Servicios Dinsa II.

Se EU-Kommisjonens vedtak av 25. september 2000 i sak COMP/M. 2118 -Telenor/Procuritas/ISABIJV, avsnitt
14-15.

Se EU-Kommisjonens vedtak av 13. desember 2002 sak COMP/M.3004
Totalinstallatören/Backlunds, avsnitt 20-23.

Bravida/Semco/Prenad/

6 Se EU-Kommisjonens vedtak av 13. desember 2002 sak COMP/M.3004 - Bravida/Semco/Prenad/
Totalinstallatören/Backlunds, avsnitt 25.
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9. KONFIDENSIALITET 

(64) Forretningshemmeligheter er markert med grønn bakgrunn i denne meldingen, som dermed 
utgjør offentlig versjon når disse opplysningene er fjernet. Begrunnelse for unntak av 
forretningshemmeligheter er angitt i Vedlegg 3.  

Vedlegg 3: Begrunnelse for unntak av forretningshemmeligheter 
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Clemens Kerle 
Advokat 
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