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(13) CVC-fondenes porteføljeselskaper omfatter for tiden en rekke foretak som er listet på deres 

hjemmeside.1 Selskapene som har omsetning eller tilstedeværelse i Norge er inntatt i 

Vedlegg 1.  

(14) Det nevnes for ordens skyld at et av porteføljeselskapene, STARK Group, er aktive i Norge 

gjennom det heleide datterselskapet Neumann Bygg AS («Neumann»). Neumann er aktiv 

innen byggevarer med 15 varehus over hele Norge, men har ikke produktportefølje som 

overlapper med Målselskapets. Porteføljeselskapet Neptune Energy, et E&P selskap i energi-

sektoren, er aktive i Norge og kan tenkes å være en potensiell kunde av Målselskapet. Melder 

er likevel av den oppfatning at det ikke foreligger en vertikal relasjon da pumper som Intec 

selger ikke utgjør en «viktig innsatsfaktor til et produkt eller en tjenesteytelse» for Neptune 

Energy.2 For øvrig har ingen av CVC-fondenes porteføljeselskaper horisontalt overlapp eller 

har vertikal relasjon med Målselskapet i denne transaksjonen.  

3.2 Ahlsell Norge AS 

(15) Ahlsell er en grossist og forhandler med et bredt sortiment innen VVS (varme, ventilasjon og 

sanitær), VA (vann og avløp), elektro, isolering, kulde, bygg, industri, verktøy, festemateriell 

og personlig verneutstyr. Selskapet tilbyr og distribuerer produkter og tjenester til 

profesjonelle aktører innenfor de nevnte områder.  

(16) Ahlsells salgsinntekter i Norge i 2021 var NOK 6,0 milliarder. Selskapet har omtrent 1 000 

ansatte og har vært aktive på det norske markedet siden 1986. Ahlsell har 50 utsalgssteder 

over hele Norge, hvorav syv er spesialistbutikker, som selger arbeidsklær og verneutstyr.   

(17) Innenfor VVS tilbyr Ahlsell et bredt sortiment for varmeløsninger, ventilasjon, miljø- og 

sanitæranlegg i bygninger, som rør, installasjonsmateriell, ventiler, pumper, teknisk armatur 

og montasjedetaljer. 

(18) Innenfor VA tilbyr Ahlsell et bredt sortiment for avløp- og rørsystemer til entreprenører og 

kommuner som driver med kommunalteknikk, vei og anlegg. Ahlsell tilbyr produkter som rør, 

ventiler, pumper, kummer, tanker, verktøy og forbruksmateriell. 

(19) Innenfor elektro tilbyr Ahlsell et komplett sortiment til elektroinstallatører, entreprenører 

og aktører innen infrastruktur, både innen service og entreprise. Ahlsell tilbyr produkter som 

kabler, ledninger, vifter, pumper og måleinstrumenter. 

(20) Innenfor personlig verneutstyr tilbyr Ahlsell et komplett sortiment til profesjonelle brukere 

innen flere fagfelt. Ahlsell tilbyr produkter som arbeidstøy, regntøy, sko, hansker, verne-

utstyr og engangsbekledning. Kundemassen består hovedsakelig av bedriftskunder og 

forhandlere.  

(21) Gjennom datterselskapet Ducatel AS, leverer Ahlsell løsninger og produkter innen utbygging 

og installasjon av fibernett, herunder fiberkabler og rør, koblingsskap og blåsemaskiner. 

Kundene er hovedsakelig utbyggere av internettinfrastruktur, som telekomselskaper og 

kraftselskaper.  

(22) Gjennom datterselskapet Grønvold Maskinservice AS, leverer Ahlsell produkter innen 

verktøy, klær og verneutstyr, belysning og skog- og hageverktøy og -maskiner. Grønvold 

 
1 https://www.cvc.com/private-equity/investments/portfolio-companies   
2 Jf. definisjonen av et vertikalt forhold i fotnote 10 i Europakommisjonens meddelelse om forenklet prosedyre for behandling 

av bestemte fusjoner etter Rådsforordning (EF) nr. 139/2004, 2013/C 366/04. 











 

 

(59) Blant aktørene i markedet er: 

• Pumpeprodusenter: De største leverandørene i markedet med tilstedeværelse i Norge er 

Grundfos, Flowserve, KSB, Sulzer, Wilo og Xylem, som alle er store, internasjonale aktører. I 

tillegg finnes det en rekke pumpeprodusenter uten egen tilstedeværelse i Norge, men som 

selges gjennom andre aktører, for eksempel DAB, Biral, Calpeda, Caprari, Ebara, Hidrostal, 

Honda, Pedrollo, Pioneer, SPP Pumps, Tsurumi, Viking, Zenit mv. Store internasjonale aktører 

som Atlas Copco, Kärcher, Makita og Wacker fører også pumper i sine sortiment, og er 

tilgjengelig på det norske markedet. 

 

• Spesialister: Enkelte aktører kombinerer innkjøp/import av pumper med fagteknisk 

kompetanse, og tilbyr løsninger til kunder basert på kundens kravspesifikasjon. Dette er 

aktører som ABK Qviller, Armatec, Axflow, EPTEC Energi, E.M.S Teknikk, Froster, Intec, OEM 

Automatic, Pumpe & Maskinteknikk, QPS, SKT, Turoflow mv. Noen av disse jobber primært 

med andre fagfelt, der pumper er en del av dette, for eksempel ABK Qviller som jobber med 

oppvarming og klimatisering av boliger, og installerer derfor pumper som en del av sin 

kjernevirksomhet.  

 

• Grossister og leverandører: Landsdekkende grossister innen VA og VVS som Ahlsell, Brødrene 

Dahl og Heidenreich kjøper inn pumper fra pumpeprodusenter eller videreselgere, og selger 

videre til sine kunder. I dette segmentet finnes det også en rekke små og mellomstore aktører 

som selger videre til profesjonelle kunder både lokalt og nasjonalt, for eksempel Lakers Group 

som eier aktører som Norsk Pumpeservice, Oslo Pumpeservice og Pumpeteknikk. I tillegg vil 

flere av aktørene opplistet under andre kategorier også drive med videresalg av pumper, for 

eksempel Armatec, EPTEC Energi, og Pumpe & Maskinteknikk.  

 

• Entreprenører og installatører: En rekke aktører som jobber med å installere pumper, selger 

også pumper i forbindelse med installasjonsoppdrag. Disse kjøper ofte direkte fra pumpe-

produsenter, men også fra spesialistaktører som Intec eller grossister som Ahlsell. I dette 

segmentet er det svært mange aktører, fra mindre rørleggerforretninger til større aktører 

som både planlegger/prosjekterer, selger og installerer pumper hos kunden eller anvender 

pumper når de utfører oppdrag for sine kunder, som for eksempel ved tunnelbygging. I dette 

kundesegmentet har man for eksempel store entreprenørfirmaer som AF Gruppen, HENT, 

Mesta, Skanska, PEAB og Veidekke.  

 

• Fagforhandlere: Fagforhandlere kjøper inn pumper enten direkte fra pumpeprodusenter, 

spesialister eller grossister. Disse selger som regel pumper som del av arbeidet de skal utføre 

for kundene, for eksempel Bademiljø og Comfort som yter rørlegger- og VVS-tjenester for 

forbrukere. I tillegg finnes forhandlere som retter seg mot en konkret næring, for eksempel 

Grønt Maskin (Felleskjøpet) som retter seg mot landbruksnæringen. 

 

• Do-it-yourself-aktører («DIY»): En rekke DIY-aktører tilbyr pumper direkte til både 

profesjonelle og private kunder. Disse aktørene har ofte hovedfokus på forbrukermarkedet, 

men henvender seg også til profesjonelle kunder gjennom bedriftsavtaler og kundekontoer. 

Mest fremtredende er aktører som Bauhaus, Biltema, Clas Ohlson, Jula og Obs Bygg.  

 

• Internettaktører: Det finnes også flere norske og internasjonale nettbutikker som selger 

pumper. Noen av disse aktørene er generalister med bredt utvalg, for eksempel Amazon, 

Bygghjemme.no, Proshop, Staypro (Ahlsell), Verktøy.no, Prohandel og Globaltools. Andre 



 

 

aktører er mer rettet mot VA- og VVS-markedet, som for eksempel BilligVVS.no, bad.no, 

vvskupp.no.  

 

• Utleieaktører: Både norske og internasjonale utleieselskaper tilbyr leie av pumper. Noen av 

disse aktørene tilbyr pumper både for B2B og B2C markdet. Eksempler på utleieselskap er 

Ramrent, UCO, Cramo og mindre regionale og lokale selskap som Utleiesenteret, BAS utleie 

samt lokale pumpeserviceselskaper. Innenfor større pumper tilbys også leasing løsninger i 

kombinasjon med finansielle aktører.  

(60) Leverandørleddet er lite konsentrert, og består i hovedsak av internasjonale produsenter 

med representasjon i Norge, og blant de med sterkest tilstedeværelse finner man aktører 

som Grundfos, KSB, Sulzer, Wilo og Xylem, i tillegg til en rekke andre merkevarer som føres 

av forskjellige videreforhandlere og agenter, som nevnt ovenfor i avsnitt (58). Kategorien er 

også preget av generiske produkter uten en spesifikk merkevare og forhandlernes «egne 

merkevarer», for eksempel Ahlsells «A-collection» pumper.  

(61) Kundesiden består av profesjonelle kunder i forskjellige bransjer, hovedsakelig VA- og VVS 

entreprenører, aktører innen bygg og anlegg, inkludert håndverkere av ulik art (for eksempel 

rørleggere og VVS-entreprenører). I tillegg består kundesiden av kommuner og aktører innen 

for eksempel industri, havbruk og offshore. 

5.2.4 Det relevante produktmarkedet  

(62) Etter Melders syn er det relevante produktmarkedet salg av landbaserte pumper til 

profesjonelle kunder. Innenfor dette markedet, har partene begrenset overlappende 

produktsortiment, da Ahlsell kun fører mindre standardiserte pumper, og slike pumper utgjør 

kun et begrenset utvalg av Intecs sortiment og omsetning.  

(63) Kundesiden er sammensatt og består av alt fra enkeltmannsforetak til grossister og 

forhandlere til større entreprenører. Mange av kundene har ofte et sammensatt behov, og 

kjøper et utvalg av produkter, der ingen utmerker seg spesielt. Aktørene som inngår i det 

relevante markedet er dessuten typisk aktører som fører et bredt utvalg av produkter, der 

det er enkelt å utvide sortimentet dersom kundene skulle ønske det. Melder er derfor av den 

oppfatning at det ikke er grunnlag for å avgrense markedet ytterligere. 

(64) Melder har ikke lykkes med å finne praksis fra EU-kommisjonen som bidrar til å avgrense 

produktmarkedet, men viser til sak M.6962 Renova Industries / Schmolz & Bickenbach, der 

Kommisjonen viser til at en tidligere har vurdert om industrielle pumper skal skilles i separate 

markeder utfra hvilket teknisk konsept de anvender, altså stempelpumper og 

sentrifugalpumper. Kommisjonen lot imidlertid markedsavgrensningen stå åpen.  

(65) Melder fremholder uansett at for vurdering av Transaksjonen ikke er nødvendig å ta endelig 

stilling til avgrensningen av produktmarkedet, da Transaksjonen uansett ikke vil medføre 

betydelig hindring av effektiv konkurranse.   

5.2.5 Det relevante geografiske markedet 

(66) Etter Melders syn er det geografiske markedet i utgangspunktet globalt eller EU/EØS-vidt, 

med tanke på at flere av de største aktørene har internasjonal tilstedeværelse, og for mange 

av kundene vil det ikke være av avgjørende betydning hvor pumpene som kjøpes inn kommer 

fra. Transportkostnader er lave, prisene varierer ikke basert på geografisk område og det er 












