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3. Begrunnelse for at vilkårene for forenklet melding er oppfylt 

(5) Green Landscaping, gjennom sine datterselskaper, og H & K Sandnes tilbyr begge anleggs- og 

entreprenørtjenester. Partene tilbyr i all hovedsak ulike typer tjenester og/eller tjenester i 

ulike geografiske områder. Avhengig av hvordan markedet avgrenses er det dermed ingen 

eller svært begrenset horisontal overlapp mellom partenes virksomheter, noe det redegjøres 

nærmere for i punkt 6.2 til 6.4 nedenfor. I alle tilfeller vil partenes markedsandeler ikke 

overstige 20 prosent samlet, slik at vilkårene for forenklet melding etter forskrift om melding 

av foretakssammenslutning § 3, første ledd nummer 3, bokstav b) er oppfylt.  

(6) Green Landscapings datterselskaper og H & K Sandnes benytter seg tidvis av under-

entreprenører for sine kontrakter. De fleste av datterselskapene til Green Landscaping 

opererer i andre geografiske markeder enn H & K Sandnes. Det er derfor ikke aktuelt for 

H & K Sandnes å benytte disse selskapene som underentreprenører, og vice versa.  

(7) Enkelte av Green Landscapings datterselskaper opererer dels i overlappende geografiske 

område som H & K Sandnes. Disse kan derfor i teorien benyttes som underentreprenører for 

H & K Sandnes, og vice versa. Kun ett av disse selskapene tilbyr imidlertid tjenester som er 

komplementære til H & K Sandnes’ tjenester, og kan derfor opptre som underleverandør 

(nærmere beskrevet i kapittel 7). I den vertikale forbindelsen er partenes markedsandeler 

uansett verken hver for seg eller samlet over 30 prosent, slik at vilkårene for forenklet 

melding etter forskrift om melding av foretakssammenslutning § 3, første ledd nummer 3, 

bokstav c) er oppfylt. 

4. De involverte foretakenes struktur og virksomhetsområder  

4.1 Green Landscaping 

(8) Green Landscaping, gjennom sine datterselskaper, har til virksomhet 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, næringsliv 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 ligger i Stockholm i Sverige. Totalt arbeider omkring 1 

600 ansatte ved hovedkontoret og i konsernets datterselskaper. 

(12) Green Landscaping omsatte i 2021 for totalt ca. SEK 3,18 milliarder, hvorav omkring MSEK 

900,4 knytter seg til salg av tjenester i Norge. 
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(89) Årsberetning og årsregnskap for H & K Sandnes og Green Landscapings datterselskaper med 

virksomhet i Norge som ikke fullstendig er inntatt i Green Landscapings konsoliderte regnskap 

er tilgjengelig på brreg.no. 

10. Unntak fra offentlighet 

(90) Denne meldingen inneholder forretningshemmeligheter som skal unntas offentlighet. 

Forretningshemmelighetene er markert med grønn bakgrunn. En begrunnelse for 

forretningshemmelighetene som skal unntas offentlighet følger vedlagt.  

Vedlegg 2 Begrunnelse for merking av forretningshemmeligheter 

 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

Advokatfirmaet BAHR AS 

 

 

Tom Egeland 

Advokatfullmektig 

Ansvarlig advokat: Helge Stemshaug 

 


