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1 KONTAKTINFORMASJON 

1.1 Melder 

Navn:    Nimlas Group AB  

Organisasjonsnummer:   559291-7982 

Adresse:   Sunnorpsgatan 6, 582 73 Linköping, Östergötlands län, Sverige 

 

Kontaktperson(er) for melder: Advokatfirmaet Thommessen AS 

v/Eivind J Vesterkjær og Elen Botten  

Adresse:   Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo 

Postadresse   Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

Telefonnummer:   +47 909 66 843 / +47 916 84 103 

E-postadresse:   eve@thommessen.no / eic@thommessen.no  

1.2 Øvrig involvert foretak 

Navn:    Konstel Holding AS 

Organisasjonsnummer:   922 693 048 

Adresse:   c/o Credo Partners AS, Stortingsgata 22, 0161 OSLO 

 

Kontaktperson:   CMS Kluge v/Henrik Nordling   

Adresse:   Bryggegata 6, 0250 Oslo  

Postadresse   PO Box 1548 Vika 

Telefonnummer:   +47 966 25 414 

E-postadresse:   henrik.nordling@cms-kluge.com  

2 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

Denne meldingen inngis til Konkurransetilsynet i medhold av konkurranseloven § 18 jf. § 17, på vegne 

av Nimlas Group AB ("Nimlas Group") i forbindelse med Nimlas Groups planlagte erverv av Konstel 

Holding AS ("Konstel") (sammen omtalt som ("Partene"). I henhold til aksjekjøpsavtale datert 14. 

desember 2022, vil Nimlas Group erverve 100 % av aksjene i Konstel fra Credo Partners (39,5 %) og 

andre aksjeeiere (60,5 %) "Transaksjonen".1 Nimlas Group planlegger å gjennomføre Transaksjonen 

 
1 Før gjennomføring av Transaksjonen eies Konstel med 27,836 % av Credo Invest Nr 15 AS, 11,609 % av Credo I AS, 5,518 % av K E 

Petterson Holding AS, 4,593 % av Belsvik Holding AS, 2,883 % av Arro Holding AS, 2,756 % av Lysaker Eiendom AS 2,7 % av Amarillo 

AS, 2,597 % av Spar Holding AS, 2,194 % av Lissi AS, 2,067 % av HKS Holding AS, 1,932 % av El-Gruppen Invest AS, 1,822 % av 

Elektro Invest AS, 1,608 % av H. Berger Eiendom AS, 1, 378 % av A. Sørlie AS, 1,292 % av Karlsen & Nordseth AS, 1,14 % av Ek-

Holding AS, 1,109 % av Centrum Elektriske Holding AS, 1,017 % av Gry AS, 0,881 % av Guvernørens Holding AS, 0,876 % av MWH 

Johnsrud AS, 0,828 % av Vindheim Holding AS, 0,828 % av Krøderen Holding AS, 0,761 % av Oslo Næringsutvikling AS, 0,755 % av 

Jelstad AS, 0, 73 % av Elektro Midt-Telemark AS, 0,703 % av Buvik Invest AS, 0,689 % av S. Narvestad AS, 0,671 % av Valsø Holding 

AS, 0,64 % av Mifi Invest AS, 9,629 % av BB Invest AS, 0,629 % av Toh Invest AS, 0,621 % av Hølen AS, 0,569 % av R A Holding AS, 

0,491 % Olem AS, 0,472 % av Erik Nordmark, 0,459 % av JG INvest Ringerike AS, 0,459 % av Tumazi AS, 0,459 % av Tron Magnus 

Trondsen, 0,396 % av JER Invest AS, 0,378 % av Dyrud Eigedom AS, 0,364 % av Maksumic Invest AS, 0,276 % av TMH AS, 0,276 % av 
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Selskapene i Konstel-konsernet opererer på markedet for elektrisk installasjonsarbeid og leverer 

prosjekter på både fastpris og timer, samt materiell til bedriftskunder, offentlige aktører og 

privatpersoner. Under følger organisasjonskartet til Konstel-konsernet per november 2022:  

 

 

I det følgende gis en kort beskrivelse av datterselskapene i Konstel-konsernet.  

• Aksjeselskapet Elektro Gruppen (org.nr. 989 373 560) ble etablert i 2006 og har i dag 

virksomhet i Oslo og Akershus. Selskapet driver elektroinstallasjon 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. 

• Arro Elektro AS (org.nr. 979 538 480) utfører oppdrag av ulik karakter, herunder alt fra 

prosjektering og utførelse av elektroinstallasjoner i betydelige bygg, til småoppdrag. 

• Belsvik Elektro AS (org.nr. 912 475 034) 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 Ekorn, samt F-gass godkjenning og sertifisert termografør. I tillegg har 

selskapet godkjenninger for utførelse av alle typer e-kontroller.  

• Brødrene Helgesen Eftf. AS (org.nr. 935 900 557) holder til på Hønefoss og er med 

etablering i 1917 et av landets eldste elektrofirmaer. Selskapet tilbyr alt av elektriske sterk- 

og svakstrøminstallasjoner til både private og offentlige kunder.  
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• Buvik Elektro AS (org.nr. 944 978 682) 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. 

• Centrum Elektriske AS (org.nr. 912 609 413) er et elektroinstallasjonsselskap med 

virksomhet i Oslo og omegn. Selskapet er en totalleverandør av alle typer installasjoner for 

næringsliv, offentlig sektor og private kunder. 

• Elektroide AS (org.nr. 980 145 433) 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. 

• Elektropluss Telemark AS (org.nr. 915 453 457) ble etablert i 1999 og holder til i Bø med et 

eget avdelingskontor i Seljord. Selskapet er totalleverandør av elektro-, varmepumpe- og 

svakstrøminstallasjoner og opererer i hele Telemark. 

• El-Konsult AS (org.nr. 899 551 702) ble etablert i 2003. og er i dag en komplett tilbyder av 

elektroinstallasjoner i øyregionen Hitra – Frøya og omegn. 

• Elscoop System AS (org.nr. 919 228 245) 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. 

• Fagelektro AS (org.nr. 982 735 106) 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. 

• Gecom AS (org.nr. 937 227 558) 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. 

• HAFA Elektro AS (org.nr. 958 061 838) er et elektrofirma med privatpersoner og 

næringsdrivende som sine primærkunder. Selskapet driver virksomhet primært i Vestfolds-

området. 
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• Hauge Elektro AS (org.nr. 943 914 559) er et elektrikerfirma etablert i Oslo i 1987. Selskapet 

utfører alt innen elektro og rehabilitering av næringsbygg, boliger, hytter og nyanlegg. 

• K. Eidem Elektro AS (org.nr. 980 373 258) er et elektrofirma som ble etablert i 1974. 

Selskapet har virksomhet i Trøndelags-området. 

• Kampen Installasjon AS (org.nr. 981 393 082) ble etablert i 1999 og er lokalisert i Oslo. 

Selskapet er et elektroinstallasjonsselskap og fokuserer i all hovedsak på service-oppdrag. 

• M Carlsen & Sønn AS (org.nr. 998 540 860) 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 (994231146). 

• Panorama Regnskap og Rådgivning AS (org.nr. 919 144 610) 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. 

• Per Johansen AS (org.nr. 934 193 466) er et elektroinstallasjonsfirma med virksomhet i 

Larvik- og Sandefjord-området. 

• PET Installasjon AS (org.nr. 932 130 394) er et av Tønsbergs eldste 

elektroinstallasjonsfirmaer. Selskapet utfører alt innenfor elektro, alarm og tele/data. 

• Provstrømspesialisten AS (org.nr. 999 196 845) 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. 

• Solkraft AS (org.nr. 922 842 930) er et selskap uten virksomhet.   

• Wethal Elektroentreprenør AS (org.nr. 984 802 730) ble etablert i 1988. Selskapet er 

lokalisert i Oslo og fokuserer på leietakertilpasninger og oppdrag for forsikringsselskaper. 

• Krøderen Elektro AS (org.nr. 941 163 343) ble etablert i 1986. Selskapet består i dag av 150 

medarbeidere fordelt på seks lokasjoner: Krøderen, Modum, Sigdal, Kongsberg, Ringerike og 

Hallingdal. Krøderen Elektro tilbyr et bredt spekter av elektroinstallasjonstjenester til 

nærings- og privatkunder. Krøderen Elektro AS har to heleide datterselskap: Jevnaker 

Elektro AS (org.nr. 992 313 706) og Norcom Norefjell AS (org.nr. 987 605 081).  

• Nopek Elektro AS (org.nr. 968 958 356) ble etablert i 1994 og leverer elektrikertjenester 

over hele Østlandet med base i Lierstranda.  
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Melder er av den oppfatning at det bør tas utgangspunkt i et nasjonalt marked i foreliggende sak. 

Anbudskontrakter (som utgjør store deler av markedet) utlyses nasjonalt. Videre inngås kontrakter på 

tvers av ulike landsdeler/regioner og det er ikke vesentlig avvik hva gjelder pris. I tillegg er de større 

elektroinstallatørene tilstede i hele Norge gjennom et nettverk av filialer. Tilsvarende ble også lagt til 

grunn av Konkurransetilsynet i vedtak V2003-47 (se side 3-4).  

For de mindre oppdragene kan det ikke utelukkes at konkurransen også har en regional dimensjon. 

Som fremhevet av Konkurransetilsynet i vedtak V2003-47 (side 3-4) vil imidlertid konkurransen på 

landsbasis gi et dekkende bilde også av den lokale konkurransen: "Flere av de største kjedene, som 

Elfag, El Proffen og Bravida, tar oppdrag for profesjonelle kunder over hele landet. Disse kjedene 

konkurrerer også om mindre kunder (både profesjonelle og ikke-profesjonelle) lokalt. Her vil det også være 

uavhengige elmontører og utsalg. Konkurransen mellom kjedene vil medføre at konkurransen ikke er 

betydelig svakere lokalt enn på landsbasis." (vår understrekning)  

For denne meldingens formål tar melder derfor utgangspunkt i en nasjonal avgrensning av 

markedet. Det er imidlertid ikke nødvendig å ta endelig stilling til det geografiske markedet, ettersom 

Transaksjonen uansett ikke vil medføre negative virkninger på det snevrest tenkbare markedet.  

6.3 Konstels markedsandeler  

Ingen av KLAR Partners' porteføljeselskaper driver virksomhet på markedet for elektroinstallasjon i 

Norge. Det er dermed ingen horisontale overlapp mellom partene. For ordens skyld oppgis 

markedsandeler likevel, da det foreligger en vertikal relasjon mellom Partene, se punkt 7.  

Elektroinstallasjonsmarkedet inkl. el-automasjon i Norge er ifølge NELFO anslått til en verdi av ca 75,5 

mrd NOK i 2021. Omtrent halvparten av elektroarbeider foregår i bygg, og den andre halvparten i 

tilknytning til ulike infrastruktur og anleggsprosjekter, og produksjon i verftsindustrien.  

Vedlegg 1: NELFO Markedsrapport 1/2022  
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Vedlegg 6:  Begrunnelse for anmodning om unntak fra offentlighet 

10 AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 

Vi ber om å bli kontaktet dersom det skulle være spørsmål til meldingen. Dersom 

Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter i saken, ber vi 

om å bli underrettet. 

*** 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

 

Elen Ingrid Cornelia Botten 

Advokatfullmektig 

 

 

 

 


