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FORENKLET MELDING OM FORETAKSSAMMENSLUTNING  

 

Backe Entreprenør AS sitt erverv av kontroll i Kruse Smith Entreprenør AS 

Oslo, 20. desember 2022 
Ansvarlig advokat: Håkon Cosma Størdal  
  
Melder: 
 

Backe Entreprenør AS 
Org.nr: 995422964 
Fornebuveien 11, 1366 Lysaker 
Torerem.hofseth@backe.no  
+47 23 39 23 23 
 

Meldernes representant: 
 

Advokatfirmaet Wiersholm AS   
advokat Karen Cecilie Gildberg  
Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo, Norge 
kagi@wiersholm.no  
+47 210 210 00 
 

Målselskap:  
 
 
 
 
 
 
 

Kruse Smith Entreprenør AS 
Org.nr: 916050445 
Kjøita 40, 4630 Kristiansand 
nilschristian.ravnaas@kruse-smith.no  
+47 950 34 028 

Målselskapets representant: Wikborg Rein Advokatfirma AS 
advokat Ole Henrik Wille 
Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo 
owi@wr.no 
+47 22 82 75 12 
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4. BESKRIVELSE AV PARTENE 

4.1 Backe Entreprenør AS 

4.1.1 Organisatorisk og juridisk struktur 

(8) Backe Entreprenør eies 90 % av AS Backe (Redep Entreprenør AS eier de resterende 9,9 % i 

Backe Entreprenør). AS Backe eies igjen 92 % av Backe Holding AS, som er øverste 

kontrollerende eier i Backe- konsernet ("Backe"). Redep AS eier de resterende 8 % i AS Backe.  

(9) AS Backe eier i tillegg 100 % av aksjene i Backe Prosjekt AS og Backe Eiendom Invest AS, 92.5 

% av aksjene i BAS Maskinutleie AS2, og 14.1% av aksjene i Redep Entreprenør AS. 

 

Vedlegg 1: Oversikt over juridisk struktur i Backe3 

(10) Backe har som forretningsidé å tilby tjenester innenfor alle segmenter av byggenæringen, 

herunder entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling eiendomsforvaltning og maskinutleie. 

Konsernet sin virksomhet er primært konsentrert rundt Øst og Vest-Norge. Backe har egne 

entreprenørselskaper i de største byene på Østlandet, samt Stavanger, Bergen og Trondheim. 

Konsernets hovedkontor er på Lysaker i Bærum. Backe har totalt 872 ansatte.  

(11) De ulike forretningsområdene til Backe-gruppen er nærmere beskrevet nedenfor.  

4.2 Virksomhetsområder 

4.2.1 Entreprenør 

(12) Backes entreprenørvirksomhet er samlet i Backe Entreprenør, som omfatter 9 aktive 

entreprenørselskaper, et selskap med utvikling av idrettsbygg og et murmesterfirma. Nærhet til 

kunden, kunnskap og kvalitet utgjør fundamentet i entreprenørvirksomheten. Datterselskapene i 

entreprenørvirksomheten er selvstendige enheter som opererer under eget navn og med en 

ledelse som er forankret i det lokale nærings- og samfunnsliv. Tilhørigheten til Backe-konsernet 

gir finansiell styrke og tilgang til kompetanse og ressurser innen områder som miljø- og 

klimakompetanse, helse og sikkerhet.  

4.2.2 Prosjektutvikling 

(13) Backe Prosjekt driver aktivt som byggherre innen utvikling av boliger og næringsbygg og 

offentlige bygg. Backe Prosjekt driver utvikling alene eller i samarbeid med andre partnere, 

grunneiere og investorer. Backe Prosjekt har solid erfaring innen både prosjektutvikling og 

ledelse.  

4.2.3 Eiendomsforvaltning 

(14) Backe Eiendom Invest sørger for at de eiendommene som Backe til enhver tid eier, forvaltes på 

best mulig måte. Selskapets eiendomsportefølje består av næringslokaler og offentlige bygg som 

eies og forvaltes gjennom offentlig-privat samarbeid, OPS. Gjennom OPS finansierer Backe 

Eiendom Invest byggene og leier dem ut til det offentlige. 

                                                      

2 I 2021 ervervet AS Backe de resterende 50% av aksjene i BAS Maskinutleie AS fra Kruse Smith Entreprenør AS, som ble 

meldt til Konkurransetilsynet 15. april 2021. 

3 Det vedlagte strukturkartet omfatter kun en oversikt over datterselskapene til Backe Entreprenør AS. En oversikt over øvrige 

datterselskaper i Backe fremgår av note 17 i Backes årsrapport tilgjengelig her https://backe.no/ 
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4.2.4 Maskinutleie 

(15) BAS Maskinutleie AS ("BAS Maskinutleie") leier ut maskiner og utstyr til prosjekter innen bygg 

og anlegg. Selskapet har et bredt utvalg av maskiner og utstyr fra kjente leverandører. BAS 

Maskinutleie vedlikeholder og reparerer eget utstyr. BAS Maskinutleie har i dag 85 ansatte fordelt 

på åtte avdelinger, herunder på Hof, Grålum, Lindeberg, Gjøvik, Elverum, Trondheim, 

Kristiansand og på Klepp. BAS Maskinutleie tilbyr også ett bredt spekter av kurs knyttet til trygg 

bruk av bygg maskiner, personløftere, byggvarme og fallsikringsutstyr. 

(16) For mer informasjon om Backe, se: https://backe.no/  

4.3 Kruse Smith Entreprenør AS 

4.3.1 Organisatorisk og juridisk struktur 

(17) Kruse Smith Entreprenør har tre tilknyttede selskaper: Buggeland AS (33%); Solen Eiendom AS 

(25%); og Amon AS (18.21%); og to heleide datterselskapene Kruse Smith Hasseløy AS (100%) 

og Elvebredden Syd AS (100%).  

4.3.2 Virksomhetsområder  

(18) Kruse Smith Entreprenør tilbyr byggetjenester av bolig, næringsbygg og offentlige bygninger.  

(19)  Kruse Smith Entreprenør er norsk prosjektutvikler og entreprenør, spesialisert i komplekse og 

krevende byggeprosjektene. Selskapet har lang erfaring med å bygge for offentlige og private 

oppdragsgivere f.eks. skoler, kulturhus, sykehus, næringsbygg og leilighetsbygg. 

(20) Kruse Smith Entreprenør driver egenproduksjon innen tømmer og betong, og har også egne 

fagarbeidere innen disse fagområdene.   

(21) For mer informasjon om Kruse Smith Entreprenør, se: https://www.kruse-smith.no/om-kruse-

smith/  

5. PARTENES OMSETNING OG DRIFTSRESULTAT SISTE REGNSKAPSÅR 

(22) Partenes omsetning og driftsresultat for 2021 er inntatt i tabellen under. 

Tabell 1:  Partenes omsetning og driftsresultat i Norge i 2021  

Selskap  Omsetning (MNOK) Driftsresultat (MNOK) 

Backe   4255  321 

Kruse Smith Entreprenør 3335 9 

Total 7590 330 

 

6. HORISONTALT OVERLAPPENDE MARKEDER  

(23) Backe er aktiv innen utvikling, bygging og forvaltning av bolig- og næringseiendommer samt 

forvaltning og utleie av offentlige bygg gjennom offentlig-private partnerskap. Kruse Smith 

Entreprenør driver innen bygging av boliger, næringsbygg og offentlige bygninger. Det foreligger 

dermed et horisontalt overlapp mellom Partene i markedet for byggvirksomhet. 
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(45) Årsberetning og årsregnskap for AS Backe er tilgjengelig her.10 

(46) Årsberetning og årsregnskap for Kruse Smith Entreprenør er tilgjengelig her.11 

10. EFFEKTIVITETSGEVINSTER SOM FØLGE AV TRANSAKSJONEN 

(47) For det tilfellet at det skulle bli nødvendig, vil Partene komme tilbake til spørsmålet om mulige 

effektivitetsgevinster.  

11.  KONFIDENSIALITET 

(48) Denne melding inneholder forretningshemmeligheter som det er av konkurransemessig 

betydning å hemmeligholde. Opplysningene merket med dobbel understrekning samt vedlegg 

merket "konfidensielt" må behandles med streng konfidensialitet og unntas offentlighet i sin 

helhet, jf. forvaltningslovens § 13 første ledd nr.2.  

(49) En nærmere begrunnelse for hvorfor de aktuelle opplysningene må unntas offentligheten er 

vedlagt meldingen. 

Vedlegg 4:  Begrunnelse for hemmelighold   

(50) Vi ber om at konkurransetilsynet tar kontakt med oss dersom tredjeparter ber om innsyn i 

meldingen, og at vi kontaktes før innsyn eventuelt gis. 

 

                                                      

10 https://backe.no/ 

11 http://arsrapport.kruse-smith.no/2021/ 


