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Oleter Group AB og Frøiland Bygg Skade AS i nytt partnerskap
”Vi rädder värden” og ”Vi redder dagen!”
Oleter Group og Frøiland Bygg Skade AS inngår et nytt strategisk partnerskap og danner dermed
et svensk-norsk konsern innen skadeservice. Med felles verdigrunnlag, kultur og fokus på å
utvikle bærekraftige løsninger, fører oppkjøpet sammen to av Nordens ledende virksomheter
innen skadeservice.
Med sammenslåingen av selskapene muliggjøres ytterligere investeringer med sikte på å fremme
digitalisering, høyere leveransekvalitet og dermed økt kundeverdi.
”Det er veldig spennende at vi nå tar steget inn i et partnerskap med Frøiland Bygg Skade og over
Sveriges grenser. Vi kommer til å oppnå viktige synergieffekter gjennom våre strategiske fokusområder
bærekraft og digitalisering, hvilket vi deler med våre norske kolleger. Vi ligger begge langt fremme i
bransjen innen disse områdene og kan nå sammen få enda mer kraft bak vårt utviklingsarbeid. Vi ser at
det samarbeidet vi nå begynner på kommer til å bli en drivkraft for å ta våre løsninger og bransjen
videre i riktig retning”, sier Ola Spetz, VD og Koncernchef Oleter Group AB.
”Vår utvikling i Norge de siste fem årene har vært en utrolig reise og fantastisk å være en del av. At vi nå
tar steget inn i et partnerskap med Oleter Group åpner nye store muligheter for å fortsette den veksten
vi har hatt. Selskapene kompletterer hverandre på en uovertruffen måte. Jeg vil understreke og
fremheve kulturen som avgjørende: lagspillet, det lokale eierskapet til kunden og kvaliteten i det som
leveres satt i system. Stolte medarbeiderne som leverer hver dag er vår største verdi. Uten tvil vil vår
felles kapasitet og kompetanse kunne tilføre kundene våre merverdi i de krevende situasjonene som
klima og miljø gir oss fremover” sier Pål Nygaard, Administrerende direktør i Frøiland Bygg Skade AS.
Transaksjonen forventes sluttført mai 2021. Frøiland Bygg Skade ble skilt ut fra Frøiland Bygg i 2015 og
majoriteten har vært eid av Stavangeradvokaten Per Arne Hodne Larsen (71) og hans sønn Rolf Hodne
(41). Rolf Hodne fortsetter som investor og styremedlem i Oleter group sammen med management i
Frøiland Bygg Skade as.
Med Oleter Groups oppkjøp dannes nå en sterk og fremtidsorientert aktør på det svenske og norske
markedet. Selskapene fortsetter sin drift med nåværende organisering og samme navn, med sine
motto; ”Vi räddar värden” og ”Vi redder dagen”!
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Om Frøiland Bygg Skade
Frøiland Bygg Skade AS er et mesterhåndverksselskap som har spesialisert seg på sanerings og
gjenoppbyggingstjenester til forsikringsselskapenes kunder i Norge. Med en tydelig kvalitetsprofil og
sterk lokal forankring har selskapet gått fra å være en regional aktør i 2015 til nasjonal dekning med
tilstedeværelse i hele landet i dag. Selskapet er den 3dje største aktøren i sitt felt i Norge med over 550
medarbeidere, selskapet omsatte i 2020 for 680 MNOK.
Om Oleter Group
Oleterkonsernet, med Oleter Group AB som morselskap, tilbyr helhetlige løsninger innen skade-,
industri- og eiendomsservice i Sverige. I Oleter kombineres gründerskapet og sterk lokal forankring
med storskaladrift og effektivitet. År 2020 omsatte Oleter Group 1,2 milliarder SEK og hadde 1000
ansatte. I konsernet inngår Ocab som er landsdekkende innen sanering- og avfuktning, NHS som tilbyr
høytrykkspyling, vakumsuging og rørinspeksjon, MCM Relining og S-pipe som utfører totalrenovering av
avløpssystemer gjennom rørfornying, samt Planea som leverer konsulenttjenester innen planlegging og
utvikling av eiendom.

