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Koondumisele nr 2/2018 Anti Mölter / Lammutusgrupp OÜ loa
andmine
Koondumine
17.01.2018 esitas füüsiline isik Anti Mölter Konkurentsiametile koondumise teate,
mille kohaselt sõlmisid füüsilised isikud Anti Mölter, Kaidar Erik ja Raul Talts
08.01.2018 osa müügilepingu. Lepingust tulenevalt omandab Anti Mölter 65%-i ja
Kaidar Erik 35%-i Lammutusgrupp OÜ osadest.
Tehingu tulemusena kuulub Lammutusgrupp OÜ koondumise teate esitanud füüsilise
isiku Anti Mölteri valitseva mõju alla konkurentsiseaduse (edaspidi KonkS) § 2 lg 4
tähenduses ning antud juhul on tegemist koondumisega KonkS § 19 lg 1 p 2
sätestatud viisil.
Konkurentsiamet avaldas 18.01.2018 ülalnimetatud koondumise teate saamise kohta
teate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Asjast huvitatud isikud nimetatud
koondumise kohta arvamusi ja vastuväiteid ei esitanud.
Koondumise osalised
KonkS § 20 punkti 2 kohaselt on koondumise osaliseks füüsiline isik või ettevõtja,
kes omandab valitseva mõju ühe ettevõtja või tema osa või mitme ettevõtja või nende
osade üle.
KonkS § 20 punkti 4 kohaselt on koondumise osaliseks ettevõtja, kelle üle või kelle
osa üle valitsev mõju omandatakse.
Seega on käesoleva koondumise osalisteks Anti Mölter ja Lammutusgrupp OÜ.
Anti Mölter (isikukood 37406212769) omab valitsevat mõju järgmiste äriühingute
üle:
- Stone Capital OÜ, mis on valdusfirma ning millel on tütarettevõtja Aspen
Grupp OÜ, mille põhitegevusalaks on ehitiste lammutamine. Aspen Grupp OÜ
tegeleb ka lammutusprojektide koostamise, masinate väljarentimise ning
kaeve- ja pinnasetööde teostamisega.
- Kaevutehased OÜ, mis tegeleb plastkaevude ja erikonstruktsioonide
valmistamise ja pumplate ehitusega.
- BALTIC HOUSE FACTORY OÜ, mis tegeleb kokkupandavate puitehitiste
projekteerimise, tootmise ja müügiga.

2
-

KESKKOND & PARTNERID OÜ, mis tegeleb reovee kompaktpuhastite
maaletoomise ja müügi ning torustike ja reoveepuhastite projekteerimisega.
LAINEVEE OÜ, mis 2016. aastal äritegevust ei omanud.
WESICO PROJECT OÜ, mis tegeleb vee- ja kanalisatsioonitorustike ning
teede ja platside ehitusega.
Wesico Ehitus OÜ, mis tegeleb projekteerimise ja ehitusega.
OÜ MOLTER Agro, mis tegeleb teravilja- ja kaunviljakasvatusega.
Wesico Infra OÜ, mis tegeleb vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitusega.

Lammutusgrupp OÜ (registrikood 12883269) on Eestis registreeritud äriühing, mille
üle omab koondumise eelselt valitsevat mõju füüsiline isik Raul Talts.
Lammutusgrupp OÜ tütarettevõtja OÜ Purustaja tegeleb lammutustööde
teostamisega.
Õiguslik hinnang
Koondumise kontrolli kohaldamine
KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollitakse koondumist, kui koondumise osaliste
eelnenud majandusaasta käibed Eestis kokku ületavad 6 000 000 eurot ja vähemalt
kahe koondumise osalise käibed Eestis ületavad kummalgi 2 000 000 eurot.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 68 “Koondumise
osaliste käibe arvutamise juhend” § 2 lg 1 kohaselt võib juhtudel, kui koondumine
toimub majandusaasta esimestel kuudel, võtta käibe arvutamisel aluseks eelmisele
majandusaastale eelnenud majandusaasta auditeeritud aruanded.
Koondumise osaliste 2016 käive Eestis oli kokku üle 6 000 000 euro ja vähemalt kahe
koondumise osalise Eesti käive eraldi ületas nimetatud perioodil 2 000 000 eurot,
mistõttu kuulub nimetatud koondumine KonkS § 21 lg 1 kohaselt kontrollimisele.
Kaubaturud
KonkS § 3 lg 1 kohaselt on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste,
realiseerimis- ja kasutustingimuste ning tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja
seisukohalt omavahel vahetatavate või asendatavate (edaspidi asendatavate) kaupade
käibimise ala, mis hõlmab muu hulgas kogu Eesti territooriumi või selle osa.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 “Koondumise
teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 1 kohaselt on horisontaalselt mõjutatud
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb vähemalt kaks koondumise osalist või
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat ja koondumine tekitab vähemalt 15protsendilise ühise turuosa.
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.07.2006 määruse nr 69 “Koondumise
teate esitamise juhend” § 8 lg 3 punkti 2 kohaselt on vertikaalselt mõjutatud
kaubaturuks selline kaubaturg, kus tegutseb üks või mitu koondumise osalist või
nendega samasse kontserni kuuluvat ettevõtjat, ja mis eelneb või järgneb kaubaturule,
kus tegutseb mõni teine koondumise osaline või temaga samasse kontserni kuuluv
ettevõtja, ning kus mõne osalise individuaalne turuosa või osaliste ühine turuosa on
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vähemalt 25 protsenti, olenemata sellest, kas nad on tegelikult müüja ja ostja suhetes
või mitte.
Koondumise osaliste tegevuste vahel tekib horisontaalne kattuvus ehitamise,
täpsemalt ehitiste lammutamise osas1. Koondumise teate kohaselt oli Statistikaameti
andmetel tegevusalal „Lammutamine ja ehitusplatside ettevalmistus“ tegutsevate
ettevõtjate müügitulu Eestis 2015. aastal kokku 106 685 900 eurot. Koondumise teate
esitaja hinnangul oli ettevõtjate kogumüügitulu nimetatud valdkonnas 2016. aastal
samas suurusjärgus mis 2015. aastal2. Koondumise teate kohaselt oli OÜ Purustaja
müügitulu Eestis 2016. aastal lammutamise ja ehitusplatside ettevalmistamise
valdkonnas […] eurot ning turuosa [0-5]%, Aspen Grupp OÜ müügitulu oli […] eurot
ning turuosa [0-5]%. Koondumise osaliste turuosad kokku lammutamise ja
ehitusplatside ettevalmistuse valdkonnas Eestis 2016. aastal moodustasid u [5-10]%
ning tegemist ei ole horisontaalselt mõjutatud kaubaturuga.
Kuivõrd käesoleva koondumise puhul ei teki horisontaalselt ega vertikaalselt
mõjutatud kaubaturge ning koondumine ei mõjuta oluliselt konkurentsiolukorda
ühelgi kaubaturul, ei ole kaubaturgude täpne piiritlemine antud koondumise puhul
vajalik.
Hinnang koondumisele
KonkS § 22 lg 3 kohaselt keelab Konkurentsiamet koondumise, kui see oluliselt
kahjustab konkurentsi kaubaturul, eelkõige turgu valitseva seisundi tekkimise või
tugevnemise kaudu.
KonkS § 13 lg 1 järgi omab turgu valitsevat seisundit ettevõtja või mitu samal
kaubaturul tegutsevat ettevõtjat, kelle positsioon võimaldab tal/neil sellel kaubaturul
tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.
Turgu valitseva seisundi olemasolu eeldatakse, kui ettevõtjale või mitmele samal
kaubaturul tegutsevale ettevõtjale kuulub kaubaturul vähemalt 40 protsenti käibest.
Koondumise osaliste tegevuste vahel Eestis tekib horisontaalne kattuvus ehitiste
lammutamise osas. Lammutamise ja ehitusplatside ettevalmistuse valdkonnas
tegutseb lisaks koondumise osalistele mitmeid ettevõtjaid. Koondumise osaliste
konkurentideks on muuhulgas Aktsiaselts TEMIIR, Aktsiaselts BYGG & MASKIN,
Aktsiaselts KIVILUKS, OÜ Lustrum Teenused.
Eeltoodut arvestades on Konkurentsiamet seisukohal, et käesoleva koondumise
tulemusena ei muutu kaubaturgude struktuur sellisel viisil, mis kahjustaks oluliselt
konkurentsi. Samuti ei tekita ega tugevda käesolev koondumine turgu valitsevat
seisundit KonkS § 13 lg 1 tähenduses. Seega ei esine käesoleva koondumise puhul
KonkS § 22 lg 3 nimetatud asjaolusid, mis tingiksid koondumise keelamise.
Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KonkS § 27 lg 1 p 1
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Ehitusseadustiku § 4 lg 4 kohaselt on ehitise lammutamine ehitamine, mille käigus ehitis
eemaldatakse või likvideeritakse osaliselt või täielikult.
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Antud juhul võib Konkurentsiameti hinnangul aktsepteerida 2015. aasta andmete kasutamist, kuivõrd
2016. aasta andmed ei olnud kättesaadavad. Ehitustegevuse maht on 2016. aastal kasvanud, mistõttu
võib eeldada, et ka lammutamise ja ehitusplatside ettevalmistamise kogumaht ei ole vähenenud.

4

Otsustan:
anda luba Anti Mölter´i ja Lammutusgrupp OÜ koondumisele.
Otsuse peale võib esitada vaide Konkurentsiameti peadirektorile haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras või kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates käesoleva otsuse
teatavakstegemisest.
KonkS § 27 lg 61 kohaselt peavad koondumise osalised koondumise jõustama kuue
kuu jooksul koondumiseks loa andmise otsuse kehtima hakkamisest arvates.
Konkurentsiamet võib koondumise osalise põhjendatud taotluse alusel seda tähtaega
ühe korra pikendada kuni ühe aastani.
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