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(17) Utstyret leveres av Rainpower direkte til utbyggerne/eierne av vannkraftverk, eller ved at 

Rainpower er underleverandør til aktører som tilbyr totalkontrakter til vannkraftverkene, 

dvs. gjennom leveranse av komplett utstyrspakke og installasjon. I Norge anskaffer 

operatørene av vannkraftverk enkeltkomponenter og installasjonstjenestene separat fra 

leverandørene i bransjen, inkludert Rainpower. I utlandet leveres totalkontrakter av sivile 

EPC-kontraktører. 

(18) Vannturbiner må tilpasses det enkelte kraftverk, og er således ikke et standardprodukt. 

Rainpower tilbyr tilpassede vannkraftturbiner ved å tilby utvikling og engineeringtjenester 

som en del av en leveranse av en vannkraftturbin. Utvikling og engineeringtjenester tilbys 

imidlertid ikke som en separat tjeneste. Rainpower leverer heller ikke engineeringtjenester 

knyttet til forstudier eller konseptdesign (FEED-tjenester) for vannkraftanlegg. Denne type 

studier og design utføres i hovedsak av rådgivende ingeniørfirmaer slik som Sweco, 

Norcounsult og Muliticonsult.  

(19) En full oversikt over Rainpower Holding AS og dets datterselskaper fremkommer i figur 

under. 
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(20) Rainpower har hovedkontor i Lillestrøm hvor 55 ansatte har sin faste arbeidsplass. Selskapet 

utfører også funksjoner tilknyttet administrasjon, salg og support fra sitt hovedkontor. 

(21) Rainpower har videre et senter for utvikling og design i Trondheim, hvor syv ansatte har sin 

faste arbeidsplass, et senter for utvikling av kontrollsystemer (Hymatek) i Oslo, hvor 36 

ansatte har sin faste arbeidsplass, et senter for administrasjon, salg og support i 

Kristinehamn i Sverige, hvor 10 ansatte har sin faste arbeidsplass, et senter for anskaffelser 

og leverandørrelasjoner i Hangzhoui Kina, hvor 23 ansatte har sin faste arbeidsplass, og et 

verksted for vedlikeholds- og verkstedtjenester i Sørumsand hvor 70 ansatte har sin faste 

arbeidsplass. 

7. Markedet for forsyning av utstyr til vannkraftverk 

(22) Rainpower leverer som beskrevet i meldingens avsnitt 6 turbiner, kontrollsystemer, og 

relatert utstyr til vannkraftverk, samt vedlikehold og oppgradering av slikt utstyr.  

(23) EU-kommisjonen har i tidligere saker definert et marked for forsyning av utstyr til 

vannkraftverk.7 Markedet omfatter både mekaniske og elektriske komponenter til 

vannkraftverk, slik som turbiner og generatorer, og annet relatert utstyr, og omfatter både 

leveransen av nytt utstyr, samt erstatning, modernisering og oppussing/vedlikehold av slikt 

utstyr.8 

(24) Melderen er av den oppfatning at alle av Rainpowers tjenester og produkter er en del av 

markedet for forsyning av utstyr til vannkraftverk. 

(25) Melderen er videre av den oppfatning at markedets geografiske utstrekning er minst EØS.9 

Rainpower tilbyr selv sine produkter og tjenester til en rekke europeiske land. Rainpowers 

viktigste konkurrenter opererer i hele EØS. 

(26) Etter melderens oppfatning er det i denne saken uansett ikke nødvendig å ta stilling til den 

endelige markedsavgrensningen, da det uavhengig av den konkrete markedsavgrensningen 

ikke vil være overlapp mellom partenes virksomhet. 

8. Transaksjonen gir ikke opphav til verken horisontale eller vertikalt 
forbundne markeder 

(27) Ingen av Aker-konsernets porteføljeselskaper er aktive i noen av markedene beskrevet over. 

Det foreligger således ingen horisontal overlapp mellom Partene.  

                                                 

7 Se Kommisjonens sak M.3653 – Siemens/VA Tech, i avsnitt 20. 
8 Sak M.3653 – Siemens/VA Tech, avsnitt 13 til 20. 
9 Det vises i denne forbindelse til Sak M.3653, der Kommisjonen i avsnitt 32 konkluderte med at markedet hadde en EØS-vid 

utstrekning. Melderen antar at markedet siden tidspunktet for Kommisjonens vedtak i 2005 har vært gjenstand for ytterligere 

internasjonalisering.  
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(28) Det bemerkes for ordens skyld at Aker Solutions ASA tilbyr enkelte ventiler til kunder i olje- 

og gassindustrien. Slike ventiler skiller seg fra ventilene som anvendes i vannkraftverk, som 

er spesialisert og designet for å regulere tilførselen av vann til anleggets turbiner. 

(29) Aker Solutions ASA har ikke tidligere forsynt ventiler, eller andre produkter, til 

vannkraftverk, og tilbyr heller ikke ventiler som kan anvendes til dette formålet. Aker 

Solutions ASA har heller ikke tidligere forsynt produkter eller tjenester relatert til oppføring 

av vannkraftverk.10 

(30) Det bemerkes videre at Aker Solutions ASA tilbyr engineeringtjenester ved levering av utstyr 

til olje- og gassindustrien samt forstudier (FEED-studier) og konseptdesign for olje- og 

gassinstallasjoner. Rainpower leverer som nevnt enkelte engineeringtjenester knyttet til 

design og tilpasning av vannkraftturbiner. Disse engineeringtjenestene er nært knyttet til 

designet av turbinene og annet elektrisk og mekanisk utstyr til det enkelte vannkraftanlegg 

og tilbys ikke som separate tjenester. 

(31) Aker Solutions ASA leverer ikke, og har heller ikke kompetanse til å levere, 

engineeringtjenester for utstyr til vannkraftanlegg. 

(32) Det gjøres for ordens skyld også oppmerksom på at Aker Solutions ASA leverer 

kontrollsystemer til subsea olje- og gassinstallasjoner til kunder innen olje- og 

gassindustrien. Produktporteføljen av kontrollsystemer som tilbys av Aker Solutions ASA er 

ikke tilpasset vannkraftverk, og kan heller ikke anvendes i vannkraftverk. Aker Solutions ASA 

har ikke tidligere levert kontrollsystemer til vannkraftverk, og er heller ikke en potensiell 

leverandør av   kontrollsystemer til vannkraftverk. 

(33) Sist gjøres det oppmerksom på at Aker Solutions ASA utfører vedlikehold, reparasjoner og 

oppgraderinger på utstyr for kunder innen olje- og gassindustrien (MMO-tjenester).11 Aker 

Solutions ASA har ikke tidligere utført slike tjenester relatert til vedlikehold, reparasjoner 

eller oppgraderinger av vannkraftverk.  

(34) Vedlikehold, reparasjoner og oppgraderinger av utstyr som benyttes i vannkraftindustrien 

krever særlig kompetanse og ressurser. Utførelsen av vedlikehold, reparasjoner og 

oppgraderinger av utstyr slik som turbiner forutsetter modellering og testing av utstyrets 

effektivitet og egenskaper. Slik dokumentasjon og testing forutsetter tilpassede fasiliteter. 

Rainpower benytter blant annet et spesialtilpasset laboratorium for dette formålet.  

(35) Aker Solutions ASA har ikke slike særtilpassede ressurser og utstyr, og er derfor heller ikke 

en potensiell leverandør av vedlikehold, reparasjon eller oppgraderinger av utstyr som 

benyttes i vannkraftanlegg. 

                                                 

10 Rainpower var tidligere en del av Aker-gruppen. I tidspunktet før utskillelsen av virksomheten forsynte naturligvis Aker-

solutions ved Rainpower produkter slik som turbiner til vannkraftverk. 
11 Om Markedet for MMO-tjenester, se sak M.2117 Aker/Kvaerner, premiss 52 følgende og sak M.7316 Det norske 

Oljeselskap/Marathon Oil Norge, premiss 8. 
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(36) Videre er ingen av Aker-konsernets porteføljeselskaper aktive på et marked vertikalt 

forbundet med Rainpowers markedsaktiviteter. Det er således ingen vertikal overlapp 

mellom Partene. 

(37) Per dags dato er ingen av Aker-konsernets porteføljeselskaper kunder av Rainpower. Videre 

er ingen av Aker-konsernets porteføljeselskaper potensielle kunder av Rainpower, ved at 

ingen av Aker-konsernets selskap driver virksomhet der det kan være behov for Rainpowers 

produkter12. Det bemerkes for ordens skyld at kontrollsystemer for vannkraftanlegg ikke kan 

benyttes i vindkraftanlegg. 

(38) Videre er Rainpower per dags dato ikke kunde, eller en potensiell kunde, av Aker-konsernets 

porteføljeselskaper. 

(39) Det foreligger derfor ingen vertikalt forbundne markeder. 

9. Årsberetninger og årsregnskap 

(40) Årsrapport for Rainpower Holding AS vedlegges som Vedlegg 3. Årsrapport og årsregnskap 

for Aker ASA vedlegges som Vedlegg 4. 

Vedlegg 3 Årsrapport for 2019 for Rainpower Holding AS  

Vedlegg 4 Årsrapport for 2019 for Aker ASA 

10. Andre opplysninger 

(41) Transaksjonen er ikke meldepliktig til konkurransemyndigheter i andre jurisdiksjoner enn 

Norge. 

11. Offentlighet 

(42) Denne meldingen inneholder konkurransesensitive forretningshemmeligheter som er 

avmerket med grønn bakgrunn. Begrunnelse for merking og unntatt offentlighet er inntatt 

som Vedlegg 5 til denne meldingen. 

Vedlegg 5 Begrunnelse for merking av forretningshemmeligheter og unntatt 

offentlighet 

*** 

 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet BAHR AS  

 

Morten von Haffenbrädl Kristiansen 

Advokatfullmektig 

Saksansvarlig advokat: Beret Sundet 

                                                 

12 Heller ikke Mainstream Renewable Powers, jf. note 2 er en potensiell kunde eller leverandør til Rainpower. 


