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2.4 Representant for målselskapet 

Navn: Advokatfirmaet Thommessen AS 

Kontaktperson: Advokatfullmektig Trine Siri Dahl   

Postadresse: Postboks 1484 Vika, 0116 Oslo 

E-postadresse: tsd@thommessen.no  

Telefonnummer: 97 10 92 24 

 

Vi ber om at all kontakt med Partene i tilknytning til Konkurransetilsynets behandling av 

Foretakssammenslutningen skjer gjennom Arntzen de Besche Advokatfirma AS.  

3 BESKRIVELSE AV FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN 

3.1 Transaksjonsavtale og gjennomføringsplan  

Transaksjonen gjennomføres i første omgang i henhold til vilkårene som fremgår av transaksjonsavtalen 

datert 1. juni 2021, inngått mellom NTS og de nærmere angitte aksjonærene i SalmoNor 

(«Transaksjonsavtalen»).  

Vedlegg 1: Transaksjonsavtale – NTS / SalmoNor [konfidensiell]  

.1  

 

3.2 Partenes krysseierskap i SalmoSea AS 

NTS-konsernet og SalmoNor har kryssende eierskap i flere virksomheter i verdikjeden for 

lakseproduksjon (se pkt. 4.2.2). Når det gjelder slakterivirksomheten SalmoSea AS («SalmoSea»), er 

eierskapet fordelt på henholdsvis NTS (gjennom MNH), med 46,07 prosent, SalmoNor med 

28,24 prosent og oppdrettsselskapet Bjørøya AS med de resterende 25,69 prosent av aksjene. Som følge 

av Foretakssammenslutningen vil NTS besitte en indirekte eierandel tilsvarende 74,31 prosent av 

aksjene i SalmoSea.  

Til tross for at NTS-konsernet oppnår aksjemajoritet i SalmoSea, er det Melders vurdering at 

Foretakssammenslutningen ikke medfører en kontrollendring i nevnte selskap.  

 

 

 

                                                           

1 
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Forut for gjennomføring av Foretakssammenslutningen ser NTS-konsernets organisasjonsstruktur slik 

ut: 

Figur 1: Selskapsstruktur NTS-konsernet  

 

Ingen av aksjonærene i NTS har hver for seg eller sammen kontroll i NTS. På tidspunktet for inngivelse 

av meldingen er de tre største aksjonærene i NTS følgende: 

 Gåsø Næringsutvikling AS (Helge Gåsø m/familie) 39 prosent 

 Nils Williksen AS     14,4 prosent 

 Haspro AS      13,15 prosent 

En oversikt over aksjonærer per 31. mars 2021 er tilgjengelig her: https://ntsasa.no/aksjonaeroversikt/  

4.1.2 Virksomhetsområder 

NTS-konsernet har virksomhet innen oppdrett, brønnbåt, shipping og servicefartøyer, med 814 ansatte 

og 72 fartøy.7 Som det fremgår av organisasjonskartet ovenfor, har NTS-konsernet fire 

virksomhetsområder (segmenter), i tillegg til virksomheten i NRS.8  

Oppdrett Norge: MNH produserer oppdrettslaks på 10 076 tonn maksimal tillatt biomasse (MTB) 

ordinære konsesjoner og 3 151 tonn MTB utviklingskonsesjoner. Anleggene ligger i Nord-Trøndelag, 

og drives gjennom selskapet MNH med datterselskaper, inntil videre i samdrift med Bjørøya AS.9 

Selskapet har kontroll over verdikjeden fra settefisk til slakting og salg. I 2020 slaktet 

oppdrettsvirksomheten i Norge ca. 15 087 tonn laks.  

Brønnbåt: Fisketransport AS, Frøy Rederi AS, Polarfjell AS og Norsk Fisketransport AS utgjør konsernets 

brønnbåtvirksomhet. Selskapene kontrolleres av NTS via Frøy. Virksomheten omfatter bl.a. transport 

                                                           

7 Per 31. mars 2021.   
8 Dette etter avviklingen av virksomhetsområdet «Oppdrett Island».  
9 Bjørøya AS er eid av Bjørøya Holding AS som igjen er eid av Ellingflesa Holding AS (50 prosent) og Fanøyskjæret AS 

(50 prosent). Eierselskapene er eid av familiemedlemmer av Løfsnes-familien. Samdriften er under avvikling, se: 

https://www.mnh.no/avslutter-vellykket-samdrift-etter-16-ar/ 
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av levende fisk (smolt og slaktefisk), sortering og avlusing av fisk. Virksomheten drives hovedsakelig 

langs kysten fra Vestlandet til Finnmark, for det meste på langsiktige kontrakter med ulike 

oppdrettsselskaper. Virksomhetsområdet drifter til sammen 14 fartøy, hvorav ett er innleid på bareboat-

avtale. NTS-konsernet har i tillegg fem brønnbåter under bygging. Brønnbåtvirksomheten omsatte i 

2020 for ca. NOK 600,5 millioner.10  

Servicefartøyer: Segmentet består av selskapene Frøy Nord AS, Frøy Vest AS, Stava Sjø AS, Evja AS, Frøy 

Akvaressurs AS og Frøy Akvaservice AS. Selskapene disponerer 54 fartøy av forskjellig størrelse som 

utfører ulike typer tjenester til oppdrettsnæringen langs norskekysten. Omsetningen i dette 

virksomhetsområdet var i 2020 NOK 591,1 millioner, fordelt på 54 fartøy med 370 ansatte (oppdatert 

per 31.03.2021). 

Sjøtransport: Frøy Shipping AS (tidl. NTS Shipping AS) eier båtene MS Safir, MS Rotsund, MS Rubin og 

MS Folla. Disse båtene har i 2020 drevet med godstransport hovedsakelig på norskekysten. I 2020 

omsatte sjøtransportvirksomheten for NOK 108,7 millioner.  

Nærmere om NRS: NRS-konsernets virksomhet er delt i virksomhetsområdene (i) Oppdrettsvirksomhet og 

(ii) Salgsvirksomhet. NRS-konsernets strategi er å drive effektiv matfiskproduksjon, samt å selge egen 

produksjon og produksjon fra eksterne produsenter. NRS-konsernet har eierandeler i blant annet tre 

oppdrettsselskaper i Norge med til sammen 11 konsesjoner, og ett er oppdrettsselskap på Island med 

lisenser for 11 800 tonn i MTB. Blant NRS-konsernets tilknyttede selskaper er det to slakterier og to 

settefiskprodusenter. NRS-konsernets oppdrettsvirksomhet består av oppdrettsanlegg i Troms og 

Finnmark med konsesjoner tilsvarende en maksimalt tillatt MTB på 36 085 tonn. I 2020 hadde 

oppdrettsvirksomheten i NRS et slaktevolum på 30 509 tonn (sløyd vekt). For 2019 var dette tallet ca. 

27 300 tonn. Salgsvirksomheten drives fra selskapets kontor i Kristiansand og solgte totalt 88 904 tonn 

(sløyd vekt) i 2020.11  

Mer informasjon om NTS-konsernet finnes her: https://ntsasa.no/  

For mer informasjon om NSR-konsernet, se: https://www.norwayroyalsalmon.com/no 

                                                           

10 Kilde: NTS-konsernets årsrapport 2020, s. 40.  
11 I tillegg til å selge sin egen produksjon, kjøper NRS også oppdrettslaks fra andre norske produsenter (blant annet 

MNH) for videresalg. 
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4.1.3 Omsetning og driftsresultat siste regnskapsår 

Tabell 1: NTS-konsernet – omsetning og driftsresultat (2020)  

Omsetning og driftsresultat 2020 

Omsetning (driftsinntekter) Norge NOK  2 052,5 millioner 

Omsetning (driftsinntekter) utlandet12 NOK 34,9 millioner13 

Sum driftsinntekter NOK  2 087,4 millioner 

Driftsresultat NOK 373,2 millioner  

 

Omsetningsinformasjonen i tabell 1 omfatter ikke virksomhet tilknyttet NRS, da NRS ikke er 

konsolidert inn i NTS-konsernet.14 Omsetning og driftsresultat for NRS oppgis derfor separat.  

Tabell 2: NRS-konsernet – omsetning og driftsresultat (2020) 

Omsetning og driftsresultat 2020 

Omsetning (driftsinntekter)  NOK 5 118,9 millioner 

Driftsresultat NOK 107,6 millioner  

4.2 SalmoNor  

4.2.1 Juridisk og organisatorisk struktur 

SalmoNor driver oppdrett av laks i Ytre Namdal og er øverste driftsselskap i SalmoNor-konsernet. 

Administrasjonen ligger i Rørvik i Nærøysund kommune. SalmoNor-konsernet har nær 50 ansatte, som 

årlig produserer 14 000 tonn laks. 

SalmoNor Settefisk AS («SalmoNor Settefisk») er et heleid datterselskap av SalmoNor lokalisert i 

Naustbukta i Nærøysund kommune. SalmoNor eier i tillegg 90 prosent av SalmoTech AS 

(«SalmoTech»).15 Fiskeoppdrett- og fiskeforedlingsselskapet Folla Seafood AS er eid 50 prosent av 

SalmoNor.16   

Forut for gjennomføring av Foretakssammenslutningen er SalmoNor (ene)kontrollert av 

investeringsselskapet Vite Invest AS:  

 Vite Invest AS   57,1 prosent 

 Andvari AS   21,4 prosent 

 Emilsen Fisk AS  11,2 prosent 

 Torbjørn Olsvik  5,6 prosent 

 Guntvedt Holding AS  4,6 prosent 

                                                           

12 Storbritannia, Irland og Island, se s. 40 i NTS-konsernets årsrapport (2020), inntatt som Vedlegg 4:. 
13 Omfatter ikke NOK 283,5 millioner knyttet til oppdrettsvirksomhet på Island, som ikke er videreført virksomhet etter 

avhendingen av NTS’ aksjer i Ice Fish Farm AS.  
14 Med henvisning til § 5 i Forskrift om melding av foretakssammenslutninger er det partenes vurdering at omsetning i 

NRS, samt selskaper kontrollert av NRS, ikke skal medregnes som relevant omsetning med hensyn til tersklene for 

meldeplikt. Dette har uansett ikke betydning for vurderingen av om Foretakssammenslutningen er meldepliktig til 

Konkurransetilsynet.     
15 De resterende 10 prosent av aksjene eies av Vite Invest AS, som forut for gjennomføringen av 

Foretakssammenslutningen er største aksjonær i SalmoNor.  
16 SalmoNor innehar negativ kontroll i selskapet. De øvrige aksjene i selskapet eies av henholdsvis Namdal Settefisk AS 

(32 prosent) og HIMA AS (18 prosent).  
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SalmoNor har også ikke-kontrollerende eierposter i flere andre selskaper, herunder blant annet 

28,2 prosent av aksjene i slakteriet SalmoSea, hvor NTS også er medeier (se pkt. 3.2), samt ca. 

25,1 prosent av aksjene i brønnbåtrederiet Oppdretternes Miljøservice AS («OMS»).17 Se for øvrig 

vedlegg 2d) til Transaksjonsavtalen for informasjon om tilknyttede selskaper.  

En oversikt over kryssende eierskap mellom NTS-konsernet og SalmoNor fremgår av tabell 3.   

Tabell 3: Selskaper med kryssende eierskap (NTS og SalmoNor)  

Selskap   Eierandel NTS-konsernet18 Eierandel SlamoNor-konsernet Samlet 

Salmosea AS 46,07 prosent 28,24 prosent 74,31 prosent 

Nordland Rensefisk AS 20 prosent 10 prosent 30 prosent 

Sikkerhetssenteret Rørvik AS19 23,04 prosent 4,3 prosent 27,34 prosent 

4.2.2 Virksomhet 

SalmoNor er et vertikalt integrert havbruksselskap med sju matfisktillatelser, en visningstillatelse, to 

FoU-tillatelser og eget settefiskanlegg. SalmoNor er eneste avtaker av smolt fra produksjonen ved 

SalmoNors settefiskanlegg.  

SalmoNors matfiskproduksjon skjer i hovedsak ved selskapets fem produksjonsanlegg. Fisken slaktes 

ved SalmoSeas anlegg utenfor Rørvik og selges gjennom selskapet Seaborn AS.20 I 2020 hadde SalmoNor 

et samlet slaktevolum på ca. 13 000 tonn (sløyd vekt).  

SalmoNor har også et eget visningssenter, hvor man tilbyr visningsturer ut til selskapets 

lakseproduksjonsanlegg. SalmoNor har i tillegg inngått et samarbeid med Kystmuseet Rørvik, hvor 

turister, bedrifter, skoler og barnehager kan få informasjon om moderne kystkultur i praksis og 

historien om norsk havbruksnæring. 

Datterselskapet SalmoTech er aktiv innen utvikling og utprøving av teknologi for fiskeoppdrett, samt 

oppdrett  av laks og ørret.  

SalmoNor har ikke egne brønnbåter eller servicebåter. SalmoNor har derimot en ikke-kontrollerende 

eierpost i brønnbåtrederiet OMS. OMS har ikke egne brønnbåter, men har inngått langsiktige leieavtaler 

for brønnbåtene M/S Viknatrans og M/S Ronja Ocean. I tillegg har OMS logistikkansvaret for M/S Ronja 

Explorer. Førstnevnte eies av NTS-kontrollerte Frøy. De to øvrige brønnbåtene eies av brønnbåtrederiet 

Sølvtrans.  

For mer informasjon om SalmoNor, se: https://SalmoNor.no/  

                                                           

17 OMS eies for øvrig av SinkabergHansen AS (50 prosent), Emilsen Fisk AS (ca. 21,4 prosent) og Val Skoler AS (ca. 3,5 

prosent). NTS-kontrollerte MNH solgte seg for øvrig ut av OMS i 2020.  
18 Eierskapet i SalmoSea og Nordland Rensefisk er organisert gjennom MNH. Eierandelen i Sikkerhetssenteret Rørvik 

ligger hos NTS Management AS, som er et heleid datterselskap av Frøy.   
19 Se: https://www.ssras.no/  
20 SalmoSea tilbyr slaktetjenester til eierne, Midt Norsk Havbruk, Bjørøya AS og SalmoNor, så vel som eksterne aktører. 

SalmoNor er medeier i Seaborn AS (ca. 8,5 prosent av aksjene). For mer informasjon, se henholdsvis 

http://www.salmosea.no/ og https://seaborn.no/hjem/  
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4.2.3 Omsetning og driftsresultat 

Tabell 4: SalmoNor (konsern) – omsetning og driftsresultat (2020)21 

Omsetning og driftsresultat 2020 

Omsetning (driftsinntekter)  NOK 643,1 millioner 

Driftsresultat NOK 131,8 millioner  

5 MARKEDER MED OVERLAPPENDE VIRKSOMHET – 

FORETAKSSAMMENSLUTNINGENS VIRKNINGER 

5.1 Oversikt 

Som det fremgikk innledningsvis foreligger ingen berørte markeder. Partene skal likevel gi en 

beskrivelse av de nevnte markeder hvor partene konkurrerer eller har en vertikal relasjon. 

Både NTS-konsernet og SalmoNor er aktive i markedet for produksjon (oppdrett) av norsk 

atlanterhavslaks. I dette markedet er det således en horisontal overlapp. Dette markedet vil bli nærmere 

beskrevet i punkt 5.2 nedenfor.  

I tillegg foreligger det vertikalt overlapp mellom NTS-konsernet og SalmoNor med hensyn til 

tilknyttede tjenester: 

For det første er NTS-konsernet aktiv i markedet for salg av brønnbåttjenester. SalmoNor er på sin side 

kjøper av tjenester i dette markedet, via eierskapet i OMS som blant annet har én båt på langtidsleie fra 

NTS (Frøy). Brønnbåtmarkedet og Foretakssammenslutningens virkninger i dette markedet vil bli 

nærmere beskrevet i punkt 5.3 nedenfor. 

For det annet er NTS-konsernet aktiv i markedet for andre servicefartøyer til oppdrettsnæringen. 

SalmoNor er kjøper av tjenester i dette markedet. Markedet for øvrige servicefartøyer og 

Foretakssammenslutningens virkninger i dette markedet vil bli nærmere beskrevet i punkt 5.4 nedenfor. 

5.2 Markedet for produksjon (oppdrett) av norsk atlanterhavslaks 

5.2.1 Markedsavgrensning 

På grunnlag av EU-kommisjonens («Kommisjonens») praksis baserer Melder det følgende på det 

snevrest tenkelige produktmarkedet, nemlig markedet for produksjon (oppdrett) av norsk 

atlanterhavslaks.22 Den geografiske utstrekningen av dette markedet er hele EØS-området.23 Uavhengig 

av hvordan markedet avgrenses, vil ikke konkurransen i betydelig grad hindres.  

5.2.2 Horisontalt overlappende virksomhet 

Både NTS, inklusive NRS, og SalmoNor er relativt sett små aktører i markedet for oppdrett av norsk 

atlanterhavslaks.  

                                                           

21 Omfatter omsetning og driftsresultat for henholdsvis SalmoNor og SalmoNor Settefisk.  
22 Se Europakommisjonens vedtak datert 30. september 2013 i sak M.6850 Marine Harvest/Morpol, premiss 68. 
23 Ibid. premiss 73. 
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innkjøper av servicebåttjenester, noe som også reflekteres i SalmoNors begrensede andel i markedet for 

lakseoppdrett.  

6 DE INVOLVERTE FORETAKENES KONKURRENTER, KUNDER OG LEVERANDØRER 

6.1 NTS-konsernet  

6.1.1 Konkurrenter i markedet for norsk atlanterhavslaks (MNH og NRS)  

Tabell 6: Oversikt over de fem største aktørene i markedet for norsk atlanterhavslaks 

Konkurrenter (2019)  Markedsandel (Melders beregninger) i prosent 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.1.2 MNH – kunder og leverandører  

Tabell 7: Oversikt over MNH sine fem største kunder og leverandører 

Kunder (2020) Kontaktdetaljer 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Leverandører (2020) Kontaktdetaljer 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6.1.3 NRS – kunder og leverandører 

Tabell 8: Oversikt over NRS sine fem største kunder og leverandører  

Kunder (2020) Kontaktdetaljer 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Leverandører (2020) Kontaktdetaljer 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

6.2 SalmoNor  

Tabell 9: Oversikt over SalmoNor sine fem største kunder, leverandører og konkurrenter 

Kunder (2020) Kontaktdetaljer 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Leverandører (2020) Kontaktdetaljer 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Konkurrenter (2020) Markedsandel (prosent)  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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