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Vedtak V2018-26 – St1 Norge AS – Bunker Oil AS – Godkjenning 
av kjøper av St1 Norge AS sin virksomhet på Norsea-basen  

1 Bakgrunn 
(1) Konkurransetilsynet fattet 20. juni 2018 vedtak om inngrep mot foretakssammenslutningen 

mellom St1 Norge AS (St1) og Statoil Fuel & Retail Marine AS (SFRM) (vedtaket).1  

(2) Konkurransetilsynet kom til at foretakssammenslutningen i betydelig grad ville hindre effektiv 
konkurranse i markedene for salg av MGO fra tankanlegg til sluttkunder og 
meglere/videreselgere i henholdsvis Tromsø-området, Harstad-området og Stavanger-området. 

(3) Partene fremla forslag til avhjelpende tiltak, og Konkurransetilsynet fant at de foreslåtte 
avhjelpende tiltakene ville avbøte de konkurransemessige virkningene som 
foretakssammenslutningen kunne føre til. Tilsynet fattet på denne bakgrunn vedtak om 
inngrep hvor foretakssammenslutningen ble tillatt på vilkår, jf. konkurranseloven2 § 16 annet 
ledd, jf. j§ 20 fjerde ledd. Foretakssammenslutningen mellom St1 og SFRM kan ikke 
gjennomføres før vilkårene i vedtaket er oppfylt.  

(4) St1 har i e-post 8. november 2018 anmodet Konkurransetilsynet om å godkjenne Bunker Oil 
AS (Bunker Oil) som kjøper av St1s virksomhet på Norsea-basen i Stavanger-området. 

2 Konkurransetilsynets vurdering 
(5) I henhold til vedtaket har St1 forpliktet seg til å avhende hele sin virksomhet på Norsea-basen 

til en kjøper som skal godkjennes av Konkurransetilsynet i samsvar med kravene i vedtakets 
vilkår 4. St1 driver et tankanlegg på Norsea-basen som er eid av Norsea AS (Norsea). St1 har 
en langsiktig leieavtale med Norsea.  

(6) I vurderingen av kjøper har Konkurransetilsynet sett hen til i hvilken grad salget er egnet til å 
avbøte de konkurransebegrensende virkningene som foretakssammenslutningen kan føre til, 
slik disse er beskrevet i vedtaket. 

(7) St1 har inngått avtale med Bunker Oil om å overta St1s virksomhet på Norsea-basen i 
Stavanger-området. Det følger av avtalen at St1 overfører sin virksomhet på Norsea-basen til 

                                                      
1 Vedtak V2018-19 – St1 Norge AS – Statoil Fuel & Retail Marine AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – 
inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår. 
2 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger. 
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Bunker Oil, herunder den langsiktige leiekontrakten med Norsea og all operasjon knyttet til 
virksomheten på denne. I tillegg overtar Bunker Oil allerede inngåtte kontrakter med kunder. 
Bunker Oil overtar også eksisterende beholdning av MGO på tankanlegget ved overdragelse.  

(8) Bunker Oil har bekreftet overfor Konkurransetilsynet at de overtar hele virksomheten til St1 
på Norsea-basen, at de har de nødvendige godkjenninger og at det ikke er noen hindringer i 
veien for at de skal kunne konkurrere i markedet etter oppkjøpet. Bunker Oil har videre 
bekreftet at det ikke eksisterer noen bindinger til St1 etter oppkjøpet, og at de står helt fritt til å 
fremskaffe egen innforsyning av MGO.3  

(9) Det er på denne bakgrunn Konkurransetilsynets vurdering at virksomheten som selges, er en 
operativ enhet, jf. vedtakets vilkår 4a. 

(10) Bunker Oil har videre ikke tilknytning til noen av partene i foretakssammenslutningen, og 
anses som uavhengig av partene i foretakssammenslutningen eller selskaper i samme konsern 
som disse, jf. vedtakets vilkår 4b.  

(11) I 2017 hadde Bunker Oil en samlet omsetning på om lag 4 milliarder kroner med et 
driftsresultat på om lag 60,3 millioner kroner. Både likviditetsgrad, lønnsomhet og soliditet er 
ansett som tilfredsstillende eller god.4 Bunker Oil kan således anses å ha en stabil og god 
økonomisk situasjon.  

(12) Bunker Oil er den neststørste aktøren i MGO-markedet i Norge etter SFRM. De har en rekke 
tankanlegg langs kysten av Norge. Bunker Oil har imidlertid ikke tankanlegg i Stavanger-
området fra før. De har heller ikke tidligere betjent kontraktskunder i offshore-segmentet.  

(13) Bunker Oil har ikke eget raffineri og kjøper alt sitt drivstoff fra tredjeparter. På grunn av 
selskapets store innkjøpsvolum, særlig innen MGO, men også innen annet drivstoff, er det 
Konkurransetilsynets vurdering at Bunker Oil har gode muligheter til å oppnå lave kostnader 
knyttet til innkjøp og transport av MGO.  

(14) Konkurransetilsynet er på denne bakgrunn av den oppfatning at Bunker Oil er en egnet kjøper, 
jf. vedtakets vilkår 4c. 

(15) Basert på ovennevnte opplysninger og øvrig informasjon mottatt i anledning 
foretakssammenslutningen, mener Konkurransetilsynet at Bunker Oil oppfyller kravene til en 
egnet og uavhengig kjøper slik disse fremgår av vedtaket. Salget vil etter tilsynets vurdering 
avbøte de konkurransebegrensende virkningene som foretakssammenslutningen kan føre til i 
Stavanger-området.  

(16) Konkurransetilsynet finner etter dette at Bunker Oil kan godkjennes som kjøper av St1s 
virksomhet på Norsea-basen i Stavanger-området.  

3 Vedtak 
(17) På denne bakgrunn og med hjemmel i vedtak V2018-19 fatter Konkurransetilsynet følgende 

vedtak:  

Bunker Oil AS godkjennes som kjøper av St1s virksomhet på Norsea-basen i Stavanger-
området. 

(18) St1 Norge AS og Bunker Oil AS har fått kjennskap til at vedtaket skal treffes og har hatt 
rimelig foranledning og tid til å uttale seg. Forhåndsvarsel er derfor ikke nødvendig, jf. 
forvaltningslovens § 16 bokstav c.  

(19) Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 28, jf. § 29. En eventuell klage 
stiles til Konkurranseklagenemnda, men sendes til Konkurransetilsynet.  

 

 

                                                      
3 Telefonsamtale med Jan Kleven i Bunker Oil 14. november 2018. 
4 https://www.proff.no/selskap/bunker-oil-as/%C3%A5lesund/bunkers/IF8BV5M007W/. 
 

https://www.proff.no/selskap/bunker-oil-as/%C3%A5lesund/bunkers/IF8BV5M007W/
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Med hilsen 

 
Øyvind Nilssen (e.f.) 
fungerende avdelingsdirektør 
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Mottaker Postadresse Poststed Kontakt/e-post 
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig 
AS 

Postboks 2043 Vika 0125 OSLO 
Norge 

Jan Magne Juuhl-
Langseth 
jan.magne.langseth@sv
w.no 

Bunker Oil AS Kaptein Linges veg 65 6006 ÅLESUND 
Norge 

Jan Magnus Kleven 
jan@bunkeroil.no 
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