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1. KONTAKTINFORMASJON

1.1 Selskap 1 

Navn: Schlumberger B.V 
Adresse:  Parkstraat 83, 2514 JG, Haag, Zuid-Holland, Nederland 
Telefon: +31 70 310 5400
Org.nr.: 27093931

1.1.1 Kontaktperson 

Navn:  Advokatfirmaet Schjødt AS 
Advokat dr. juris. Olav Kolstad  
Advokat Mats Johnsson  

Adresse:  Postboks 2444 Solli, NO-0201 Oslo 
E-post:              Olav.Kolstad@schjodt.com / Mats.Johnsson@schjodt.com 
Telefon: +46 73 070 30 68 /+47 478 71 010

1.2 Selskap 2 

Navn: Aker Solutions ASA  
Adresse:  Postboks 169, 1366 Lysaker 
Telefon: +47 67 51 30 00
Org.nr.: 913 748 174

1.2.1 Kontaktperson 

Navn:  Advokatfirmaet BAHR AS 
Advokat Beret Sundet / Advokat Ylva Kolsrud Lønvik 

Adresse:  Postboks 1524 Vika 
E-post: bsu@bahr.no / ylval@bahr.no  
Telefon: +47 928 81 385 / +47 977 25 042

1.3 Selskap 3 

Navn: Aker Solutions Subsea Business 
Adresse:  Postboks 169, 1366 Lysaker 
Telefon: +47 67 51 30 00
Org.nr.: 913 748 174

1.3.1 Kontaktperson 

Samme som for Aker Solutions. 
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ORDLISTE 

Chokes betyr ventiler som opprettholder utvalgte strømningsegenskaper, kontrollerer 
produksjonsstrømmen og bidrar til å sikre at brønner opererer med sitt fulle potensial. Chokes er 
vanligvis inkludert som komponenter i manifolds og christmas trees i et SPS. 

Christmas trees betyr en sammenstilling av portventiler, spoler og beslag som festes direkte til 
toppen av et subsea wellhead (brønnhode), etter at brønnen er komplettert og har begynt å 
produsere, for å styre og kontrollere strømmen av olje, gass og andre væsker. Hvert brønnhull har et 
christmas tree, og et SPS med flere brønner vil ha flere christmas trees.  

Control Systems betyr et system som brukes til å styre subseautstyret på et christmas tree eller en 
subsea manifold. Control Systems inkluderer flere komponenter og koblinger som er plassert topside 
(på FPSO-en) og subsea.  

Electrical Connectors betyr komponenter som brukes til å koble subseautstyret til umbilicalen. Det 
er to hovedtyper av Electrical Connectors som brukes i et SPS: electrical power connectors og 
electrical signal connectors.  

Life of Field-tjenester eller "LOF" betyr reparasjon og vedlikehold av SPS og utstyr til processing 
etter at det er installert på havbunnen. 

Offshore processing systems betyr systemer som brukes til å utføre processing, slik som boosting, 
compression, separation og water injection.  De ulike offshore processing systemene kan være 
topside, landbaserte eller subsea.  

Processing betyr en metode brukt til å behandle og forbedre den effektive strømningen av væske og 
gass fra allerede produserende (og ofte eldre) subsea olje- eller gassbrønner.  

Subsea Ball Valves betyr komponenter brukt til å begrense strømningen ved hjelp av et sfærisk 
lukkeelement. Subsea ball valves er innsatsfaktor for SPS-komponenter.  

Subsea chemical injection valves eller "CIV" betyr en innsatsfaktor i et SPS som er festet til et 
christmas tree og brukes til å sikre en regulert og konstant undervannsinjeksjon av kjemikalier. 

Subsea Front End engineering og Design eller "FEED" betyr en konsulent- og ingeniørtjeneste til 
støtte for design, installasjon og vedlikehold av subseaprodukter og -utstyr.   

Subsea Gate Valves betyr komponenter brukt til å begrense strømmingen ved å innføre en "port" i 
en vinkelrett orientering til strømningsretningen. Subsea gate valves er innsatsfaktor for SPS-
komponenter. 

Subsea Jumpers betyr rørkoblinger som brukes til å transportere produksjonsvæske mellom to SPS-
komponenter (dvs. at subsea jumpers er komponenter i et SPS). 

Subsea Manifolds betyr en sammenstilling av rør, kontrollsystemer, strupeventiler og 
rørledningskoblinger innlosjert i en stålramme. Manifolds kobler flere brønnhull sammen (via et 
christmas tree) og leder strømmen av olje og gass til overflaten. Manifolds anvendes i nesten alle 
SPS-er da det vanligvis finnes mer enn én komplettert brønn i et undervannsfelt. 

Subsea Meters betyr komponenter brukt til å gi informasjon om brønnstrømning ved å måle de 
individuelle strømningshastighetene (og -volumene) av mengden olje, gass og vann i strømningen 
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av produserte væsker fra en brønn. På den måten gis det tilgang på konstant informasjon om 
mengden olje, gass og vann som produseres.  

Subsea Production System eller SPS betyr en pakke produkter og tjenester som fungerer som 
infrastrukturen til olje- og gassbrønner. Systemene inkluderer en rekke komponenter som plasseres 
på havbunnen (inkludert Christmas trees, subsea wellheads, manifolds, control systems, jumpers, 
connectors, samt annet tilbehør og komponenter) 

Subsea Wellheads betyr et system med spoler, ventiler og diverse adaptere som gir trykkontroll av 
en produksjonsbrønn. SPS-komponenten er lokalisert på havbunnen og plasseres på toppen av 
brønnhullet, og et SPS med flere brønner vil ha flere wellheads.  

SURF (Subsea Umbilical Risers og Flowlines) betyr en infrastruktur av rør, umbilicals, stigerør og 
brønnstrømsrør. Et SURF-system kobler SPS-utstyret på havbunnen til en topside-installasjon, og 
transporterer hydrokarboner fra SPS-et til topside-installasjonen, og transporterer signaler, strøm og 
andre materialer fra topside-installasjonen til SPS-et. 

Topside processing betyr systemer og utstyr som er installert på et produksjonsskip (FPSO) eller 
en plattform for å utføre boosting, compression eller separation.  

Umbilicals betyr kabler som knytter en elektrisk og hydraulisk ledning mellom SPS-et og 
offshoreanleggene, og muliggjør styring fra overflaten.  
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2. KORT OM FORETAKSSAMMENSLUTNINGEN

(1) Meldingen gjelder en foretakssammenslutning (heretter Foretakssammenslutningen)
der Schlumberger B.V, et datterselskap av Schlumberger Limited (SLB; for enkelthetens
skyld vil henvisningen til SLB også omfatte SLB-konsernet generelt) på varig grunnlag
oppnår enekontroll over Aker Solutions ASAs (Aker Solutions) virksomhet innen subsea
produksjonssystemer og – prosessering, jf. konkurranseloven (krrl.) § 17 første ledd bokstav
b. For en nærmere beskrivelse av hvordan kontrollen fungerer, se punkt 4.3 nedenfor. Det
opprettes ikke et fullfunksjons fellesforetak. Transaksjonen (Transaksjonen) som
frembringer Foretakssammenslutningen beskrives i del 4 nedenfor.

3. BESKRIVELSE AV DE INVOLVERTE FORETAKENE

3.1 SLB

(2) SLB1 er en del av et multinasjonalt konsern som opererer innen den globale
energiindustrien. SLB samarbeider med kunder om å få tilgang til energi ved å tilby ledende
digitale løsninger, og bruker nyskapende teknologier for å muliggjøre ytelse og bærekraft
for den globale energiindustrien.

(3) SLB er stiftet i henhold til lovverket i Curaçao, har hovedkontorer i Paris, Houston, London
og Haag, og er notert på NY Stock Exchange og Euronext Paris. Per 31. desember 2021,
sysselsatte gruppen ca. 92 000 personer, med over 160 nasjonaliteter, og opererte i mer enn
120 land.2

(4) Selskapets virksomhet i Norge blir utført av Schlumberger Norway AS (org.nr. 968 360 302).
Schlumberger Norway AS har kontorer, driftsbase og laboratorier i Stavanger, Oslo, Bergen,
Kristiansand, Gjøvik og Trondheim, samt kystbaserte forsyningsbaser.

(5) Schlumberger Norway AS har kontrollerende eierskap i følgende selskaper:

Selskap Organisasjonsnum
mer 

Forretningsområde Eierskap 

Cameron Norge 
Holding AS 

996 687 880 Holdingselskap 100 % 

Schlumberger 
Information Solutions 
AS 

996 084 639 Administrasjon og 
drift av IT-systemer  

100 % 

Reslink AS 976 556 100 Eier og utnytter 
rettigheter til 
teknologi som brukes 
innen 
petroleumsindustrien 

100 % 

Onesubsea Processing 
AS 

833 888 692 Utvikler, utformer, 
selger, produserer og 

100 % 

1 Schlumberger kunngjorde den 24. oktober 2022 at de heretter vil handle under SLB-merket, se pressemelding på 
https://www.slb.com/about/newsroom/press-release/2022/pr-2022-10-24-schlumberger-becomes-slb  
2 For ytterligere informasjon om Schlumberger og deres tjenester, se følgende ressurser: We are Schlumberger, 
SCHLUMBERGER (2022), tilgjengelig på https://www.slb.com/who-we-are; Schlumberger N.V. (Schlumberger Limited), 
Annual Report (Form 10-K) (26 jan., 2022). 
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leverer spesialisert 
utstyr for bærekraftig 
og effektiv utvinning 
av olje og gass for den 
nasjonale- og 
internasjonale olje- og 
gassindustrien.  

Lyng Drilling AS 935 970 628 Produserer maskiner 
og utstyr for gruve- og 
konstruksjonsvirksom
het  

100 % 

Sandsli Eiendom AS 981 188 489 Eiendomsutvikling, 
utleie av eiendom, 
deltagelse i øvrige 
selskaper og utvikling 
og konstruksjon av 
bygninger  

100 % 

Horsøy Industrihavn 
AS 

985 896 933 Eiendomsutvikling, 
utleie av eiendom, 
deltagelse i øvrige 
selskaper og utvikling 
og konstruksjon av 
bygninger 

100 % 

Westerngeco AS 926 396 684 Geologiske 
undersøkelser 

100 % 

Vedlegg 1: Gruppestrukturen i SLB 

(6) SLB er organisert i fire virksomhetsområder. Virksomhetsområdene kombinerer og
integrerer SLBs teknologier, og forbedrer selskapets evne til å støtte nye og langsiktige
vekstmuligheter i hvert av virksomhetsområdene. De fire virksomhetsområdene er Digital
& Integration, Reservoir Performance, Well Construction, and Production Systems.

(7) Transaksjonen involverer kun aktiviteter innen OneSubsea-delen av virksomhetsområdet
Production Systems.

(8) Production Systems leverer utstyr og tjenester som "subsurface production systems",
"subsea and surface equipment and services" og "midstream production systems".
OneSubsea® leverer løsninger, produkter, systemer og tjenester for subsea-segmentet. Dette
inkluderer integrerte subsea production systems som omfatter komponenter som
wellheads, subsea trees, manifolds og flowline connectors, control systems, connectors,
samt tjenester som har til formål å maksimere reservoargjenvinning og forlenge levetiden
til ethvert felt.

(9) Før Foretakssammenslutningen leverer SLB produkter og tjenester som er relevante for
Foretakssammenslutningen gjennom ulike enheter innenfor SLB-gruppen. For å unngå
misforståelser vil det i det følgende henvises til SLB for alle disse enhetene.
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(135) Endelig bemerkes at kundene i dette markedet er sterke energiselskap som Equinor, Aker 
BP/Lundin Norway, Vår Energi, Wintershall DEA Norge osv., som alle er store foretak og 
profesjonelle innkjøpere av de relevante produktene, inkludert SPS og kompentene.46 Det 
er Partenes oppfatning at kundene aktivt og effektivt utøver kjøpermakt overfor 
leverandørene i markedet. Dette gjelder spesielt den desidert største kunden på markedet, 
Equinor, som kontrollerer majoriteten av SPS-tildelinger i Norge. Equinor kan for eksempel 
gjennom sin prekvalifiseringsprosess diktere sine tekniske krav til leverandører, samt ha 
sterk innflytelse på hvilke leverandører som har tilgang til markedet, noe som fremgår av 
forskjellen mellom rammeavtalene NCS 2014 og NCS 2017 med hensyn til hvilke 
leverandører som ble kvalifisert. Norske kunder er sofistikerte og ressurssterke, og bruker 
sin kontroll over design- og anskaffelsesprosessen til å sikre konkurranse. Teknisk utvikling 
er en pågående prosess som leverandører kan være involvert i. Equinor spesifikt, tar en aktiv 
rolle i det tekniske utviklingsarbeidet til sine leverandører, herunder ved å sponse slikt 
arbeid for visse selskaper for på den måten utjevne konkurransevilkårene blant potensielle 
leverandører. Kunden kan også påvirke retningen av et utviklingsarbeid, for eksempel slik 
Equinor har påvirket designet for christmas trees.  

(136) Konklusjonen er følgelig at Foretakssammenslutningen ikke "i betydelig grad vil hindre 
effektiv konkurranse" i det norske markedet for SPS, jf. krrl. § 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Norwegian Competition Authority, Petroleum Industry and Buyer Power (2016). 
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price increase or quality degradation as regards competing SPS providers' offerings. 
(…) 

The Commission's market investigation confirmed that: (i) the vast majority of 
respondents did not consider subsea MPFMs manufactured by the parties to 
constitute an essential input for the supply of downstream SPSs; (ii) a vast majority 
of respondents also indicated to be capable of switching to different suppliers for their 
subsea MPFMs requirements while the associated switching cost and lead time seems 
to be limited; and (iii) various respondents explained that FMC and Roxar are 
currently qualified (alternative) suppliers of subsea MPFMs. (….) 

On the basis of the above, in particular the fact that subsea MPFMs represent a 
limited cost factor relative to the price of downstream SPSs, and as SPS customers 
consider the parties' input interchangeable with that produced by other upstream 
suppliers, the Commission considers that the parties' ability to foreclose the input of 
MPFMs is limited. 

The Commission also considers that the parties are likely to lack an incentive to 
foreclose competitors, given that (based on information provided by the parties) the 
profitability of any foreclosure strategy would be limited as the upstream margin 
generated from the sale of MPFMs that the parties would forego ([…]% in average for 
the period 2010-2012) exceeds the downstream margin generated from the potential 
increase of sales of subsea production systems ([…]% in average for 2012). More, 
subsea MPFMs represent only a limited proportion of the total cost of producing a 
SPS. Accordingly, even in the event the notifying parties would have the ability to 
foreclose their supply of subsea MPFMs to competing SPS providers, they would not 
have an incentive to do so, given that any foreclosure would likely result in only a 
limited increase in their downstream sales of SPSs.  

The absence of either an ability or an incentive to foreclose competitors is supported 
by the market investigation, as the vast majority of the respondents indicated that 
they did not expect the proposed transaction to have any impact on either the 
availability or the price of subsea MPFMs.  

The Commission therefore considers that the concentration does not raise serious 
doubts as to its compatibility with the internal market in relation to the vertically 
affected markets of MPFMs and subsea production systems as a result of input 
foreclosure [our emphasis]". 

(165) Oppsummert vil ikke det vertikale forholdet mellom SPS og subsea meters gi noen negative 
virkninger på konkurransen som følge av det ovennevnte, slik at 
Foretakssammenslutningen heller ikke i dette markedet "i betydelig grad vil hindre effektiv 
konkurranse" jf. krrl. § 16.  
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II.   IKKE BERØRTE MARKEDER 
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10. IKKE BERØRTE MARKEDER 

(166) Partene har videre overlappende virksomhet innen visse markeder som ikke utgjør "berørte 
markeder" etter krrl. § 18a. Disse presenteres i det følgende.  

10.1 Offshore Processing Systems 

10.1.1 Innledning  

(167) Over tid avtar det naturlige trykket fra produserende olje- og gassbrønner, slik at 
hastigheten til hydrokarbonene som strømmer ut av borehullet og gjennom SPS-et 
reduseres. Mens SPS er avgjørende for subseaproduksjonen av olje- og gass, er 
prosesseringsteknologier – som kan være topside, landbasert eller subsea – valgfrie 
tilleggssystemer som behandler og forbedrer den effektive strømningen av væske og gass fra 
allerede produserende (og ofte eldre) subsea olje- eller gassbrønner. Processing systems med 
tilhørende komponenter blir generelt anskaffet, produsert og tilbudt separat fra SPS og SPS-
komponenter. I tillegg anskaffes og installeres systemene vanligvis etter (ofte lenge etter) et 
SPS.  

(168) Det finnes fire ulike processing systems: boosting, compression, separation og water 
injection.67 Det er imidlertid slik at ikke alle alternativene for offshore processing egner seg 
for enhver brønn. For eksempel er offshore boosting kun egnet for oljebrønner, mens 
offshore compression kun er egnet for gassbrønner. På noen felt kan likevel både boosting-
utstyr og compression-utstyr benyttes.  

(169) Som ytterligere forklart nedenfor, kan de ulike offshore processing systemene være topside 
eller subsea: 

– Topside processing: refererer til systemer og utstyr som er installert på et 
produksjonsskip (FPSO) eller en plattform for å utføre boosting, compression eller 
separation. 

– Subsea processing: refererer generelt til bruk av komponenter på havbunnen i 
stedet for på en overflateinnretning. Subsea processing-utstyr har visse distinkte 
egenskaper kontra topside processing-utstyr som følge av driftsforholdene under 
vann (f.eks. trykk og temperatur).  

(170) Topside- og subsea processing-utstyr dekker samme rolle og funksjon i et prosjekt, og er 
dermed funksjonelle alternativer. På tidspunktet som E&P-kundene begjærer anbud fra 
leverandørene, vil de derfor ofte foreta en parallell vurdering og evaluering av ulike topside- 
og subsea-løsninger.  

(171) Per dags dato har bruken av subsea processing-utstyr vært svært begrenset, og tradisjonell 
topside processing er den klart vanligste prosesseringsløsningen som brukes av olje- og 
gassoperatører i dag. Selv der subsea-løsninger vurderes, har topside-løsninger både vært og 
er referansepunktet. Ved vurderingen av om subsea processing systems er økonomisk 
lønnsomt og verdt investeringen, vil E&P-kundene alltid vurdere alternative løsninger. 
Dette inkluderer topside processing systems, løsninger som ikke involverer prosessering 
(f.eks. boring av nye brønner) eller å beholde systemet slik det er uten å installere 
prosesseringsutstyr. Siden 2017 estimerer SLB at det på verdensbasis har vært ca. 500 
igangsatte offshoreprosjekter der topside processing har blitt brukt. I samme periode har 

 
67 Se EU-kommisjonens avgjørelse i sak COMP/M. 6854 Cameron / Schlumberger / OneSubsea, avsnitt 20. 
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Med vennlig hilsen 

ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS 

Olav Kolstad, advokat, dr. juris. 

olav.kolstad@schjodt.com  

  




