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Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af oprettelse 

af selvstændigt fungerende joint venture (Remota Holding AS) mellem 

DeepOcean AS, Johannes Østensjø DY AS og Solstad Holding AS 
 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. november 2022 en 

forenklet anmeldelse af et selvstændigt fungerende joint venture, Remota 

Holding AS, mellem DeepOcean AS, Johannes Østensjø DY AS og Sol-

stad Operations Holding AS, jf. konkurrencelovens § 12 b, stk. 1. Ifølge § 

12 h, stk. 5, 3. pkt., løber fristerne i § 12 d, stk. 1, fra den dag, hvor styrelsen 

udover en fuldstændig anmeldelse har modtaget dokumentation for beta-

ling af gebyret for anmeldelsen. Fristerne begyndte at løbe den 15. novem-

ber 2022. 

 

Transaktionen udgør oprettelsen af det selvstændige fungerende joint ven-

ture, Remota Holding AS, jf. konkurrencelovens jf. § 12 a, stk. 1, nr. 2, jf. 

§ 12 a, stk. 2.  

 

DeepOcean AS er et norsk aktieselskab etableret i 1999 og med hovedsæde 

i Oslo, Norge. DeepOcean AS er ultimativt kontrolleret af Triton, der er et 

internationalt investeringsfirma. DeepOcean AS er service provider på ha-

vet og tilbyder et komplet udbud af services til virksomheder inden for olie 

og gas, offshore vedvarende energi, havbundsmineraler samt andre sekto-

rer ikke relateret til energi. Servicesene inkluderer forskellige områder så-

som undersøgelser, ingeniørarbejde, projektstyring samt installationer til 

vedligehold og genbrug. DeepOcean AS har aktiviteter på verdensplan. 

 

Johannes Østensjø DY AS er et norsk aktieselskab ultimativt ejet af Johan-

nes Østensjø. Johannes Østensjø DY AS driver en flåde af moderne fartøjer 

og er service provider af offshore- og bugseringsydelser i hele verden. 

 

Solstad Operations Holding AS er et norsk aktieselskab ultimativt ejet af 

Solstad Offshore ASA. Solstad Operations Holding AS er en shippingvirk-

somhed specialiseret i at tilbyde offshore bugsering til den offshore ener-

gisektor i hele verden. 

 

Der er tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens fusionsbegreb, jf. 

§ 12 a, stk. 2, og omsætningen for de virksomheder, der deltager i fusionen, 

overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 12, stk. 1, nr. 2.   

 

Ifølge det oplyste er der tale om en fusion omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1, og 

§ 3, stk. 1, nr. 4, litra a og litra b, i bekendtgørelse nr. 690 af 25. maj 2020 
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om anmeldelse af fusioner. Det betyder, at der er tale om en fusion, hvor 

to eller flere virksomheder erhverver fælles kontrol over et joint venture, 

der kun driver – eller forventes at ville drive – virksomhed i Danmark i 

ubetydeligt omfang. Desuden betyder det, at den samlede markedsandel er 

mindre end 15 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på det samme 

produktmarked og geografiske marked, omfattende Danmark eller en del 

heraf. Endelig betyder det, at de individuelle eller samlede markedsandele 

er mindre end 25 pct. for alle de fusionsparter, der opererer på et produkt-

marked i tidligere eller senere omsætningsled i forhold til et produktmar-

ked, hvor en eller flere af de andre fusionsparter opererer, på et geografisk 

marked omfattende Danmark eller en del heraf.  

 

Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anled-

ning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fu-

sionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 

7.  

 

Godkendelsen er givet under forudsætning af, at de oplysninger, de delta-

gende virksomheder har afgivet, er korrekte, jf. konkurrenceloven § 12 f, 

stk. 2. 
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