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Bekken Investment AS, Otem Invest AS, Marbek Invest AS og Keb Invest AS eies av privatpersoner.4   

Bekken Invest AS kontrollerer ytterligere norske selskaper:  BEWI Holding AS, BEWI Energy Holding AS, BEWI 

Energy AS, Frøya Invest AS (tidligere Kastor Invest AS), Frøya Investment AS, BE Form Holding AS, BE Aqua AS, 

Delprodukt AS, Bewi Enery Valve Reconditioning & Service AS ("Bewi Energy VR&S"), HV Plast AS og Biobe AS. 

Av disse var det kun BEWI Holding AS, BEWI Energy AS, Frøya Invest AS, Delprodukt AS, HV Plast AS og Biobe 

AS som genererte nettoomsetning i 2020. 

4.1.2 Virksomhetsområder 

Selskapet er i dag en europeisk produsent av emballasje-, komponent- og isolasjonsløsninger. Bewi 

produserer også råvarer, hovedsakelig EPS og EPP, for intern bruk og eksternt salg.  

Bewi produserer og selger produkter hovedsakelig laget av termoplast, herunder de termoplastiske 

materialene EPS, XPS og EPP. Termoplast kjennetegnes ved at det kan varmes opp og bli formet på nytt og 

dermed også gjenbrukes flere ganger. Til sammenlikning kan ikke herdeplast varmes og formes på nytt, 

ettersom de kjemiske strukturene blir ødelagt ved oppvarming av materialene. Fellesbetegnelsen for den 

ekspanderende plasttypen er celleplast, hvor både EPS, XPS og EPP er vanlige former. Bewis 

termoplastprodukter er hovedsakelig laget av materialer i perleform. Bewi tilbyr også enkelte sluttprodukter 

fremstilt av andre materialer, herunder papp og papir, Honeycomb samt organisk og syntetisk skum 

(Biofoam® og Fabricated foam).  

Bewi har totalt 48 fabrikker i Europa, hvorav to produserer råmaterialer og 33 fabrikker produserer ferdige 

produkter. I tillegg har Bewi 13 fabrikker som har virksomhet innen gjenvinning, samt 17 delvis eide fabrikker 

(minoritetspost).5  

Bewi har virksomhet i hele verdikjeden fra innkjøp av råmaterialer, til produksjon av råmaterialer og 

tilvirkning av ulike typer sluttkundeprodukter, og til gjenvinning av produkter til råmaterialer, se illustrasjon 

nedenfor. Bewis gjenvinningsvirksomhet ble opprettet i 2018, og Bewi har foreløpig ikke nevneverdig eksternt 

salg av gjenvunnet materiale i Norge.   

Figur 1: Illustrasjon av verdikjeden 

 

 
4 Bekken Investment AS eies av Svenn Bekken, Otem Invest AS eies av Christian Bekken, Marbek Invest AS eies av Marianne Bekken og Keb 

Invest AS eies av Karl Erik Bekken.  

5 Dette omfatter ikke fabrikker som eies av foretak som Bekken Invest AS kontrollerer.  
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I Norge har Bewi seks emballasjefabrikker i Norge; Hammerfest, Senja, Nordkjosbotn, Frøya, 

Levanger og Stjørdal.9  

• Komponenter: Bewi produserer og selger tekniske komponenter og høypresisjonsprodukter, 

herunder høypresisjonsprodukter som beskytter tekniske komponenter,  som for eksempel 

hjelmer i syntetisk skum, bioskum og fiberkartong (honeycomb), industrielle og tekniske deler, 

samt til bilindustrien og VVS-sektoren. Videre produserer enkelte andre selskaper kontrollert av 

Bekken Invest komponenter, som nærmere beskrevet i punkt 10 nedenfor.  

4.2 Jackon  

4.2.1 Oversikt 

Jackon eies før den planlagte foretakssammenslutningen av Akselsen-familien (gjennom selskapet HAAS AS) 

med 50 % og Solgaard-familien med resterende 50 %. Jackon er et norsk industrikonsern med hovedkontor i 

Fredrikstad og virksomhet i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Tyskland og Storbritannia, i tillegg til Norge. 

Selskapet har totalt ca. 900 ansatte og 21 fabrikker i Europa. Jackon er en ledende produsent av isolasjon, 

byggesystemer, samt spesialprodukter og emballasje til byggebransjen og annen industri. Jackon er medlem 

i bransjeforeningene EPS foreningen Norge, Byggevareindustriens Forening og Takentreprenørenes Forening 

(TPF). 

En nærmere beskrivelse av Jackons virksomhet er inntatt i kapittel 4.2.2 nedenfor.  

Figur 2: Oversikt over strukturen i Jackon Holding AS 

 

 

4.2.2 Virksomhetsområder 

Jackon produserer og selger produkter innenfor råvare, isolasjon og emballasje. Virksomheten har 

hovedkontor i Fredrikstad.  

 
9 Bewi hadde tidligere en fabrikk i Alta, men produksjonen var avsluttet per 31.12.2021. Bewi har også virksomhet på Hitra i form av 

innsamling av brukte fiskekasser fra Lerøy som komprimeres for salg blant annet til Inoplast med flere (ingen fabrikk på Hitra). Som nevnt 

over inkluderer dette ikke eventuelle fabrikker eiet av foretak som kontrolleres av Bekken Invest AS. 
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Glassull: Glassull lages ved å blande sand og glass ved 1 300-1 450 grader. Glassull har de samme 

termiske egenskapene som steinull. I likhet med steinull har glassull lav fuktighetsabsorpsjon. 

• Naturmaterialer: I tillegg til de ovennevnte materialene har etterspørselen etter naturmaterialer 

den siste tiden økt betydelig, noe som betyr at materialer som bomull, cellulose og trefibre og 

hamp har blitt mer etterspurt. 

• Cellulært glass: Cellulært glass er et lett, stabilt og slitesterkt isolasjonsmateriale som består av 

millioner av helt lukkede glassceller. Den har en kombinasjon av egenskaper som ikke-

brennbarhet, trykkfasthet, vann- og diffusjonstetthet og langvarig varmeisolasjon. 

• Lettbetong: Lettbetongplater egner seg i kjellervegger som vender mot utsiden av bygget og 

dermed eksponeres mot fukt. Lettbetong kan også brukes til baderomsvegger og limes i taket 

mellom etasjer. 

• Leca-blokker: Leca-blokker (ekspanderte leireballastblokker) er laget av ekspandert leirgranulat 

som brennes ved høy temperatur. Ved forbrenningen utvides leirkornene betraktelig, noe som gjør 

blokkene lette og effektive i isolasjonssammenheng. Blokkene kan brukes i flere typer isolasjon, 

herunder isolasjon i grunnen. 

Listen over materialer ovenfor er ikke uttømmende, og det finnes en rekke andre isoleringsmaterialer, som 

illustrert ved figur 3 nedenfor. 

Figur 3: Materialtyper som brukes som termisk isolasjon i bygninger32 

 

Rapporten viser at det finnes et mangfold av isolasjonsmaterialer som i større og mindre grad er utskiftbare 

med hverandre og at det også er en sterk innovasjon i bransjen når det gjelder bruk av mer bærekraftige 

materialer. Dette bekreftes også av en rapport fra svenske konkurransemyndigheter, som slår fast at 

produsenter av mineralull, for å differensiere sine produkter, har investert i å utvikle produkter med mål om 

 
32 Kilde: Pavel, C.C., Blagoeva, D. T., Competitive landscape of the EU's insulation materials industry for energy-efficient buildings (2018), side 5. 

Rapporten er innhentet på oppdrag fra Kommisjonen.  
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å redusere klimapåvirkningen.33 Trenden mot bærekraftige alternativer gjør at Partene møter økt 

konkurranse. De siste tiårene har oppmerksomheten rundt energi- og miljøproblemer økt betraktelig. 

Byggesektoren, som står for ca. 40 % av det totale energiforbruket i Europa, har derfor fått en sentral rolle i 

utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn.34 Den termiske ytelsen til isolasjonsmaterialer er ikke lenger 

den eneste parameteren å ta hensyn til ved valg av materialer, men også egenskaper knyttet til lydisolasjon, 

brannsikkerhet, vanndampgjennomtrengelighet og påvirkning på miljø og menneskers helse. Markedet for 

miljøvennlige og bærekraftige isolasjonsmaterialer med lavt energinivå vokser derfor raskt.35  

Utviklingen mot bærekraftige materialer (ofte fiberbaserte alternativer) har ført til at kundene i større grad 

har erstattet celleplast (for eksempel EPS og XPS) med andre typer materialer. Den økte etterspørselen etter 

andre miljøvennlige og bærekraftige alternativer har dermed ført til økt konkurransepress fra andre 

isolasjonsmaterialer samt innovative merker og teknologier:  

“Consumers are increasingly concerned about their carbon footprint, climate change and 

demand for greener products. As a consequence, the utilization of recycled materials in 

thermal insulation is increasing. Thus, there is a growing demand for thermal insulation of 

good quality and energy-efficient buildings per legislation and the consuming trend.”36 

Det er også en pågående utvikling mot enda mer innovative materialer som har meget god isolasjonsevne 

og som kombinerer tykkelse, letthet og lave varmeledningsevneverdier, men som per i dag har høyere priser 

enn de konvensjonelle løsningene.37 

Det følger av dette at det fra et etterspørselsperspektiv er klar substitusjon mellom et stort antall ulike 

isolasjonsprodukter og materialer som tjener samme formål – å isolere. Det er også en klart økt etterspørsel 

etter mer miljøvennlige og bærekraftige alternativer. Det er følgelig et betydelig konkurransepress mellom 

ulike typer isolasjonsmaterialer. Celleplast (EPS, XPS og PUR/PIR) konkurrerer for eksempel med mineralull 

(stein- og glassull).  

8.2.3 Etablering 

Det er visse etableringsbarrierer knyttet til produksjon av termiske og tekniske isolasjonsprodukter i form av 

investeringskostnader, samt kostnader knyttet til sertifiseringer for å imøtekomme kundenes kvalitetskrav. 

Nye produkter må blant annet testes og godkjennes før de kan benyttes til bygningsformål. Det følger av de 

regulatoriske kravene at isolasjonsprodukter skal være slitesterke og ha lydisolerende egenskaper, samt ha 

et lavt nivå av termisk ledeevne og ikke være egnet for dampgjennomtrenging. I tillegg bør de kunne være i 

kontakt med løsemidler og ikke være brannfarlige. Det er lettest å komme inn på markedet ved å produsere 

standard EPS-plater. Flere takentreprenører bygger egne fabrikker for forsyning av EPS. Et eksempel er 

Cellterm i Markaryd i Sverige.  

 
33 Rapport 2021:4, Konkurrensen i byggmaterialindustrin, side 74. 

34 Kommisjonen, Energy Efficiency Plan 2011, side 6. 

35 Ibid. side 2. 

36 IC Market Forecast & Company Profiles, Thermal Insulation in Europe, side 5. 

37 Pavel, C. C., Blagoeva, D. T., Competitive landscape of the EU’s insulation materials industry for energy-efficient buildings, side 5; 

Se også Schiavonia, F. D’Alessandroa, 





 

23 av 63 

 

er utviklet for varmeisolering. EPS og XPS har gode prestasjonsevner og lav fuktighetsabsorpsjon i tillegg til 

isolerende egenskaper. PIR og PUR er tynnere materialer men med samme effekt som annen isolasjon og 

har også et lavt fuktopptak. Til tross for disse mindre ulikhetene er det etter Melders oppfatning ikke 

nødvendig å segmentere markedet basert på materiale og det er begrensede prisforskjeller mellom 

henholdsvis mineralull og EPS/XPS-plater.  

Isolasjon i EPS møter også i praksis sterk konkurranse fra en rekke ulike materialer, ikke minst fra PIR på 

grunn av dens gode isoleringsegenskaper og dens brannsikkerhet, i tillegg til at det er et mindre klumpete 

materiale. Det er dermed mulig å isolere med samme lambaverdi, men med vesentlig mindre materiale. EPS 

har også blitt kritisert ut fra både miljømessige og brannsikkerhetsmessige perspektiver.  

Forhandlere av isolasjonsmaterialer markedsfører ofte en stor mengde isolasjonsprodukter, slik at det er 

enkelt for kunder å sammenlikne priser på de ulike materialene og bytte mellom forskjellige materialer. 

Eventuelle prisforskjeller (inkludert kostnader for transport og montering) innebærer imidlertid ikke at 

produktene ikke er substituerbare. XPS er for eksempel noe dyrere enn EPS, men prisforskjellen kan til en 

viss grad begrunnes ut fra produktenes levetid, som er lengre for XPS-produkter. Prisforskjellen er ikke 

tilstrekkelig motiverende til å segmentere produktmarkedet basert på materialtype.  

Figur 4: Oversikt over materialer brukt i termisk isolasjon i Europa 

 

Termiske isolasjonsprodukter kan i teorien kategoriseres ut fra bruksområdene tak, fasade (yttervegger), 

innendørs (innervegger og isolasjon på innsiden av bygget) og i grunnen (produkter som er i eller i kontakt 

med grunnen, for eksempel dreneringsprodukter). I praksis er imidlertid denne kategoriseringen kunstig og 

Partene anfører at det ikke er nødvendig å segmentere ut fra bruksområde.44 Kommisjonen har derfor 

tidligere valgt ikke å segmentere markedet for termisk isolasjon i henhold til bruksområdene.45 De involverte 

foretakene i kommisjonssaken tilbød isoleringsprodukter av både mineralull og EPS. Kommisjonen la vekt på 

at produktene i stor grad er standardiserte og har et stort bruksområde. En betydelig andel av produktene 

er standardprodukter som kan brukes til en rekke ulike applikasjoner. Produktene er dermed ofte 

 
44 Partene er heller ikke kjent med at Kommisjonen har vurdert en slik segmentering.  

45 M.3943 - Saint-Gobain/BPB, avsnitt 28 og M.8721 - Owens Corning/Paroc, avsnitt 10. 
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for fiskekasser. For ordens skyld vil det likevel innledningsvis i punkt 9.2 gis en generell redegjørelse for 

emballasjemarkedet mer overordnet, inkludert sentrale utviklingstrekk. En nærmere redegjørelse for 

fiskekasser gis i punkt 9.3. Sammen vil disse delene danne utgangspunkt for markedsavgrensningen i punkt 

9.4. Emballasjemarkedet behandles i punkt 9.5, deretter behandles mulige segmenter med overlapp i punkt 

9.6 og 9.7. Deretter redegjøres det for konkurransen i fiskekassemarkedet i punkt 9.8, samt mulige lokale 

markeder i 9.9.    

9.2 Beskrivelse av emballasjemarkedet 

Emballasjemarkedet omfatter flere typer emballasjeprodukter til en rekke bransjer, herunder både 

standardiserte og kundetilpassede produkter. Emballasje kan produseres av en rekke ulike materialer. 

Tradisjonelt har engangsemballasje blitt produsert i EPS, men ettersom både kunder og produsenter søker 

miljøvennlige alternativer, ser Partene en økning i produksjon av emballasje i fiber, skum (fabricated foam, 

Biofoam® og annen skum), Honeycomb og plastwell. EPS erstattes også til en viss grad av EPP, ettersom det 

er mer slitesterkt enn EPS og kan gjenvinnes. Andre substituerbare materialer er HDPE (hardplast) og metall. 

Nedenfor gis det en oversikt over sentrale materialtyper:  

• EPS (ekspandert polystyren) er et celleplastmateriale bestående av polystyren, som fremstilles 

gjennom bruk av reaktor- eller ekstuderteknologi som beskrevet over i kapittel 7.1. EPS kan formes 

etter ønske og behov og er dermed velegnet for produksjon av ulike typer emballasje.  

• EPP (ekspandert polypropylen) er et termoplastskum med en lukket cellestruktur. Det har en 

produkttetthet som gjør at materialet kan tilpasses spesifikke formålet. EPP er slitesterkt og det 

absorberer støt og vibrasjoner effektivt, noe som gjør det egnet som emballasje i forbindelse med 

transport av både skjøre og tunge produkter. I tillegg har det gode isoleringsegenskaper.  

• HDPE (polyeten med høy tetthet) er et allsidig, sterkt, lett, sikkert, slitesterkt og slagfast materiale som 

gjør at det er særlig egnet til emballering av tunge produkter og gjenbruk.  

• Fiber (bølgepapp, kartong og massivpapp) kan fremstilles i ulike former, med ulik stivhet og 

egenskaper.  

• Fabricated foam produseres ved å konvertere polymerskum, som deretter bearbeides til forskjellige 

former. Eksempler på materialer som brukes for å lage denne typen skum er EPE (ekspandert 

polytylen) og PUR. EPE benyttes ofte i emballasje som skal dempe mot støt og for å separere 

produkter, mens PUR er vanlig for emballasje med skjørt innhold.  

• Biofoam® og annen biobasert skum likner på EPS og har mer eller mindre de samme egenskapene. 

Det brukes hovedsakelig i beskyttende emballasje for skjøre produkter.  

Opplistingen over er ikke uttømmende, ettersom det også produseres emballasje i materialer som tre, papir, 

stål og metall, i tillegg til Honeycomb, wellpapp, plastwell, formet masse ("moulded pulp"), PP, kanalplast og 

LDPE.  

Som allerede nevnt er det økende fokuset på bærekraft et sentralt utviklingstrekk. Kundene etterspør i større 

grad miljøvennlige og bærekraftige produkter, noe som får betydning for emballasjeproduksjonen. Videre er 

det et økende fokus på bærekraftige løsninger hos produsentene. 
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• Som eksempel kan det vises til at Bama vant en emballasjepris for sitt nye avokadobeger. I 

artikkelen fremgår det også at de samme egenskapene ivaretas også der emballasjen er kun 

fiberbasert, se https://www.grontpunkt.no/nyhet/emballasjepris-til-avokadobeger/. 

• Stora Enso besluttet å investere 97 millioner Euro i økt produksjon av kartong, som ifølge foretaket 

vil øke kapasiteten til å produsere væske- og forbrukspapp.64  

• Ikea har annonsert at de skal fase ut all fossil plast innen 2028. I stedet skal de satse på emballasje 

av fornybare råvarer og resirkulerte materialer. I tillegg har de besluttet å fase ut all EPS fra 

transportemballasjen.65  

I tillegg har det nye EU-direktivet som forbyr visse typer engangsplast innvirkning på etterspørselen, og for 

eksempel har Tine i tillegg til å bytte ut plastskjeer med bambusskje også byttet emballasjen rundt skjeen fra 

plast til papir.66 Samlet sett fører disse forholdene til at produsentene har tatt i bruk flere miljøvennlige 

materialtyper. I denne sammenhengen er det særlig aktuelt å erstatte engangsemballasje laget av celleplast 

med papirbaserte materialer.  

9.3 Særlig om fiskekasser 

9.3.1 Innledning og beskrivelse av markedet 

Fiskeindustrien transporterer store mengder fisk i ulike former (fersk, fryst, saltet/tørket osv). Hvilken 

emballasje som benyttes til det enkelte produkt bestemmes i stor grad av typen produkt, men i de fleste 

tilfeller er flere ulike materialer velegnet til samme bruksformål. Emballasje til oppdretts- og fiskeindustrien, 

herunder fiskekasser, kan produseres med utgangspunkt i en rekke ulike materialer, særlig plastbaserte og 

fiberbaserte materialer. Avhengig av foredlingsgraden, destinasjon og fraktemåte, transporteres fisken i ulike 

former for emballasje til sluttkunder over hele verden.  

• Fersk fisk: Transport av fersk fisk må skje på en måte som ivaretar kjølekjeden for å sikre 

produktets holdbarhet. Fersk fisk transporteres typisk i kasser fremstilt av EPS, HDPE eller fiber 

(pappkartong), ofte i kombinasjon med et kjøleelement. Innenfor dette kan det skilles mellom 

transport av sløyd fisk med hode ("HOG"),67 som i dag står for hoveddelen av produksjonen på 

slakteriene, og transport av fersk filetert fisk. Førstnevnte transporteres som regel i EPS-kasser og 

sistnevnte i fiberbasert emballasje (pappkartong) eller HDPE-kasser i tillegg til i EPS-kasser.  

• Fryst fisk: Ved transport av fryst fisk er fraktemåten viktigere enn selve emballasjen når det gjelder 

å ivareta temperaturkrav. Fryst fisk kan derfor pakkes i ulike former for emballasje, som kasser 

eller sekker, i fiber (massivpapp), plast eller i emballasje laget i en kombinasjon av fiber og plast.68  

• Saltet/tørket fisk: Saltet eller tørket fisk transporteres typisk i fiberbasert emballasje 

(pappkartong).  

 
64 https://www.storaenso.com/sv-se/newsroom/regulatory-and-investor-releases/2021/10/stora-enso-investerar-i-utokad-

kartongproduktion-i-skoghall-och-inleder-forstudie-om-konvertering-av-den-andra-linjen-i-uleaborg. 

65 https://www.packnet.se/article/view/821490/ikea_fasar_ut_all_forpackningsplast.  

66 Se ttps://www.grontpunkt.no/nyhet/fjerner-110-millioner-plastskjeer/. 

67 Head on gutted.  

68 Som f.eks. "Nordic Bag", se https://nordicbybewi.com/produkt/nordic-bag-50kg-borey-7012x127cm/.  
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”Fiskeindustrin har höga krav när det gäller materialegenskaper, särskilt för de lådor som 

används för paketering och leverans. De måste vara hygieniska och certifierade för 

livsmedelsanvändning, vattentäta och fettavstötande samtidigt som de måste isolera väl. 

Tidigare har förpackningarna vanligtvis tillverkats av expanderad polystyren, som sedan 

kasseras. Plaster, som EPS-plaster, är några av de största miljöbovarna när det gäller 

havsföroreningar och har identifierats som ett stort hot mot miljön.  

Stora Ensos produktutvecklare antog utmaningen att hitta ett hållbart alternativ. Målet var 

att skapa en fisklåda med lika bra eller bättre prestanda i alla funktionsavseenden. Resultatet 

är den patenterade EcoFishBoxTM-lådan från Stora Enso.  

Den här återvinningsbara lådan har en innovativ design. Den är både fett- och vattentät, och 

enkel att skölja av. Tack vare wellpapplådans isolerande egenskaper förblir innehållets 

temperatur under 4 °C i mer än 64 timmar. Den smarta designen och materialets struktur gör 

att lådan kan transporteras säkert genom hela leveranskedjan. Med den här lösningen går 

det att ersätta plast utan att kompromissa med förpackningsprestanda.  

Den stora anledningen till att använda EcoFishBoxlådor kanske inte är ”ekodelen”, utan 

kostnadsbesparingarna. Den vikta wellpapplådan är endast 1/7 av storleken på en traditionell 

låda. Det medför att fiskeindustrin dramatiskt kan minska kostnaderna för lastbilstransporter 

och förvaring.” 

Videre kan det vises til at Coop Sverige i 2019 valgte å bytte ut EPS-fiskekasser til fordel for pappesker, for å 

redusere plastforbruket og Ikea har annonsert at de vil fase ut all fossil plast i emballasje innen 2028 for å 

satse på emballasje fremstilt av fornybare og gjenvunnede materialer. Dette vil omfatte utskifting av all EPS 

brukt i forbindelse med transport.84 Denne utviklingen de senere årene har medført at kunder i stadig større 

grad etterspør alternative produkter som anses for å være miljøvennlige, varige og som kan gjenvinnes. Dette 

fører samtidig til at det er utviklet, og utvikles stadig flere fullgode alternativer til plastbasert emballasje.  

9.4.2 Geografisk marked 

Selv om oppstrømsmarkedet for flere råvarer, herunder EPS mv, omfatter hele EØS, er det Partenes 

oppfatning at konkurransen om salg av emballasje foregår nasjonalt.  

Etter Melders oppfatning foregår også konkurransen om produksjon og salg av fiskekasser nasjonalt. Store 

deler av etterspørselen dekkes ved at lakseoppdretterne avholder anbudskonkurranser. 

Tilbudsforespørslene sendes normalt ut til samtlige aktører på markedet, uavhengig av hvor eventuelle 

fabrikker er lokalisert, ettersom inngåelse av en avtale om levering av fiskekasser ofte er betinget av at det 

bygges en fabrikk på leveringsstedet. Konkurransen om slike store avtaler er dermed nasjonal. Når fabrikken 

først er bygget, er det i utgangspunktet ikke konkurranse om å levere til den samme lakseoppdretteren i 

avtalens løpetid. Et eksempel på dette er konkurransen om levering av fiskekasser i Alta. Bewi stengte 

produksjonen ved sin fabrikk i Alta 31. desember 2021 ettersom Jackon vant en konkurranse om levering av 

fiskekasser i det området. Videre fremgår det av oversikten over samtlige fabrikker i Norge at ulike aktører 

har fabrikker i flere deler av landet, men at konkurrerende virksomheter ikke har etablert fabrikker i de 

 
84 Se https://www.packnet.se/article/view/821490/ikea_fasar_ut_all_forpackningsplast.  
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Dersom Konkurransetilsynet mottar innsynsbegjæringer i meldingen eller andre dokumenter i saken, ber vi 

om å bli underrettet. 

*** 

 

 

Med vennlig hilsen 

Advokatfirmaet Thommessen AS 

 

 

 

Eivind Sæveraas 

Advokat 

 

 


