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Vedtak V2022-21 - Offentlig versjon - Bewi ASA - Jackon Holding 
AS - konkurranseloven § 16 - godkjenning av kjøper og oppheving 
av gjennomføringsforbud 

1 Bakgrunn  
(1) Konkurransetilsynet fattet 28. juni 2022 vedtak ("Vedtak") om inngrep mot 

foretakssammenslutningen mellom Bewi ASA ("Bewi") og Jackon Holding AS ("Jackon") 
(samlet omtalt som "Partene").1 

(2) I Vedtaket kom Konkurransetilsynet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad ville 
hindre effektiv konkurranse i markedene for produksjon og salg av EPS-fiskekasser i 
henholdsvis Vest-Finnmark og Nord-Troms, og i Sør-Troms.  

(3) Partene fremla forslag til avhjelpende tiltak, og Konkurransetilsynet fant at de foreslåtte 
avhjelpende tiltakene ville avbøte de konkurransemessige virkningene som 
foretakssammenslutningen ville føre til. Tilsynet fattet på bakgrunn av dette vedtak om 
inngrep hvor foretakssammenslutningen ble tillatt på vilkår, jf. konkurranseloven2 § 16 annet 
ledd, jf. § 20 tredje ledd.  

(4) Bewi har i brev 19. september 2022 anmodet Konkurransetilsynet om å godkjenne Kasseriet 
Holding AS som kjøper av 4 680 aksjer i Kasseriet AS ("Aksjene i Kasseriet") og Kasseriet 
Alta AS som kjøper av Jackons fiskekassefabrikk i Alta kommune ("Alta-fabrikken"). 
Kasseriet Holding AS og Kasseriet Alta AS er heretter samlet omtalt som "Kjøperne" og 
Aksjene i Kasseriet og Alta-fabrikken er heretter samlet omtalt som "Salgsobjektene". 
Kjøperne er indirekte enekontrollert av Hans Petter Olsen ("Olsen").3 

(5) Konkurransetilsynet har hatt kontakt med og innhentet ytterligere informasjon fra Bewi, samt 
avholdt møter med Bewi 20. september, 30. september og 7. oktober 2022. Tilsynet avholdt 
møte med Olsen 21. juni 2022.  

 
1 Vedtak V2022-10 - Vedtak – Bewi ASA – Jackon Holding AS - konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot 
foretakssammenslutning – vilkår. 
2 Lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger. 
3 Brev fra Advokatfirmaet Thommessen AS 19. september 2022. 
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l Bakgrunn
( l ) Konkurransetilsynet fattet 28. juni 2022 vedtak ("Vedtak") om inngrep mot

foretakssammenslutningen mellom Bewi ASA ("Bewi") og Jackon Holding AS ("Jackon")
(samlet omtalt som "Partene").'

(2) I Vedtaket kom Konkurransetilsynet til at foretakssammenslutningen i betydelig grad ville
hindre effektiv konkurranse i markedene for produksjon og salg av EPS-fiskekasser i
henholdsvis Vest-Finnmark og Nord-Troms, og i Sør-Troms.

(3) Partene fremla forslag til avhjelpende tiltak, og Konkurransetilsynet fant at de foreslåtte
avhjelpende tiltakene ville avbøte de konkurransemessige virkningene som
foretakssammenslutningen ville føre til. Tilsynet fattet på bakgrunn av dette vedtak om
inngrep hvor foretakssammenslutningen ble tillatt på vilkår, jf. konkurranseloven2§ 16 annet
ledd, jf. § 20 tredje ledd.

(4) Bewi har i brev 19. september 2022 anmodet Konkurransetilsynet om å godkjenne Kasseriet
Holding AS som kjøper av 4 680 aksjer i Kasseriet AS ("Aksjene i Kasseriet") og Kasseriet
Alta AS som kjøper av Jackans fiskekassefabrikk i Alta kommune ("Alta-fabrikken").
Kasseriet Holding AS og Kasseriet Alta AS er heretter samlet omtalt som "Kjøperne" og
Aksjene i Kasseriet og Alta-fabrikken er heretter samlet omtalt som "Salgsobjektene".
Kjøperne er indirekte enekontrollert av Hans Petter Olsen ("Olsen").3

(5) Konkurransetilsynet har hatt kontakt med og innhentet ytterligere informasjon fra Bewi, samt
avholdt møter med Bewi 20. september, 30. september og 7. oktober 2022. Tilsynet avholdt
møte med Olsen 21. juni 2022.

1 Vedtak V2022-l 0 - Vedtak - Bewi ASA - Jackon Holding AS - konkurranseloven § 16, jf. § 20 - inngrep mot
foretakssammenslutning - vilkår.
2 Lov 5. mars 2004 m. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger.
3 Brev fra Advokatfirmaet Thommessen AS 19. september 2022.



 2 
 

 

2 Konkurransetilsynets vurdering  
(6) I henhold til Vedtakets vilkår 2 og 3 har Partene forpliktet seg til å avhende Alta-fabrikken og 

Aksjene i Kasseriet. Avhendingen skal skje på de vilkår som er angitt i Vedtakets vilkår 2, 3 
og 7. For å sikre at salget er egnet til å avbøte de konkurransebegrensende virkningene av 
foretakssammenslutningen skal salget skje til en uavhengig og egnet kjøper, godkjent av 
Konkurransetilsynet i tråd med Vedtakets vilkår 2 (ii) og (iii), samt 3 (ii) og (iii). 

(7) Jackon AS inngikk 29. september 2022 en overdragelsesavtale med Kjøperne. Avtalen ble 
endret ved Endringsavtale til overdragelsesavtale datert 8. oktober 2022 ("Salgsavtalen").  

(8) I henhold til Vedtakets vilkår 2 (i) skal Alta-fabrikken selges som en operativ enhet. Det 
følger av Salgsavtalens punkt 3.1 at Kasseriet Alta AS skal erverve virksomheten inkludert 
alle Jackon AS' eiendeler, avtaler, rettigheter og forpliktelser som knytter seg til Jackon AS' 
virksomhet for produksjon av fiskekasser ved Alta-fabrikken.  

(9) Ifølge Salgsavtalen punkt 3.1 og vedlegg 2II skal Kasseriet Alta AS -------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------.4 Videre skal Kasseriet Alta AS overta drifts- og 
serviceavtaler samt leverandøravtaler knyttet til Alta-fabrikken, jf. Salgsavtalen punkt 3.1 og 
vedlegg 2II. Det er på denne bakgrunn Konkurransetilsynets vurdering at virksomheten selges 
som en operativ enhet, jf. Vedtakets vilkår 2 (i). 

(10) Det følger videre av Salgsavtalens punkt 3.1 at Kasseriet Holding AS skal erverve Aksjene i 
Kasseriet, herunder alle rettigheter og forpliktelser som fremgår av Salgsavtalen. I henhold til 
Vedtakets vilkår 3 (i) oppstilles det et krav om at de øvrige aksjonærene i Kasseriet AS 
frafaller sin forkjøpsrett til Aksjene i Kasseriet. Det fremgår av erklæringer datert 22. august 
2022 at minoritetsaksjonærene Linmo AS, Gratanglaks AS og Astafjord Slakteri AS har frafalt 
sine forkjøpsretter.5 Det er på denne bakgrunn Konkurransetilsynets vurdering at de øvrige 
aksjonærene i Kasseriet AS har frafalt sin forkjøpsrett, jf. Vedtakets vilkår 3 (i). 

(11) I henhold til Salgsavtalens punkt 9.1 skal gjennomføring av Salgsavtalen skje --------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------.  

(12) Konkurransetilsynet har således mottatt dokumentasjon som viser at Salgsobjektene vil bli 
overført fra Jackon AS til Kjøperne, jf. Vedtakets vilkår 2 (i) og 3 (i).   

(13) I Vedtakets vilkår 2 (ii) og 3 (ii) stilles det krav om at kjøper må være uavhengig av Partene, 
herunder selskaper i samme konsern som Partene. Selskaper i Partenes konsern eller selskaper 
som Partenes konsern har eiendeler i kan ikke direkte eller indirekte ha eierinteresser i kjøper, 
og kjøper kan ikke være noen som står Partene eller sentrale personer i samme konsern nær. 

(14) Advokatfirmaet Thommessen AS ("Thommessen") har bekreftet at verken Bewi eller Jackon 
eller selskaper i deres konsern har eierinteresser i Kjøperne, herunder ikke i Olsun Holding 
AS6 eller RS Holding AS7. Ifølge Thommessen er Bewi heller ikke kjent med at Bewi, Jackon 
eller selskaper i deres konsern har direkte eller indirekte eierandeler i noen av de øvrige 
investorene i Kasseriet Holding AS. Konkurransetilsynet har mottatt informasjon som 
bekrefter at Kjøperne ikke har investeringer i Partene eller selskap som inngår i Partenes 
konsern.8 

 
4 Vedlagt e-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 26. august 2022. 
5 Vedlagt e-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 26. august 2022. 
6 Olsun Holding AS eier i dag 100 % av aksjene i Kasseriet Holding AS og skal etter kapitalforhøyelse eie 65 % 
av aksjene i Kasseriet Holding AS jf. e-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 29. august 2022. 
7 Strandbakken Holding AS (100 % eiet av Hans Petter Olsen) eier i 50,001 % av aksjene i Olsun Holding AS. 
De resterende aksjene i Olsun Holding AS eies av RS Holding AS (100 % eiet av Robert Sundt) jf. e-post fra 
Advokatfirmaet Thommessen AS 1. september 2022. 
8 Vedlagt e-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 12. september 2022. 
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2 Konkurransetilsynets vurdering
(6) I henhold til Vedtakets vilkår 2 og 3 har Partene forpliktet seg til å avhende Alta-fabrikken og

Aksjene i Kasseriet. Avhendingen skal skje på de vilkår som er angitt i Vedtakets vilkår 2, 3
og 7. For å sikre at salget er egnet til å avbøte de konkurransebegrensende virkningene av
foretakssammenslutningen skal salget skje til en uavhengig og egnet kjøper, godkjent av
Konkurransetilsynet i tråd med Vedtakets vilkår 2 (ii) og (iii), samt 3 (ii) og (iii).

(7) Jackon AS inngikk 29. september 2022 en overdragelsesavtale med Kjøperne. Avtalen ble
endret ved Endringsavtale til overdragelsesavtale datert 8. oktober 2022 ("Salgsavtalen").

(8) I henhold til Vedtakets vilkår 2 (i) skal Alta-fabrikken selges som en operativ enhet. Det
følger av Salgsavtalens punkt 3.l at Kasseriet Alta AS skal erverve virksomheten inkludert
alle Jackon AS' eiendeler, avtaler, rettigheter og forpliktelser som knytter seg til Jackon AS'
virksomhet for produksjon av fiskekasser ved Alta-fabrikken.

(9)

.4 Videre skal Kasseriet Alta AS overta drifts- og
serviceavtaler samt leverandøravtaler knyttet til Alta-fabrikken, jf. Salgsavtalen punkt 3.1 og
vedlegg 211. Det er på denne bakgrunn Konkurransetilsynets vurdering at virksomheten selges
som en operativ enhet, jf. Vedtakets vilkår 2 (i).

( l 0) Det følger videre av Salgsavtalens punkt 3. l at Kasseriet Holding AS skal erverve Aksjene i
Kasseriet, herunder alle rettigheter og forpliktelser som fremgår av Salgsavtalen. I henhold til
Vedtakets vilkår 3 (i) oppstilles det et krav om at de øvrige aksjonærene i Kasseriet AS
frafaller sin forkjøpsrett til Aksjene i Kasseriet. Det fremgår av erklæringer datert 22. august
2022 at minoritetsaksjonærene Linmo AS, Gratanglaks AS og Astafjord Slakteri AS har frafalt
sine forkjøpsretter.5 Det er på denne bakgrunn Konkurransetilsynets vurdering at de øvrige
aksjonærene i Kasseriet AS har frafalt sin forkjøpsrett, jf. Vedtakets vilkår 3 (i).

(11)

(12) Konkurransetilsynet har således mottatt dokumentasjon som viser at Salgsobjektene vil bli
overført fra Jackon AS til Kjøperne, jf. Vedtakets vilkår 2 (i) og 3 (i).

(13) I Vedtakets vilkår 2 (ii) og 3 (ii) stilles det krav om at kjøper må være uavhengig av Partene,
herunder selskaper i samme konsern som Partene. Selskaper i Partenes konsern eller selskaper
som Partenes konsern har eiendeler i kan ikke direkte eller indirekte ha eierinteresser i kjøper,
og kjøper kan ikke være noen som står Partene eller sentrale personer i samme konsern nær.

(14) Advokatfirmaet Thommessen AS ("Thommessen") har bekreftet at verken Bewi eller Jackon
eller selskaper i deres konsern har eierinteresser i Kjøperne, herunder ikke i Olsun Holding
AS6eller RS Holding AS7. Ifølge Thommessen er Bewi heller ikke kjent med at Bewi, Jackon
eller selskaper i deres konsern har direkte eller indirekte eierandeler i noen av de øvrige
investorene i Kasseriet Holding AS. Konkurransetilsynet har mottatt informasjon som
bekrefter at Kjøperne ikke har investeringer i Partene eller selskap som inngår i Partenes
konsern.8

4 Vedlagt e-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 26. august 2022.
5 Vedlagt e-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 26. august 2022.
6 Olsun Holding AS eier i dag 100 % av aksjene i Kasseriet Holding AS og skal etter kapitalforhøyelse eie 65 %
av aksjene i Kasseriet Holding AS jf. e-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 29. august 2022.
7 Strandbakken Holding AS (100 % eiet av Hans Petter Olsen) eier i 50,001 % av aksjene i Olsun Holding AS.
De resterende aksjene i Olsun Holding AS eies av RS Holding AS (100 % eiet av Robert Sundt) jf. e-post fra
Advokatfirmaet Thommessen AS l. september 2022.
8 Vedlagt e-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 12. september 2022.
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(15) Videre opplyser Thommessen at det ikke er andre omstendigheter eller relasjoner mellom 
Bewi eller Jackon eller selskaper i deres konsern, og Kjøperne som skaper et 
avhengighetsforhold.9 Bewi og Olsen10 har for ordens skyld opplyst at Olsen var 
administrerende direktør i Jackon Skandinavia frem til 2019 og at han derfor har flere bekjente 
i organisasjonen, men ingen nær relasjon til tidligere kolleger. Videre har Bewi opplyst at 
Olsen er daglig leder i Pronofa ASA, et selskap der Hege Buer, som er midlertidig daglig leder 
i Jackon Holding AS, er styremedlem. Bewi har også opplyst at Haas AS11 og Godthåb 
Holding AS, som eies av Andreas Akselsen med flere, eier henholdsvis 0,77 prosent og 1,73 
prosent i Pronofa ASA.12 

(16) Det er etter dette Konkurransetilsynets vurdering at kravet til uavhengighet etter Vedtakets 
vilkår 2 (ii) og 3 (ii) anses oppfylt.  

(17) I Vedtakets vilkår 2 (iii) og 3 (iii) stilles det krav om at salget skal skje til en egnet kjøper. Det 
kreves blant annet at kjøper, i tillegg til å oppfylle krav om uavhengighet, har tilstrekkelig med 
ressurser, relevant ekspertise, offentlige godkjenninger og registreringer som er nødvendig for 
å henholdsvis drive Alta-fabrikken og Kasseriet AS gjennom Aksjene i Kasseriet, samt har 
mulighet og insentiv til å opprettholde og videreutvikle virksomheten som skal overtas til en 
effektiv konkurrent til Partene og andre konkurrenter i markedet. 

(18) Olsen har i møte med Konkurransetilsynet 21. juni 2022 redegjort for at han i kraft av sin 
tidligere stilling i Jackon, har lang erfaring i markedet. Tilsynet har mottatt bekreftelse på 
finansiering av Salgsobjektene13 og vurderer på denne bakgrunn at Kjøperne vil ha 
tilstrekkelige finansielle ressurser til å opprettholde og videreutvikle virksomheten som 
overdras.  

(19) Basert på informasjon fremlagt av Bewi og Olsen, og Konkurransetilsynets egne 
undersøkelser er det tilsynets vurdering at Kjøperne har tilstrekkelige finansielle ressurser, 
relevant ekspertise, offentlige godkjenninger og registreringer14 som er nødvendig for å drive 
virksomheten knyttet til Salgsobjektene, samt mulighet og insentiv til å opprettholde og 
videreutvikle virksomheten knyttet til Salgsobjektene som en effektiv konkurrent i markedet. 

(20) Etter Konkurransetilsynets oppfatning anses kravet om at salg skal skje til en egnet kjøper 
etter Vedtakets vilkår 2 (iii) og 3 (iii) etter dette oppfylt. 

(21) Basert på ovennevnte opplysninger og øvrig informasjon mottatt i anledning 
foretakssammenslutningen, er det således Konkurransetilsynets vurdering at Kjøperne 
oppfyller kravene til en egnet og uavhengig kjøper, slik disse fremgår av Vedtakets vilkår 2 
(ii) og (iii) og 3 (ii) og (iii). 

(22) Konkurransetilsynet finner etter dette at Kjøperne kan godkjennes som kjøpere av 
Salgsobjektene samt at Salgsavtalen er i samsvar med Vedtakets vilkår 2, 3 og 4.  

(23) Dette vedtaket innebærer ikke en bekreftelse på at Partene har opptrådt i samsvar med sine 
forpliktelser etter Vedtaket. Vedtakets vilkår 1 til 10 vil fortsatte gjelde fullt ut i den grad de 
ikke allerede er oppfylt. 

(24) Etter en konkret og samlet vurdering av den informasjon som er fremlagt i saken, er 
Konkurransetilsynet kommet til at gjennomføringsforbudet i Vedtakets vilkår 9 kan oppheves 
med virkning fra dette vedtakets dato. 

 
9 E-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 12. september 2022. 
10 Tilsynet avholdt møte med Hans Petter Olsen 21. juni 2022. 
11 Den planlagte foretakssammenslutningen innebærer at Bewi, gjennom Genevad Holding AB, i henhold til to 
separate avtaler om kjøp og salg av aksjer i Jackon inngått henholdsvis 13. oktober 2021 (mellom Haas AS og 
Bewi ASA) og 14. oktober 2021 (mellom Solgaard-familien og Bewi ASA) på varig basis overtar enekontroll i 
Jackon gjennom erverv av totalt 100 % av aksjene i selskapet jf. melding om foretakssammenslutning 17. februar 
2022. 
12 E-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 12. september 2022. 
13 E-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 21. september 2022. 
14 Advokatfirmaet Thommessen AS har i brev 26. august 2022 bekreftet at Kjøperne ikke trenger noen offentlige 
godkjenninger eller registreringer for å drive fiskekassevirksomhetene videre. 
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(15) Videre opplyser Thommessen at det ikke er andre omstendigheter eller relasjoner mellom
Bewi eller Jackon eller selskaper i deres konsern, og Kjøperne som skaper et
avhengighetsforhold.9Bewi og Olsen'? har for ordens skyld opplyst at Olsen var
administrerende direktør i Jackon Skandinavia frem til 2019 og at han derfor har flere bekjente
i organisasjonen, men ingen nær relasjon til tidligere kolleger. Videre har Bewi opplyst at
Olsen er daglig leder i Pronofa ASA, et selskap der Hege Buer, som er midlertidig daglig leder
i Jackon Holding AS, er styremedlem. Bewi har også opplyst at Haas AS11og Godthåb
Holding AS, som eies av Andreas Akselsen med flere, eier henholdsvis 0,77 prosent og 1,73
prosent i Pronofa ASA.12

(16) Det er etter dette Konkurransetilsynets vurdering at kravet til uavhengighet etter Vedtakets
vilkår 2 (ii) og 3 (ii) anses oppfylt.

(17) I Vedtakets vilkår 2 (iii) og 3 (iii) stilles det krav om at salget skal skje til en egnet kjøper. Det
kreves blant annet at kjøper, i tillegg til å oppfylle krav om uavhengighet, har tilstrekkelig med
ressurser, relevant ekspertise, offentlige godkjenninger og registreringer som er nødvendig for
å henholdsvis drive Alta-fabrikken og Kasseriet AS gjennom Aksjene i Kasseriet, samt har
mulighet og insentiv til å opprettholde og videreutvikle virksomheten som skal overtas til en
effektiv konkurrent til Partene og andre konkurrenter i markedet.

(18) Olsen har i møte med Konkurransetilsynet 21. juni 2022 redegjort for at han i kraft av sin
tidligere stilling i Jackon, har lang erfaring i markedet. Tilsynet har mottatt bekreftelse på
finansiering av Salgsobjektene13og vurderer på denne bakgrunn at Kjøperne vil ha
tilstrekkelige finansielle ressurser til å opprettholde og videreutvikle virksomheten som
overdras.

(19) Basert på informasjon fremlagt av Bewi og Olsen, og Konkurransetilsynets egne
undersøkelser er det tilsynets vurdering at Kjøperne har tilstrekkelige finansielle ressurser,
relevant ekspertise, offentlige godkjenninger og registreringer14som er nødvendig for å drive
virksomheten knyttet til Salgsobjektene, samt mulighet og insentiv til å opprettholde og
videreutvikle virksomheten knyttet til Salgsobjektene som en effektiv konkurrent i markedet.

(20) Etter Konkurransetilsynets oppfatning anses kravet om at salg skal skje til en egnet kjøper
etter Vedtakets vilkår 2 (iii) og 3 (iii) etter dette oppfylt.

(21) Basert på ovennevnte opplysninger og øvrig informasjon mottatt i anledning
foretakssammenslutningen, er det således Konkurransetilsynets vurdering at Kjøperne
oppfyller kravene til en egnet og uavhengig kjøper, slik disse fremgår av Vedtakets vilkår 2
(ii) og (iii) og 3 (ii) og (iii).

(22) Konkurransetilsynet finner etter dette at Kjøperne kan godkjennes som kjøpere av
Salgsobjektene samt at Salgsavtalen er i samsvar med Vedtakets vilkår 2, 3 og 4.

(23) Dette vedtaket innebærer ikke en bekreftelse på at Partene har opptrådt i samsvar med sine
forpliktelser etter Vedtaket. Vedtakets vilkår l til l Ovil fortsatte gjelde fullt ut i den grad de
ikke allerede er oppfylt.

(24) Etter en konkret og samlet vurdering av den informasjon som er fremlagt i saken, er
Konkurransetilsynet kommet til at gjennomføringsforbudet i Vedtakets vilkår 9 kan oppheves
med virkning fra dette vedtakets dato.

9 E-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 12. september 2022.
10 Tilsynet avholdt møte med Hans Petter Olsen 21. juni 2022.
11 Den planlagte foretakssammenslutningen innebærer at Bewi, gjennom Genevad Holding AB, i henhold til to
separate avtaler om kjøp og salg av aksjer i Jackon inngått henholdsvis 13. oktober 2021 (mellom Haas AS og
Bewi ASA) og 14. oktober 2021 (mellom Solgaard-familien og Bewi ASA) på varig basis overtar enekontroll i
Jackon gjennom erverv av totalt 100 % av aksjene i selskapet jf. melding om foretakssammenslutning 17. februar
2022.
12 E-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 12. september 2022.
13 E-post fra Advokatfirmaet Thommessen AS 21. september 2022.
14 Advokatfirmaet Thommessen AS har i brev 26. august 2022 bekreftet at Kjøperne ikke trenger noen offentlige
godkjenninger eller registreringer for å drive fiskekassevirksornhetene videre.
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3 Vedtak 
(25) På denne bakgrunn og med hjemmel i vedtak V2022-10 fatter Konkurransetilsynet følgende 

vedtak:  

Kasseriet Holding AS og Kasseriet Alta AS godkjennes som kjøper av 
henholdsvis Aksjene i Kasseriet og Alta-fabrikken, jf. vedtak V2022-10 vilkår 2 
og 3.  
 
Salgsavtalen godkjennes, jf. vedtak V2022-10 vilkår 4.  

(26) Partene og Kjøperne 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.  

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

 

 

 
Med hilsen 
 
Hanne Dahl Amundsen 
avdelingsdirektør 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Med hilsen

Hanne Dahl Amundsen
avdelingsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.
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