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Vår operative plattform

48 produksjonsanlegg i Norge, Danmark, Sverige,
Finland, Nederland, Polen og Portugal

Medeier av EPS produksjonsanlegg i Frankrike,Tyskland
og Storbritannia

Resirkuleringsselskaper i Belgia, Danmark, Polen, 
Nederland og Norge

Folie produksjon BEWi Folie Levanger, bl.a. 
Dampsperre produsert på fornybart råstoff

Produksjon av sprøytestøpte produkter, BEWI Norplasta i
Stjørdal og BioBe i Fredrikstad  

Kombinert årlig kapasitet på 195 kt EPS perler (RAW)

Vi skal være ledende i endringen mot bærekraft og 
utvikle næringen videre.

Ved å kombinere teknologi og innovasjon med 
produksjon og operativ kunnskap, utvikler vi nye og 
bærekraftige områder for emballasje og 
bygningsprodukter



Først i verden

Gram Dampsperre på fornybart råstoff



Resirkulering av EPS kasser i Europa

Resirkulerer pr. i dag ca. 20kt. Målsetning på 60kt.

Vi leder endringen



NYTT Resirkulert råstoff i test

Vi leder endringen



Vi leder endringen

Ombrukspaller i 100% resirkulert materiale

Istabelbar
Et vogntog med ombrukspall
Samme som 6 vogntog med Euro-pall

Vekt 5,4 kg – kombinert med styrke



En sirkulær verdikjede for 
kasser, protektorer og paller

Produksjon av kasser, 
protector og paller

BEWI Stjørdal

Abonnement 
Kasser. Paller og

Protektorer

Rengjøring for 
gjenbruk eller

materialgjenvinning
Kverning

Nytt råstoff til
materialgjenvinning

• Gjennom abonnement og
gjenbruk kan vi redusere vårt
forbruk

• Gjennom å etablere en lukket loop 
kan vi sikre at plasten går til
materialgjenvinning og redusere
CO2 avtrykket



I tett samarbeid med:

• Kundene våre

• Leverandørene våre

• FoU  (institutter og universiteter)

• Mål om å ligge i forkant med utvikling

JOBBER ALLTID MED UTVIKLING

BÆREKRAFT =            KRAFT

• Nøye utvalgte råstoff for bedre gjenvinning

• Fornybart råstoff istedenfor fossilbaserte

• Resirkulert råstoff (forbedret sortering)

• Ombruksemballasje (LOOP)



For a better everyday

Bærekraft direktør
Camilla Bjerkli
camilla.bjerkli@bewi.com

Salgsdirektør
Jan Brunborg
jan.brunborg@bewi.com
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