
 

Faktaark: Hammerfest Entreprenør AS 

 
 

 Hammerfest Entreprenør AS er i dag den største bygg- og anleggsentreprenøren i 
Hammerfest. Bedriften har erfarne og dyktige medarbeidere innenfor fagene betong og 
tømmer.  
 

 Årsomsetning i 2011 var på 80 millioner kroner. Hammerfest Entreprenør har 27 ansatte. 
Daglig leder er Rolf Johnny Nilsen (45). 

 

 Selskapet utfører byggeoppdrag i Hammerfest. Hovedmarkedet er næringsbygg, 
offentlige servicebygg og mindre anleggsjobber. De oppfører nybygg og utfører 
rehabiliteringsjobber. 

 

 Selskapet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 2 for utførelse bygning, anlegg eller 
konstruksjon, tekniske installasjoner, plasstøpte betongkonstruksjoner, murerarbeider, 
tømrerarbeider og montering av trekonstruksjoner.  

 

 Hammerfest Entreprenør har i dag 10 eiere, hvorav daglig leder er største aksjonær med 
37,2 %. Blant de øvrige eierne er to ansatte og fire tidligere ansatte(til sammen 9,7 %). 
Resterende andel på 52,4 % eies av næringsdrivende samarbeidspartnere og investorer 
med tilknytning til Hammerfest. 
 

 Selskapet har siden starten hatt som mål å bli markedsledende innen sitt område i 
Hammerfest. Det har selskapet i stor grad lykkes med. 
 

 Forretningsidé er å operere i lokalmarkedet i Hammerfest med flest mulig 
totalentrepriser på næringsbygg. Selskapet har valgt en strategi hvor de har arbeidet mot 
utvalgte kundegrupper med en strategi hvor man har fremmet åpenhet, ærlighet og 
samarbeidsvilje. Selskapet satser på involvering av de ansatte.  

 
 Historie: Selskapet ble etablert i 2004 av daglig leder Rolf Johnny Nilsen i samarbeid med 

flere lokale næringsdrivende. I 2007 kjøpte selskapet Bloch Entreprenør AS. Selskapet er 
innfusjonert og fullt integrert i hammerfest Entreprenør.  

 

 Nøkkeltall (beløp i MNOK) 
 

  2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Driftsinntekter         80,0          50,7          36,1       50,9       59,4           44,2  

Resultat før skatt         10,8            4,0           (3,0)        3,5         7,0            2,0  

Resultatmargin % 13,5 % 7,9 % -8,3 % 6,9 % 11,8 % 4,4 % 

 
Selskapet hadde pr 31.12.11 en totalbalanse på 30 MNOK, en egenkapital på 11,2 MNOK 
og en positiv rentebærende posisjon på 5,2 MNOK.  

 


