Pressemelding Installasjonsservice AS – 26.04.2022:

Installasjonsservice AS på Løten styrkes
Installasjonsservice AS har hentet inn nye eiere og styrker virksomheten med
økt satsning på solcelleanlegg og energistyring. – NØK Invest AS og Østa
Utvikling AS har kjøpt opp 80% av selskapet. Med dette oppkjøpet følger
oppdrag innen solcellemontasje og energistyringssystemer for EnergiPluss AS,
en av landets ledende selskaper innen solenergi, forteller styreleder Nils Arne
Nordheim og daglig leder, Roar Klette.
NØK Invest AS og Østa Utvikling AS eier EnergiPluss AS. De har sterk vekst og trenger økt kapasitet på
Hedemarken og i Viken, samt den kompetansen vi har innen automatikk og produksjon av
automatikktavler. Vi skal også bidra innen solcellemontasje og salg av solcelleløsninger i vår region,
legger Klette til.
Styrker fagmiljø og kapasitet
- Vi ser at kravene til elektroentreprenører øker. Bredden av produkter er større, og kravene til
kompetanse øker. Å arbeide sammen med Østa Elektro AS og EnergiPluss AS vil gi tilgang til flere og
større oppdrag. Det vil gi våre kunder tilgang til flere løsninger innenfor elektro og energi, utdyper
Klette.
Ny eier med stor tillit til selskapet
Installasjonsservice AS er en bedrift vi har stor tro på, sier daglig leder i NØK Invest AS, Nils P. Hagen.
Selskapet har en stabil og god kundemasse. Satsingen på automatikktavler, spesielt for vann og
avløp, har vært vellykket. Medarbeiderne er meget kompetente og legger vekt på kundetilfredshet.
Vi har tro på at vi sammen skal skape enda mer vekst.
EnergiPluss AS
EnergiPluss AS hadde i 2021 en omsetning på 20 MNOK og et resultat på 1 MNOK. Etterspørselen
etter solcelleanlegg og fornybare løsninger har vokst mye med høye strømpriser, og selskapet
opplever svært stor etterspørsel. – Vi skal montere solceller for EnergiPluss AS, og det kommer til å
bli en betydelig del av vår installasjonsvirksomhet, avslutter Klette.
Installasjonsservice AS
Selskapet har i dag 21 ansatte og er lokalisert i Løten. Installasjonsservice AS hadde i 2021 en
omsetning på 39MNOK og et resultat før skatt på 2,6MNOK. Selskapet arbeider med sterk- og
svakstrøm med hovedaktivitet i Løten- og Elverumsområdet, og leverer det meste innen nyanlegg,
automatikk, brannvarsling, rehabilitering, hytteinstallasjoner, boliger, landbruksbygg, næringsbygg og
industri.
Selskapet produserer egne automatikktavler, og leverer i hovedsak til pumpeleverandører for vannog avløpsanlegg i hele Indre Østlandet. De leverer også tavler til industri, landbruk og kommunale
bygg. De er godt i gang med automatisering av tavleproduksjonen, og det planlegges en betydelig
vekst innenfor dette området. Installasjonsservice AS er lærlingebedrift og Miljøfyrtårn, og har en
lang og solid historikk helt tilbake til 1980.

Bedriften har vært dyktige til å rekruttere nye medarbeidere, og vil allerede etter ferien øke
ytterligere med ny daglig leder, i tillegg til to nye lærlinger. De tidligere eierne vil fortsette i bedriften,
og vil fortsette å ha fokus på å levere gode produkter og yte god service til så vel veletablerte, som
nye kunder.
Dagens eiere i Installasjonsservice AS i Løten ser fram til å samarbeide med så dyktige folk fra NordØsterdalen. De gleder seg til å bli kjent med nye mennesker, produkter og løsninger – der de
sammen skal utfordre og utvikle seg gjennom hverandres ressurser, og få økt konkurransekraft i et
marked som ønsker gode energiøkonomiske og bærekraftige løsninger.
Ny daglig leder
Dan-Erik Finneid tiltrer som ny daglig leder i Installasjonsservice AS den 1. august. Finneid har
bakgrunn fra flere selskaper i elektrobransjen og har installatørsertifikat. Han er i dag daglig leder i
Ing. Hallås AS. Roar Klette, som i dag er daglig leder, går over som avdelingsleder for bygging og
montering av automatikktavler. Styreleder Nils Arne Nordheim, tidligere leder for bedriftsmarkedet i
Sparebanken Hedmark, fortsetter som styremedlem i styret i Installasjonsservice AS.
80% eierskap
Østa Utvikling AS og NØK Invest AS kjøper seg inn med 40% hver i Installasjonsservice AS, mens
tidligere eiere beholder 20% av selskapet. Østa Utvikling AS er en del av Østagruppen, som driver
innen elektro, solenergimontering, ventilasjon og byggelektro. NØK Invest AS er et
investeringsselskap som gjennom kapitalinvesteringer skal bidra til vekst og utvikling i NordØsterdalen. NØK Invest AS er heleid av Nord-Østerdal Kraftlag SA.

Kontaktpersoner:
Nils P. Hagen, daglig leder i NØK Invest AS – telefon 450 05 840
Nils Arne Nordheim, styreleder i Installasjonsservice AS – telefon 901 05 068

F.v. Dag Inge Østgård, Roar Klette og Nils P. Hagen har stor tro på at eierskapet skal skape
vekst og utvikling for Østa Elektro AS, EnergiPluss AS og Installasjonsservice AS.

