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3.1.5 Stangeland Rental AS 

(13) Stangeland Rental AS driver med utleie av anleggsmaskiner og anleggsutstyr.  

3.1.6 Stangeland Prosjekt AS 

(14) Stangeland Prosjekt AS ble etablert i 2019. Det er for tiden ingen aktivitet i selskapet. 

3.1.7 Arne Kolnes AS / Kolnes Maskin AS 

(15) Stangeland Gruppen AS eier 91% av aksjene i Arne Kolnes AS, som driver utleie av fast eiendom, 
og 100% av aksjene i Kolnes Maskin AS. Kolnes Maskin AS driver anleggsvirksomhet og -tjenester. 
Kolnes Maskin AS retter seg mot mindre anleggsprosjekter i Randaberg og omegn.  

3.1.8 Crane Norway Group AS 

(16) Crane Norway Group AS er et konsern som består av flere selvstendige datterselskaper med 
virksomhet innenfor kran-og transporttjenester, fordelt på datterselskaper i Trondheim, Tromsø, 
Sandnes, Oslo og Kristiansand. 
 

(17) Virksomhetene er landsdekkende tjenesteleverandører til alle typer bransjer samt 
petroleumsanlegg on-/offshore. 

3.1.9 Magirus AS 

(18) Stangeland Gruppen AS eier 50% av aksjene i Magirus AS. Selskapet driver med utvikling av fast 
eiendom, herunder hovedsakelig næringseiendom og noe boligeiendom. De resterende 50% eies 
av Cator AS.  

3.2 Herda Totalentreprenør AS 

(19) Entreprenørselskapet SV Betong ble etablert i Sandnes i 1990 og skiftet navn til Herda 
Totalentreprenør AS i mars 2022. På 25 år ble antall medarbeidere økt til over 110 ansatte. 
Selskapet er en totalentreprenør og betongentreprenør som utfører alt fra oppføring av enkle og 
mindre prosjekter, til komplekse anlegg, bolig- og næringsbygg. Selskapet er per i dag kontrollert 
av Skjæveland & Vatne Holding AS. 
  

(20) Targetvirksomheten som er gjenstand for kontrollerverv i den aktuelle foretakssammenslutningen 
utgjør betongvirksomheten til Herda Totalentreprenør AS. Den omfatter alt av anlegg, materialer, 
ansatte og aktiva som utgjør en selvstendig virksomhet som det klart kan knyttes omsetning til. 

 
(21) Betongvirksomheten består av 75 ansatte hvorav 55 ansatte er håndverkere, inkludert 5 lærlinger. 

Virksomheten utfører alt fra grunnmurer til komplekse konstruksjoner. Arbeidet består for det 
meste av stedstøp betong, men virksomheten utfører også montasje av betongelementer. 
Betongvirksomheten utfører også betongkonstruksjoner i større totalentrepriser som en del av 
Herda Totalentreprenører AS, i tillegg til mindre betongarbeid til andre aktører i regionen.  

 
(22) Betongvirksomhetens kunder beror på hvorvidt man opererer som underentreprenør eller 

hovedentreprenør, samt hvilke prosjekter som til enhver tid ligger ute.  

4 OMSETNINGSTALL 

(23) Partenes omsetningstall i Norge for 2021 er følgende:  
 
 






