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SØKNAD OM NÆRINGSSTØTTE – EUROSTEEL INSTALLATION AS 

 

Vi vil på vegne av Eurosteel Installastion as søke om næringsstøtte på kr. 100.000,- i forbindelse 

med etablering i Øyer. 

 

Om selskapet  

 

Eurosteel Installataton as, org. nr. 925 895 253, Furtohola 85, 2637 Øyer (Knut Olsen 

Skatterådgivnings lokaler) se http://eurosteel.pl/en/index.php/oferta. Selskapets stiftelsesdato er 

4.10.2020, se vedlagt firmaattest. Selskapet er etablert som en direkte videreføring og 

omorganisering av Eurosteel S.P Z.O.O org.nr. 911 670 208 som ble etablert i Norge 27.4.2013 

og har og vært i fast drift siden de etablerte seg i her.  
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Eurosteel Installation as er eid av Jan Geisshirt, som er dansk og bosatt i Polen, og dets formål 

er installasjon og teknisk konsultasjon.   

For tiden er undertegende enestyre i selskapet, som en midlertidig løsning, men det er avholdt 

generalforsamlig hvor Jan Geissirt er valgt som enestyre og daglig leder.  

 

Eurosteel Polen ble etablert i 1999 i byen Kielce, som ligger i den sørlige delen av Polen, av Jan 

Geisshirt. 

 

Selskapet har ikke en jevn serieproduksjon, men de jobber på "spesifikk ordre" -basis. Deres 

brede utvalg av maskiner gjør det mulig for dem å produsere nesten alle slags strukturer, fra små 

gjenstander laget på CNC-dreiebenk / fresing til stor tank. 

 

 
 

De har høyt kvalifiserte og erfarne ansatte. Alle deres sveisere har CE-sveisesertifikater, de har 

opplæring på HMS, sikkerhet og risiko. De har ingeniører, som lager tegninger (teknisk 

dokumentasjon), design, CAD-modeller og andre ingeniørtjenester i henhold til deres kunders 

ønsker. De er i stand til å jobbe i: AutoCAD 3D, Inventor, SolidWORKS og SolidEDGE. 

 

Eurosteel Polen har fokus på kontinuerlig utvikling og forbedring. I mai 2005 kjøpte de en 

verktøybutikk på 3000 m² for å møte markedet på best mulig måte. Selskapets virksomhet 2017 

er utvidet med produksjon av plastrørkonstruksjon. 

 

Selskapet har kunder fra hele Europa, mens hovedkundene deres er kunder fra Norge og 

selskapet har høy fokus på kvalitet og service  på tjenestenede de tilbyr. Kundene er forskjellige 

selskaper som har tekniske installasjoner som rørledninger, større lagringstanker, avfallsanlegg, 

pumpestasjoner etc. som Krüger Kaldnes, AquaOptima, Billund Aqua Kultur, Malmberg Water 

Norway, Efacec. 

 

 
Virksomheten er svært opptatt av etterlevelse av regelverket som arbeidsmiljølov, skaffe HMS 

kort, løpende rapportering etc. En av hovedgrunnene til omorgansieringen er at selskapet ønsker 
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en klarere skille mellom tjenester levert i Polen og Norge slik at et blir klarere regler om hvor 

selskapet er skattepliktig.   

 

Konkurentene er i hovedsak mindre lokale selskaper rundt i Norge.  

 

 

Hva betyr selskapets etablering for Øyer og Norge?  

 

Basert på tidligere erfaring og drift i Norge, har selskapet budsjettert med en omsetning i 2021 

på 2 millioner Euro dvs. ca 21.8 millioner kroner og et overskudd første året på ca. kr. 1.1 

million. Videre forventer de en årlig omsetningsøkning på opp til 15 %, samt 15 % årlig økning i 

antall ansatte, se vedlagt budsjett. Budsjettene anses som realistisk som følge av allrede inngåtte 

kontrakter og tidligere års drift i Norge, men som alle andre virksomheter er det usikkerhet og 

store merutgfter knyttet til corona situasjonen. 

 

Selskapet forventer opptil 20 ansatte som vil ha varierende stillingsprosent i løpet av 20121. I 

første omgang vil dette være polske arbeidere som vil jobbe i Norge på prosjekt rundt i Norge, 

men det antas at det vil bli ansatt flere norske arbeidere ettersom selskapet vokser. For ordens 

skyld gjøres det oppmerksom på at dette således ikke vil være arbeidsplasser som etableres i 

Øyer i første omgang.  

 

Selskapet er imidlertid skattepliktig til Øyer, og det antas at det vil oppnå overskudd allerede for 

2020. Selskapet vil også kjøpe en god del tjenester fra Knut Olsen Skatterådgivning som 

regnskapsføring, juridisk rådgivning, skatterådgivning, innrapportering til myndigheter og det 

antas at dette vil fort utgjøre en halv stilling, noe som vil kreve nyansettelse raskt.  

 

Eurosteel Installation as vil kjøpe en rekke varer og tjenester rundt i Norge som leie av utstyr, 

som stillasjer, kraner, hotell overnattinger, kurs for ansatte, kjøp av konsulenttjenester og de vil 

således bidra til å trygge arbeidsplasser rundt i Norge.  

 

 

Bruk av eventuell støtte  

 

Eurosteel Installatation as har fått ekstra store merutgifter og usikkerhet med tanke på corona 

situasjoen og det er bakgrunn for at det søkes om støtte. De ansatte må i karante når de kommer 

til Norge og når de reiser tilbake til Polen og i denne perioden må selskapet permitere de ansatte 

og de må dekke lønn i permitteringsperioden på 10 arbeidsdager. Selskapet har således fått en 

betydelig merutgift som følge av corona situasjonen og de rammes ekstra hardt ettersom ansatte 

rullerer og de får således hyppige permiteringer ved karantene og dette er bakgrunn for søknad 

om støtte fra Øyer kommune.   

 

 

Selskapets økonomi 

 

Selskapet åpningsbalanse er  

 

Bankinnskudd  Kr. 120.000   Aksjekapital   Kr. 100.000 

      Overkurs   Kr.   10.000 

      Gjeld til eier   Kr.   10.000 

 

Budsjett fremgår av vedlegg 2.  
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Selv om Eurosteel Installation as ikke vil skape direkte arbeidsplasser i Øyer, så vil de bidra 

indirekte og de vil også være fullt ut skattepliktige til Øyer og vil således bidre med 

skatteinntekter til kommunen.  

 

 
 

Vi håper derfor at Øyer kommune ser positivt på Eurosteel Installation sin etablering i Øyer 

kommune når det kommer til deres søknad om næringsstøtte.    

 

Vennligst ta kontakt med undertegnede dersom det er spørsmål.   

 

Med hilsen 

 
Knut Olsen 

 

 


