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- Det var en omfattende og interessant business, 
sier Sverre.

Inn i eiendom
Som den typiske gründer han har vært gjennom 
hele livet, har han alltid hatt lyst til å finne på noe 
nytt. Etter tida i RC-gruppen startet han opp innen-
for eiendomsmarkedet. Han sto bak etablering av 
Smarthotellet i Sandnes, det første hotellet i Norge 
som var basert på internettbooking og der all boo-
king skjedde online. Konseptet for hotellet var høy 
standard på senger og annet inventar. I starten ble 
det dømt nord og ned, blant annet av den senere 
kjente hotellkongen Petter Stordalen. To år senere, i 
1998, var dette den største hotellsuksessen i Norge.
Da solgte Sverre Hansen seg ut, og senere er det 
bygd opp en kjede med hotell flere steder i Norge 
på dette konseptet.
Han har også ført opp to-tre store kontorbygg, samt 
at han kjøpte flyplassen på Lista fra Skifte Eien-
dom, et areal på om lag 5.000 mål. Fem-seks år se-
nere solgte han dette til lokale utviklingsinteresser. 
Sammen med flere andre var han i 2003 med på å 
kjøpe Rosenberg Verft i Stavanger fra Røkke.
- Dette ble det en kanonkule ut av, og senere ble det 
solgt til dagens virksomhet, forteller Sverre Hans-
sen.

Vannrensing
I dag er han styreleder i tre selskap. Det er Intervest 
AS, Enwa Water Treatment AS og Visavis Eien-
dom AS. Intervest AS er et familieeid eiendoms- 
og utviklingsselskap, som er hovedaksjonær i de to 
andre selskapene. Selskapet har forretningsadresse 
i Sandnes, det samme som Visavis Eiendom AS. 
Enwa Water Treatment AS har forretningsadresse 
i Sandefjord. 
Sverre og kona bor i Canada, der de eier en stor 
eiendom i Nova Scotia, 15 mil fra Hallifax. Der er 
han ti måneder i året, og han utfører sitt arbeid med 
daglig kontakt med Norge og de andre landene over 

e-post og Skype / Lynx. Hver morgen, canadisk tid, 
snakker han med to-tre av lederne i selskapene, og 
så jobber han fram til kl. 13.00, når det blir kveld 
i Skandinavia. (Det er fem timer tidsforskjell mel-
lom Canada og Norge).
I år vil selskapet Enwa Water Treatment AS om-
sette for 500 millioner kroner, og det sysselsetter 
om lag 200 ansatte, inkludert 100 ingeniører. Sel-
skapet har virksomhet i flere land, med ansatte i 
Sverige (50), Norge (ca. 125), Danmark England og 
Tyskland. Selskapet er en høykompetansebedrift 
med en rekke medarbeidere med høy faglig bak-
grunn, og produksjonsanleggene ligger i Gøteborg 
og Sandefjord.
Enwa er en videreføring av vanndivisjonen i RC-
gruppen, som Sverre Hanssen kjøpte opp gjennom 
Intervest AS for å videreutvikle og drive videre. 
Enwa produserer vannrensingsutstyr, og de byg-
ger tekniske anlegg for vannanlegg og vannverk. 
Teknologien er omvendt osmose, og den benyttes 
blant annet på skip. Derfor er også kundene først 
og fremst skipsverft og redere.
Selskapet har vokst betydelig de siste årene. I 2012 
fikk de kontrakt for et anlegg på Snorre-feltet i 
Nordsjøen for Statoil. Dette anlegget har vært en 
suksess, med produksjon av 4500 tonn vann i døg-
net. Saltvann hentes inn fra havet, og så produseres 
det ferskvann som injiseres i reservoaret for å øke 
uttaket av olje.
- Dette med vann er det mest spennende jeg har 
gjort! sier Sverre Hanssen.

Norge i perspektiv
- Jeg har hatt det kjempekjekt. Jeg har truffet man-
ge spennende mennesker, særlig i utlandet, fortel-
ler Sverre Hanssen.
Gjennom en lang yrkeskarriere har han vært man-
ge steder i hele verden. Her har han også rekruttert 
dyktige ansatte med ingeniørkompetanse, design- 
og salgskompetanse, samt ledere på forskjellig 
nivå.

På spørsmål om han ville gjort alt dette om igjen 
kommer det et raskt og klart JA.  
- Jeg har også så jeg klarer meg, selv om jeg ikke er 
så rik som Røkke. Som 67-åring trenger jeg heller 
ikke så mye. Jeg skal nok holde på fortsatt ei tid. 
Dette er en livsstil, smiler han. 
Sverre Hanssen har fulgt utviklingen i norsk næ-
ringsliv – også i Mo i Rana – og han har fordelen 
ved både å kunne se Norge i perspektiv utenfra, og 
samtidig følge norsk utvikling tett på livet.
- Faren i dag er at vi er på feil kurs, med ei farlig ut-
vikling i Norge, på grunn av et vanvittig høyt kost-
nadsnivå! Vi har alt for dårlige rammebetingelser 
for det private næringslivet. Dette ser vi eksempler 
på hver dag når vi som en eksportbedrift taper i 
konkurranse internasjonalt.
I Canada ligger prisene på mat på halvparten av 
norske priser. Det samme gjelder for lønninger. Og 
de har høy levestandard også i Canada, sier han.
Han legger til at selv om Norge har vanvittige olje-
rikdommer og mange penger på bok, så vil det gå 
svært fort nedover om økonomien i Norge begyn-
ner å gå dårlig.
- Det skal en god rygg til å tåle medgang, under-
streker han.
For tida skriver Sverre på ei bok, som trolig går i 
trykken i høst. 
- Det er om mine forfedre, helt tilbake til 1850. Her 
forteller jeg om deres liv, og sammenligner det med 
det jeg har opplevd gjennom min tid. De levde un-
der helt andre forhold enn det vi har i dag, og jeg 
ønsker å få fram hvor vi kommer fra og hvilke for-
hold oldeforeldrene mine hadde i forhold til dagens 
Norge, sier Sverre Hanssen.
Han har alltid vært opptatt av å holde god bakke-
kontakt, og han snakker like gjerne med fagarbei-
dere som direktører og de som sitter i ledelsen.
- Jeg har hatt et aktivt og givende liv! avslutter 
gründer og Utskarpenværing Sverre Hanssen,  med 
bosted i Canada.

«Havmannen», Antony Gormley, Rana kommune
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Praktisk lederutvikling mens du er i jobb. 
Programmet er spesialtilpasset team-,
mellom- og linjeledere.

Oppstart: Tromsø 1. oktober, Oslo 20. oktober og Bodø 21. januar
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