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- Cash is king!
- Vann-industrien er to og en halv 
gang større enn oljeindustrien. Vann 
er for bestandig. Vi drikker det samme 
vannet som dinosaurene gjorde.

Dette sa Sverre Hanssen, internasjonal innovatør 
og gründer som vokste opp i Utskarpen, da han 
snakket til forsamlingen under Smelteverket den 
14. november.
Hanssen viste til at bare tre prosent av verdens vann 
er ferskvann, og kun en prosent er overflatevann.
- Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Vann er 
svært viktig for velferd og økonomi, og det er mye 
viktigere enn olje, hevder Sverre Hanssen.
Han er styreleder og største aksjonær i Enwa Water 
Treatment AS. De lager blant annet drikkevann fra 
saltvann.
- Vi fjerner virus og bakterier. Selv badevann skal 
se bra ut. 
Vi fjerner legionella. Legionella er en bakterie som 
finnes i vann, og under spesielle temperaturer og 
under spesielle forhold er legionella svært farlig.
Vi renser også vann i lukkede systemer, som fjern-
varme- og sentralvarmeanlegg, sier Hanssen, som 
legger til at de også bygger vannanlegg over hele 
landet.
- Vi eksporterer både til onshore og offshore anlegg 
i hele verden. Enwa har virksomhet i fem land, sier 
han. 
Enwa Water Treatment har en rekke kunder, blant 
annet forsvaret i flere land, og da spesielt mari-
nen. De er også partnere med en av verdens største    
motorprodusenter, for å rense kjølevann.
Intervest AS, som er et familieeid eiendoms- og ut-
viklingsselskap, eier 80 prosent av aksjene i Enwa 
Water Treatment AS. Alle ansatte i selskapet kan 
også kjøpe aksjer. 
- Jeg ser det som en stor fordel at de ansatte er med-
eiere, sier Sverre Hanssen.

Ugunstige rammebetingelser
I sitt foredrag kom Sverre Hanssen inn på norske 
rammebetingelser for næringsvirksomhet. Han har 
i sin karriere startet opp 29 selskap, der 26 av disse 
har vært en suksess. I løpet av de siste 30-40 årene 
mener han det er lagt mer og mer belastninger på 
bedriftene. Spesielt mener han dette rammer de 
mellomstore bedriftene. 
- Gründere og næringslivet behandles som i even-
tyret; klarer du den, så klarer du den, sier han.
Sverre Hanssen kom også inn på at Norge har ver-
dens høyeste kostnadsnivå, spesielt for fagarbei-
dere og ufaglærte. 
- Når det gjelder ingeniører er det ikke spesielt 
høyt, og i forhold til ledere er det et lavt kostnads-
nivå, sier han.
Sverre Hanssen er sterkt bekymret for Norges evne 
til å skape nye arbeidsplasser, som han mener nær-
mest er fraværende i dag. Her viser han til at det 
er 1,1 million arbeidstakere i små og mellomstore 
bedrifter, av en total sysselsetting på 1,7 million.
- Myndigheter og politikere etterspør et høyere 

kunnskapsnivå. Det er ikke der problemet ligger. 
Vi er dyktige i Norge.
Politikerne sier også vi må jobbe smartere eller bli 
smartere. Det må også politikerne gjøre. Jeg opp-
fordrer derfor politikerne til å bli smartere. 
Det virker dessverre ikke som om politikerne for-
står hva et kunnskapssamfunn og et industrisam-
funn krever. Min oppfatning er at vi trenger langt 
flere lønnsomme arbeidsplasser for de som heller 
vil jobbe med hendene! Sier gründer Sverre Hans-
sen.
Han er også svært opptatt av den norske ordningen 
med formueskatt, der man i dag har en ordning med 
beskatning av arbeidende kapital for norske eiere. 
- Her har utenlandske eiere et fortrinn, og det må 
bort! De har et klart fortrinn i forhold til å kunne ta 
opp lån og i forhold til risiko, sier Hanssen.
Han viser til at det er 35.000 mellomstore bedrifter 
som rammes av dette, og han synes mediedeknin-
gen av saken nå etter framlegget av statsbudsjettet 
i høst har vært svært skjev. 
-Debatten handler ikke om alle de 35.000 som ram-
mes, men derimot om de få milliardærene som vil 
få fordel av lavere formueskatt.

I dag betaler vi 40 prosent av omsetningen i direkte 
og indirekte skatter. Det er ikke attraktivt for oss 
som nordmenn å investere i Norge. Det er det for 
utlendinger, sier han.
Sverre Hanssen presenterte til slutt en del punk-
ter som han mener er viktig for å sikre fremtidig 
velferd i Norge, før han avsluttet med sine råd til 
gründere. 

Først punkter for å sikre velferden:
- Spar litt av hver lønning. Ikke bruk alt du har.   
 Nasjonaløkonomien er ikke annerledes enn   
 privatøkonomien.
-  Lavere lønnsvekst enn konkurrentene.
-  Senk skattenivået.
-  Øk innsatsen for forskning og utvikling   
    (FoU).
-  Forbedring av nivået i skolen.
-  La de flinkere bli flinkere. - Vi fjerner ikke   
    taperne om vi fjerner vinnerne.
-  NAVing bør ikke eksistere.
-  For arbeidsledighet må det være et system for   
  å få ledighetstrygd.

- Politikerne sier også vi må jobbe smartere eller bli smartere. Det virker ikke som om politikerne forstår hva et 
kunnskapssamfunn og et industrisamfunn krever, sier Sverre Hanssen, gründer fra Utskarpen i Rana som har hatt 
suksess med 26 av 29 bedrifter han har startet opp med.


