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Raskmat AS 
Raskmat AS produserer ulike matprodukter til storkjøkken. Raskmat AS har en bygningsmasse på 

rundt 15000 m2. Dette omfatter flere forskjellige næringsbygg og tjenesteboliger. 

Organisering 

Raskmat AS har totalt 150 ansatte. Raskmat AS er hovedenheten og er registrert med flere 

virksomheter (underenheter). Her kan nevnes: 

 

• Raskmat AS Produksjon 

• Raskmat AS Fabrikkbygg 1 

• Raskmat AS Eiendom 

• Raskmat AS Vedlikehold  

 

Raskmat AS Fabrikkbygg 1 og Raskmat AS Eiendom, er eier av flere bygninger og fabrikklokaler. 

 

Raskmat AS Vedlikehold, består av blant annet en egen vedlikeholdsavdeling og elektroavdeling. 

Elektroavdelingen består av 3 bedriftselektrikere og en avdelingsleder med 

elektroingeniørkompetanse. Alle de andre ansatte i vedlikeholdsavdelingen er instruert for å kunne 

betjene vern, sikringer og annet utstyr. 

 

Helse, miljø og sikkerhet  

Raskmat AS har et internkontrollsystem som også gjelder alle virksomhetene (underenhetene). 

Systemet er utviklet i tett samarbeid mellom ledelsen og de ansatte. Trygge og sikre arbeidsplasser, 

beskyttelse av det ytre miljøet, god utnyttelse av råvarer og vekt på energiøkonomiserende tiltak er 

høyt prioritert hos Raskmat AS.  

Andre eierskap  
Raskmat AS er også 100% eier i Østnesfjorden Camping & Marina AS og Østneset Barnehage AS. 

Begge er registrert som selvstendige hovedenheter 

Elektroforetaket Østneset Elektro AS  

Elektroforetaket Østneset Elektro AS er et elektroforetak med en daglig leder og en faglig ansvarlig. 

Foretaket har arbeidsoppdrag som service for private og bedrifter, boliginstallasjoner, 

leilighetsblokker, kontorbygg, industribygg, onshore installasjoner og skipsinstallasjoner.  

Ansatte  
Elektroforetaket Østneset Elektro AS har totalt 40 ansatte. I tillegg til administrasjon og prosjektledere 

er det 25 elektrikere, to automatikere, en hjelpearbeider og fem lærlinger. For å avvikle enkelte topper 

i arbeidsmengden kan det være behov for begrenset innleie av arbeidskraft.  

Arbeidsoppgaver 
Foretaket er registrert med følgende arbeidsoppgaver i DSBs Elvirksomhetsregister: 
 

• Prosjektering av elektriske anlegg 

• Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg 

• Kontroll av andres elektriske anlegg 

• Reparasjon av elektrisk utstyr 
 
Anleggs- og utstyrstyper  
Foretaket er registrert med følgende anleggstyper i DSBs Elvirksomhetsregister: 
 

• Bygning - lavspenningsanlegg 

• Industri - lavspenningsanlegg 

• Sykehus - elektriske anlegg – rom for medisinsk bruk 
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• Eksplosjonsfarlige områder - elektriske anlegg 

• Forsyningsanlegg - lavspenning 

• Ledningsanlegg - lavspenning 

• Ledningsanlegg - høyspenning 

• Maritime elektriske lavspenningsanlegg 
 
Foretaket er registrert med følgende utstyrstyper i DSBs Elvirksomhetsregister: 
 

• Elektrisk utstyr 

• EX-utstyr 

• Elektromedisinsk utstyr 
 
Helse, miljø og sikkerhet  
Foretaket har en nullvisjon på arbeidsulykker samt fysisk og psykisk sykdom. Alle ansatte har felles 

ansvar for å bidra til en trygg og sikker arbeidsplass. I Internkontrollsystemet har man et godt 

innarbeidet system for opplæring. Dette gjelder både lovbestemt opplæring, opplæring innen 

elsikkerhetsregelverket og opplæring innenfor annen HMS-lovgivning. 

 

Energiselskapet Østneset AS 

Energiselskapet Østneset er netteier med drift- og forsyningsansvar og har derfor ansvar for 

strømforsyning til Raskmat AS. 

 

Entreprenørselskapet Energimontasje AS 

Entreprenørselskapet Energimontasje AS bygger og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning og 

veilysanlegg.  

Ansatte  
Entreprenørselskapet Energimontasje AS har totalt 50 ansatte. De har en faglig ansvarlig, en HMS- 

leder, en kvalitetsleder, og i tillegg til administrasjon og prosjektledere er det ansatt 30 

energimontører, to elektrikere og fem lærlinger.  

Arbeidsoppgaver 
Foretaket er registrert med følgende arbeidsoppgaver i DSBs Elvirksomhetsregister: 

 Prosjektering av elektriske anlegg 

 Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg 

 Kontroll av andres elektriske anlegg 

 Reparasjon av elektrisk utstyr 
 
Anleggs- og utstyrstyper  
Foretaket er registrert med følgende anleggstyper i DSBs Elvirksomhetsregister: 

 Bygning - lavspenningsanlegg 

 Industri - lavspenningsanlegg 

 Bygning - høyspenningsanlegg 

 Forsyningsanlegg - lavspenning 

 Forsyningsanlegg - høyspenning 

 Ledningsanlegg - lavspenning 

 Ledningsanlegg - høyspenning 

 Maritime elektriske lavspenningsanlegg 

 Maritime elektriske høyspenningsanlegg 

 Enkle høyspenningsanlegg - drift og vedlikehold 
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Foretaket er registrert med følgende utstyrstyper i DSBs Elvirksomhetsregister: 

 Elektrisk utstyr 

 EX-utstyr 

 Elektromedisinsk utstyr 
 
Helse, miljø og sikkerhet  
HMS-visjon er null skader. Foretaket jobber systematisk med forebyggende tiltak i alle 

arbeidsoppgaver. Risikovurderinger og tilhørende risikoreduserende tiltak er fundamentet i HMS-

arbeidet. 

 

Heiskameratene AS 

Heiskameratene AS er et foretak med en daglig leder og en faglig ansvarlig. Foretaket har 

hovedsakelig arbeidsoppdrag knyttet til service og bygging av heiser og løfteinnretninger.   

Ansatte  
Foretaket har totalt 17 ansatte. I tillegg til administrasjon er det 8 heismontører, to hjelpearbeidere og 

tre lærlinger. For å avvikle enkelte topper i arbeidsmengden kan det være behov for begrenset innleie 

av arbeidskraft.  

Arbeidsoppgaver 
Foretaket er registrert med følgende arbeidsoppgaver i DSBs Elvirksomhetsregister: 

 Prosjektering av elektriske anlegg 

 Bygging og vedlikehold av andres elektriske anlegg 

 Kontroll av andres elektriske anlegg 

 Reparasjon av elektrisk utstyr 
 
Anleggs- og utstyrstyper  
Foretaket er registrert med følgende anleggstyper i DSBs Elvirksomhetsregister: 

 Heis- og løfteinnretninger - elektriske anlegg 

 Maskiner - elektriske anlegg 
 
Foretaket er registrert med følgende utstyrstyper i DSBs Elvirksomhetsregister: 

 Elektrisk utstyr 
 
Helse, miljø og sikkerhet  
HMS-visjon er null skader. Foretaket jobber systematisk med forebyggende tiltak i alle 

arbeidsoppgaver. Risikovurderinger og tilhørende risikoreduserende tiltak er fundamentet i HMS-

arbeidet. 

 


