Hvem er vi
Entreprise - butikk
Byggmester Neteland AS er en av Norges ledende entreprenørbedrifter innen bygging, montering og utvikling av
butikker. Dette gjennom et omfattende drift og serviceapparat. BMN utfører prosjekter over hele Norge
Entreprise - næringsbygg
Byggmester Neteland AS håndterer fagområder innenfor nybygg, rehabilitering, ombygging eller vedlikehold av
næringsbygg.
Dette gjennom hoved eller delentrepriser. BMN utfører prosjekter over hele Norge
Drift
Gjennom egen driftsavdeling håndterer Byggmester Neteland en rekke ulike serviceoppdrag innenfor butikk eller
næringsbygg, landsdekkende

Tilgjengelighet
For Byggmester Neteland AS er det viktig å være tilgjengelig for våre kunder, derfor besitter vi ressurser til å håndtere
arbeider og oppdrag over hele Norge.
Visjon

- Skape resultater, sikre gjennomføring og nå mål I denne visjonen ligger et fremtidsrettet syn om å være en bedrift som setter kunden i fokus, sørger for kvalitetssikring
gjennom hele verdikjeden, sørger for å ha dyktige, lojale, kompetente og engasjerte medarbeidere som yter en høy
servicegrad basert på enkle og gode løsninger.
Dette resulterer i en god leveranse, av høy kvalitet, til riktig tid, og til rett pris.

Nøkkeltall og historikk
Byggmester Neteland AS er et selskap som ble
etablert i 2007 men med «røtter» tilbake på
tidlig 90-tallet.
Utgangspunktet var å samle kunnskap,
kompetanse og erfaring fra flere
samarbeidende parter under «et tak»

100 % av aksjene i Byggmester Neteland AS
er eiet av BMN Invest, der eneste aksjonær er
Rune Neteland
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Omsetning 2013:
Omsetning 2014:
Omsetning 2015:
Omsetning 2016:
Omsetning 2017:
Omsetning 2018:
Omsetning 2019:
Omsetning 2020:
Faste ansatte: 96 pr. 2020

•
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•
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Disponerer totalt ca 250 årsverk.
Bygger om ca 100 - 150 butikker pr år
Bygger om kontorlokaler
Rehabilitering/ totalentrepriser innenfor butikk/kontor - næring

137 MNOK
152 MNOK
257 MNOK
332 MNOK
350 MNOK
411 MNOK
489 MNOK
430 MNOK

Fagområder
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Byggearbeider
Mur/puss
Flis arbeider
Maling/Tapetsering
Gulvlegging
Innreder
Prosjektledelse
Koordinerer / samordner
HMS – ansvar
Bygg. (Fagansvarlig)
Montasjeteam.(Fagansvarlig)
Servicearbeid. ”Hvor er vi” info på våre hjemmesider
Tekniske fag (ventilasjon, elektro, og VVS) gjennom samarbeidspartnere
Arkitekt – ansvarlig søk gjennom samarbeidspartner
Prosjekterende innen fagområdene; brann, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk,
lyd, miljøsanering, avfallshåndtering, VAV, sprinkler etc. Gjennom samarbeidspartnere

Ansvar og miljø
Miljøprofil
Som entreprenør ønsker vi å redusere innvirkningen vi har på
miljøet.
Vi legger vekt på å redusere den negative miljøeffekten produktene,
løsningene og driften vår har. I tillegg samarbeider vi med
leverandører for å forbedre miljøprestasjonen i nettverket vårt.

Etikk og moral
Respekt og ansvar. Byggmester Neteland AS legger vekt på
arbeidsmiljø, trivsel, kompetanseheving, personlig utvikling og
behandler alle sine ansatte på en etisk riktig måte. Vi stiller krav som
det er mulig å etterleve og kontrollere for alle parter.
Vi vil gå foran med et godt eksempel når det gjelder etisk ansvarlig
drift i tråd med gjeldende lover og bestemmelser.
HMS arbeidet spiller en sentral rolle i vår organisasjon og vi jobber
stadig med fremme dette arbeidet – slik at vi her kan bli en av «de
beste i klassen»

Arbeidsprosesser
Avtaleinngåelse

Serviceoppdrag
• Signere oppdragsskjema
• HMS, byggeledelse
• Bemanning
Rammeavtaler/kontraktskunder
• Signere oppdragsskjema, fakturarutiner
• Gjennomgang av tegninger, fremdriftsplaner, prosjektering
• HMS, byggeledelse
• Bemanning

Gjennomføring

Serviceoppdrag
• Utførende alle fag, samordning
• Rapporter
Rammeavtaler/kontraktskunder
• Utførende alle fag, samordning, byggeledelse
• Ukesrapporter leveres kunde/internt (BAS), byggemøter
• Drift

Serviceoppdrag
• Sluttkontroll alle fag
• Sluttfaktura

Overlevering

Rammeavtaler/kontraktskunder
• Sluttkontroll alle fag
• Sluttfaktura ihht til avtale
• Evt samsvarserklæringer, kontrollerklæringer, FDV leveres

Drift – byggmester-neteland.no
Hvor er vi?
For at du enkelt kan bestille oppdrag finner du her en oversikt over
hvilke byer vi har montører som kan hjelpe deg.
For å bestille oppdrag send e-post:
drift@bmnas.no

Organisasjon
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Varnergruppen
•
Dressmann, Cubus
•
Bik Bok, Volt
•
Carlings, Urban
•
WOW, Junkyard
•
Fredrik & Louisa
Norgesgruppen
•
Deli de Luca
•
Joker
•
Spar
Coop
•
Coop Prix
•
Extra
•
Coop Mega
Oslo Fjord Mat (Kiwi)
Aleris
ECL Prosjekt
Scandic Hotel
HL Display
ITAB
Evidensia
Tesla
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Eiendomsspar
Fredensborg Bolig
Heimstaden
Ragde Eiendom
Wahl Eiendom
Mustad eiendom
Selmer Eiendom
Newsec
KLP
Malling & Co
DNB Eiendom
Fram Eiendom
Selvaag Eiendom
Aker Eiendomsdrift
Akto Eiendom
Carucel Eiendom
Aspelin Ramm
Vatne Kapital
Watrium

Hvorfor velge Byggmester Neteland AS
Bred
kompetanse

Innovativ

Erfaring

Byggmester
Neteland
AS

Følger
tidsplan

Løsningsorientert

Riktig pris

Høy kvalitet

Seriøs

Kontaktinfo

Byggmester Neteland AS
Besøksadresse: Stålfjæra 12 Inng. 7, Oslo
Postadresse: Postboks 74, 2021 Skedsmokorset
+47 92 04 09 30
firmapost@bmnas.no
www.byggmester-neteland.no

