
 
Avvikling av kontantsalg til privatkunder  
 
Fra 1. januar 2023 vil vi ikke lenger tilby kontantsalg til privatkunder direkte fra våre produksjonsenheter 
avd. Kodal og avd. Eikås. Men fortvil ikke - vårt store vareutvalg vil være tilgjengelig, med like kort 
leveringstid hos våre dyktige forhandlere. 
 
Rigget for fremtiden – vi skal drive med det vi er best på 
I over 60 år har vi levert trelast og byggevarer til et bredt spekter av kunder. Fra å være en liten 
sagbrukvirksomhet, har vi utviklet oss til å bli en betydelig aktør innen norsk trelast. Siden 2021 har vi vært 
eid av skogeiersamvirket AT Skog, som har lagt en spennende plan for veien videre. 
 
Nå rigger vi oss for fremtiden, for vekst og økte volumer gjennom våre anlegg. Med vår unike tilgang på 
råstoff, produksjonskapasitet og logistikk, ønsker vi å rendyrke vår virksomhet som leverandør av trelast. 
Dette gjør vi for at du som kunde skal få rask tilgang på de beste produktene, i store eller små volumer – 
enten du ønsker lagervare eller skreddersøm.   
 
Kontantsalg til privatkunder avvikles 
Som en konsekvens av den nye retningen vi går i, er det ikke lenger mulig å i tillegg være et lokalt 
byggevareutsalg, med det utvalget som forventes i dag. Da vil dere kunne få mye bedre utvalg hvis dere 
besøker forhandlerne våre. Etter hvert som virksomheten vår vokser, er det heller ikke forsvarlig med 
privat ferdsel på våre anlegg.  
 
Hasås avd. Kodal og Hasås avd. Eikås vil derfor avvikle kontantsalg til privatkunder fra 1.1.2023. For de 
kunder som har pågående prosjekter, vil det være mulig å handle frem til 31.1.2023. Dersom du har penger 
til gode vil beløpet føres til konto. Kontakt oss for mer informasjon rundt dette. 
 
Kort leveringstid – mange forhandlere å velge mellom 
Du vil fortsatt ha enkel tilgang og kort leveringstid på produkter fra oss, men salget vil gå gjennom våre 
forhandlere. Du kan kjøpe våre produkter hos Byggmakker, Montér, XL-Bygg og Byggtorget. 
Byggmestre/entreprenører som har aktiv konto hos oss kan inntil videre fortsette å handle som før.  
 
Du finner oversikt over våre forhandlere her 
https://hasas.no/forhandleroversikt/ 
 
Vi er takknemlige for alle de gode relasjonene vi har til våre lokale kunder, og forstår at mange ønsker å 
handle direkte av oss. Denne beslutningen er imidlertid et grep vi gjør for å forbedre tjenestene våre i et 
større perspektiv, noe som vil komme alle våre kunder til gode. 
 
Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål. 
 

Jan-Erik Engebretsen 

Administrerende direktør 

 

M: +47 95 06 42 77 

T: + 47 33 43 95 00 

E:  jan-erik@hasas.no 
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