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GENERALSEKRETÆREN HAR ORDET

Generalsekretæren
har ordet

2018 har vært et begivenhetsrikt år for Norsk Bergindustri. 
Dette var året vi feiret foreningens 10-års jubileum i den formen 
den eksisterer i dag. Det har vært 10 aktive og utbytterike år 
og det har skjedd mye. Tidene forandrer seg og selv for en så 
gammel og tradisjonsrik bransje som bergindustrien er det 
stadig ny teknologi, digitalisering og nye rammeverk å forholde 
seg til. Det er krevende å henge med.

Feiringen ble storslagen; ikke nok med at vi fikk laget en egen 
gruvegang foran selveste Stortinget, vi hadde også storfint besøk 
da Kronprins Haakon Magnus deltok i feiringen og besøkte to av 
våre medlemmer i Vestfold.

Norsk Bergindustri har i 2018 hatt følgende komitéer og  
arbeidsgrupper:
• Teknisk Byggeråstoff
• Drift, prosess og vedlikehold
• HMS
• Naturstein
• Miljø
• Deponiarbeidsgruppe
• Leverandørenes arbeidsgruppe

Arbeidet som legges ned i komitéene er av stor betydning for 
alle medlemmer i foreningen og for bransjen som sådan. Vi vet 
det sitter mange flinke folk - mange med spesialkompetanse, 
rundt omkring i store og små medlemsbedrifter. Det er alltid 
behov for interesserte fagfolk til komitéene og vi oppfordrer 
til å engasjere seg og bidra i dette viktige utviklingsarbeidet 
-til bransjens beste!

Norsk Bergindustri har gjennomført en rekke konferanser i 
2018. Komitéene bidrar til arrangement og program og mange 
medlemmer nyter godt av høyt faglig nivå som tilfører kunnskap  
og inspirasjon til yrkeshverdagen. Nettopp gjennom kurs og 
konferanser er det mulig å dele kunnskap og erfaring slik at 
hele medlemsmassen får glede av den spesialkompetansen 
andre sitter på.

Det har vært lederskifte i Norsk Bergindustri i 2018. Under- 
tegnede ble ansatt som generalsekretær i mai og har siden 
da vært mer eller mindre til stede i foreningens lokaler på  
Majorstuen parallelt med avslutning av et større prosjekt. Det 
er imidlertid først fra desember jeg har kunnet vie all min tid 
til Norsk Bergindustri og jeg gleder meg til å ta fatt på 2019, et 
helt nytt og blankt år å fylle med bergindustriarbeid. I året som 
ligger foran oss gleder jeg meg til å besøke mange medlems- 
bedrifter og bli bedre kjent med bransjens folk, kultur, muligheter 
og utfordringer.

Jeg vil benytte anledningen til å takke styret, og særlig styre- 
leder Henrik Bager, for å ha bidratt til en fin oppstartsperiode for 
meg i Norsk Bergindustri. Jeg vil også takke mine gode kollegaer 
Olav, Elisabeth og Eli for en svært hyggelig og varm velkomst til 
en ny arbeidsplass og bransjen dette første halvåret.

Jeg ønsker alle medlemmer i 

Norsk Bergindustri et godt og 

fremgangsrikt 2019.

Anita Helene Hall,
Generalsekretær, Norsk Bergindustri
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ANSATTE I NORSK BERGINDUSTRI

Anita Helene Hall,

Generalsekretær

Eli Tho Holen,

Administrasjonsansvarlig

Olav Hallset,

Fagsjef politikk og samfunn

Elisabeth Gammelsæter,

Spesialrådgiver

Ansatte i Norsk Bergindustri
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KOMITÉER

Komitéer
Personer merket med * er eksterne ressurspersoner.

Teknisk byggeråstoffkomité
Mandat: Tekniske problemstillinger for tilslagsleverandører 
til bygge- og anleggssektoren
Medlemmer:
Knut Li, Franzefoss Pukk AS (leder)
Rune T. Lund, Hamar Pukk og Grus AS
Martin Mengede, Miljøkalk AS
Vidar Løwø, NCC Roads AS
Ingvild Jørgensen, Kontrollrådet*
Jostein Aksnes, Statens vegvesen*

Drift, prosess og vedlikeholdsteknisk-komité
Mandat: Tekniske spørsmål, driftsmetoder, optimalt vedlike- 
hold, utstyrsoptimalisering, osv. Planlegging og gjennom- 
føring av årlige vedlikeholdsworkshops.
Rådgivnings-/erfaringsnav for medlemmer
Medlemmer:
Olav Hellekås, Hellestad Sandtak (leder)
Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS
Rune Johansen, Rana Gruber AS
Pål Rikard Thomas, Franzefoss Pukk AS
Peder Blikra Egeland, Nordic Bulk AS

HMS-komiteen
Mandat: Hvordan skadefrekvens, sykefravær, yrkessykdommer 
og uønskede hendelser i bergindustrien kan begrenses. Komi-
teens ansvar omfatter også å stimulere til et godt psykososialt 
arbeidsmiljø i bergindustrien.
Medlemmer:
Oddveig Haugo Altern, Veidekke Industri AS (leder frem til 
mars)
Hågen Hatling, Franzefoss AS (leder fra mars)
Grete Brobakke, Sibelco Nordic AS
Morten Solli, NCC Roads AS
Evy Regine Thorsen, HeidelbergCement AS
Anita Johansen, Norsk Arbeidsmandsforbund*
Tone Hegghammer, Arbeidstilsynet*

Leverandørene
Mandat: Planlegge og gjennomføre leverandørprogram på de 
av Norsk Bergindustris arrangementer der dette er aktuelt.
Leverandørenes styremedlem har ansvar for å avklare spørs-
mål hvor leverandørenes rolle i foreningen er berørt. Velges 
av leverandørene.

Medlemmer:
Birger Gladhus, Tekno-Nor AS (leder)
André Gulholm, Volvo Maskin
Mads Fuglesang, Advokatfirmaet Selmer
Fredrik Sætren, Pon Equipment AS

Natursteinskomitéen
Mandat: Drøfting av byggtekniske spørsmål naturstein, og belyse  
ulike rammebetingelser for naturstein, herunder markedsføring.
Medlemmer:
Petter Bye, Oppdal Sten AS (leder)
John-Einar Opsund, Johansen Monumenthuggeri AS (frem 
til juli)
Jørn Østbye, Lundhs AS
Terje Holstad, Minera Skifer AS
Espen Hjelmaas, Fevik Steinindustri AS
Asbjørn Strand, Møre Gravmonumenter
Kari Aslaksen Aasly, Norges geologiske undersøkelse*

Miljøkomitéen
Mandat: Komiteen er styrets rådgiver i spørsmål om bære- 
kraft, implementering av miljøregelverk og vedrørende balanse  
mellom økonomi, samfunns- og miljøansvar. Målsettinger om 
full utnyttelse av hele ressursen og minimering av miljøfot- 
avtrykk er viktige føringer for gruppas arbeid.
Medlemmer:
Ida Nilsson, Norconsult AS (leder)
Hjalmar Tenold, Asplan Viak AS
Rolf Nilsen, Lundhs AS
Bodil Eggen, Franzefoss AS
Elise Opsal, Titania
August Kjerland, Klodeborg og Landvik Pukkverk
Rolf Bohne, NTNU*

Arbeidsgruppen for deponering av mineralavfall
Mandat: Deponering av mineralavfall – herunder erfarings- 
utveksling om best praksis
Medlemmer:
Roar Sandøy, Sibelco Nordic AS (leder)
Ann Heidi Nilsen, Titania AS
Arnstein Amundsen, Hustadmarmor AS
Mona Schanche, Nordic Mining AS
Peter Lilja, The Quartz Corp AS
Nancy Stien Schreiner, Rana Gruber AS
Trond Abelsen, Skaland Graphite AS
Christian Rostock, Bergfald Miljørådgiving
Sverre Alhaug Høstmark, Norsk Industri*
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KOMITÉER / ÅRET SOM GIKK

Norsk Bergindustri ønsker å takke alle 

våre tillitsvalgte for innsatsen 2018.

Året som gikk
Dette skjedde i 2018:

Dato Sted

10. januar Miljøkomitéen

18. januar HMS-komitéen Oslo

22. januar Møte hos Miljødirektoratet om sjødeponi Oslo

7. februar Sikkerhetsdag i regi av HMS-komiteen Gardermoen

12. februar Natursteinskomitéen, møte m/Statsbygg Oslo

15. februar Styremøte 1/2018

28. februar - 2. mars Stein i vei Alta

14. – 16. mars UEPG møte Milano

16. mars Miljøkomitéen Oslo

16. mars Høring i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite om bruk av tre i det nye 
regjeringskvartalet (innlegg)

Oslo

19. mars Møte med Miljøpartiet De Grønne Oslo

6. april Møte om mineralpolitikk, regjeringserklæringen Oslo

11. april Leverandørenes årsmøte Oslo

11.-12. april Generalforsamling og 10-års jubileum Oslo, Grand hotell

17. april 10-årsjubileum, befaring med Kronprinsen Vestfold

18. april Møte med Nord-Norge benken på Stortinget Oslo

8. mai Styremøte 2/2018 Oslo

9. mai Møte med Miljødirektoratet Oslo

14. mai Miljøkomitéen Oslo

22. mai Anita Helene Hall startet som ny Generalsekretær

24. mai Natursteinskomitéen Fevik
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ÅRET SOM GIKK

Medlemmer

Følgende bedrifter har meldt seg inn i Norsk Bergindustri i 2018:
• Forcit Norway (Innmeldt i 2017), leverandør
• COWI, leverandør
• Eide & Frilund AS, Pukk og grus
• Hammerglass AS, leverandør
• Scanvaegt System AS, leverandør
• WLCOM AS, leverandør

Pr 31.12.2018 fordeler medlemmene i Norsk bergindustri 
seg slik:

Pukk, grus 61

Mineraler 20

Naturstein 24

Leverandør 46

Totalt 151

Dato Sted

23. - 26. mai UEPG General Assembly Barcelona

4. juni Møte med statssekretær Magnus Thue i Næringsdepartementet Oslo

5. juni Arbeidsgruppen - Sjødeponi Oslo

6. juni Teknisk byggeråstoff komitéen Oslo

11. juni Felles strategi – mineralnæring, med LO og Norsk Industri Oslo

22. juni Teknisk byggeråstoff komitéen Telefonmøte

7. august Møte med SVs nærings- og miljøfraksjon Oslo

13. – 15. august Arendalsuka (arrangerte debatt) Arendal

22.-23. august Traineesamling Stavanger

27. august HMS-komitéen Oslo

29. august Drift, prosess og vedlikeholdskomiteen Telefonmøte

30. august Deponiarbeidsgruppen Telefonmøte

4. september Styremøte 3/2018 Oslo

12. september Teknisk byggeråstoff komitemøte og miljøkomiteen Oslo

13. september Møte med statssekretær Atle Hamar, KLD, om norsk sjødeponipraksis Oslo

18.-20. september Høstmøtet Bodø

25. September Møte med regjeringens utvalg for evaluering av mineralloven Oslo

27. september Møte i Nærings- og fiskeridepartementet om DMF Oslo

2. oktober Møte med Direktoratet for Mineralforvaltning Trondheim

17. oktober Stortingshøring om havbunnsmineralloven Oslo

22. oktober Nærings- og fiskeridepartementet workshop for kartlegging av bransjens muligheter 
fremover

Oslo

23.-24. oktober Miljøkonferansen Gardermoen

31. okt - 1. nov Workshop - Drift-, prosess- og vedlikeholdsteknisk Gardermoen

8.-9. november Natursteinskonferanse Oslo

8. november Bergdagen, NTNU (stand – traineeordningen) Trondheim

8. november Møte med Statsbygg om Regjeringskvartalet Oslo

22. – 23. november Styremøte 4/2018 + strategiseminar Trondheim

30. november Møte med Rødt, Stortinget Oslo
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ÅRET SOM GIKK

Æresmedlemmer

• Olav Markussen, Franzefoss Minerals
• Per Dugstad, tidligere generalsekretær i PGL
• Ragnar Kjeserud, Askim Steinindustri

• Terje Bøe, Franzefoss Pukk
• Kjell Apeland, Norstone
• Torbjørn Lilleås, Veidekke

Minneord Harald Martinsen

Harald Martinsen kom som er virvelvind inn i Norsk Bergindustri 
på en deponikonferanse i Bergen i 2011. Engasjert og tydelig. 
Med bakgrunn fra Norsk Hydro og med opphold bl.a. i Brasil 
bak seg brakte han nye perspektiver til debatten i bransjen. Han  
representerte Sydvaranger Gruve fram til konkursen i 2015. 
Harald ble en berikelse for diskusjonen i Norsk Bergindustri. 
Innen et år ble han leder for miljøkomiteen, og arbeidet sammen 
med medlemmene i denne fram engasjerende program for vår 
årlige miljøkonferanse.  

Innen kort tid satt han også som møtende varamedlem i foren- 
ingens styre, hvor han var en tydelig stemme for langsiktig og 
strategisk tenkning. Harald var profesjonell på den måten at han 
kunne være engasjert i diskusjonen, men eventuelle uenigheter 
la han deretter til side.  

Harald Martinsen døde før jul 2018. Han ble 61 år gammel. 
Norsk Bergindustri minnes ham med glede.

Traineeordningen 2018

To nye traineeer ble ansatt i traineeordningen med virkning 
fra 1. september 2018. Dette er Annicka Johnsrud, som skal 
ha opphold hos Sibelco på Stjernøya, før hun skal videre til 
Omya Hustadmarmor og Titania. Helene Fromreide Nesheim 
har sin første periode hos Lundhs i Larvik. Hun skal videre til 
hhv. Brønnøy Kalk og Nordic Bulk. Hauke Reimers og Hedda 
Jensen ble ansatt i 2017, og skal etter opphold hos hhv. Norsk 
Stein, Rana Gruber og Titania (Hauke) og Verdalskalk, Sibelco 
Åheim og Franzefoss Pukk avslutte sin traineeperiode i 2019.

Det har vært arrangert traineesamling i Stavanger i august 
2018. Norsk Bergindustri har også vært på Bergdagen på NTNU 
i Trondheim og reklamert for ordningen.

Det har vært jobbet med å rekruttere nye traineer fra 2019. Det 
ser ut til at vi greier å lande to ansettelser også med virkning fra 
2019. Dette er i hvert fall målet, og slik det ser ut i januar 2019, 
takket være hhv. Rana Gruber, Sibelco Nordic og Norstone, og 
Norsk Stein, Nordic Bulk og Franzefoss Minerals/Verdalskalk.

Norsk Bergindustri har utsendte representanter 
i følgende forum:

Norsk Betongforening; Knut Li, Franzefoss Pukk og Martin 
Mengede, Franzefoss Minerals
Standard Norge; Knut Li, Franzefoss Pukk i CEN TC154  og 
CEN/TC 227– komiteene til Standard Norge
UEPG; Knut Li, Franzefoss Pukk
Kontrollrådets styre; Martin Mengede, Franzefoss Minerals, 
Knut Li, Franzefoss Pukk er vara
Bransjerådet for fjellsprengning; Vegard Olsen, Franzefoss 
Pukk
Betongopplæringsrådet: Vetle Houg, HeidelbergCement
Faglig råd for gravferd; Espen Hjelmaas, Fevik Steinindustri
Fennoscandian Association og Mining and Metals Professionals; 
Bård Dagestad, HeidelbergCement sitter i styret.

Internasjonale organisasjoner

Norsk Bergindustri har vært medlem i følgende europeiske og 
internasjonale organisasjoner i 2018:
• RMSG
• UEPG
• Euroroc
• Euromines
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NORSK BERGINDUSTRIS 10-ÅRS JUBILEUM FEIRET I 2018

Norsk Bergindustris 10-års jubileum 
feiret i 2018

Den 28. mars 2008 besluttet de tre foreningene Stenindustriens 
landssammenslutning (SIL), Bergindustriens landssammen- 
slutning (BIL) og Pukk- og grusleverandørenes landsforening 
(PGL) seg for å danne Norsk Bergindustri, etter flere års sam-
arbeid innenfor rammen av Bergindustriens fellessekretariat.

Sammenslåingen har blitt oppfattet som en suksess. Det har 
blitt økt politisk fokus rundt mineralnæringen de siste årene.  
Norsk Bergindustri har siden stiftelsen bl.a. vært med på fram-
leggelsen av en minerallov, at regjeringen Stoltenberg har lagt 
fram en mineralstrategi, at regjeringen Solberg I har vedtatt 
å «satse på mineralnæringen», mens Solberg II «skal ha en  
positiv holdning til mineralutvinning». Foreningen har gjennom 
årene engasjert seg på vegne av sine medlemmer i en rekke  
enkeltsaker, og generelt for å sikre bergindustrien forutsigbare 
rammebetingelser. Det har vært satset på nettverksarenaer, 
både for å belyse relevante problemstillinger, legge til rette 
for sosialt samvær og for at medlemmene kan diskutere med 
kolleger. De tre delbransjene har i økende grad sett nytten av 
fellesskapet, det bygges nettverk på tvers og man lærer av 
hverandre.

10-års jubileet ble behørig feiret i forbindelse med Norsk  
Bergindustris årsmøte 2018 fredag den 12.april 2018. Jubileet 
ble markert med en jubileumsmiddag for medlemmene kvelden 
før årsmøtet, en utstilling foran Stortinget under selve års- 
møtet, de tre første styrelederne snakket om suksesskriterier så 
langt og hvilke utfordringer bransjen nå står overfor.  Kronprins  
Haakon fikk en dags befaring på ulike bergindustribedrifter 
i Vestfold. Statsministeren sendte videohilsen til jubilanten.

Utstillingen ble gjennomført ved at det ble bygd opp en «gruve-
gang» foran Stortinget, der en rekke medlemsbedrifter benyttet 
anledningen til å synliggjøre hva de gjør. Poenget var å vise 
fram bransjens samfunnsrolle for tilfeldige forbipasserende og 
for politikerne på Stortinget. Alt fra kjøkkenbenker i naturstein, 
kalkens bidrag til f.eks. landbruk og i papirindustri, sjeldne 
jordarters rolle i mobiltelefoner, kvarts som innsatsfaktor i 

solceller, pukkens rolle i å bygge veger og bygg, naturstein 
som råstoff til å lage skulptur og kunst ble vist fram. Skifer ble 
knekket. Det var også mulig å få smaksprøve på softis som 
inneholder titandioksyd, dvs. finmalt stein! Det ble gjennomført 
en konkurranse blant forbipasserende og holdt taler fra både 
Høyre og Arbeiderpartiet. Alt innenfor rammen av en strålende 
solfylt aprilfredag. Mange av utstillerne fikk gode kommentarer 
fra forbipasserende. Det ble også lagd et par «Visste du at»- 
videoer for bruk i sosiale medier om mineralenes rolle.

Uken etter ble det arrangert befaring med Kronprins Haakon 
i Vestfold. Kronprinsen fikk omvisning i Lundhs steinbrudd i 
Tvedalen hvor han også spiste lunsj sammen med de ansatte 
i bedriften. Han fikk se utskiping av naturstein til havnesikring 
og han fikk en omvisning i Veidekkes pukkverk på Freste ikke så 
langt unna Tønsberg. Der fikk han en innføring i bruk av bygge- 
råstoffer til veier, asfalt og betong. Kronprinsen ga uttrykk for 
at han syns det hadde vært en fin dag, og at han satte pris på å 
få økt forståelse av bergindustriens rolle. Neste gang ønsker 
han seg gruvebesøk! Besøket i larvikittbruddet fikk omtale i 
NRK-programmet om Kongehusets aktiviteter i året som gikk 
i romjula i 2018, med vekt på merkevaren larvikitt.

2018 var også året da Norsk Bergindustri skiftet generalsekretær. 
Elisabeth Gammelsæter har ledet foreningens sekretariat de første 
10 årene, og hun har vært sentral i prosessen fram til etableringen 
av Norsk Bergindustri gjennom Bergindustriens fellessekretari-
at. Elisabeth er samfunnsøkonom med bakgrunn fra Nærings- 
departementet, hvor hun i en periode var bransjeansvarlig for 
bergindustrien. Elisabeth sier selv at hun i sin rolle som gene-
ralsekretær har vektlagt likebehandling av medlemmene høyt, 
og mener hun har fått respekt for dette. Hun sier menneskene i 
bransjen og deres jordnærhet er det beste med å jobbe i Norsk 
Bergindustri. Elisabeth holdt en følelsesladet tale om de første 10 
årene på 10-års jubileet. Etter til sammen 20 år som sjef i Norsk 
Bergindustri og forløperne trådte hun tilbake som generalsekretær 
våren 2018.  Hun ønsker Anita lykke til som ny generalsekretær.
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NORSK BERGINDUSTRIS 10-ÅRS JUBILEUM FEIRET I 2018

Kronprinsen på omvisning i Lundhs steinbrudd i Tvedalen.

Palmer Gotheim Skiferbrudd demonstrerte håndverket.«Gruvegang» foran Stortinget.
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STYRELEDER ORIENTERER

Styreleder orienterer
Norsk Bergindustri ble stiftet 28. Mars 2008 i Oslo. Foreningen 
har lokaler i Oslo. 

Norsk Bergindustris formål er å fremme medlemmenes nærings-
politiske interesser overfor myndigheter og samfunnet for øvrig. 
Foreningens medlemmer er bedrifter som leter etter, utvinner, 
forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, er leveran-
dører til slike bedrifter eller bedrifter som på annet vis har særlig 
tilknytning til bergindustrien. 

Det har vært betydelig interesse rundt bergindustrien de siste 
årene. Dette har sammenheng med mineralenes viktige rolle 
i det moderne samfunnet og særlig betydningen de har i det 
grønne skifte. Derfor er det også høy politisk interesse rundt 
hvilken rolle bergindustrien skal spille i Norge. 

Norsk Bergindustri feiret sitt 10-års jubileum i 2018. Vi kan se 
tilbake på 10 aktive og utbytterike år.  

Styret har gjennomført fire styremøter i 2018, samt en strategi- 
samling med komiteledere og sekretariatet i november. 

Ved utgangen av 2018 besto sekretariatet i Norsk bergindustri 
av fire ansatte. Ny generalsekretær ble ansatt i mai 2018 og 
har hatt en stillingsprosent på 50 ut 2018. Stillingen går opp 
til 100% fra januar 2019. Kjønnsfordelingen i sekretariatet er 
25% menn og 75% kvinner. Det er en kvinne i styret som utgjør 
en andel på 9% inkludert vararepresentanter. 

Sekretariatet har kun kontordrift og har innvirkning på det ytre 
miljøet i henhold til dette. Det finnes avfallssortering i kontor-
lokalene. Det har vært lavt sykefravær i 2018 og det har ikke 
vært skader eller ulykker på arbeidsplassen. 

 

Henrik Bager,
Styreleder Norsk Bergindustri

Hovedtall fra 
regnskapet pr 
31.12.2018 

Årsregnskapet 2018 viser et overskudd på kr 127 747,-

Pr. 31.12.2018 er egenkapitalen på kr. 13 009 846,- og 
markedsverdi i NHO-Landsforenings fond utgjør kr. 
12 067 581,- 

Grunnkapitalen er regulert i henhold til vedtektene og 
utgjør pr 31.12.2018 kr 9 897 630,-

Styret har ikke funnet grunnlag for å endre plasserin-
gen av kapitalen. Forutsetningene for fortsatt drift er 
til stede og legges til grunn for godkjent årsregnskap.
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STYRET 2018

Styret 2018

Henrik Bager,

Styreleder /

Franzefoss Pukk AS

Ragnar Hagen,

Styremedlem /

Sibelco Nordic

Egil Velde,

Varastyremedlem /

Velde Pukk AS

Terje Holstad,

Styremedlem /

Minera Skifer As

Cecilie Hagby,

Styremedlem /

Svelviksand

Espen Lillebrygfjeld,

Styremedlem /

Omya

Andrè Gulholm,

Leverandørenes vara-

representant til styret / 

leverandørenes arbeids-

komite / Volvo Maskin

Thor-Anders Lundh Håkestad,

Nestleder i styret /

Lundhs AS

Remi Krogstad-Havnes,

Varamedlem i styret / 

Franzefoss Minerals

Birger Gladhus,

Leverandørenes representant 

til styret / Leverandørenes 

arbeidskomite / Tekno-Nor AS

Kjell Ståle Silseth,

Varamedlem i styret / 

Silseth Sten
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Resultatregnskap
Norsk Bergindustri

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2018 2017

Medlemskontingent/serviceavgift 5 940 407 5 566 929

Kurs og oppdragsinntekter 2 991 422 3 306 316

Annen driftsinntekt 461 590 199 679

Sum driftsinntekter 9 393 419 9 072 924

Lønnskostnad 1 3 724 255 4 117 044

Husleie og drift lokaler 442 278 415 629

Honorarer/Kjøp av tjenester 1 136 910 992 879

Andre kontorkostnader 187 908 213 279

Reise-, møte- og representasjonskostnader 2 534 906 2 344 403

Annen driftskostnad 1, 2 968 251 1 101 216

Sum driftskostnader 8 994 507 9 184 449

Driftsresultat 398 912 -111 525

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt 13 695 9 333

Annen finansinntekt 0 918 194

Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler 4 262 825 0

Annen rentekostnad 33 2

Annen finanskostnad 2 251 881

Resultat av finansposter -251 414 926 644

Ordinært resultat før skattekostnad 147 499 815 118

Skattekostnad på ordinært resultat 7 19 752 20 420

Ordinært resultat 127 747 794 698

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat 6 127 747 794 698

OVERFØRINGER

Avsatt til annen egenkapital 127 747 794 698

Sum overføringer 127 747 794 698
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Balanse
Norsk Bergindustri

EIENDELER Note 2018 2017

ANLEGGSMIDLER
FORDRINGER

Kundefordringer 3 42 363 213 487

Andre kortsiktige fordringer 509 673 77 788

Sum fordringer 552 036 291 275

INVESTERINGER

Markedsbaserte fond 4 12 067 581 12 330 406

Sum investeringer 12 067 581 12 330 406

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 498 276 1 774 329

Sum omløpsmidler 14 117 893 14 396 010

Sum eiendeler 14 117 893 14 396 010
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BALANSE

Balanse
Norsk Bergindustri

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2018 2017

EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital 13 009 846 12 882 099

Sum opptjent egenkapital 13 009 846 12 882 099

Sum egenkapital 6 13 009 846 12 882 099

GJELD
KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 219 796 612 186

Betalbar skatt 7 19 752 19 384

Skyldig offentlige avgifter 347 850 290 491

Annen kortsiktig gjeld 520 649 591 851

Sum kortsiktig gjeld 1 108 047 1 513 911

Sum gjeld 1 108 047 1 513 911

Sum egenkapital og gjeld 14 117 893 14 396 010

Oslo, 13.02.2019
Styret i Norsk Bergindustri

Henrik Bager
Styreleder

Cecilie Hagby
Styremedlem

Birger Gladhus
Styremedlem

Anita Helene Hall
Daglig leder

Thor-Anders Lundh Håkestad
Nestleder

Espen Lillebrygfjeld
Styremedlem

Terje Holstad
Styremedlem

Ragnar Hagen
Styremedlem
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En over-
veiende del av inntektene er kontingenter, som opptjenes og 
periodiseres per kalenderår.

SKATT
Foreningen er skattepliktig i sin helhet. Skattekostnaden i  
resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt 
og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på  
grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt lignings-
messig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskaps-
året. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige for-
skjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode 
er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er ikke balanseført 
i henhold til unntaksreglene for små foretak.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV 
ANLEGGSMIDLER
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige drifts- 

midler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økono-
miske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart 
beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. 
Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen 
ikke lenger er til stede.

KLASSIFISERING OG VURDERING AV 
OMLØPSMIDLER OG KORTSIKTIG GJELD
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som 
forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster 
 som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende 
etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap 
gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte 
fordringene.

PENSJONSFORPLIKTELSER
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke  
balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pen-
sjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader 2018 2017

Lønninger 3 018 247 3 161 867

Arbeidsgiveravgift 449 385 502 022

Pensjonskostnader 142 596 383 746

Andre ytelser 114 027 69 409

Sum 3 724 255 4 117 044

Foreningen har i 2018 sysselsatt 3,5 årsverk.

PENSJONSFORPLIKTELSER
Foreningen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Foreningens pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

INNSKUDDSBASERT PENSJON
Foreningen har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte.
Pr 31.12.18 var det 4 aktive i denne ordningen.
Årets premie til innskuddspensjonsordningen er TNOK 111 489
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Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret

Lønn 771 923 0

Pensjonskostnader 0 0

Annen godtgjørelse 27 997 50 000

Sum 799 920 50 000

REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 25 450.
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Note 2 Bidrag og støtter

Type bidrag eller støtte 2018 2017

Norges Geologiske Undersøkelse 6 000 8 000

Geopublishing 29 355 20 000

NTNU Bergringen 50 000 50 000

Studentekspedisjonenes Geologi Realfag NTNU 7 500 8 000

Bergstuderendes Forening, Bergseminar 2018 0 8 000

Norsk Betongforening 0 40 000

Sum bidrag og støtter 92 855 134 000

Note 3 Kundefordringer

2018 2017

Kundefordringer til pålydende 179 663 217 456

Avsetning til tap 137 300 3 969

Sum 42 363 213 487

Note 4 Investeringer

Omløpsmidler Markedsverdi Resultatført avkastning

NHO Landsforeningsfond 12 067 581 -262 825

Sum 12 067 581 -262 825

Note 5 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 175 190.
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Note 6 Egenkapital

Grunnkapital Bergind. Fond Annen egenkapital Sum egenkapital

Pr 01.01.2018 9 897 630 2 984 469 12 882 099

Årets resultat 127 747 127 747

Pr 31.12.2018 9 897 630 3 112 215 13 009 846

Note 7 Skatt

Årets skattekostnad 2018 2017

Resultatført skatt på ordinært resultat:

Betalbar skatt 19 752 20 420

Endring i utsatt skattefordel 0 0

Skattekostnad ordinært resultat 19 752 20 420

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt 19 752 20 420

Endring i utsatt skattefordel 0 0

Sum betalbar skatt i balansen 19 752 20 420

Skatteeffekten av midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring som har gitt opphav til utsatt skatt
og utsatte skattefordeler, spesifisert på typer av midlertidige forskjeller:

2018 2017 Endring

Varige driftsmidler -13 874 -17 342 -3 468

Fordringer -137 300 -3 919 133 381

Sum -151 174 -21 261 129 913

Akkumulert fremførbart 
underskudd

-373 804 -955 306 -581 502

Inngår ikke i beregningen av utsatt 
skatt

524 978 976 567 451 589

Utsatt skattefordel (22 % / 23 %) 0 0 0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.
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Vedtekter

§ 1 Navn og formål

Foreningens navn er Norsk Bergindustri. På engelsk er navnet 
Norwegian Mineral Industry. Begge navn brukes i brevhodet.

Norsk Bergindustri ble dannet 28. mars 2008, og er en sammen- 
slåing av de tre foreningene Bergindustriens landssammen-
slutning (BIL) etablert 1907, Pukk- og grusleverandørenes 
landsforening (PGL) etablert 1972 og Stenindustriens lands-
sammenslutning (SIL) etablert 1952. 

Norsk Bergindustri skal fremme medlemmenes næringspolitiske 
interesser, overfor myndigheter, ulike interessenter og overfor 
samfunnet for øvrig.

§ 2 Medlemskap

1. Medlemmer
Som medlem kan styret ta opp bedrifter som leter etter, utvinner, 
forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller bedrifter 
som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.

For bedrifter som i realiteten har samme eier, plikter eier å 
melde inn samtlige bedrifter med virksomhet i Norge. Disse 
bedrifter blir å anse som ett medlem ved votering på general- 
forsamlingen. Konsern eid av samme eier eller eiere, med 
samtlige aktuelle datterselskaper, regnes som ett medlem. 
Dette gjelder alle datterselskaper hvor konsernet eier mer 
enn 50% av selskapet.

2. Leverandørmedlemmer
Leverandører av varer og tjenester til foreningens produsent-
medlemmer kan bli leverandørmedlemmer. Leverandørmed-
lemmer har stemmerett på en slik måte at det samlede antall 
registrerte stemmeberettiget leverandører aldri overstiger 70% 
av det samlede antall registrert stemmeberettiget produsenter/
hovedmedlemmer. Leverandørene har 1 stemme per bedrift som 
ved behov vektes ned når andre ledd trer i kraft.

3. Prøvemedlemskap
Nye medlemmer gis gratis prøvemedlemskap i ett år fra opp-
takstidspunkt. Dette gjelder både hovedmedlemmer og leve-
randørmedlemmer. Dersom medlemskapet ikke skal fornyes 
utover prøvemedlemskapsperioden, må dette meldes skriftlig 
til sekretariatet innen tolv måneder etter opptakstidspunkt.

4. Medlemmenes plikter
Ethvert medlem av Norsk Bergindustri er forpliktet til å overholde 
foreningens vedtekter, etiske regler, de beslutninger som treffes 
og avtaler som inngås av foreningens organer. Medlemmene 
plikter å sende inn de opplysninger til sekretariatet som er nød-
vendig for foreningens virksomhet.

§ 3 Innmelding 

Søknad om medlemskap avgjøres av foreningens styre. Avslag 
bringes inn for generalforsamlingen.

§ 4 Æresmedlemskap

Som æresmedlemmer kan opptas personer som har ytet en 
betydelig innsats for foreningen eller bransjen. Æresmedlem- 
skap er personlig og livsvarig. Styret innstilles forslag om æres-
medlemskap til generalforsamlingen. Æresmedlemmer får  
invitasjon til alle arrangementer og får tilsendt annen relevant 
informasjon fra sekretariatet. Det kreves ikke deltakeravgift på 
arrangementer i regi av Norsk Bergindustri fra æresmedlemmer. 
Æresmedlemmer har ikke stemmerett.

§ 5 Kontingent/Serviceavgift

Medlemmer skal betale årlig kontingent og serviceavgift. Disse 
fastsettes i generalforsamlingen.

For medlemmer etter § 2 annet ledd er konsernets samlede 
omsetning grunnlag for kontingentberegningen. Morselskapet 
er ansvarlig for kontingentinnbetalingen.

Kontingenten og serviceavgiftene faktureres årlig, så raskt som 
mulig etter generalforsamling. Nye medlemmer faktureres 
etter prøvemedlemskapet utløper og for de månedene som 
gjenstår av inneværende år.

Medlemmene plikter årlig å opplyse sekretariatet om hvilket 
omsetningstall som skal legges til grunn, herunder fratrekk av 
ikke relevant omsetning. For at fratrekkene skal være gjeldende  
for inneværende år må disse være rapportert til sekretariatet  
innen 1. mars samme år. Nye medlemmer plikter å oppgi fra-
trekk umiddelbart når prøvemedlemskap utløper, årlig fratrekk 
vil reduseres tilsvarende måneder som det betales kontingent 
for inneværende år. Samtidig plikter medlemmene å vedli-
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keholde Norsk Bergindustris medlemsdatabase, ved årlig 
å gå gjennom de opplysninger som er registrert hos Norsk  
Bergindustri, slik at foreningens kontaktlister til enhver tid er 
så oppdaterte som mulig.

§ 6 Stemmerett

På generalforsamling har medlemmer slik stemmerett:
 
1. Hovedmedlemmer/produsenter
• Nye medlemmer uten kontingent 1 stemme
•  Minstekontingent 1 stemme
•  Maksimumskontingent 3 stemmer
•  Andre 2 stemmer.

2. Leverandørmedlemmer
Leverandørene tildeles stemmerett på en slik måte at det  
samlede antall registrerte stemmeberettiget leverandører aldri  
overstiger 70% av det samlede antall registrerte stemme- 
berettiget produsenter/hovedmedlemmer. Leverandørene 
har 1 stemme per bedrift som ved behov vektes ned når andre 
ledd trer i kraft.

Et medlem som er forhindret fra å møte på generalforsamling 
kan utstede fullmakt til et annet møtende medlem. Slik fullmakt 
må være skriftlig og det må tydelig fremgå hvilket medlem som 
disponerer fullmakten. 

§ 7 Foreningens organer og deres oppgaver

1. Generalforsamling
Generalforsamlingen er Norsk Bergindustris høyeste organ. 
Alle medlemmer kalles inn til generalforsamling en gang i året.

Styret kaller inn til og bestemmer tid og sted for den ordinære 
generalforsamlingen. Denne innkalles med en måneds varsel, 
og avholdes fortrinnsvis i løpet av mars måned hvert år. Av 
innkallingen skal det framgå hvilke saker som foreligger til 
behandling og hvilke forslag som vil bli fremmet. Saker som 
ikke er oppført på dagsorden kan ikke behandles. 

Ved behov praktiseres lengde på valgperiode fleksibelt.  Dette 
for å sikre en god  kombinasjon av kontinuitet og fornyelse i 
styret.  Valgperioden justeres i disse tilfeller ned til ett år.

2. Generalforsamlingen behandler:
• Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å under-

skrive protokollen
• Styrets beretning for virksomheten i det året som har gått

• Orientering om nye medlemmer med kort presentasjon
• Godkjenning av regnskap og revisors beretning
• Andre saker som er nevnt i innkallingen og som styret 

ønsker å fremme, eller som styret innen 1. februar har 
fått skriftlig anmodning fra medlemmer om å fremme.

• Fastsettelse av kontingent
• Budsjett for inneværende år
• Valg av

• Styreleder
• Første og andre nestleder
• En - fire styremedlemmer,  
 hvorav en fra leverandørene

• En – fire varamedlemmer, hvorav en 
 fra leverandørene

• Valgkomité, bestående av tre medlemmer, hvorav  
 helst en fra hver delbransje med hver sin personlige  
 vararepresentant. Leverandørene fremmer forslag  
 på sitt eget styremedlem og vara gjennom sitt 
 eget årsmøte.

• Revisor 

Alle valg hvor det er mer enn ett forslag gjennomføres skriftlig.

Generalforsamlingsprotokoller underskrives av den som skriver 
protokollen, samt av to medlemmer som velges til dette, dess-
uten av styreleder og generalsekretær.

Innledningsvis på generalforsamling velges referent, møteleder 
og to medlemmer til å underskrive protokollen. Referent bør 
fortrinnsvis representere et medlem, og helst ikke sitte i styret.

Alle avgjørelser i generalforsamling, med unntak av vedtekts- 
endringer, gjøres med simpelt flertall blant de tilstedeværende 
stemmer.

3. Leverandørenes generalforsamling
Denne arrangeres samme dag som Norsk Bergindustris  
generalforsamling.  Det behandles årsberetning for forrige år, 
og planer for inneværende år presenteres. Leverandørenes 
generalforsamling velger representanter til Leverandørenes 
Arbeidskomité bestående av fire medlemmer, hvorav to er på 
valg hvert år. Leverandørene fremmer forslag på på sitt eget 
styremedlem og vara til styret i Norsk Bergindustri gjennom 
sitt eget årsmøte. Styremedlem er samtidig Arbeidskomiteens 
leder. Leverandørenes generalforsamling velger også en valg-
komité bestående av to medlemmer, hvorav en er på valg hvert 
år, og hvor medlemmene kan gjenvelges.
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4. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Norsk Bergindustri kan kalles 
inn med minst åtte dagers varsel når styret finner det nødvendig 
eller medlemmer som til sammen representerer minst ¼ av 
stemmene ønsker dette. Det kan bare behandles saker som er 
nevnt i innkallingen.

Innkallingen løper fra den dag innkallingen sendes ut fra sekre-
tariatet. Når viktige og ekstraordinære spørsmål tilsier dette, 
kan varselfristen settes ned til tre dager.

5. Styre 
Norsk Bergindustri styres mellom generalforsamlingene av et 
styre som består av en styreleder og første og andre nestleder, 
samt en-tre styremedlemmer og en-tre varamedlemmer til 
styret. Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen 
for 2 år om gangen.

Første og andre nestleder velges også særskilt for to år om  
gangen, hvorav en er på valg hvert år. Styrets øvrige medlemmer  
velges for to år om gangen, mens varamedlemmer velges for 
et år om gangen. Ved behov praktiseres lengde på valgperiode 
fleksibelt. Dette for å sikre en god kombinasjon av kontinuitet 
og fornyelse i styret. Valgperioden justeres i disse tilfeller ned 
til ett år.

Vararepresentanter møter etter behov i styrets møter, men 
har ikke stemmerett. Ved forfall innkalles hvis mulig vara fra 
samme delbransje som styremedlemmet er fra.

Styret er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av Norsk 
Bergindustris planer og strategi.

Styret ansetter generalsekretær og ev. andre ansatte i sekre-
tariatet og treffer avtale om vilkår for disse. Det utarbeides 
stillingsinstruks for generalsekretæren og for øvrige ansatte, 
hvorav stillingens oppgaver og fullmakter framgår.

Foreningen forpliktes av generalsekretæren innenfor rammen 
av budsjett og planer, og i tråd med generalsekretærens stil-
lingsinstruks. Eventuelle avvik må klareres med styreleder.

Det daglige arbeid ledes av generalsekretæren.
Det kan/skal nedsettes utvalg og komiteer til de formål styret 
finner hensiktsmessig. 

En kan i utgangspunktet sitte maksimalt seks år i styret. Styre- 
leder velges blant styremedlemmene- og kan sitte som det i 
maksimalt to perioder. Det skal være representanter fra alle 

delbransjene i styret. Det bør tilstrebes at hver delbransje har 
to representanter i styret, men minst en. Styreleder kan velges 
uavhengig av bransje først og fremst blant styremedlemmer, 
det må tilstrebes at kandidaten er egenmotivert for rollen.  
Dersom det allikevel ikke er mulig å finne relevante kandidater i 
tråd med disse anbefalingene kan anbefalingene om maksimalt 
antall år i styret overskrides

6. Valgkomité
Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av en 
leder og to medlemmer (fortrinnsvis fra hver sin delbransje), 
med personlige varamedlemmer. Valgkomiteen skal innen 
seks uker før generalforsamling fremme forslag om kandidater 
til de tillitsvalgte og antall styre- og varamedlemmer som skal 
velges på førstkommende generalforsamling.

Valgkomiteens innstilling presenteres av leder av valgkomiteen.

Styret fremmer innstilling til generalforsamlingen om kandidater 
til medlemmer av valgkomiteen.

§ 8 Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan besluttes med minst 2/3 flertall 
av de avgitte stemmer.

Forslag om vedtektsendringer som ønskes fremmet på ordinær 
generalforsamling, må være mottatt av styret senest seks uker 
før generalsamling. Styret kan på eget initiativ foreslå ved-
tektsendring fram til innkallinger til generalforsamling sendes 
ut. Ethvert forslag om vedtektsendringer skal, med styrets 
innstilling, sendes medlemmene sammen med innkalling til 
generalforsamlingen.

§ 9 Regler for forvaltning av  
    Norsk Bergindustris fond

Regler for grunnkapitalen:
1. Grunnkapitalen skal opprettholdes på samme 

pengeverdinivå ved at den årlig reguleres tilsvarende 
Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks for siste år 
(pr. 15.desember).

2. Grunnkapitalens avkastning disponeres til 
opprettholdelse av grunnkapitalen og deretter til 
løpende driftsutgifter i Norsk Bergindustri.

3. Bruk utover dette må godkjennes av generalforsamling.
4. Grunnlag for disponering av fondets frie midler er siste 

års avsluttede og godkjente regnskap.

VEDTEKTER / ETISKE RETNINGSLINJER
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§ 10 Eksklusjon

Klage på medlemmer knyttet til foreningens vedtekter, etiske  
regler eller andre bestemmelser, illojal konkurranse eller  
ukollegial opptreden, fremsettes skriftlig for styret.

Et medlem kan ekskluderes når det ikke lenger fyller betin-
gelsene for medlemskap under § 2, eller når vedkommende 
medlem har vist slikt forhold at det ikke lenger er ønsket.

Forslag om eksklusjon fremmes av styret eller skriftlig til styret. 
Slikt forslag skal begrunnes. Styret avgir innstilling, som fore-
legges vedkommende medlem for uttalelse. Avgjørelse treffes 
med alminnelig flertall av første ordinære generalforsamling 
eller i ekstraordinær generalforsamling.

§ 11 Utmeldinger

Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig. Medlemskontin-
gent må betales for hele utmeldelseåret. Medlemsrettigheter 
opphører fra det påfølgende årsskifte.

§ 12 Oppløsning

Forslag om oppløsning fremmes og behandles etter reglene 
for vedtektsendringer i § 8.

Den generalforsamling som beslutter oppløsning, vedtar 
samtidig med alminnelig flertall hvordan de disponible midler 
skal anvendes.

Midlene søkes så godt som råd er anvendt til formålets fremme,  
eventuelt deles mellom medlemmene etter stemmevekt.

Etiske retningslinjer  

Disse etiske retningslinjer ble vedtatt på stiftelsesmøtet i 
Norsk Bergindustri 28. mars 2008 og endret etter General-
forsamlingen 2014.

Alle medlemmer i Norsk Bergindustri er underlagt disse 
retningslinjene. 

1. Formål 

Norsk Bergindustri er en bransjeforening med medlemmer 
som spiller en positiv rolle i samfunnet. Norsk Bergindustris 
etiske retningslinjer er utarbeidet som ledd i dette arbeidet. 
Foreningen vil gjennom disse retningslinjene fremme seriøsitet 
og ryddighet i bransjen. 

2. Legale rammer 

Norsk Bergindustris medlemmer følger norsk lov og regelverk 
i sitt arbeid. 

Norsk Bergindustris vedtekter inneholder regler som med-
lemmene også må følge. 

3. Forholdet til urfolk 

Medlemmer av Norsk Bergindustri skal vise respekt for urfolks 
levevis i de områder hvor det fins både bergindustri og urfolk. 
Bedriften skal innlede dialog om sameksistens, med siktemål å 
skape rom for samtidig tilstedeværelse av både bergindustri- 
bedrift og urfolk. I de tilfeller hvor det ikke oppnås enighet, 
oppfordres bedriften å tilby urfolket alternative løsninger for 
å kunne fortsette sitt tradisjonelle levevis, siden forekomsten 
ikke kan flyttes. Urfolk defineres i ILO-konvensjon nr 169. 

4. Kunnskap om hvilke forhold råstoffer, varer 
og tjenester produseres under 

Medlemmer av Norsk Bergindustri skal ta ansvar for hvilke forhold 
de råstoffer, varer og tjenester som benyttes er produsert under. 
I den grad det benyttes importerte råstoffer eller produkter opp-
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fordres importør/medlem av Norsk Bergindustri til å skaffe rede 
på hvilke forhold disse produseres under, og å opplyse kunder om 
dette. Det vises i denne sammenheng til Initiativ for Etisk Handels 
Etiske retningslinjer, som nevner at følgende forhold bør ivaretas:  
Ikke tvangsarbeid, ikke diskriminering, ikke barnearbeid, rett 
til organisering, ikke brutal behandling, hensyn til marginali-
serte grupper, regulære ansettelser, HMS og ytre miljø, lønn og  
arbeidstid. De aktuelle ILO-konvensjonene om disse temaene 
(se Etisk handels retningslinjer) bør også hensyntas. 

Medlemmene skal bestrebe seg på etter beste evne å skaffe seg 
kunnskap om produksjonsforholdene. I den grad medlemmet 
tross slik innsats ikke kjenner til produksjonsforholdene, bør 
det opplyses om slik manglende kunnskap. 

5. Ressursforvaltning 

Det forventes av Norsk Bergindustris medlemmer at de utnytter 
ressursene på en optimal og verdiskapende måte. 

6. Forholdet mellom kunder/oppdragsgivere/
konkurrenter/kolleger 

Norsk Bergindustris medlemmer forventes å opptre i tråd med 
god forretningsetikk. Når det gjelder omsetning av gravminner 
viser erfaring at kundene, som nettopp har mistet en nærstående, 
er i en spesielt sårbar situasjon. Leverandører av slike produkter  
gjennomfører sin markedsføring på en så lite aggressiv og minst 
mulig belastende måte overfor kunden som mulig. Den inn- 
arbeidete tommelfingerregelen om at det skal ventes 14 dager 
etter begravelseshandlingen før en henvender seg til pårørende 
forventes som et minstemål respektert (det vises i denne sam-
menheng til Retningslinjer fra Forbrukerombudet datert 1. juni 
1987, Orientering om praksis ved markedsføring av gravferds-

tjenester, revidert mars 1992). Markedsføringens form og omfang 
bør også tilpasses til kundenes sårbare situasjon. 

7. Tillitsvalgte og ansatte i Norsk Bergindustri 

Tillitsvalgte eller ansatte i Norsk Bergindustri skal ikke mis-
bruke sin posisjon til egen fordel eller egen bedrifts fordel. 

8. Helse, miljø og sikkerhet 

Arbeidsmiljø og ytre miljø forventes godt ivaretatt av Norsk 
Bergindustris medlemmer 

9. Forholdet til omverdenen 

Medlemmer av Norsk Bergindustri forventes å være konstruktive 
samfunnsaktører, herunder å utvikle et godt og aktivt forhold til 
naboer og interessentgrupper i lokalsamfunnet. 

10. Anstendig opptreden 

Representanter for Norsk Bergindustri og for bedrifter som er 
medlemmer i foreningen skal i alle sammenhenger der man 
opptrer som representant for bedrift/bransje, herunder også 
på reise i utlandet, oppføre seg anstendig, med respekt og 
omtanke for andre mennesker.  

11. Overtramp 

Dersom et medlem ikke følger Norsk Bergindustris etiske ret-
ningslinjer, finnes det i vedtektenes § 10 Eksklusjon en mulighet 
for å ekskludere medlemmer som opptrer utilbørlig. Ved mindre 
graverende tilfeller kan Norsk Bergindustris styre gi påtale for 
brudd på etiske retningslinjer.
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