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Bærekraft står i fokus i samfunn og industri og selv-
følgelig er dette også et fokus for medlemsbedriftene 
i Norsk Bergindustri. I året som har gått ble EPD-  
Environmental  Product Declaration-kalkulator gjort  
tilgjengelig for medlemmene i foreningen. Delingen 
av et så kostnadskrevende, omfattende og komplisert 
verktøy er effektivt, og det er utbytterikt å være samlet 
og kunne dele erfaringer i et fellesskap. 

Towards Sustainable Mining (TSM) er et rammeverk  
for måling av bærekraftinnsatsen i bergindustrien.  
Metodikken har vært i bruk i Canada siden 2004 og  
etter hvert også i en rekke andre land verden over. 
I 2019 har også Norge v/Norsk Bergindustri meldt oss 
på dette prosjektet og er ved årets slutt godt i gang  
med å etablere de prosessene som skal til for å tilpasse 
TSM til norske forhold. 

Vi konstaterer at komitéarbeidet i Norsk Bergindustri er 
aktivt og utbytterikt. Samtlige seks fagkomiteer har hatt 
tre møter i løpet av 2019 og bidratt til foreningens kurs 
og konferanser. Fagdiskusjoner i komiteene er viktige. 
Her kommer det opp saker som bør utredes og kanskje 
tas videre til forskningsmiljøer eller arbeidsgrupper  
i samarbeid med andre organisasjoner eller avklares  
politisk.  

Vi har følgende komiteer i 2019:
• Drift- prosess- og vedlikehold • Naturstein
• Teknisk byggeråstoff  • Miljø
• HMS    • Deponi

Også gjennom 2019 har Norsk Bergindustri arran-
gert en rekke kurs og konferanser for våre medlemmer 
og andre som er interessert i bergindustrien i Norge. 
Arrangementene har et variert innhold og er gode møte- 
plasser for faglig påfyll, erfaringsutveksling og sosialt 
 samvær med gode bransjekollegaer.

Norsk Bergindustri har gjennom 2019 hatt tett og god 
dialog med aktuelle direktorater og departementer  
om pågående politiske og faglige saker. Blant annet   
vurderer Næringsdepartementet Minerallovens inn- 
hold og Norsk Bergindustri har gitt våre innspill til den  
videre behandlingen. Vi har løpende kontakt og  

samarbeid med Direktoratet for Mineralforvaltning og 
Miljødirektoratet. Vi opplever stor interesse fra myndig- 
hetene for Norsk Bergindustris arbeid.

Næringsdepartementet står i spissen for et arbeid med 
gjennomgang av virkemiddelapparatet. De går gjennom 
de enkelte ordningene og ser på en samordning slik  
at det blir lettere for den enkelte bedrift å orientere  
seg i denne jungelen av støtte- og tilskuddsordninger.  
Virkemiddelapparatet er viktig for bergindustriens  
rammebetingelser og vi har gitt innspill til den pågående 
prosessen.

Spesialrådgiver og tidligere generalsekretær Elisabeth 
Gammelsæter og Fagsjef politikk og samfunn Olav  
Hallset valgte å gå over til nye utfordringer i løpet av  
2019. Vi takker for innsatsen i den tiden de har hatt sitt  
virke i Norsk Bergindustri. 

Vi har vært så heldige å få på plass to nye, gode  
medarbeidere i sekretariatet. Njål Hagen begynte i sin 
stilling som Fagsjef bærekraft og miljø 1. oktober og 
Lars-Erik Sletner var på plass som Fagsjef politikk og 
samfunn 1. desember. Vi ønsker de hjertelig velkommen!

En stor takk til styret i Norsk Bergindustri og særlig til 
styrets leder Thor-Anders Lundh Håkestad som har  
vært en stødig og viktig ressurs for sekretariatet  
gjennom 2019. 

Tusen takk til alle medlemmer i Norsk Bergindustri for  
et godt samarbeid i 2019! Jeg ønsker dere alle et godt  
og fremgangsrikt 2020.

Anita Helene Hall, 
Generalsekretær, Norsk Bergindustri

Generalsekretæren har ordet

2019 har vært et begivenhetsrikt år for Norsk Bergindustri, et år med store 
endringer internt og store fremtidsrettede beslutninger.

Norsk Bergindustri har gjennom 2019 hatt  
tett og god dialog med aktuelle direktorater  
og departementer om pågående politiske 
og faglige saker.
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Ansatte i Norsk Bergindustri

Anita Helene Hall, 
Generalsekretær

Njål Hagen,
Fagsjef bærekraft og miljø

Lars-Erik Sletner,
Fagsjef politikk og samfunn 

Eli Tho Holen, 
Administrasjonsansvarlig
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Teknisk byggeråstoffkomiteen
Knut Li, Franzefoss Pukk AS (leder)
Espen Rudberg, Feiring Bruk AS
Ingar Jensen, Fossens Eftf AS
Martin Mengede, Franzefoss Minerals AS
Lillian Uthus Mathisen, Veidekke Industri AS
Ingvild Jørgensen, Kontrollrådet*
Jostein Aksnes, Statens vegvesen*
Elena Scibilia, NTNU*

Drift-, prosess- og vedlikeholds-komiteen
Olav Hellekås, Hellestad Sandtak AS (leder)
Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS
Rune Johansen, Rana Gruber AS
Pål Rikard Thomas, Feiring Bruk AS
Peder Blikra Egeland, Nordic Bulk AS

HMS-komiteen
Anette M. Brattaker, Frøseth AS (leder)
Grete Brobakke, Sibelco Nordic AS
Morten Solli, NCC Industry AS
Evy Regine Thorsen, HeidelbergCement AS
Bjørn Ottar Ramstad, Gunnar Holth Grusforretning AS
Bernt Ola Bratlien, Franzefoss AS
Anita Johansen, Norsk Arbeidsmandsforbund*

Natursteinskomiteen
Torger Lingelem, Rocks of Norway AS (overtok som 
leder etter Petter Bye i slutten av 2019)
Terje Holstad, Minera Skifer AS
Line Møller Mærsk, Lundhs AS

Rene Kierstein, Stein og Veg Consult AS
Espen Hjelmaas, Fevik Steinindustri AS
Jan Henrik Hansen, Larvikittblokka AS 
Kari Aslaksen Aasly, Norges geologiske undersøkelse 
(permisjon siste halvdel av 2019)*

Miljøkomiteen
Bodil Eggen, Franzefoss AS (overtok som leder 
etter Ida Nilsson, Norconsult AS i slutten av 2019)
Hjalmar Tenold, Asplan Viak AS 
Rolf Nilsen, Lundhs AS
Elise Opsal, Titania AS
August Kjerland, Klodeborg og Landvik Pukkverk
Rolf Bohne, NTNU*

Deponikomiteen
Roar Sandøy, Sibelco Nordic AS (leder)
Ann Heidi Nilsen, Titania AS
Kari Moen, Omya Hustadmarmor AS
Mona Schanche, Nordic Mining AS
Nancy Stien Schreiner, Rana Gruber AS
Arve Misund, COWI
Odd Hotvedt, Norsk Stein AS
Trond Abelsen, Skaland Graphite AS
Ylva Wård, Sydvaranger AS
Christian Rostock, Bergfald Miljørådgivere AS
Sverre Alhaug Høstmark, Norsk Industri*

Personer merket med * er eksterne ressurspersoner

Komiteene 2019

Norsk Bergindustri ønsker å takke vårt styre og 
våre komitemedlemmer for innsatsen i 2019!
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Norsk Betongforening:
Knut Li, Franzefoss Pukk
Martin Mengede, Franzefoss Minerals

Standard Norge: 
Knut Li, Franzefoss Pukk i CEN TC154 og 
CEN/TC 227 – komiteene til Standard Norge 

Kontrollrådets styre: 
Martin Mengede, Franzefoss Minerals 
Knut Li, Franzefoss Pukk,  vararepresentant

Bransjerådet for fjellsprengning: 
Vegard Olsen, Franzefoss Pukk
Knut Petter Netland, Titania, vararepresentant

Standard Norge:
(SN/K7 Referansegruppen for betong)
Espen Rudberg, Feiring Bruk

Betongopplæringsrådet: 
Knut Li, Franzefoss Pukk
Ole Arild Haugum, Forset Grus, 
vararepresentant (fratrådt)

Faglig råd for gravferd: 
Espen Hjelmaas, Fevik Steinindustri

Medlemskap internasjonale foreninger:
• RMSG
• UEPG

• Euroroc
• Euromines

• Arctic Mineral Resources AS  
•  Kroro Eiendom AS  
•  Kvale Advokatfirma DA  

 •     Labtest AS  
 •     Larvikittblokka AS  
 •     NOBI Voss  

•  PlusTech  
•  Schaeffler Norge AS 
•  Sydvaranger Drift AS  

Pr 31.12 Pukk og grus Mineraler Naturstein Leverandører Totalt

2019 63 27 25 47 162

Antall medlemmer i Norsk Bergindustri 

Nye medlemmer i 2019   

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

• Terje Bøe, Franzefoss Pukk
• Kjell Apeland, Hardanger Rock AS
• Torbjørn Lilleås, Veidekke

Æresmedlemmer   

Norsk Bergindustris representanter i utvalg og råd

Fakta om Norsk Bergindustri
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Markussen mottok utnevnelsen 
etter søknad fra Norsk Bergin-
dustri med støttebrev fra Norges 
Geologiske Undersøkelse, Norsk 
Bergforening, tidligere stortings- 
representant Arne Haugen og Norsk 
Arbeidsmandsforbund i forbindelse 
med Norsk Bergindustris 10-års-
jubileum 2018. 

Olav Markussen har de siste mer enn 
femti årene vært en nestor i berg- 
industrien i Norge. Han har gått foran 
innen bransjen når det gjelder å stå 
for seriøsitet og å aktivt forholde 
 seg til de rammer som lover og regler 
gir. Han har hatt som valgspråk at 
de bedrifter han er involvert i skal 
være «samfunnets beste valg». 
Dette handler for vår industri om å 
oppføre seg slik at vi er en ønsket 
samfunnsaktør i små og store lokal-
samfunn; vi er der ressursen er. Han 
er og har vært en sterk talsmann for 
bærekraftig utvikling og at mineral-
ske råstoffer må forvaltes slik at vi 
skaper verdier også for samfunnet, 

gjennom langsiktig tilstedeværelse 
og trygge arbeidsplasser. Gjennom 
sin tydelige stemme for seriøsitet i 
bransjen har han også bidratt til at 
resten av bransjen har utviklet en 
slik holdning og skal ha sin del av 
æren for at bergindustrien i Norge i 
dag inntar et standpunkt som sier at 
bransjen bør spille på samfunnets 
premisser. 

I søknaden ble det også vist til hans 
mangeårige rolle i bedriften, hans 
tid som styreleder i bransjeforenin-
gene PGL og BIL, hans deltakelse i 

råd og styre for NGU, og at han satt 
i sammenslåingskomiteen for BIL, 
SIL og PGL som førte til dannelsen 
av Norsk Bergindustri i 2008. Han 
representerte bergindustrien i mine- 
rallovsutvalget som la fram en NOU 
i 1996. Markussen er æresmedlem 
i Norsk Bergindustri og har mottatt 
Bergmannsstaven for ekstraordi-
nær innsats utover forventet ut fra 
rolle eller posisjon. 

Olav sier selv at han ble overrasket, 
rørt og dypt beæret over utnevnel-
sen. Han ga uttrykk for at han spesi-
elt satte pris på støtten fra Arbeids-
mandsforbundet og fra Arne Haugen 
som var saksordfører på Stortinget 
under behandling av mineralloven.

– Olav Markussen har gjennom en 
mannsalder etterlatt seg store spor, 
både i mineralnæringen som sådan 
og i Norsk Bergindustri, og vi setter 
stor pris på at han blir hedret på 
denne måten, sier generalsekretær 
Anita Hall. 

Utnevnt til Ridder av første klasse
Bergingeniør Olav Markussen ble fredag 23. mai utnevnt til ridder av første 
klasse av St. Olavs Orden for sin innsats for den norske bergindustrien.

1. september 2019 startet Fabian 
Schenker Sepulveda og Monica Ofte- 
dal Voll som traineer i Norsk Berg- 
industri. De var nummer 14 og 15 av 
traineer som har vært ansatt siden 
ordningen kom i gang i 2011. 

De påtroppende, nåværende og 
avtroppende traineene hadde sin 
årlige samling 26. – 27. august 2019 
på Oppdal. Vi takker Minera Skifer, 
Palmer Gotheim Skiferbrudd og  
Oppdal Sten som tok så varmt imot 
oss og gav oss en meget lærerik  

befaring og masse informasjon om 
skiferindustrien. 

Det ble utlyst en ny traineestilling 
i 2019 med oppstart 1. september 
2020 som ble godt profilert på Berg-
dagen, NTNU, 13. november, hvor 
Helene Fromreide Nesheim sto på 
stand. 

Du kan lese mer om  
Traineeordningen her:  
https://www.norskbergindustri.
no/traineeordningen 

Traineeordningen 

Bilde fra traineesamlingen 2019, fra venstre: 
Hedda Jensen, Monica Oftedal Voll, Hauke 
Reimers, Fabian Schenker Sepulveda, Annicka 
Johnsrud og Helene Fromreide Nesheim. 
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Norsk Bergindustris naturstein- 
komité vurderte også i år flere gode 
kandidater før bransjeforeningens 
høstmøte. Som tidligere år ble  
vinner av natursteinprisen offentlig-
gjort under festmiddagen, og Natur-
steinprisen 2019 gikk til Jon Suleng 
fra Palmer Gotheim Skiferbrudd AS. 
I sin begrunnelse for valg av vinner 
uttrykte komiteen følgende:«Palmer 
Gotheim skiferbrudd, under ledelse 
og prosjektgjennomføring ved Jon 
Suleng, var blant de første til å for-
søke å finne nye bruksområder for 
materialer som i alle tider har vært 
ansett som overskuddsmasser da 
de i samarbeid med andre bransje-
aktører og SINTEF begynte å produ-

sere byggeråstoff av «skrotskifer». 
Økt ressursutnyttelse er blant berg- 
industriens viktigste utfordringer 
i årene som kommer, og Palmer  
Gotheim har vist at det er mulig å 
skape nye, salgbare produkter av 
overskuddsmasser. Det er lønnsomt, 
miljøvennlig og innovativt».
 
Det var i år fjerde gangen naturstein-
prisen ble delt ut. Prisen deles ut til 
personer, bedrifter eller prosjekter 
for innovativ bruk eller produksjon 
av norsk naturstein. Norsk Berg- 
industris natursteinpris kan i tillegg 
tildeles prosjekter som har bidratt til 
å fremme god bruk av norsk natur-
stein i Norge eller i utlandet.

 

Fra venstre: Styreleder og daglig leder i Lundhs, 
Thor-AndersHåkestad / prisvinner og daglig 
leder i Palmer Gotheim skiferbrudd, Jon Suleng 
/ leder i naturstinkomiteen (ved utdelingen) og 
daglig leder i Oppdal Sten AS, Petter Bye.

Natursteinprisen 2019
Norsk Bergindustris Høstmøte 2019 samlet rundt 170 deltakere på Scandic 
Hotel Nidelven 16. – 17. oktober. Under festmiddagen tirsdag kveld ble vinner 
av Natursteinprisen 2019 offentliggjort.

Egne kurs og konferanser i 2019
6.-8. februar:  Stein i vei, Kongsberg
18. mars:  Generalforsamling, Molde
18.-19. mars:  HMS-konferansen, Molde
26.-27. august:  Traineesamling
15.-17. oktober:  Høstmøte, Trondheim
22.-23.oktober:  Workshop, drift, prosess og  
   vedlikehold, Trondheim
12. november:  Miljøkonferansen, Oslo
18.-19. november: Innspillmøte, Oslo

3 møter i hver av de 6 komiteene
2 informasjonsmøter i forbindelse med TSM
3 samlinger i forbindelse med EPD
4 møter med Nærings- og fiskeridepartementet
1 møte med Klima- og miljødepartementet
Diverse møter med Direktoratet for 
mineralforvaltning og Miljødirektoratet
Besøk fra FinMin
Besøk fra UEPG

 Ivrige deltagere på vedlikeholdsworkshop, her på befaring på  
Franzefoss Pukks anlegg «Lia».
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Norsk Bergindustri har gjennom 
året fått bra med spalteplass i både 
riks-, region og lokal media. Blant 
aktuelle temaer som har vært omtalt 
og debattert er mineralnæringens 
avgjørende rolle i det grønne skiftet, 
gruvenes betydning for ethvert  
moderne samfunn og bruk av norsk 
naturstein i det offentlige rom. Til 
det siste fikk foreningen oppslag 
i NRK TV Østlandssendingen med 
både generalsekretær og styrets  
leder. Videre har vi jevnlig spalte-
plass i ulike fagtidsskrift, slik som 
GEO og Anleggsmagasinet. Året ble 
avsluttet med en videohilsen til våre 
medlemmer fra vår næringsminister,  
Torbjørn Røe Isaksen, hvor han  
bekrefter at han vil jobbe får å bedre 
våre rammebetingelser framover. 

I fjor høst ble sekretariatet invitert 
av Nærings- og Fiskerideparte-
mentet (NFD) til å komme med 
vurderinger og innspill til gjennom- 
gangen av det næringsrettede  
virkemiddelapparat. Mange av våre 
medlemmer opplever dagens virke- 
middelapparat som komplekst, 
fragmentert og derfor til dels util-
gjengelig. Prioritert for våre med-
lemmer er bedre samordning av 
relevante ordninger, tydeliggjøring 
av rolledeling og ansvar innenfor 
eksportrådgivning og økt satsning 
på næringsrettet forskning innenfor 
våre fagfelt.  Gjennom året mottok 
sekretariatet også kunngjøringer 
om skogvern og opprettelse av nye 
naturreservater som vi svarer ut.  

I forbindelse med den pågående  
minerallovsevalueringen, var sek- 
retariatet på besøk hos NFD for å gi 
våre innspill. Det er en del å ta tak 
i basert på Evalueringsutvalgets 

innspill. Utvalget skisserer flere en-
dringsforslag som legger begrens- 
ing på framtidig verdiskapning, 
herunder heving av terskelen for 
leting og undersøkelsesaktivitet, 
innføring av nye skatter og avgifter, 
samt å utvide de særskilte urfolks-
hensynene. Departementet vil job-
be videre med evalueringen fram 
mot kommende Stortingsvalg og vi 
lover å følge arbeidet tett framover 
for å sikre gode rammebetingelser 
for våre medlemmer. 

I Statsbudsjettet for 2020 har  
regjeringen lagt opp til å fortsette 
arbeidet med å redusere køen av 
konsesjonssøknader etter mineral-
loven, ved en styrking av Direktora- 
tet for mineralforvaltning (DMF) 
sitt budsjett. På den annen side 
er bevilgningen til kartlegging av 
nye geologiske ressurser for lavt  
(Norges geologiske undersøkelse). 

Granavollen-plattformen til den 
nye regjeringen Solberg stadfester 
enklere søknadsprosesser og bedre 

rammevilkår for hele næringen. 
Dette må selvsagt følges opp i all 
praktisk politikk. 

Sekretariatet legger opp til et  
offensivt og innholdsrikt 2020! Året 
startet med debattinnlegg til støtte 
for gruvedrift som en forutsetning 
for ethvert moderne samfunn. De 
aktiviteter vi ønsker å gjennomføre i 
løpet av 2020 skal understøtte våre 
hovedmål om å styrke bransjens 
synlighet og omdømme, i tillegg til  
å skape mer forutsigbare ramme- 
betingelser. Sekretariatet skal følge 
opp evalueringen av mineralloven, 
og sikre gode rammebetingelser 
gjennom innspill til de kommende 
partiprogrammene (for neste stor-
tingsperiode) og i statsbudsjettet. 
Vi er også opptatt av bruk av bl.a  
naturstein i det nye Regjerings- 
kvartalet som skal oppføres.  
I tillegg til en gjennomgang av  
kommunikasjonsstrategien og 
iverksettelse av en offensiv media- 
plan for å synliggjøre bergindustri-
ens uvurderlige samfunnsrolle. 

Politikk, samfunn og kommunikasjon

2019 har vært et innholdsrikt år når det gjelder media, høringer og politisk 
arbeid forøvrig. 

Innspillmøte om Bergindustrien 2. oktober i Nærings- og fiskeridepartementet.



Miljø og bærekraft

Bærekraftsprogram
Miljø og bærekraft har gjennom flere 
år stadig rykket høyere opp på 
agendaen blant Norsk Bergindustris  
viktige oppgaver. Et av midlene på 
veien er innføringen av det canadiske 
rapporteringsprogrammet Towards 
Sustainable Mining (TSM). Mange 
medlemmer viste tidlig stor interes-
se for programmet, noe også myn- 
dighetene gjorde. Dette ble tydelig-
gjort under PDCA i Toronto i mars, 
hvor en delegasjon fra Nærings-  
og fiskeridepartementet var til  
stede og fattet ytterligere interesse 
for TSM. Departementet har ved  
flere anledninger anmodet mineral- 
næringen om å implementere TSM 
i Norge. Videre har også Direkto- 
ratet for  mineralforvaltning ønsket 
at programmet innføres.

Som et resultat av dette ble det  
gjennom året arrangert flere telefon- 
møter med Mining Association of 
Canada (MAC) for å kartlegge mulig- 
heten for å utvikle en norsk utga-
ve av TSM. Vi hadde blant annet  
besøk av Ben Chalmers, Senior Vice 
President i MAC, i oktober. I den 
forbindelse ble det arrangert to i 
nformasjonsmøter, ett i Oslo og ett  
i Trondheim. Sistnevnte var i for-
kant av årets Høstmøte. Under disse  
møtene fikk representanter fra 
medlemsbedriftene innføring i TSM 
og hvilken betydning programmet 
har for å tydeliggjøre bærekrafts- 
arbeidet. 

Tilbakemeldinger fra de landene 
som allerede har tatt i bruk TSM,  
viser at det er et veldig godt verktøy 
for samarbeid med lokalmiljøer og 
folk/grupper som i utgangspunk-
tet er negative til bergindustri. TSM 

gir også utviklings- og måltall som 
det kan vises til i kommunikasjon 
med bl.a. politikere og samfunn. Å 
kunne vise til en slik egenvurdering, 
og i tillegg vise til en positiv utvik-
ling, har ført til en større samfunns- 
aksept av industrien i Canada. For  
øvrig benyttes TSM-rapportene 
også av banker og investorer som 
grunnlag for sine investeringer.

Ved utgangen av året var TSM- 
arbeidet kommet et godt stykke 
på vei, et arbeid som videreføres i  
årene som kommer. 

Miljøkalkulator
Fra våren 2019 har Norsk Berg- 
industri kunnet tilby medlemmene 
en kalkulator for beregning av  
miljøfotavtrykket gjennom en EPD- 
generator utviklet spesielt for  
bransjen. I forbindelse med dette 
har det vært arrangert brukerkurs 
for de medlemmene som har inngått 
avtale om bruk av dette verktøyet.  

En EPD, Environmental Product 
Declaration, er en miljødeklarasjon 
som oppsummerer miljøprofilen 
til en komponent, et ferdig produkt 
eller en tjeneste. En EPD lages på 
grunnlag av en livsløpsanalyse,  
Life-Cycle Assessment (LCA), og 
hensikten er at kunden skal kunne 
sammenligne miljøprofil og foreta 
en vurdering og ta et valg basert 
på miljødeklarasjonen. Kalkula-
torverktøyet fungerer som hvert 
enkelt medlems eget verktøy med 
egen pålogging. Alle grunnlagsdata 
for innsatsfaktorer som inngår i en  
produksjonsprosess er registrert i 
en base. Kartlegging av dette er et 
stort arbeid. Derfor er det en stor 
fordel at grunndata kan deles i en 

felles base. Det er gledelig å se 
at Norsk Bergindustris medlems- 
bedrifter samarbeider om det-
te og deler mesteparten av sine 
grunnlagsdata i basen. En slik  
deling vitner om tillitt og et ønske 
om at hele bransjen skal kunne  
delta i et felles miljøprosjekt og  
gjøre hverandre gode! 

I tillegg til de faste innsatsfaktor- 
ene gir kalkulatorvektøyet mulig- 
heten til å legge inn særskilte faktor- 
er for det enkelte prosjekt. Der-
med vil man enkelt kunne generere  
spesifikk EPD på enkeltleveranser, 
noe det stilles krav til i mange til- 
feller i dag.

Vi i Norsk Bergindustri gleder oss 
til videreutvikling av metodikker og 
verktøy og godt samarbeid med våre 
medlemmer for å få frem de beste 
miljøløsningene for denne viktige 
bransjen!

Det er økt satsning på miljø- og bærekraftsarbeidet i Norsk Bergindustri og i 
2019 ble det igangsatt nye prosjekter som bidrar stort til dette arbeidet. 

Ben Chalmers fra MAC holder et innlegg om 
TSM til en  fullsatt og interessert Høstmøtesal
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Styret 2019

Thor-Anders Lundh Håkestad
Styreleder
Lundhs 

Espen Lillebrygfjeld
Styremedlem
Omya

Gjertrud Halsne
Styremedlem
HeidelbergCement

Petter Bye
Styremedlem
Oppdal Sten

Ragnar Hagen
Styremedlem
Sibelco Nordic

Arild Ove Hagen
Varamedlem
NCC

Fredrik Sætren
Varamedlem
Pon Equipment

Ivar Fossum
Varamedlem
Nordic Mining

Arild Frøseth
Varamedlem
Frøseth
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Styreleder orienterer

Det har vært betydelig interesse rundt berg- 
industrien de siste årene. Dette har sammenheng 
med mineralenes viktige rolle i det moderne  
samfunnet og særlig betydningen de har i det 
grønne skifte.

Norsk Bergindustris formål er å fremme medlemme-
nes næringspolitiske interesser overfor myndigheter 
og samfunnet for øvrig. Foreningens medlemmer er  
bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller for- 
edler mineralske ressurser i Norge, er leverandører 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 mineral- 
enes 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 berg- 
industrien skal spille i Norge. Med to nye fagsjefer på 
plass, for henholdsvis miljø og bærekraft og politikk  
og samfunn, anser styret at sekretariatet er hensikts- 
messig bemannet for å fremme bergindustriens  
interesser på disse viktige områdene.

Styret har gjennomført fem styremøter i 2019, samt  
en strategisamling med komiteene og sekretariatet i  
november. 

Ved utgangen av 2019 besto sekretariatet i Norsk  
bergindustri av fire ansatte. Kjønnsfordelingen i sekre-
tariatet er 50% menn og 50% kvinner. Det er én kvinne  
i styret som utgjør en andel på 11% inkludert vara- 
representanter.

Sekretariatet har kun kontordrift og har innvirkning  
på det ytre miljøet i henhold til dette. Det finnes avfalls-
sortering i kontorlokalene. Det har vært lavt sykefra-
vær i 2019 og det har ikke vært skader eller ulykker på  
arbeidsplassen.

Thor-Anders Lundh Håkestad
Styreleder Norsk Bergindustri  

Norsk Bergindustri ble stiftet 28. mars 2008 i Oslo. Foreningen har lokaler i 
Oslo.  
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Norsk Bergindustri har ansvaret 
for å være bindeledd mellom 
industri og myndigheter for å 
utvikle bransjens rammevilkår i 
mer bærekraftig retning.



ÅRSRAPPORT 2019  |  NORSK BERGINDUSTRI 15

Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2019 2018

Medlemskontingent/serviceavgift 5 402 951 5 553 370

Kurs og oppdragsinntekter 3 811 159 3 453 012

Annen driftsinntekt 264 516 387 037

Sum driftsinntekter 9 478 625 9 393 419

Lønnskostnad 1 5 174 082 3 724 255

Husleie og drift lokaler 922 804 442 278

Honorarer/Kjøp av tjenester 1 422 103 1 136 910

Andre kontorkostnader 145 045 187 908

Reise-, møte- og representasjonskostnader 2 347 676 2 534 906

Annen driftskostnad 1, 2 716 001 968 251

Sum driftskostnader 10 727 711 8 994 507

Driftsresultat -1 249 086 398 912

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt 33 776 13 695

Annen finansinntekt 1 044 271 0

Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler 4 0 262 825

Annen rentekostnad 311 33

Annen finanskostnad 8 781 2 251

Resultat av finansposter 1 068 955 -251 414

Ordinært resultat før skattekostnad -180 131 147 499

Skattekostnad på ordinært resultat 7 19 230 19 752

Ordinært resultat -199 361 127 747

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat 6 -199 361 127 747

OVERFØRINGER

Avsatt til annen egenkapital -199 361 127 747

Sum overføringer -199 361 127 747
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Balanse
EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
IMMATERIELLE EIENDELER

Note 2019 2018

Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 3 0 42 363

Andre kortsiktige fordringer 396 625 509 673

Sum fordringer 396 625 552 036

INVESTERINGER

Markedsbaserte fond 4 13 111 852 12 067 581

Sum investeringer 13 111 852 12 067 581

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 1 868 141 1 498 276

Sum omløpsmidler 15 376 618 14 117 893

Sum eiendeler 15 376 618 14 117 893
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Balanse
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL

Note 2019 2018

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 12 810 484 13 009 846

Sum opptjent egenkapital 12 810 484 13 009 846

Sum egenkapital 6 12 810 484 13 009 846

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 698 969 219 796

Betalbar skatt 7 19 230 19 752

Skyldig offentlige avgifter 438 335 347 850

Annen kortsiktig gjeld 1 409 600 520 649

Sum kortsiktig gjeld 2 566 133 1 108 047

Sum gjeld 2 566 133 1 108 047

Sum egenkapital og gjeld 15 376 618 14 117 893

Thor-Anders Lundh Håkestad
Styreleder

Espen Lillebrygfjeld
Styremedlem

Gjertrud Halsne
Styremedlem

Petter Bye
Styremedlem

Ragnar Hagen
Styremedlem

Anita Helene Hall, 
Generalsekretær, Norsk Bergindustri

Oslo, 11.02.2020
Styret i Norsk Bergindustri
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskaps- 
loven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

DRIFTSINNTEKTER
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.  
En overveiende 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 ligningsmessig underskudd til fremføring 
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skatte- 
reduserende midlertidige forskjeller som reverserer  
eller kan reverseres i samme periode er utlignet og netto- 
ført. 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 driftsmidler balanseføres og avskrives over 

driftsmidlets økonomiske 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 balanse- 
dagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelses- 
kost og virkelig verdi.

FORDRINGER
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til på- 
lydende 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 pensjonskostnad og klassifiseres sammen med 
lønnskostnader.

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

LØNNSKOSTNADER 2019 2018

Lønninger 4 028 098 3 018 247

Arbeidsgiveravgift 619 456 449 385

Pensjonskostnader 463 722 142 596

Andre ytelser 62 807 114 027

Sum 5 174 000 3 724 255

Foreningen har i 2019 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 31.12.19 var det 4 aktive i denne ordningen.
Årets premie til innskuddspensjonsordningen er TNOK 343 396
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YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Daglig leder Styret

Lønn 1 108 424 0

Pensjonskostnader 0 0

Annen godtgjørelse 10 461 50 000

Sum 1 118 885 50 000

REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2019 utgjør kr 34 288. 
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Note 2 Bidrag og støtter

TYPE BIDRAG ELLER STØTTE 2019 2018

Norges Geologiske Undersøkelse 0 6 000

Geopublishing 20 075 29 355

NTNU Bergringen 50 000 50 000

Studentekspedisjonenes Geologi Reafag NTNU 7 500 7 500

Sum bidrag og støtter 77 575 92 855

Note 3 Kundefordringer

TYPE BIDRAG ELLER STØTTE 2019 2018

Kundefordringer til pålydende 0 179 663

Avsetning til tap 0 137 300

Sum bidrag og støtter 0 42 363

Note 4 Investeringer

OMLØPSMIDLER Markedsverdi Resultatført avkastning

NHO Landsforeningsfond 13 111 852 1 044 271

Sum 13 111 852 1 044 271

Note 5 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 271 211.
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Note 6 Egenkapital

TOMLØPSMIDLER Grunnkapital Bergind. Fond Annen egenkapital Annen egenkapital

Pr 01.01.2019 9 897 630 3 112 215 13 009 846

Årets resultat -199 361 -199 361

Pr 31.12.2019 9897 630 2 912 854 12 810 484

Note 7 Skatt

ÅRETS SKATTEKOSTNAD 2019 2018

Resultatført skatt på ordinært resultat:

Betalbar skatt 19 230 19 752

Endring i utsatt skattefordel 0 0

Skattekostnad ordinært resultat 19 230 19 752

Betalbar skatt i balansen:

Betalbar skatt på årets resultat og formue 19 230 19 752

Sum betalbar skatt i balansen 19 230 19 752

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

TOMLØPSMIDLER 2019 2018 Endring

Varige driftsmidler 0 -13 8745 -13 874

Fordringer 0 -137 300 -137 300

Sum 0 -151 174 -151 174

Akkumulert fremførbart 
underskudd

-1 657 109 -373 804 1 283 305

Inngår ikke i beregningen 
av utsatt skatt

1 657 109 524 978 -1 132 131

Utsatt skattefordel (22 %) 0 0 0

I henhold til God regnskapsskikk for små foretak balanseføres ikke utsatt skattefordel.
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§ 1 Navn og formål
Foreningens navn er Norsk Bergindustri. På engelsk er 
navnet Norwegian Mineral Industry. Begge navn brukes 
i brevhodet. 

Norsk Bergindustri ble stiftet 28. mars 2008, og er en 
sammenslåing av de tre foreningene Bergindustriens 
landssammenslutning (BIL) etablert 1907, Pukk- og grus- 
leverandørenes landsforening (PGL) etablert 1972 og 
Stenindustriens landssammenslutning (SIL) etablert 
1952.
 
Norsk Bergindustri skal fremme medlemmenes  
næringspolitiske interesser overfor myndigheter, ulike 
interessenter og overfor samfunnet for øvrig.
 
§ 2 Medlemskap
Søknad om medlemskap sendes inn til sekretariatet og 
avgjøres av foreningens styre. Som medlem kan styret  
ta opp norske bedrifter som: 1. leter etter, utvinner, 
forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge  
2. leverer varer og tjenester til bedrifter som nevnt i 
punkt 1 3. på annet vis har særlig tilknytning til berg- 
industrien.

Konsern med flere selskap som faller inn under kriteri- 
ene for medlemskap, er å anse som ett medlem.  
Konsernet står fritt til å velge hvilket selskap hoved- 
medlemskapet skal være registrert på og om hvilke  
øvrige selskap, som faller inn under kriteriene for  
medlemskap, som også skal registreres som medlem.

Nye medlemmer gis gratis prøvemedlemskap ut året  
registreringen gjøres. Dersom registreringen gjøres  
andre halvår løper prøvemedlemskapet ut første  
halvår neste år. Dersom medlemskapet ikke skal 
fornyes ut over prøvemedlemskapsperioden, må dette 
meldes skriftlig til sekretariatet innen tolv måneder  
etter opptakstidspunktet.

Ethvert medlem av Norsk Bergindustri er forpliktet til  
å overholde foreningens vedtekter, etiske retningslinjer, 
de beslutninger som treffes og avtaler som inngås av 
foreningens organer. Medlemmene plikter å sende inn  
de opplysninger til sekretariatet som er nødvendig for 
foreningens virksomhet.
 
§ 3 Æresmedlemskap
Som æresmedlemmer kan opptas personer som har ytet 

en betydelig innsats for foreningen eller bransjen. Æres-
medlemskap er personlig og livsvarig. Styret innstiller 
forslag om æresmedlemskap 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. Æres- 
medlemmer har ikke stemmerett.
 
§ 4 Kontingent/Serviceavgift
Medlemmer skal betale årlig kontingent og service- 
avgift. Satsene fastsettes av generalforsamlingen  
året før kontingentåret. Kontingent og serviceavgift  
faktureres normalt i januar. Nye medlemmer der prøve- 
medlemskapet utløper etter første halvår faktureres 
normalt i juli for siste halvår.
 
Ved beregning av kontingent legges omsetningen i det 
offisielle, reviderte regnskapet to år før kontingentåret til 
grunn. Dette betyr at omsetning år 1 legges til grunn for 
kontingentfakturering år 3. Omsetning fra beregnings-
året som ikke er relatert til virksomhet som er knyttet 
til bergindustri trekkes fra grunnlaget. Medlemmet må 
selv melde inn fradragsbeløpet for ikke bergverksrela-
tert virksomhet innen utløpet av november året før kon-
tingentåret. Sekretariatet sender ut varsel om at fradrag  
må meldes inn i forkant av fristen. Nye medlemmer  
plikter å oppgi fratrekk umiddelbart når prøvemedlem-
skap utløper, årlig fratrekk vil reduseres tilsvarende 
måneder som det betales kontingent for inneværende år.  
 
For selskaper i samme konsern er konsernets samle 
de omsetning grunnlag for kontingentberegningen.  
Selskapet registrert som hovedmedlem er ansvarlig for 
kontingentinnbetalingen.
 
§ 5 Stemmerett
På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.  
Et medlem som er forhindret fra å møte på generalfor- 
samling kan utstede fullmakt til et annet møtende med-
lem. Slik fullmakt må være skriftlig og det må tydelig 
fremgå hvilket medlem som disponerer fullmakten. Et 
medlem kan representere opp til tre andre medlemmer 
ved fullmakt.

Konsern med flere selskap som faller inn under kriteriene 
for medlemskap jfr. §2, 2.ledd, er å anse som ett medlem 
ved votering på generalforsamling. Det er selskapet som 
er registrert som hovedmedlem som har stemmerett. 

Vedtekter
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§ 6 Foreningens organer og deres oppgaver
Generalforsamling Generalforsamlingen er Norsk Berg- 
industris høyeste organ. Ordinær generalforsamling 
skal avholdes årlig innen utløpet av første halvår. Styret 
innkaller alle medlemmer med minst en måneds varsel. 
Av innkallingen skal det framgå hvilke saker som fore-
ligger til behandling og hvilke forslag som vil bli frem-
met. Saker som ikke er oppført på dagsorden kan ikke 
behandles. Forslag til generalforsamlingen må være 
styret i hende innen 1. februar.
 
Generalforsamlingen behandler:
1. Valg av møteleder
2. Valg av referent samt 2 medlemmer til å underskrive  
 protokollen sammen med møteleder, styrets leder og 
 generalsekretær.
3. Styrets beretning for virksomheten i det året som har 
gått
4. Orientering om nye medlemmer med kort presentasjon
5.  Godkjenning av regnskap og revisors beretning 
6.  Budsjett for inneværende år
7.  Andre saker som er nevnt i innkallingen
8.  Fastsettelse av kontingentsatser for påfølgende år
9.  Valg av
             1. Styre
             2. Valgkomité 
             3. Revisor 

Alle valg hvor det er mer enn ett forslag gjennomføres 
skriftlig. Alle avgjørelser i generalforsamling, med unn-
tak av vedtektsendringer, gjøres med simpelt flertall 
blant de tilstedeværende stemmer.

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær gene-
ralforsamling 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. Når viktige og ekstra- 
ordinære spørsmål tilsier det kan varselfristen settes 
ned til tre dager. Innkallingen løper fra den dag innkal- 
lingen sendes ut fra sekretariatet.  På ekstraordinær  
generalforsamling kan det bare behandles saker som er 
nevnt i innkallingen.

Styre 
Styret er ansvarlig for utarbeidelse og oppfølging av 
Norsk Bergindustris planer og strategi. Norsk Berg- 
industris styre består av en styreleder, en nestleder, tre 
styremedlemmer samt fire varamedlemmer til styret. 
Det bør tilstrebes at hver delbransje er representert  
i styret.

Styrelederen velges særskilt av generalforsamlingen 

for 2 år om gangen. Styrets leder kan gjenvelges to  
ganger slik at total tid som styreleder blir maksimalt 
seks år. Eventuell tidligere representasjon som styre- 
eller varamedlem regnes ikke med i denne tiden. Styrets 
nestleder og styremedlemmer velges for to år om  
gangen og på en slik måte at det hvert år er to på valg. 
Representanter til styret kan gjenvelges to ganger slik at 
total tid som styremedlem eller nestleder blir maksimalt 
seks år. Eventuell tidligere vararepresentasjon regnes 
ikke med i denne tiden. 

Styrets varamedlemmer er nummerert fra 1 til 4 og vel-
ges for ett år om gangen.  Vararepresentanter møter i 
styrets møter, men har ikke stemmerett. Ved forfall trer 
tilstedeværende vararepresentanter inn med stemme-
rett etter nummerering slik at vararepresentant 1 trer 
inn ved føreste forfall. 

Sekretariat
Foreningen har et sekretariat som forestår det daglige 
arbeidet i foreningen. Styret ansetter generalsekretær 
og andre ansatte i sekretariatet og treffer avtale om  
vilkår for disse. Det utarbeides stillingsinstruks for  
generalsekretæren og øvrige ansatte, hvor stillingens 
oppgaver og fullmakter framgår.

Det daglige arbeid ledes av generalsekretæren. 
Foreningen forpliktes av generalsekretæren innenfor 
rammen av budsjett og planer, styrets vedtak og i tråd 
med generalsekretærens stillingsinstruks. Eventuelle 
avvik må klareres med styreleder.

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

Valgkomitéens innstilling presenteres på general- 
forsamlingen av leder av valgkomiteen.

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

§ 7 Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene kan besluttes med minst 2/3 
flertall av de avgitte stemmer. Forslag om vedtekt-
sendringer som ønskes fremmet på ordinær general-
forsamling må være mottatt av styret senest 1. februar. 
Styret kan på eget initiativ foreslå vedtektsendring frem 
til innkallingen til generalforsamling sendes ut. Ethvert 
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forslag om vedtektsendringer skal, med styrets innstil-
ling, sendes medlemmene sammen med innkalling til 
generalforsamlingen.

§ 8 Regler for forvaltning av Norsk Bergindustris fond
Regler for grunnkapitalen:
1. Grunnkapitalen skal minst opprettholdes på sam-
me verdinivå som året før ved at den årlig reguleres til- 
svarende Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks 
for siste år (pr. 15.desember). Dersom avkastningen 
ett år ikke er stor nok til å regulere kapitalen i henhold  
til konsumprisindeksen som beskrevet skal dette  
reguleres i senere år slik at grunnkapitalen gjenoppret-
tes til det verdinivået den skal ha med årlige konsum-
prisindeksreguleringer.

2. Grunnkapitalens avkastning disponeres til opprett-
holdelse av grunnkapitalen og deretter til løpende 
driftsutgifter i Norsk Bergindustri.

3. Bruk utover dette må godkjennes av generalforsam-
ling.

Grunnlag for disponering av fondets frie midler er siste 
års avsluttede og godkjente regnskap.

§ 9 Eksklusjon
Klage på medlemmer knyttet til foreningens vedtek-
ter, etiske retningslinjer eller andre bestemmelser,  
illojal konkurranse eller ukollegial opptreden, frem-

settes skriftlig for styret. Et medlem kan ekskluderes 
når det ikke lenger fyller betingelsene 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 forelegges vedkommende 
medlem for uttalelse. Avgjørelse treffes med alminnelig 
flertall av første ordinære generalforsamling eller  
i ekstraordinær generalforsamling.

§ 10 Utmeldinger
Oppsigelse av medlemskap skal skje skriftlig. Medlems- 
kontingent må betales for hele utmeldelsesåret. Med- 
lemsrettigheter opphører ved utløp av utmeldelsesåret. 

§ 11 Oppløsning
Forslag om oppløsning fremmes og behandles etter  
reglene for vedtektsendringer i § 7. Den general- 
forsamling som beslutter oppløsning vedtar samtidig  
med alminnelig flertall hvordan de disponible midler 
skal anvendes. Midlene søkes så godt som råd anvendt 
til formålets fremme, eventuelt deles mellom medlem-
mene etter stemmevekt.
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Etiske retningslinjer
Disse etiske retningslinjer ble vedtatt på stiftelsesmøtet 
i Norsk Bergindustri 28. mars 2008 og endret etter  
Generalforsamlingen 2014 og 2019. 

Alle medlemmer i Norsk Bergindustri er underlagt disse 
retningslinjene.

1. Formål
Norsk Bergindustris etiske retningslinjer skal angi 
rammer for hva som er akseptabel forretningsdrift og 
hvordan medlemmene forventes å opptre seg imellom, 
overfor offentlige myndigheter, kunder og leverandører 
og egne ansatte. Foreningen vil gjennom disse retnings-
linjene bidra til å heve bransjens seriøsitet og omdømme. 
Medlemskap i Norsk Bergindustri forplikter bedriftene 
til å opptre i tråd med disse reglene, og utøve en for-
retningsdrift som gjør at man oppfattes som troverdige, 
kvalitetsbevisste og samfunnsnyttige. Det forutsettes 
at medlemsbedriftenes ledelse har evne og vilje til å 
praktisere Norsk Bergindustris regler. Reglene er ikke 
til hinder for sunn konkurranse og forretningsdrift.

 2. Legale rammer
Norsk Bergindustris medlemmer skal etterleve de lover 
som gjelder for næringsdrivende generelt og bransjen 
spesielt. Medlemmene skal ikke skaffe seg konkurranse- 
fortrinn ved ikke å etterleve de lover og forskrifter som 
gjelder -herunder å unndra seg skatter og avgifter.
 
3. Kunnskap om hvilke forhold varer og tjenester  
produseres under
Medlemmer av Norsk Bergindustri skal ta ansvar for 
hvilke forhold de råstoffer, varer og tjenester som be-
nyttes, er produsert under. For importerte råstoffer  
eller produkter skal medlemmer av Norsk Bergindustri 
skaffe rede på hvilke forhold disse produseres under. 
Forhold som bør vurderes er blant annet tvangs- 
arbeid, diskriminering, barnearbeid, rett til organisering,  
brutal behandling, ansettelsesforhold, HMS og ytre  
miljø, lønn og arbeidstid. I den grad medlemmet ikke 
greier å skaffe kunnskap om produksjonsforholdene, 
skal det i relevante sammenhenger opplyses om slik 
manglende kunnskap.
 
4. Lojalitet til Norsk Bergindustris medlemmer
Norsk Bergindustris medlemmer bør ved kjøp av varer 
og tjenester, under ellers like vilkår, foretrekke en med-
lemsbedrift.

Norsk Bergindustris medlemmer skal ikke samarbeide 
med bedrifter som opptrer i strid med foreningens 
vedtekter eller er illojale overfor foreningen eller dets 
medlemmer. Norsk Bergindustris medlemmer skal  
heller ikke samarbeide med bedrifter som unndrar  
skatter og avgifter, ikke følger lover og forskrifter eller 
som på andre måter opptrer uetisk. Norsk Bergindus-
tris medlemmer skal ikke omtale andre medlemmer  
negativt for å oppnå egen fordel og heller ikke bringe 
rykter om konkurrenter videre.
 
5. Forholdet til ansatte i medlemsbedriftene
Norsk Bergindustris medlemmer skal anvende og etter-
leve de til enhver tid gjeldende lover, regler og forskrif-
ter som sikrer arbeidstakernes rettigheter med tanke 
på helse, miljø og sikkerhet. Det er ikke akseptabelt  
å spekulere i arbeidstakernes liv og helse ved for  
eksempel å oppnå konkurransefortrinn og reduserte 
kostnader i form av uforsvarlig arbeidsmiljø.

Norsk Bergindustris medlemmer skal gi ansatte reell frihet 
 til å velge om de skal være organisert eller ikke. De  
ansatte behandles likt, uavhengig av om de er organisert 
eller ikke.
 
6. Forholdet til omverdenen
Medlemmer av Norsk Bergindustri forventes å være  
respektfulle og konstruktive samfunnsaktører, herunder 
ligger å utvikle et godt og aktivt forhold til naboer og 
 interessentgrupper i lokalsamfunnet. Representanter 
for Norsk Bergindustri og for bedrifter som er medlemmer  
foreningen skal i alle sammenhenger der man opp-
trer som representant for bedrift/bransje oppføre seg  
anstendig og med respekt og omtanke for andre  
mennesker. 
 
7. Håndhevelse av etiske retningslinjer
Det er styret i Norsk Bergindustri som håndhever de 
etiske retningslinjene. Medlemmer som mener at et  
annet medlem har brutt de etiske retningslinjene, kan 
melde dette inn for sekretariatet. Saken blir forelagt  
styret som beslutter videre behandling av saken. I ytterste  
konsekvens kan styret beslutte eksklusjon i henhold  
til foreningens vedtekter.
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Mineraler:
Arctic Mineral Resources AS
Arctic Minerals AB
Brønnøy Kalk AS
Element ASA
Elkem ASA
Franzefoss Minerals AS
Hustadkalk AS
Hustadlitt AS
Leonhard Nilsen & Sønner AS
Metal Prospecting AS
Norcem AS
Nordic Mining ASA
Norfrakalk AS
Norseman AS
Norsk Mineral  AS, Hovedkontor Molde
Omya Hustadmarmor AS
Rana Gruber AS
REE Minerals Holding AS
Sibelco Nordic AS
Skaland Graphite AS
Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS
Sydvaranger Drift AS
The Quartz Corp AS
Titania AS
Verdalskalk AS
Visnes Kalk AS
Yara International ASA

Pukk og grus:
BA Gjenvinning AS
Berg Betong AS
Bergneset Pukk og Grus AS
Bjørndalen Pukkverk AS
Bård Sjøvoll
Eide & Frilund AS
Etne Sand & Pukk AS
Fana Stein og Gjenvinning AS
Feiring Bruk AS
Finnmark Sand AS
Finsland Anlegg AS
Forsand Sandkompani AS
Fossens eftf. AS
Franzefoss Pukk AS
Frøseth AS
Gunnar Holth Grusforretning AS
Hagen Grusforretning AS
Hamar Pukk og Grus AS
Hanset Sand AS
Hardanger Rock AS
Heidelbergcement Norway AS
Hellestad Sandtak AS
Høland Betong og Pukkverk AS
John Myrvang AS
Juve Pukkverk AS
Klodeborg og Landvik Pukkverk AS, 
Aust-Agder Jernmalmgruber

Korsvoll Maskin AS
Kroro Eiendom AS
KS Norwegian Edelsplitt
Langøien Grus & Transport AS
Mekvik Maskin AS
Mobilgrus AS
Molde Pukkverk AS
NCC Industry AS
Norsand AS
Norsk Pukkservice AS
Norsk Stein AS
Norstone AS
Odal Grus AS
Oddvar Øygard AS
Os Knuseverk AS
Oscar Sundquist AS
Oster Pukk og Sand AS
Ramlo Sandtak AS
Ringknuten Pukkverk AS
Risa AS
SJ-Pokk & Grus EP
Skanska Industrial Solutions AS
Skolt Pukkverk AS
Solør Pukk AS
Stryn Pukk AS
Strømmen eiendom AS
Svelviksand AS
Svene Pukkverk AS
Swerock Norge AS
Trysil Pukkverk AS
TT Pukk AS
Valdres Pukkverk AS
Veidekke industri AS
Velde Pukk AS
Wergeland AS
Yit Norge AS
Ølen Betong

Naturstein:
Alta Skiferbrudd SA
Askim Stenindustri AS
Fevik Steinindustri A/S
Granite Stein AS
Johansen Monumenthuggeri AS
Jølstad Gravstein AS 
Karmøy Naturstein AS
Kjøl Stenindustri AS
Koloritt Marmorbrudd A/S
Larvikittblokka AS
Liskifer AS
Lundhs AS
Maxim AS
Minera Skifer AS
Møre Gravmonumenter A/S
Nergård Stenindustri AS
Norsk Naturstein AS
Oppdal Sten AS

Palmer Gotheim Skiferbrudd AS
Rocks of Norway AS
Settem Monumentforretning og Steinindustri
Silseth Sten AS
Strandberg Stein A/S
Th Vaaland Granitt
Vestlandsgranitt AS

Leverandører:
ABB AS
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen
Advokatfirmaet Selmer AS
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Asplan Viak AS
Bergfald Miljørådgivere AS
COWI AS
Epiroc Norge AS
Feste Sør AS
Forcit Norway AS
Golder Associates AS
Hammerglass Norge AS
Hesselberg Maskin AS
Kellve Sweden AB
Kjell Foss Industri AS
Komatsu KVX LLC
Kvale Advokatfirma DA
Labtest AS
Lutze Conveying Norway AS
MainTech AS
Maskin Mekano AB
Metso Norway AS
Nasta AS
Norconsult AS
Nordic Bulk AS
Norstein AS
Orica Norway AS
Outotec Sweden A
Plustech AS
PON Equipment AS
Precia Molen Scandinavia AS
Rambøll Norge AS avd Lillehammer
Rogne Industriteknikk AS
Sandvik Norge AS
Scaleit AS
Scanvaegt Systems AS
Sweco Norge AS
Tekno-Nor AS
Tjervåg AS
ViaNova Plan og Trafikk AS
View software AS
Volvo Maskin AS
WLCOM AS
Schaeffler Norge AS
Karhu AS
Stein & Veg Consult Rene Kierstein

Medlemmer i Norsk Bergindustri
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