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I august kunne vi ønske Jakob Eckert velkommen i stillingen som 
fagsjef Miljø og bærekraft og Norsk Bergindustris sekretariat ble 
med det fulltallig med fire medarbeidere. 

Fysiske møter og reiser har hatt restriksjoner i året som har gått 
og dermed har kurs og konferanser fått lide under pandemiens 
grep i 2021. Stein i vei måtte dessverre avlyses. Heldigvis fikk 
vi gjennomført Høstmøte i Trondheim i oktober sammen med 
Bergforeningen. Det var en suksess med rekordstor deltagelse 
og god stemning. Vi var også fornøyde med at vi for første gang 
fikk deltatt på Park og Anleggsmessen på Norges Varemesse på 
Lillestrøm. Norsk Bergindustri profilerte seg godt sammen med 
ni medlemsbedrifter på samme stand. Sammen sørget vi for god 
synlighet og mye oppmerksomhet og det var en fin gjeng og god 
atmosfære på standen!

Norsk Bergindustris traineeordning blomstrer. I 2021 rundet 
ordningen 10 år og det måtte naturligvis feires. Alle som har vært 
tilknyttet ordningen i disse årene ble invitert til en jubileumsfest i 
Trondheim i september. Det ble en hyggelig feiring med middag og 
mange gode historier fra tidligere og nåværende traineers opp-
hold i Norsk Bergindustris virksomheter. Det må også tillegges at 
traineeordningen hadde rekordmange søkere og stor interesse 
fra medlemsbedriftene i år, noe som for første gang førte til hele 
tre nye traineestillinger i 2021.

Fagkomiteenes dyktige medlemmer har gjort en strålende inn-
sats også i 2021. Tre møter i hver av de seks komiteene er gjen-
nomført på Teams og gode faglige diskusjoner med fokus på 
bransjens ve og vel preger møtene. Det er besluttet å blåse liv i 
kompetansekomiteen igjen, slik at det i løpet av året som kommer 
vil være til sammen syv komiteer i Norsk Bergindustri:

• Teknisk byggeråstoff
• Deponi
• Miljø
• HMS
• Drift, prosess, vedlikehold
• Naturstein
• Kompetanse (under etablering i 2022)

Hver senhøstes samles styret, komitelederne og sekretariatet til 
en innspillkonferanse.

Sekretariatet presenterer arbeid og resultater, og veien videre 
diskuteres. Innspill og justering av retning er viktig og gir gode 
avklaringer. I en situasjon med mange oppgaver innenfor et bredt 
speker av problemstillinger sikrer dette at sekretariatet arbeider 
i tråd med medlemmenes behov og forventninger. Det kommer 
jevnlig henvendelser fra medlemmer som ønsker at sekretariatet 
skal engasjere oss i nye saksområder og disse tas med til innspill-
konferansen for avklaring om videre prioritering og fremdrift. 

Det viktige arbeidet for bærekraft i mineralnæringen og hvordan 
næringen kan nå egne, og samfunnets mål om reduserte utslipp 
er et selvsagt fokus for Norsk Bergindustri. Implementeringen av 
Towards Sustainable Mining i Norge har hatt god fremdrift i 2021 
og viktige skritt på veien mot full rapportering er lagt opp for 2022. 
Medlemmenes egen innsats er uvurderlig i dette arbeidet. Det er 
også svært hyggelig å observere at myndigheter og interesse-
grupper til bransjen heier på dette arbeidet. 

Gjennom hele 2021 har det pågått et arbeid med evaluering av  
Mineralloven. Det ble nedsatt en NOU i 2020 som, etter utsettel-
ser på grunn av pandemien, skal levere sin rapport 1. juli 2022. Det 
har vært viktig for Norsk Bergindustri å følge fremdriften i dette 
arbeidet tett og en arbeidsgruppe bestående av egne medlemmer 
og representanter fra Arbeidsmandsforbundet og Norsk Industri 
har hatt mange og jevnlige møter gjennom året. Medlemmene har 
blitt involvert gjennom interne høringer og gitt arbeidsgruppen 
verdifulle innspill som er tatt med videre.

Sekretariatet holder løpende kontakten med politikere på Stor-
tinget og aktuelle departementer både på embetsmannsnivå 
og politisk ledelse. Gjennom møter og skriftlige innspill får vi 
oppmerksomhet rundt bergindustriens sentrale næringspoli-
tiske saker. Høstens valg ga anledning til å treffe nye ansikter på 
Stortinget og i departementene og mange møter er gjennomført i 
kjølvannet av dette. Vi er fornøyde for at vi har et godt samarbeid 
med embetsverk og politisk ledelse i våre mest aktuelle depar-
tementer.

Norsk Bergindustri er medlem i to europeiske foreninger: UEPG 
(for byggeråstoff) og Euromines (for gruver). Begge to samler 
eksperter fra hele kontinentet i komiteer og arbeidsgrupper som 
dekker et bredt spekter av temaer, bl.a. politikk, miljø, resirkule-
ring, HMS, finans og tekniske spørsmål. Medlemskapene er kilder 
til viktig informasjon og innsikt i hva som foregår i verdensdelen. 
Samtidig er det krevende fordi det er store mengder informasjon 
som mottas fra de europeiske foreningene.

I 2021 har Norsk Bergindustri fått hele 19 nye medlemmer. Syv 
medlemmer har dessverre meldt seg ut, men vi er fornøyde med 
en netto tilvekst på 12 medlemmer i år. Vi ønsker alle hjertelig vel-
kommen.

Vi kan se tilbake på 2021 som et annerledesår, men med god vind i 
seilene og full fart i mineralnæringen. Tusen takk til alle medlem-
mer for hyggelige møter både på Teams, på konferanser og ikke 
minst ute i virksomhetene deres. En ekstra takk til dere som deltar 
i komiteer og arbeidsgrupper, deres fagkunnskap er avgjørende 
for vårt arbeid. 

En stor takk til styret for et godt samarbeid i året som har gått. Vi 
setter pris på klare linjer og gode pragmatiske løsninger som gir 
oss både støtte og spillerom til å løse våre oppgaver på en god 
måte.

Takk for daglige morgenmøter på Teams til mine gode kollegaer 
Lars-Erik, Eli og Jakob. De har holdt en imponerende fremdrift i 
arbeidet og beholdt det gode humøret fra hjemmekontorene sine. 
Det er ingen selvfølge med stor arbeidsmengde og ensomme 
dager, en stor takk til dere!

Jeg ønsker alle et riktig godt 2022!

Generalsekretæren har ordet
2021 har vært nok et annerledesår, men heldigvis med relativt små konsekvenser i mineral-
næringens virksomheter. Også gjennom dette året har pandemien herjet i verden med de 
begrensningene det har medført for mange. 

Ansatte i Norsk Bergindustri

Anita Helene Hall, 
Generalsekretær

Jakob Eckert,
Fagsjef for miljø og  
bærekraft

Lars-Erik Sletner,
Fagsjef for politikk og  
samfunn

Eli Tho Holen, 
Administrasjonsansvarlig
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Komiteene 2021 

Fagkomiteene i Norsk Bergindustri med sin spisskompetanse er en stor og viktig ressurs 
for arbeidet vårt. Til tross for det spesielle året med reiseforbud og hjemmekontor har alle 
komiteene fått gjennomført sine møter på Teams. 

Personer merket med * er eksterne ressurspersoner

Norsk Bergindustri takker våre komite-
medlemmer for innsatsen i 2021!

Teknisk byggeråstoff komiteen

HMS-komiteen

Anette M. Brattaker, Frøseth AS (leder)

Grete Brobakke, Sibelco Nordic AS

Evy Regine Thorsen, Norsk Stein AS

Christoffer Jansson, NCC Industry AS

Ole Kristian Skauan; Nasta AS

Raymond Halvorsen, Norgem AS

Frank Toks, Norsk Arbeidsmandsforbund*

HMS-komiteen utarbeidet tidlig under koronaen en smittevei - 

leder som skulle hjelpe medlemmene i en krevende hverdag under 

pandemien. Denne ble fortløpende oppdatert gjennom 2021.  

Vibrasjonskalkulator som ble utviklet av HMS-komiteen i 2014 

ble oppdatert i 2021. Du finner både smitteveileder og vibera-

sjonskalkulator under våre påloggingssider:

https://norskbergindustri.no              

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

Ylva Wård, Sydvaranger AS

Christian Rostock, Bergfald Miljørådgivere AS

Sverre Alhaug Høstmark, Norsk Industri*

Deponikomiteen arbeider med å spre informasjon og fag-

kunnskap vedrørende ulike deponiløsninger i sjø og på land. 

De har videre fokus på alternativ bruk av overskuddsmasser og  

vurderer et større prosjekt rundt dette i 2022.

Miljøkomiteen

Bjørn Ottar Ramstad, Gunnar Holth Grusforretning AS (leder)

Hjalmar Tenold, Asplan Viak AS 

Nancy Stien Schreiner, Rana Gruber AS

Rolf Nilsen, Lundhs AS

Karl Kristensen, Bergfald Miljørådgivere AS

Lars Merakerås, Veidekke Industri AS

Thea Mathilde Forslund, Franzefoss AS

August Kjerland, Klodeborg og Landvik Pukkverk AS

Rolf Bohne, NTNU*

 

Miljøkomiteen satte ned en egen arbeidsgruppe for å lage en  

barriereanalyse. Analysen oppsummerer hvilke forhold som må 

være på plass for å nå målene om null-utslippsmålene innen 2030 

og 2050. Analysen vil ferdigstilles i begynnelsen av 2022. 

Natursteinskomiteen

Torger Lingelem, Rocks of Norway AS (leder)

Line Møller Mærsk, Lundhs AS

Rene Kierstein, Veidekke Industri AS

Espen Hjelmaas, Fevik Steinindustri AS

Jan Henrik Hansen, Larvikittblokka AS 

Kari Aslaksen Aasly, Norges geologiske undersøkelse*

Natursteinprisen ble tradisjonen tro delt ut på Høstmøte i 

Trondheim i oktober.  I år gikk prisen til Trygve Ollendorff. Flere  

medlemmer fra natursteinbransjen møttes med felles profilering 

på Park og anlegg 2021. Dette var første gangen Norsk Bergin-

dustri deltok ved å samle sine medlemmer på denne messen. Evalu-

eringen viste at alle syntes dette var en nyttig arena å stå sammen 

og Norsk Bergindustri planlegger å gjenta deltakelse på messen 

i 2022.

Drift-, prosess- og vedlikeholdskomiteen

Olav Hellekås, Hellestad Sandtak AS (leder)

Gunnar Andreas Aarvold, MainTech AS

Rune Johansen, Rana Gruber AS

Pål Rikard Thomas, Metso Outotec Norway AS

Peder Blikra Egeland, Nordic Bulk AS

Svein Egil Kalvatn, Franzefoss Pukk AS

I 2021 begynte komiteen så vidt å se på mulighetene for å lage en 

fagbok for læremateriell rundt knusing, sikting m.m.. Det ble også 

planlagt en workshop på Sola, som måtte utsettes. Workshopen 

planlegges nå 26.–27. oktober 2022 på Sola Strandhotell med 

spennende befaring. 

Knut Li, NCC Industry AS (leder) 

Espen Rudberg, Feiring Bruk AS

Hedda Jensen, Franzefoss Pukk 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*

Teknisk byggeråstoffkomiteen har som vanlig mange saker på 

agendaen. I år har gjentatte temaer vært bl.a. omfyllingsmasser, 

bruk av standardfraksjoner, tilslagsmaterialer for betongformål. 

Komiteen har representanter i Standard Norge, Kontrollrådet 

og i UEPG. Komiteen deltok som vanlig med innspill til program-

met for Stein i vei. På grunn av pandemien lot ikke Stein i vei seg  

gjennomføre på Lillehammer som planlagt. Som en god erstat-

ning ble det gjennomført et digitalt treff med bra foredrag og god 

oppslutning.  
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Koronapandemien har naturlig også 
grepet inn i vårt arbeid og prioriteringer 
gjennom 2021. Men vi har etter hvert 
blitt godt vant til digitale møter, og har 
gjennom året avholdt en rekke møter på  
politisk- og embetsnivå. Møter  med 
Nær ingsdepar tementet, Kunn skaps- 
depar tementet, Kommunaldepar te- 
 mentet og Klima- og miljødepartemen-
tet er avholdt, og temaene spente fra ny 
råvarestrategi, mineralloven, frivillig 
skogvern, motorferdselsloven og bruk 
av norsk naturstein.

I forkant av stortingsvalget gikk vi ut for 
å kåre det mest mineralvennlige parti-
et. Det var svært jevnt i toppen, og her 
endte med delt seier mellom Ap og Sp. 
Vi må være fornøyde med at nesten alle 
de politiske partiene uttrykker tydelig 
støtte til at det bør tilrettelegges for økt 
utvinning av mineraler, naturstein og 
byggeråstoff i Norge. Videre gav et fler-
tall av partiene helt eller delvis støtte til:

•  Etablering av et statlig fond/selskap 
som skal bidra til å utløse mer virksom-
het i mineralnæringen i Norge.

•  En ytterligere styrking av Norges geo-
logiske undersøkelse (NGU) for å få 
fart på den geofysiske kartleggingen 
av Norge.

•  Næringen må møte bedre koordinerte og 
samordnede myndigheter for å korte 
ned på saksbehandlingstiden i mine-
ralsaker.

•  Støtte til utarbeidelse av en handlings-
plan for kritiske råvarer.

•  Legge bedre til rette gjennom offentlig 
anbudsreglement for at norsk natur-
stein kan benyttes ved oppføring av 
bygninger, monumenter og utearealer.

Tilrettelegging for økt bruk av norsk na-
turstein kommer stadig høyere på den 
politiske dagsorden. I møter med Kom-
munaldepartementet og Statsbygg har 
Norsk Bergindustri adressert fordelene 
ved å ta i bruk norsk kvalitetsstein i det 
kommende regjeringskvartalet. 

Basert på opplysninger fra Statsbygg 
satte vi spørsmålstegn ved det man-
glende miljøfokuset i det kommende 
Regjeringskvartalet. I våre møter med 
offentlige myndigheter vektlegger vi at 
norsk naturstein har et stort potensial 
for vekst i lokale industriarbeidsplas-
ser og at CO2 utslippet fra f.eks gra-
nittprodukter vil synke ved å bygge mer 
kapasitet i Norge. Dette gav opptakten 
til et kritisk blikk fra pressen på offent-
lige prosjekter i bl.a. Stavanger og Oslo, 
hvor det ble satset på importert stein fra 
Asia. 

NOU-utvalget som skal foreslå 
endringer i mineralloven, fikk utsatt sin 
leveranse til 1. juli 2022. Frode Nilsen, 
LNS gruppen, representerer bergin-
dustrien i evalueringsutvalget. Det er 
nedsatt en arbeidsgruppe fra bergin-
dustriens delbransjer, i tillegg til repre-
sentanter fra Norsk Industri og Norsk 
Arbeidsmandsforbund som støtter ar-
beidet underveis. Vårt fokus gjennom 
den pågående utredningen og i den 
videre høringsprosessen blir å sikre 
en lov som styrker rammebetingelser 
og fjerner regulatoriske flaskehalser. 
Arbeidsgruppen har også uttrykt sine 
synspunkter i brevs form til næringsmi-
nister og statsminister.

I august gjennomførte Respons analy-
se på oppdrag fra Norsk Bergindustri 
en spørreundersøkelse i befolkningen 
for å avdekke kjennskap og holdninger 
til bergindustrien i Norge. Resultatet 
danner et viktig grunnlag for å meisle 
ut en god kommunikasjonsstrategi. Fra  
undersøkelsen tar vi med at 2 av 3 svarer 
bekreftende på at mineraler er viktig for 
de produktene vi bruker i hverdagen. Vi-
dere er det hyggelig å konstatere at 9 av 
10 ønsker at lokale og sentrale myndig-
heter tilrettelegger for økt utvinning av 
mineraler og metaller i Norge. På den 
annen side har vi en jobb å gjøre ifht 
den yngre befolkning, særlig kvinner, 

som er mer skeptisk til næringen. Det-
te er viktige innspill som vi hensyntar i 
vår kommunikasjonsstrategi. Det vil bli 
fulgt opp med nye undersøkelser i årene 
som kommer. 

Sekretariatet legger opp til et offensivt 
og innholdsrikt 2022! Vi skal selvsagt 
være tett på den pågående evaluerin-
gen av mineralloven, hvor medlemme-
ne vil bli involvert i kommende hørings-
runde. Videre legger sekretariatet opp 
til å bli godt kjent med embetsverk og  
politiske ledelse i våre aktuelle de-
partement. Vi ser frem til nyvinningen 
Berg industridagene 28.-30. mars hvor 
vi blant annet får besøk av toppolitike-
re fra både Norge og EU. Kort oppsum-
mert: Vi legger opp til flere arenaer hor 
vi skal løfte frem mineralnæringens 
avgjørende betydning for vårt moderne 
samfunn og det grønne skiftet. 

Politikk, samfunn og kommunikasjon
Norsk Bergindustri har oppnådd meget god eksponering gjennom 2021. Dette gjelder 
både riks-, region- og lokalmedia, samt radio og TV. Blant aktuelle temaer som har vært 
omtalt og debattert er mineralnæringens betydning for omstillingen til fornybarsamfun-
net, Kinas uheldige mineralmonopol, byggeråstoffenes regionale betydning og bruk av 
norsk naturstein i det offentlige rom.  

Norsk Betongforening:
• Knut Li, NCC Industry AS 

Standard Norge: 
• Knut Li, NCC Industry AS: CEN TC/154 og CEN/TC 227
• Espen Rudberg, Feiring Bruk: CEN/TC 154/WG 13
• Martin Mengede, Franzefoss Minerals: SN/K 007

Kontrollrådets styre: 
• Martin Mengede, Franzefoss Minerals: Styremedlem
• Knut Li, NCC Industry AS: Vararepresentant i styret

Bransjerådet for fjellsprengning: 
• Kjell Petter Hamre, Norsk Stein: Styremedlem
• Jo Gunnar Håkonsen, Feiring Bruk: Vararepresentant i styret

Betongopplæringsrådet: 
• Knut Li, NCC Industry AS: Styremedlem 

Faglig råd for gravferd: 
• Espen Hjelmaas, Fevik Steinindustri

NAMET: 
• Martin Mengede, Franzefoss Minerals

Bergringen, NTNU:
• Administrasjonsansvarlig: Observatør i styret

Medlemskap i internasjonale organisasjoner:
•  FAMMP (Fennoscandian Association of Mining and  

Metals Professionals) 
Generalsekretær: Styremedlem 
Åsa Elisabeth Eide Barstad, Titania: Representant i PERC

• RMSG (Raw Materials Supply Group)
•  UEPG 

Generalsekretær: Styremedlem 
Medlemmer i Norsk Bergindustris fagkomiteer følger  
også komitearbeidet

•  Euromines 
Medlemmer i Norsk Bergindustris fagkomiteer følger  
også komitearbeidet

• VN Link AS, Leverandør
• Kvantum AS, Pukk og grus
• Geode Consult AS, Leverandør
• Boliden Mineral AB, Mineraler
• NOR Exploration AB, Mineraler
•  Svevia Norge AS, Naturstein  

(og pukk og grus)
• Langnes Marmorbrudd, Mineraler
• Fredheim Maskin AS, Leverandør

•  Erling Rolstad Stein AS,  
Pukk og grus

•  Stratum Reservoir (Norway) AS, 
Leverandør

• Steinriket Norge AS, Naturstein 
• Norgem AS, Leverandør
•  Norsk Massehåndtering AS,  

Pukk og grus
• AB A. Häggblom Oy, Leverandør

• Nordic Roads AS, Pukk og grus
•  Agder Anleggsenter AS,  

Leverandør
• Vestfold Fjellboring AS, Leverandør
•  Nordland Vulkeservice AS,  

Leverandør
•  Warvik Mek. Verksted AS,  

Leverandør

Pr 01.01.2022 Pukk og grus Mineraler Naturstein Leverandører Totalt

2018 61 22 24 46 153

2019 63 27 25 47 162

2020 62 28 21 37 148

2021 66 30 22 42 160

Antall medlemmer i Norsk Bergindustri 

Nye medlemmer i 2021   

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

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

Æresmedlemmer   

Norsk Bergindustris representanter i utvalg og råd

Fakta om Norsk Bergindustri

Lars- Erik Sletner
Fagsjef politikk og samfunn.  
Norsk Bergindustri
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Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft arbeidet er svært 
mangfoldig, og omfattet i 2021 bl.a.:

•  videre arbeid med implementeringen 
av rammeverket «Towards Sustainable 
Mining (TSM) – en bærekraftig bergin-
dustri»

•  videreføring av tilbudet om EPD-gene-
ratoren

•  arbeid med å analysere barrierene som 
medlemsbedrifter støter på i ønsket om 
å implementere nullutslippsløsninger

TSM
I 2021 fortsatte TSM-arbeidet som ble 
påbegynt året før, og takket være en vel-
dig engasjert, ivrig og kunnskapsrik ek-
spertgruppe kom vi langt i arbeidet med 
mange av protokollene. Ekspertgrup-
pen oversetter protokollene til norsk 

og tilrettelegger dem til norske forhold. 
Hovedfokus i 2021 var arbeidet med pro-
tokollene om HMS, vannforvaltning og 
biologisk mangfold.

Også arbeidet i referansegruppen ble 
videreført i 2021. Referansegruppen 
består av 11 eksterne, uavhengige per-
soner som bl.a. representerer miljøor-
ganisasjoner, akademi, finansnæringen 
og annen industri. Referansegruppen 
gir konstruktive tilbakemeldinger og 
råd til ekspertgruppen om utformingen 
av TSM-protokollene. På grunn av koro-
napandemien har mye av arbeidet måt-
te gjøres digitalt, men høsten 2021 var 
det endelig mulig å treffes igjen fysisk.  
Referansegruppen kunne da samles i 
Bodø og delta på befaringer hos to av 

Norsk Bergindustris medlemsbedrifter, 
hvilket ga dem et bedre innblikk i indus-
trien og et enda bedre grunnlag for ar-
beidet med protokollene.

TSM-rammeverket innebærer at med-
lemsbedriftene årlig rapporterer på i 
hvilken grad TSM-protokollene etter-
leves. Dette skal gjøres gjennom et digi-
talt system som har vært under utvikling 
i 2021. I året som har gått ble også en 
første prøverapporteringsrunde igang-
satt. 

Fremdriften i TSM-arbeidet møter stor 
interesse hos myndighetene og tas opp i 
alle møter. Den nye næringsminister Jan 
Christian Vestre har selv trukket frem 
viktigheten av TSM-arbeidet og rost  

Verden har satt seg ambisiøse mål om å oppnå bærekraftig utvikling, ta best mulig vare på 
naturen og å stoppe klimaendringene. For å nå målene må alle bidra, og medlemmene i 
Norsk Bergindustri spiller en veldig viktig rolle: de utvinner mineralene som er nødvendig 
for at mange av FNs bærekraftsmål kan nås. Utvinningen må foregå på en så bærekraftig 
og miljøvennlig måte som mulig. Medlemmene i Norsk Bergindustri tar ansvar for å sikre 
en langsiktig og bærekraftig ressursutnyttelse og ett av bransjeforeningens hovedmål er 
å skape en mer bærekraftig bergindustri. 

Topp år for Traineeordningen

I løpet av disse årene har 15 unge, loven-
de bransjefolk fått prøve seg i tre ulike 
bedrifter over to år. Tilbakemeldingene 
viser at både bedriftene og traineene er 
strålende fornøyd med ordningen. 

Det andre som var verdt en feiring var at 
vi for første gang kunne ansette 3 traine-
estillinger samtidig! De som ble ansatt 
fra 1. september 2021 var: 

•  Eirik Stokmo som startet hos Fran-
zefoss Minerals, Ballangen og skal  
videre til Franzefoss Pukk og avslutter 
sin traine eperiode hos Brønnøy Kalk

•  Astrid Lunde Wall som skal gjennom 
følgende tre bedrifter; Nussir, Sibelco 
Nordic og Verdalskalk.

•  Sondre Stenvold Simonsen startet  
1. september hos Rana Gruber og vil et-
ter 8 måneder flytte seg til Sibelco Nor-
dic og hans siste bedrift er Norsk Stein.

I 2021 kunne vi endelig gjennomføre 
Bergdagen på NTNU med fysisk møte. 

Trainee Hedvig  Åstebøl sto sammen 
med Eli på stand for å profilere ordnin-
gen for studentene. 

Ikke nøl med å ta kontakt om din bedrift 
vurdere å delta ordningen – les mer her: 
ht tps://w w w.nor sk bergindustr i.no/
medlem-login/medlemssider/traine-
eordningen/

Vi takker alle bedriftene i ordning som 
bidrar til denne fantastiske rekrutterin-
gen til bransjen: Franzefoss Minerals, 
Franze foss Pukk, Lundhs, NCC Industry,  
Nordic Bulk, Norsk Stein, NorStone, Nussir, 
Omya Hustadmarmor, Rana Gruber, Rana  
Gruber, Sibelco Nordic, The Quartz Corp, 
Titania, Verdalskalk.

I 2021 var året det var mye å feire for traineeordningen! Det var 10 år siden Norsk  
Bergindustris traineeordning ble etablert. Dette ble markert med en samling i Trondheim og  
jubileumsmiddag for alle som har deltatt i ordningen gjennom disse ti årene. Både  
traineer, medlemsbedrifter og koordinatorer for ordningen fikk en veldig hyggelig middag. 
Middagen ble ledet av toastmaser Helene Fromreide Nesheim og Hedda Garshol Jensen, 
begge tidligere traineer og nå ansatt hos henholdsvis Lundhs og Franzefoss Pukk. 

næringen for å på eget initiativ ha satt 
dette i gang.

EPD
Norsk Bergindustri har lansert EPD- 
generator (Environmental Product  
Declaration) som en medlemsfordel 
som er både gunstig økonomisk og bidrar 
til nyttig erfaringsutveksling. EPD er et 
godt verktøy for å måle miljøfotavtrykket 
og bidrar dermed til kontinuerlig miljø-
forbedring og til å nå bærekraftsmålene. 

Produkters dokumenterte miljøfotav-
trykk får stadig større fokus fra utbyg-
gere, arkitekter og andre og er derfor 
viktig for å opprettholde konkurranse-
dyktighet. Generatoren utvikles løpen-
de og skreddersys til bergindustriens 

behov. Tilbudet er godt mottatt, og siden 
oppstart har totalt 27 medlemsbedrifter 
knyttet seg til generatoren. Det ble det 
organisert hele fem oppstartskurs i 2021 
og fire godt besøkte brukermøter ble 
gjennomført.

Barriereanalysen
Norsk Bergindustris medlemsbedrif-
ter er engasjerte i klimaspørsmålet, og  
ønsker å utgjøre en positiv forskjell i det 
grønne skiftet. I sitt arbeid med å kutte 

klimagassutslipp møter de imidlertid på 
en rekke utfordringer. Derfor har Norsk 
Bergindustri i 2021 foretatt en barriere-
analyse som påpeker både utfordringe-
ne og mulige løsninger. En rekke av de  
utslippsreduserende tiltakene dreier 

seg om elektrifisering. Barrierene som 
hindrer elektrifisering er mange, blant 
annet uforutsigbare strømpriser, man-
gelfullt strømnett med lav kapasitet. 
Disse punktene med flere vil stå på agen-
daen til Norsk Bergindustri fremover.

Overskuddsmasser
Bergindustrien arbeider aktivt med av-
fallsminimering og økt bruk av restmi-
neraler til andre anvendelser. Bedriftene 
ønsker å nyttiggjøre så mye som mulig av 
ressursene; det er ikke bare miljøvenn-
lig, men også lønnsomt. Det man ikke får 
solgt eller nyttiggjort på andre måter må 
lagres (deponeres) på en langsiktig, for-
svarlig måte. 

Deponi har vært et hyppig forekommen-
de tema i mediebildet og samfunnsde-
batten i 2021. Enkelte av medlemsbe-
driftene har blitt rammet av aktivisme og 
negativ omtale. Norsk Bergindustri har 
deltatt i samfunnsdebatten for å bidra til 
opplysning og informasjon.

«Medlemmene i Norsk Bergindustri tar  
ansvar for å sikre en langsiktig og bærekraftig 
ressursutnyttelse.»

TSM-ekspertgruppemøte i Oslo før jul. 
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Styret 2021-2022

Thor-Anders Lundh Håkestad
Styreleder
Lundhs AS

Kyrre Olaf Johansen 
Styremedlem
Norsk Mineral AS

Gjertrud Halsne
Styremedlem
HeidelbergCement

Arild Ove Hagen
Styremedlem
NCC Industry AS

Bente Blystad 
Varamedlem (frem til oktober) 
Epirock AS

Ivar Fossum
Styremedlem
Nordic Mining AS

Arild Frøseth
Varamedlem
Frøseth AS

Styreleder orienterer

Det har vært betydelig interesse rundt bergin-
dustrien de siste årene. Dette har sammenheng 
med mineralenes viktige rolle i det moderne sam-
funnet og særlig betydningen de har i det grønne 
skiftet

Norsk Bergindustris formål er å fremme medlemme-
nes næringspolitiske interesser overfor myndigheter 
og samfunnet forøvrig. Foreningens medlemmer er  
bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller  
foredler mineralske ressurser i Norge, er leverandører 
til slike bedrifter eller bedrifter som på annet vis har 
særlig tilknytning til bergindustrien. Det har vært bety-
delig 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 skiftet. Derfor er det også høy politisk interes-
se rundt hvilken rolle bergindustrien skal spille i Norge.  
Arbeidsmengden gjennom året har vært betydelig for 
sekretariatet, og man er helt avhengig av tydelige prio-
riteringer samt den viktige innsatsen som utføres gjen-
nom komiteene. For å kunne påta seg mer oppfølging bør 
bemanningen i sekretariatet vurderes økt.

Styret har gjennomført seks styremøter i 2021. På 
grunn av smitterestriksjoner i forbindelse med  
Covid-19 har samtlige styremøter i 2021 blitt gjennom-
ført på Teams bortsett fra den årlige innspillkonferansen 
med alle komitemedlemmer i november. Ved utgangen 
av 2021 besto sekretariatet i Norsk bergindustri av fire an-

satte. Kjønnsfordelingen i sekretariatet er 50 % menn og  
50 % kvinner. Det er én kvinne i styret som utgjør en 
andel på 25 %. Sekretariatet har kun kontordrift og har 
innvirkning på det ytre miljøet i henhold til dette. Det fin-
nes avfallssortering i kontorlokalene. Det har vært lavt  
sykefravær i 2021 og det har ikke vært skader eller ulyk-
ker på arbeidsplassen.

Til slutt en takk til sekretariatet for innsatsen i 2021!  
Administrasjonen har måttet tenke annerledes pga 
av Covid-19 og styret er veldig fornøyd med hvordan  
administrasjonen har løst dette.

Thor-Anders Lundh Håkestad
Styreleder
Norsk Bergindustri

Norsk Bergindustri ble stiftet 28. mars 2008 i Oslo. Foreningen har lokaler i 
Oslo. 

Roar Sandøy  
Varamedlem
Sibelco Nordic AS

Håkon Mork 
Varamedlem
Franzefoss Minerals AS
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Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2021 2020

Driftsinntekter

Medlemskontingent/serviceavgift 5 713 088 5 681 326

Kurs og oppdragsinntekter 4 016 792 1 836 303

Annen driftsinntekt 907 880 261 557

Sum driftsinntekter 10 637 760 7 779 186

Driftskostnader

Personalkostnad 1 5 085 586 4 787 502

Husleie og drift av lokaler 396 287 422 230

Kjøp av tjenester 2 154 657 1 245 202

Andre kontorkostnader 221 121 133 831

Reise-, møte-, og representasjonskostnader 1 988 277 1 468 922

Annen driftskostnad 2 900 145 600 264

Sum driftskostnader 10 746 073 8 657 950

Driftsresultat -108 313 -878 764

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m 3 1 130 140 853 438

Annen renteinntekt 2 811 10 616

Annen finansinntekt 4 475 0

Sum finansinntekter 1 137 425 864 054

Annen rentekostnad 0 145

Sum finanskostnader 0 145

Finansinntekter og -kostnader -2 612 -17 500

Sum finansinntekter og finanskostnader 1 134 813 846 409

Ordinært resultat før skattekostnad 1 026 500 -32 355

Skattekostnad på ordinært resultat 4 0 0

Ordinært resultat 1 026 500 -32 355

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat 1 026 500 -32 355

OVERFØRINGER

Overføringer annen egenkapital 1 026 500 -32 355

SUM OVERF. OG DISP. 1 026 500 -32 355

ÅRSRAPPORT 2020  |  NORSK BERGINDUSTRI14

Norsk Bergindustri har ansvaret for å være 
bindeledd mellom industri og myndigheter 
for å utvikle bransjens rammevilkår i mer 
bærekraftig retning.
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Balanse
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL

Note 2021 2020

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 7 13 804 629 12 778 129

Sum opptjent egenkapital 13 804 629 12 778 129

Sum egenkapital 13 804 629 12 778 129

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 419 789 278 188

Skyldig offentlige avgifter 327 768 339 650

Annen kortsiktig gjeld 2 043 218 2 030 773

SUM KORTSIKTIG GJELD 2 790 775 2 648 611

Sum gjeld 2 790 775 2 648 611

Sum egenkapital og gjeld 16 595 404 15 426 740

Thor-Anders Lundh Håkestad
Styreleder

Kyrre Olaf Johansen 
Styremedlem

Gjertrud Halsne
Styremedlem

Anita Helene Hall, 
Generalsekretær, Norsk Bergindustri

Oslo, 2. mars 2022
Styret i Norsk Bergindustri

Arild Ove Hagen
Styremedlem

Ivar Sund Fossum
Styremedlem

Balanse
EIENDELER Note 2021 2020

FORDRINGER

Kundefordringer 5 356 539 276 621

Andre kortsiktige fordringer 146 706 381 550

Sum fordringer 503 244 658 171

INVESTERINGER

Markedsbaserte investeringer 3 15 095 430 13 965 290

Sum investeringer 15 095 430 13 965 290

Bankinnskudd, kontanter o.l. 6 996 730 803 279

Sum omløpsmidler 16 595 404 15 426 740

Sum eiendeler 16 595 404 15 426 740
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YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Daglig leder Styret

Lønn 1 274 181 0

Annen godtgjørelse 11 296 0

Totalt 1 285 477

REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør NOK 48 323.

Note 2 Bidrag og støtter

TYPE BIDRAG ELLER STØTTE 2021 2020

Geopublishing 37 500 37 900

NTNU Bergringen 50 000 50 000

Sum bidrag og støtter 87 500 87 900

Note 3 Investeringer

OMLØPSMIDLER Markedsverdi Resultatført avkastning

NHO Landsforeningsfond 15 095 430 1 130 140

Sum 15 095 430 1 130 140

NHOs finansavdeling forvalter midler på vegne av NHOs landsforeninger. Midlene plasseres i aksjer/obligasjoner i Norge  

og i utlandet.  

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og 
NRS 8 god regnskapsskikk.    

Inntekter    
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En overvei-
ende del av inntektene er kontingenter, serviceavgift og premie, 
som opptjenes og periodiseres per kalenderår.   

Inntektsføring skjer løpende på bakgrunn av utfakturering  
foretatt av NHO Fellestjenester.    

Skatt    
Foreningen er skattepliktig i sin helhet. Skattekostnaden i resul-
tatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og end-
ring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22 % på grunnlag 
av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskaps-
messige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig under-
skudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer 
eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført. 
   
Utsatt skattefordel er ikke balanseført i henhold til unntaks-
reglene for små foretak.    

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler   
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmid-
ler 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 balansedagen, samt poster 
som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til 
laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.   
 
Fordringer    
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til  
pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.  
  
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger 
av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kunde-
fordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.  

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 2021 2020

Lønninger 4 105 210 3 730 541

Arbeidsgiveravgift 573 856 562 563

Pensjonskostnader 349 428 427 927

Andre lønnsrelaterte ytelser 57 092 66 470

Sum 5 085 586 4 787 502

Foreningen har i 2021 sysselsatt 4 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. 31.12.2021 var det 4 aktive i denne ordningen.
Årets premie til innskuddspensjonsordningen er NOK 411 147.

Note 4 Skatt

ÅRETS SKATTEGRUNNLAG 2021 2020

Resultat før skattekostnader 1 026 500 -32 355

Permanente og andre forskjeller -1 120 834 -822 006

Endring i midlertidige forskjeller 179 688

Fremført korreksjonsinntekt til fradrag

Anvendt skattemessig framførbart underskudd 85 354

Skattbar inntekt 0

ÅRETS SKATTEKOSTNAD 2021 2020

Betalbar skatt 0 0

Samlede ordinære skattekostnader 0 0

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG BALANSEFØRT UTSATT SKATT 2021 2020

Utestående fordringer -179 688 0

Fremførbart skattemessig underskudd 2 426 117 2 511 471

Sum negative skatteøkende forskjeller 2 605 805 2 511 471

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt 2 605 805 2 511 471

Utsatt skattefordel er ikke balanseført da det ikke er sannsynlig at den skattemessige delen av konsernet vil ha tilstrekkelig over-
skudd til å utnytte fordelen fra det fremførbare underskuddet de nærmeste årene.   

Noter



ÅRSRAPPORT 2021  |  NORSK BERGINDUSTRIÅRSRAPPORT 2021  |  NORSK BERGINDUSTRI 2120

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

Til generalforsamlingen i Norsk Bergindustri

 

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet til Norsk Bergindustri som består av balanse per 31. desember 2021, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 

og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional 
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med 
årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og 
den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig 
informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet 
er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig 
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Note 7 Egenkapital

TOMLØPSMIDLER
Grunnkapital  

Bergindustriens fond

Annen egenkapital Annen egenkapital

Pr 01.01.2021 10 339 531 2 438 598 12 778 129

Årets resultat 547 995 478 505 1 026 500

Pr 31.12.2021 10 887 526 2 917 103 13 804 629

Note 8 Hendelser etter balansedagen

Utbruddet av «Covid-19» og de offentlige tiltak som er iverksatt i den forbindelse har påvirket næringslivet generelt og vil på-
virke medlemmene en tid framover. Vi legger til grunn at bedriftenes medlemskap i foreningen vil bli opprettholdt selv om disse 
tiltakene er iverksatt. Vår økonomiske situasjon er tilfredsstillende, og vi anser det derfor korrekt å avlegge årsregnskapetunder 
forutsetning om fortsatt drift.  

Note 5 Kundefordringer

Note 6 Bankinnskudd

TYPE BIDRAG ELLER STØTTE 2021 2020

Kundefordringer til pålydende 536 226 276 621

Avsetning til tap -179 687 0

Sum kundefordringer 356 539 276 621

Fordringer som har forfall senere enn et år NOK 0.

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 174 662. 



ÅRSRAPPORT 2021  |  NORSK BERGINDUSTRIÅRSRAPPORT 2021  |  NORSK BERGINDUSTRI 2322

§ 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 
grusleverandørenes landsforening (PGL) etablert 1972 
og Stenindustriens landssammenslutning (SIL) etablert 
1952.  

Norsk Bergindustri skal fremme medlemmenes næ-
ringspolitiske interesser overfor myndigheter, ulike in-
teressenter 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 mineral-

ske ressurser i Norge 
2.  leverer varer og tjenester til bedrifter som nevnt i 

punkt 1 
3.  på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien. 

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. 
Æresmedlemskap er personlig og livsvarig. Styret inn-
stiller forslag om æresmedlemskap til generalforsam-
lingen.  

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. 

§ 4 Kontingent/Serviceavgift 
Medlemmer skal betale årlig kontingent og serviceav-
gift. Satsene fastsettes av generalforsamlingen året før 
faktureringsåret. Minimum serviceavgift er fastsatt til 

1/10G. Maksimum serviceavgift er fastsatt til 2G. Kontin-
gent og serviceavgift faktureres normalt i januar.  
Ved beregning av serviceavgift legges omsetning i siste 
tilgjengelige regnskapstall i Brønnøysund til grunn. For 
konsern med flere medlemsbedrifter er grunnlaget for 
hovedmedlemmets serviceavgift den samlede omset-
ningen for alle medlemsbedrifter i konsernet. De øvrige 
medlemmene som er tilknyttet konsernet faktureres mi-
nimum serviceavgift. 

Følgende omsetning kan komme til fradrag i bereg-
ningsgrunnlaget: 

•  Omsetning fra beregningsåret som ikke er relatert til 
virksomhet som er knyttet til bergindustri. 

•  Omsetning mellom medlemmer i samme konsern. 

Medlemmet må selv melde inn fradragsbeløpene innen 
utløpet av november året før faktureringsåret. Sekre-
tariatet sender ut varsel om at fradrag må meldes inn i 
forkant av fristen.  

§ 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.  Det 
er ingen begrensninger for antall fullmakter for bedrifter 
i eget konsern. Ut over dette kan et medlem maksimalt 
representere tre andre medlemmer med fullmakt.  

§ 6 Foreningens organer og deres oppgaver 

Generalforsamling 
Generalforsamlingen er Norsk Bergindustris høyeste 
organ. Ordinær generalforsamling skal avholdes årlig 
innen utløpet av første halvår. Styret innkaller alle med-
lemmer med minst en måneds varsel.  Av innkallingen 
skal det framgå hvilke saker som foreligger til behand-
ling og hvilke forslag som vil bli fremmet. Saker som ikke 
er oppført på dagsorden kan ikke behandles. Forslag til 
generalforsamlingen må være styret i hende innen 1. fe-
bruar. 

Vedtekter for Norsk Bergindustri 

2 / 2

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som 
eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir 
vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke 
økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

 
Oslo, 2. mars 2022
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Marius Thorsrud
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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§ 8 Regler for forvaltning av Norsk Bergindustris fond 
Regler for grunnkapitalen: 
1.  Grunnkapitalen skal minst opprettholdes på samme 

verdinivå som året før ved at den årlig reguleres tilsva-
rende 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 regu-
leres i senere år slik at grunnkapitalen gjenopprettes 
til det verdinivået den skal ha med årlige konsumpris-
indeksreguleringer. 

2.  Fondets avkastning disponeres til opprettholdelse 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 vedtekter, 
etiske retningslinjer eller andre bestemmelser, illo-
jal konkurranse eller ukollegial opptreden, fremsettes 
skriftlig for styret. 

Et medlem kan ekskluderes når det ikke lenger fyller be-
tingelsene for medlemskap under § 2, eller når vedkom-
mende medlem har vist slikt forhold at det ikke lenger er 
ønsket. 

Forslag om eksklusjon fremmes av styret eller skrift-
lig 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 re-
glene for vedtektsendringer i § 7. 
Den generalforsamling 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 medlemmene etter 
stemmevekt. 
 

* Justeringer gjort i: 
Stiftelsesmøtet 28. mars 2008 
Generalforsamling 24. mars 2010 
Ekstraordinær generalforsamling (etter styrets forslag) 
7. april 2011 
Generalforsamling 12. april 2013 
Generalforsamling 8. april 2016 
Generalforsamling 31. mars 2017 
Generalforsamling 18. mars 2019 
Generalforsamling 26. mars 2020 
 

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 presenta-
sjon 

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 unntak av 
vedtektsendringer, gjøres med simpelt flertall blant de 
tilstedeværende stemmer. 

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. Når 
viktige og ekstraordinære spørsmål tilsier det kan  
varselfristen settes ned til tre dager. Innkallingen løper 
fra den dag innkallingen 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 Bergindustris styre består av en styreleder, en 
nestleder, tre styre-medlemmer samt fire varamed-
lemmer 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 gan-
ger slik at total tid som styreleder blir maksimalt seks år. 
Eventuell tidligere representasjon som styre- eller va-
ramedlem 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 vararepre-
sentanter inn med stemmerett 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 vil-
kår for disse. Det utarbeides stillingsinstruks for gene-
ralsekretæren og øvrige ansatte, hvor stillingens opp-
gaver 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 bestående 
av en leder og to medlemmer fortrinnsvis fra hver sin 
delbransje. Valgkomiteen skal innen seks uker før ge-
neralforsamling fremme forslag om kandidater til de til-
litsvalgte og styre- og varamedlemmer som skal velges 
på førstkommende generalforsamling. 

Valgkomitéens innstilling presenteres på generalfor-
samlingen 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 vedtektsendringer som ønskes fremmet på 
ordinær generalforsamling må være mottatt av styret 
senest 1.februar. Styret kan på eget initiativ foreslå ved-
tektsendring frem til innkallingen til generalforsamling 
sendes ut. Ethvert forslag om vedtektsendringer skal, 
med styrets innstilling, sendes medlemmene sammen 
med innkalling til generalforsamlingen. 
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Pukk og grus: 
AF Decom AS
BA Gjenvinning AS
Berg Betong AS
Bergneset Pukk og Grus AS
Dc Eikefet Aggregates AS
DC Halsvik Aggregates As
DC Seljestokken Aggregates As
Erling Rolstad Stein 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
John Myrvang AS
Juve Pukkverk AS
Klodeborg og Landvik Pukkverk AS, Aust-
Agder Jernmalmgruber
Korsvoll Maskin AS
Kroro Eiendom AS
Kvantum AS
Langøien Grus & Transport AS
Mekvik Maskin AS
Mobilgrus AS
Molde Pukkverk AS
Mr. Pukk  A/S
Namdal Pukkverk as
NCC Industry AS
Norbetong A/S
Nordic Roads AS
Norsand AS
NORSK MASSEHÅNDTERING AS
Norsk Pukkservice AS
Norsk Stein AS
Norstone AS
Norwegian Edelsplitt as
Odal Grus AS
Oddvar Øygard AS
Os Knuseverk AS
Oscar Sundquist AS
Ramlo Sandtak AS
Rimol Miljøpark AS
Ringknuten Pukkverk AS
Risa AS
SJ-Pokk & Grus EP
Skanska Industrial Solutions AS
Skolt Pukkverk AS

Strømmen eiendom AS
Stryn Pukk AS
Svelviksand AS
Svene Pukkverk AS
Svevia Norge AS
Swerock AS
Trysil Pukkverk AS
TT Pukk AS
Valdres Pukkverk AS
Veidekke industri AS
Velde Pukk AS
Vestfold Fjellboring AS
Wergeland AS

Mineraler: 
Arctic Mineral Resources AS
Arctic Minerals AB
BOLIDEN MINERAL AB
Brønnøy Kalk AS
Elkem ASA
Eurasian Minerals Sweden AB, EMX Royalty 
Corp
Franzefoss Minerals AS
Hustadkalk AS
Hustadlitt AS
Langnes Marmorbrudd AS
Leonhard Nilsen & Sønner AS
Metal Prospecting AS
NOR Exploration AB
Norcem AS
Nordic Mining ASA
Norge Mineraler as
Norsk Mineral  AS
Nussir ASA
Nye Sulitjelma Gruver AS
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

Naturstein: 
Fevik Steinindustri AS
Granite Stein AS
Johansen Monumenthuggeri AS
Jølstad Gravstein AS
Karmøy Naturstein AS
Kjøl Stenindustri AS
Koloritt Marmorbrudd AS
Larvikittblokka AS
Lundhs AS

Møre Gravmonumenter AS
Nærøysund Gruppen as
Nergård Stenindustri AS
Norblock AS
Norsk Naturstein AS
Oppdal Sten AS
Palmer Gotheim Skiferbrudd AS
Randøy Stein AS
Rennesøy Stein AS
Rocks of Norway AS
Settem Monumentforretning og Steinindustri
Silseth Sten AS
STEINRIKET NORGE AS
Strandberg Stein AS

Leverandører: 
Ab A. Häggblom Oy
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Agder Anleggsenter AS, Powerscreen
Asplan Viak AS
Bergfald Miljørådgivere AS
COWI AS
Epiroc Norge AS
Forcit Norway AS
Fredheim Maskin AS
Geode Consult AS
Golder Associates AS
Hammerglass AS
Karhu AS
Kellve Sweden AB
Kjell Foss Industri AS
Kvale Advokatfirma DA
Labtest AS
Lutze Conveying Norway AS
MainTech AS
Metso Outotec Norway AS
Nasta AS
Nodland Vulke Service AS
Nordic Bulk AS
Norgem AS
Norstein AS
Orica Norway AS
PON Equipment AS
Precia Molen Scandinavia AS
Rambøll Lillehammer AS
Rogne Industriteknikk AS
Sandvik Norge AS
Scaleit AS
Scanvaegt Systems AS
Scanvulk AS
Stratum Reservoir (Norway) AS
Sweco Norge AS
ViaNova Plan og Trafikk AS
VN Link AS
Volvo Maskin AS
Warvik Mek. Verksted AS
WLCOM AS

Medlemmer i Norsk Bergindustri
pr 1.1.2022: 

Etiske retningslinjer
Disse etiske retningslinjer ble vedtatt på stiftelsesmøtet 
i Norsk Bergindustri 28. mars 2008 og endret etter Gene-
ralforsamlingen 2014. Sist endret på generalforsamlin-
gen 18. mars 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 konkurran-
sefortrinn 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  
benyttes, 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 tvangsarbeid, 
diskriminering, barnearbeid, rett til organisering, bru-
tal 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 samarbei-
de med bedrifter som opptrer i strid med foreningens 
vedtekter eller er illojale overfor foreningen eller dets 
medlemmer. Norsk Bergindustris medlemmer skal hel-
ler ikke samarbeide med bedrifter som unndrar skatter 
og avgifter, ikke følger lover og forskrifter eller som på 
andre måter opptrer uetisk. Norsk Bergindustris med-
lemmer skal ikke omtale andre medlemmer negativt for 
å oppnå egen fordel og heller ikke bringe rykter om kon-
kurrenter 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 eksem-
pel 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, her-
under ligger å utvikle et godt og aktivt forhold til naboer 
og interessentgrupper i lokalsamfunnet.
 
Representanter for Norsk Bergindustri og for bedrifter 
som er medlemmer i foreningen skal i alle sammenhen-
ger der man opptrer som representant for bedrift/bran-
sje 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 ytter-
ste konsekvens kan styret beslutte eksklusjon i henhold 
til foreningens vedtekter.
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