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Mange av Norsk Bergindustris medlemsbedrifter ble rammet 
av tiltakene da skolene og barnehagene stengte og smitte-
verntiltak ble innført i alle virksomheter i mars. Det har senere 
vist seg at selv om noen bedrifter i bransjen har følt på konse-
kvenser av corona-pandemien, har bransjen som sådan greid 
seg godt gjennom 2020. Vi i sekretariatet har hatt hjemme-
kontor så godt som hele tiden siden midten av mars. Selv om 
reisevirksomheten er på et minimum har vi som alle andre fått 
gode rutiner på Teams-møter og det har vært full aktivitet fra 
arbeidsplassene hjemme. Når vi nå går inn i 2021 er pande mien 
slett ikke over og for virksomhetene er situasjonen fortsatt 
 ekstraordinær. 

Det var en stor begivenhet da Norsk Bergindustri i mars 
 signerte avtalen som gjorde Norge til det åttende landet i 
verden til å ta i bruk bærekraftsystemet Towards Sustainable 
Mining (TSM). Rammeverket er utviklet av Mining Assosiation 
of Canada (MAC) og har vært i bruk siden 2004. I året som har 
gått har ivrige medlemmer i Norsk Bergindustri startet opp det 
viktige arbeidet med å tilrettelegge systemet til norske forhold. 
Ekspertgruppen gjør en uvurderlig og tidkrevende innsats og 
det er en stor jobb som skal gjøres før vi kan starte full offisiell 
rapportering i Norge.

Det har vært høy aktivitet i det politiske arbeidet i 2020. 
 Gjennomførte møter med departementer og politiske partier, 
oppfølging av stortingsmeldinger, programkomitearbeid og 
statsbudsjettet er bare noe av det. Det er også et stort antall 
høringer som kommer inn til sekretariatet og disse blir alle 
behandlet og besvart når de berører bransjens interesser. En 
stor og viktig pågående sak ved dette årsskiftet er det nedsatte 
NOU-evalueringsutvalget som høsten 2020 startet sitt arbeid 
for å foreslå endringer i mineralloven. Det er en stor oppgave 
for sekretariatet å følge dette arbeidet og sørge for at en ned-
satt arbeidsgruppe og medlemmenes meninger blir for midlet 
og hensyntatt i utvalgets arbeid. Evalueringsutvalget skal  
levere sin innstilling 1. desember 2021.

Norsk Bergindustris Traineeordning er ti år i 2021! Vi er stolte 
over å ha etablert en populær kanal for formidling av traineer 
innen bergfagene. Studentene får prøve seg i tre  forskjellige 
medlemsbedrifter over en 2-års periode. Dette bidrar til 
 rekruttering til bransjen, og både studentene og bedriftene 
har vært svært fornøyde. Det er ekstra hyggelig at vi sprenger 
alle gamle rekorder før jubileumsåret og kunne i 2020 for første 
gang lyse ut tre stillinger. Ikke nok med det, vi fikk inn hele 22 
søkere, 11 kvinner og 11 menn og for første gang fikk vi søkere 
fra både Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim. Alle bedrifter i 
Norsk Bergindustri er hjertelig velkomne til å delta i trainee- 
ordningen.

Fagkomiteene har som alltid gjort en uvurderlig innsats i 
2020. Det verdifulle arbeidet som legges ned av ivrige komite-
deltagere er svært viktig for oss i sekretariatet og for arbeidet 
med felles utfordringer for hele bransjen. Det er mange  dyktige 
fagfolk rundt omkring i våre medlemsbedrifter og det er en del 
av foreningsånden at kompetansen kommer alle medlemmene 
til gode slik vi ser gjennom komitearbeidet. 
Vi har følgende fagkomiteer i 2020:

• Drift- prosess- og vedlikehold
• Teknisk byggeråstoff

Dessverre har 2020 vært et år da vi har måttet avlyse det aller 
meste av våre arrangementer i likhet med mange andre både i 
Norge og resten av verden. Før vi stengte ned i mars hadde vi 
fått gjennomført den årlig Stein i vei konferansen som denne 
gang ble holdt i Tromsø. I september fikk vi også gjennomført 
Politikerdagen “Skråblikk på mineralnæringen”. Norsk Berg-
industri inviterte stortingspolitikere, akademia, fag- og miljø-
bevegelse, virkemiddelapparatet og bransjen selv til faglig 
påfyll og paneldebatt om næringens fremtid. For øvrig har 
både styremøter, komitemøter, møter med departementer og 
direktorater stort sett blitt gjennomført på digitale plattformer.

I 2020 har vi gitt hjemmesidene til Norsk Bergindustri et skik-
kelig løft. Organisering av sidene, bildebruk og sist, men ikke 
minst tekstinnholdet har blitt oppgradert. Vi synes det har blitt 
fint og strukturert, men vet også at hjemmesider er et evighets-
prosjekt og vi jobber kontinuerlig for å gjøre sidene bruker-
vennlige og innholdsrike. I begynnelsen av 2021 kommer det 
også påloggingssider for medlemmene slik at vi kan legge ut 
medlemseksklusiv informasjon, medlemsfordeler m.m.

Takk til alle for året som har gått. Det har vært spesielt, uvant og 
usikkert og krevende for mange både privat og på jobb.

En særskilt takk til alle dere som engasjerer dere i fag komiteer, 
arbeidsutvalg, TSM-arbeidet, i råd og utvalg og alle andre 
sammenhenger for Norsk Bergindustri. Vi er takknemlige for 
den innsatsen som legges ned i arbeidet for bransjen og felles-
skapet.

Takk til et engasjert og støttende styre for innsatsen i året 
som har gått. Og til slutt en særlig takk til mine gode kollegaer 
 Lars-Erik, Njål og Eli for godt samarbeid fra hvert vårt hjemme-
kontor og konstruktive og hyggelige Teamsmøter i 2020.

Anita Helene Hall
Generalsekretær

Generalsekretæren har ordet

2020 begynte som alle andre år, men kort tid inn i året ble det klart at noe ville gjøre dette 
til et rart og spesielt år for hele verden. Et virus har snudd opp ned på den tilværelsen vi 
kjenner så godt og har satt reglene for hvordan vi kan leve og omgås hverandre i 2020. 

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

• Miljø

• HMS

• Deponi 
•Naturstein
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Komiteene 2020

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 ønsker å takke våre 
komitemedlemmer for innsatsen i 2020!

Teknisk byggeråstoffkomiteen

Knut Li, Franzefoss Pukk AS (NCC fra 1.1.2021) (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*

Komiteen har hatt tre møter i 2020. Temaer som har vært gjentatt 

i alle møtene er bl.a. omfyllingsmasser, finstoffprosjekt på NTNU, 

bruk av standardfraksjoner og EPD. Komiteen har hatt besøk av 

Børge J. Wigum som informerte om ARA 2020 prosjektet. De kom 

også med gode innspill til tema og foredragsholdere til Stein i vei 

som ble arrangert i Tromsø i februar. De hvilte ikke på laurbærene 

og startet opp med programmet for Stein i vei 2021.

Drift-, prosess- og vedlikeholdskomiteen

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

Komiteen gjennomført tre møter i 2020 hvor hovedfokus var på 

Workshop som var planlagt på Sola Strand Hotel med befaring 

til Norsk Steins anlegg på Tau. Temaet skulle være knuse- og 

sikte prosess og alt var klart frem til optimismen måtte vike for 

 rea lismen og workshopen ble avlyst. 

HMS-komiteen

Anette M. Brattaker, Frøseth AS (leder)

Grete Brobakke, Sibelco Nordic AS

June Eike, Rennesøy Stein AS

Evy Regine Thorsen, Norsk Stein AS

Bjørn Ottar Ramstad, Gunnar Holth Grusforretning AS

Anita Johansen, Norsk Arbeidsmandsforbund*

HMS-komiteene har gjennomført sine tre planlagte møter. 

Og når  epidemien kom til Norge snudde de seg raskt rundt og 

fikk  laget en egen smittevernveileder for bergindustrien – du 

 finner den her: https://www.norskbergindustri.no/siteassets/

smittevern veileder_norsk-bergindustri.pdf

HMS-dagene i 2020 ble som det meste annet vi hadde   planlagt 

 avlyst. Programmet som var utarbeidet ble skjøvet til Berg-

industri dagene i april 2021, men dessverre ble også det 

 arrange mentet avlyst og flyttet til 2022. 

Miljøkomiteen

Bodil Eggen, Franzefoss AS 

Hjalmar Tenold, Asplan Viak AS 

Rolf Nilsen, Lundhs AS

August Kjerland, Klodeborg og Landvik Pukkverk AS

Rolf Bohne, NTNU*

Miljøkomiteen har som øvrige komiteer også fått gjennomført tre 

møter i 2020. Temaer har vært bl.a. elektrifisering av maskiner 

og utstyr i bergindustrien, nitrogenutslipp og Miljø direktoratets 

Fakta ark M-1243. Planen om Miljødag lot seg heller ikke 

gjennom føre pga corona. 

Natursteinskomiteen

Torger Lingelem, Rocks of Norway AS 

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*

Natursteinkomiteen har også fulgt planen om tre møter. Fokus 

har som alltid vært bruk av norsk naturstein og i året 2020 fikk 

 temaet stor oppmerksom i media. I tillegg ble det brukt en del tid 

på å samle bransjen for å vise frem sine flotte produkter under en 

felles stand på Park og anleggsmessen – dessverre ble også den 

avlyst, men de følger opp planen i 2021. 

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*

Deponikomiteen har avholdt fire møter gjennom året. De  jobbet 

på begynnelsen av året med en Internasjonal workshop om 

sjø deponi som skulle arrangeres i Egersund i juni, men som 

dessverre også ble utsatt. Fokuset gjennom hele 2020 har vært å 

sikre fortsatt mulighet for sjødeponering i Norge ved kunnskaps-

utvikling og kunnskapsformidling og sikre at sjødeponi i Norge 

gjøres etter beste praksis og at det finnes FoU miljø med kunnskap 

om sjødeponi.
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Covid-19 har naturlig også grepet inn i 
vårt arbeid og prioriteringer gjennom 
året. Vi har gjennomført medlems-
undersøkelser for å se hvordan corona 
slo ut for medlemsmassen, samtidig 
som vi tok pulsen på myndighetenes 
krise pakker. På generelt grunnlag kan 
vi si at bransjen så langt ser ut til å klare 
seg tilfredsstillende. Men samtidig står 
vi fortsatt i denne pandemien, og det er 
for tidlig å konkludere. Av de  relevante 
myndighetstiltak som ble fremlagt 
gjennom 2020, var våre bedrifter mest 
positiv til at arbeidsgiverperioden 
for sykepenger ble redusert fra 16 
til 3 dager og videre at arbeidsgiver-
perioden ved permitteringer ble endret 
fra 15 til 2 dager.

Partienes programkomitearbeid. De 
politiske partiene har nå utarbeidet sine 
forslag til partiprogram for  kommende 
stortingsperiode. Vi har selvsagt  truffet 
de i forkant for å presentere berg-
industriens krav for bedre ramme-
betingelser og økt verdiskapning. Det 
har vært sentralt å videreformidle at 
vårt moderne samfunn forutsetter stor 
vekst i bruk av mange mineraler som 
Norge er rikt på. Vi har trukket fram 
vår systematiske satsning på bære-
kraft, herunder innføringen av Towards 
Sustainable Mining (TSM). Innenfor 
skatt og andre virkemidler har vi løftet 
frem innføring av et investeringsfond 
og at vi må få på plass bedre incentiver 
for hurtigere fornyelse av maskiner og 
 utstyr. Det er ennå for tidlig å konklu-
dere, men ut fra det vi har lest, så er det 
grunn til å være optimister!

Kortreist, norsk naturstein kommer 
stadig høyere på den politiske dags-
orden! Fylkespolitikere fra Vestfold og 
Telemark, Norsk Bergindustri og folk 
med tilknytning til natursteinmiljøet, 
besøkte i september Rocks of Norway 
AS i anledning åpning av ny fabrikk 
for produksjon av volumprodukter av 
kortreist naturstein. Oppslaget fikk 

bred medieomtale både på NRK TV og i 
region aviser. Her vektla vi også at norsk 
naturstein har et stort potensial for 
vekst i lokale industriarbeidsplasser og 
at CO2 utslippet fra granittprodukter vil 
synke ved å bygge mer kapasitet i Norge. 
Dette gav opptakten til et kritisk blikk 
fra pressen på offentlige  prosjekter i 
bl.a. Stavanger og Oslo, hvor det ble 
satset på imponert stein fra Asia. 

«Et skråblikk på  mineralnæringen» 
ble arrangert i september og  samlet 
deltagere fra et vidt spekter av 
organisa sjoner som har interesse i 
berg  industrien (Norsk Arbeidsmands-
forbund, LO, Natur  vern forbundet, 
 Bellona, Direktoratet for Mineral-
forvaltning, Miljø  direktoratet m.fl.), 
samt noen av våre egne medlemmer og 
politikere. Seminaret fikk gode tilbake-
meldinger, blant annet på grunn av de 
faglige fore dragene som holdt høy 
 kvalitet. Seminaret ble avsluttet med 
en politisk debatt med god temperatur. 
Det var deltakere fra partiene H, V, Ap, 
Frp. Fra debatten tar vi med at repre-
sentantene ønsker å tilrettelegge for 
at næringen kan vokse videre, selv om 
virke midlene varierer.

I juni oppnevnte Kongen i statsråd et 
NOU-utvalg som skal foreslå endringer 
i mineralloven. Vi har en bransje-
representant i utvalget, Frode Nilsen, 
LNS gruppen. Det kan nevnes at det 
er nedsatt en arbeidsgruppe fra våre 
delbransjer som skal støtte opp under 
vår representant underveis. Samtidig 
med oppnevnelsen av dette utvalget, 
ble det oversendt forslag til forbedrin-
ger i loven som etter planen skal tre i 
kraft i løpet av 2021. NOU-utvalget skal 
 levere sin innstilling innen 1. desember 
2021. Dette vil være et svært sentralt 
arbeid for oss også neste år. Sett fra 
vårt ståsted forventer vi at regjeringen 
kommer tilbake med konkrete tiltak for 
å styrke mineralnæringen i Norge. 

I august gjennomførte Respons  analyse 
på oppdrag fra Norsk Bergindustri 
en spørreundersøkelse for å av dekke 
kjennskap og holdninger til berg-
industrien i Norge. Resultatet danner 
et viktig grunnlag for å meisle ut en god 
framtidig kommunikasjonsstrategi. Fra 
undersøkelsen tar vi med at nær 2 av 
3 svarer bekreftende på at mine raler 
er viktig for de produktene vi bruker i 
hverdagen. Videre er det hyggelig å 
konstatere at mange ønsker at lokale og 
sentrale myndigheter tilrettelegger for 
økt utvinning av mineraler og metaller i 
Norge. Spesielt oppleves det som viktig 
at det benyttes norsk naturstein i byg-
ninger mv. Det vil bli fulgt opp med nye 
undersøkelser i årene som følger. 

Sekretariatet legger opp til et offensivt 
og innholdsrikt 2021! Vi skal selvsagt 
følge tett opp den pågående evaluerin-
gen av mineralloven, hvor det er viktig at 
våre medlemmer kommer med sine inn-
spill. Videre er det stortingsvalg i 2021, 
og vi ønsker å kåre det mest mineral-
vennlige partiet i Norge i god tid før det-
te. Det blir en ny runde med medlems-
undersøkelser (covid-19). Vi følger 
også opp arbeidet med kortreist, norsk 
naturstein og har blant annet  invitert 
Statsbygg til å fortelle mer om prosjekt 
nytt regjeringskvartal. Og mye annet 
spennende! 

Politikk, samfunn og kommunikasjon
Norsk Bergindustri har oppnådd meget god eksponering gjennom 2020. Dette gjelder 
både riks-, region- og lokal media samt radio og TV. Blant aktuelle temaer som har vært 
omtalt og debattert er mineralnæringens avgjørende rolle i det grønne skiftet, ønske om et 
nytt investeringsfond og bruk av norsk naturstein i det offentlige rom. Videre har vi  jevnlig 
spalteplass i ulike fagtidsskrift, slik som GEO365 og forskjellige anleggsmagasiner. 

Norsk Betongforening:
Knut Li, Franzefoss Pukk AS (NCC Industry AS fra 1.1.2021)
Martin Mengede, Franzefoss Minerals

Standard Norge: 
Knut Li, Franzefoss Pukk AS (NCC Industry AS fra 1.1.2021), 
i CEN TC154 og CEN/TC 227– komiteene til Standard Norge 
Espen Rudberg, Feiring Bruk (SN/K7 Referansegruppen for 
betong)

Kontrollrådets styre: 
Martin Mengede, Franzefoss Minerals 
Knut Li, Franzefoss Pukk AS (NCC Industry AS fra 1.1.2021), 
vararepresentant

Bransjerådet for fjellsprengning: 
Kjell Petter Hamre, Norsk Stein
Jo Gunnar Håkonsen, Feiring Bruk, vararepresentant

Betongopplæringsrådet: 
Knut Li, Franzefoss Pukk AS (NCC Industry AS fra 1.1.2021)

Faglig råd for gravferd: 
Espen Hjelmaas, Fevik Steinindustri

Medlemskap internasjonale foreninger:
• FAMMP 
 (Fennoscandian Association of 
 Mining and Metals Professionals) 
 Generalsekretæren sitter i styret
• RMSG
• UEPG
• Euromines
• Euroroc

Medlemmer i Norsk Bergindustris fagkomiteer følger 
også komitearbeidet i de europeiske foreningene.

• Rennesøy Stein AS
• Nussir ASA
• Stoneart AS
• Eurasian Minerals Sweden AB

• Scanvulk AS
• Namdal Pukkverk
• Rimol Miljøpark AS
• AF Decom AS

• Norblock AS
• Norge mineraler as
• Nærøysund Gruppen as

Pr 31.12 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

Antall medlemmer i Norsk Bergindustri 

Nye medlemmer i 2020   

• 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

Signerte avtalen «Mot en bærekraftig 
mineralnæring (TSM)» Fra venstre: Anne 
Kari Hansen Ovind, Norges ambassadør 
til Canada, Anita Helene Hall, General
sekretær Norsk Bergindustri, Pierre Gratton, 
Mac's President, Paul Lefebvre, Canadas 
parlamentariske sekretær for Minister for 
naturressurser.
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Miljø og bærekraft

For å sikre godt og systematisk miljø-
arbeid, god samhandling med lokal-
samfunn og interessegrupper og en 
felles rapporteringsplattform bestemte 
Norsk Bergindustris medlemmer seg 
for å ta i bruk rammeverket Toward 
 Sustainable Mining (TSM). Som land 
nummer åtte i verden inngikk forenin-
gen i mars 2020 en avtale med søster-
organisasjonen Mining Association of 
Canada (MAC) om å ta i bruk TSM. MAC 
har jobbet med denne metodikken 
 siden 2000 og begynte å rapportere i 
2004. Dette er et rapporteringssystem 
 utviklet spesielt for bergindustrien for å 
sikre forsvarlige systemer og sørge for 
 involvering av lokalsamfunn i arbeidet. I 
året som har gått har Norsk Bergindustri 
startet opp det omfattende arbeidet med 
å tilrettelegge TSM-tekstene til norske 
forhold. Det er bransjens egne folk som 

gjennom en ekspertgruppe som gjør en 
stor innsats. Arbeidet viser seg å være 
detaljert og tidkrevende og fordrer sam-
tidig oversikt og innsikt i bransjen. Gode 
og interessante diskusjoner har ført til 
resultater og TSM-protokollene tar nå, 
sakte, men sikkert, norsk form. Det har 
vært veldig gøy å følge de tålmodige 
medlemmene i ekspertgruppen i deres 
gode samarbeid. 

Vi har også fått en TSM referansegruppe 
på plass høsten 2020 og som allerede i 
løpet av årets siste få måneder har hatt 
to møter. Gruppen er satt sammen av 11 
deltagere som er knyttet til aktører som 
har et forhold til bergindustrien og  ledes 
av en ekstern og uavhengig person. De 
gir konstruktive tilbakemeldinger og 
råd til ekspertgruppen om ut formingen 
av TSM-protokollene. Faste seter i 

Referanse  gruppen er: 
• Finansnæringen
• Urbefolkning
• Samisk lokalsamfunn
• Miljøvernorganisasjon (2 seter)
• Akademia
• Lokalsamfunn
• Arbeidsgiverorganisasjon 
• Arbeidstakerorganisasjon
• Annen industri (2 seter)

Vi hadde gode møter med  myndighetene 
i 2020, bl.a. Klima- og miljødeparte-
mentet (KLD). Tema for møtet i KLD var 
Bergindustriens målrettede arbeid for 
å løfte bærekraft og miljø (herunder 
TSM), samtidig som vi ønsket å få frem 
mineral enes avgjørende rolle for vårt 
moderne samfunn. 

Vi er alle opptatt av miljøet rundt oss og vi har alle et felles ansvar for å gjøre en innsats der 
vi kan. Medlemmene i Norsk Bergindustri tar sin del av denne oppgaven på største  alvor 
og jobber hardt for at hver enkelt virksomhet i minst mulig grad skal påvirke vann, luft 
og naturen for øvrig. Mineralnæringens produkter er avgjørende for produksjon av viktige 
verktøy i det grønne skifte, men næringen tar også grep for å sikre at egen virksomhet 
drives på en bærekraftig måte. 

Topp år for Traineeordningen

Det er tydelig at traineeordningen nå 
er kjent ved alle relevante utdannings-
institusjoner i Norge da vi mottok rekord 
mange søknader, og både fra Bergen, 
Oslo, Tromsø og Trondheim. Vi takker 
alle søkere for interessen!

De tre nyansatte traineene er  Sondre 
Stenvold Simonsen, Eirik Bache  Stokmo 
og Astrid Lunde Wall. Disse skal gjen-
nom to år jobbe i åtte måneder i tre 
 ulike bedrifter. Følgende bedrifter har 
 ansatt trainee i 2021 - 2023: Nordic 
Bulk,  Verdalskalk, Rana Gruber, Sibelco 
Nordic (Åheim og Stjernøy, Norsk Stein, 
Franzefoss Minerals, Franzefoss Pukk 
og Brønnøy Kalk. 

Hedvig Åstebøl ble ansatt som ny trai-
nee i Norsk Bergindustri med oppstart 
1. september 2020, hun er da den 15. 
traineene ordningen har ansatt.  Hedvig 
startet hos Norsk Stein 1.  september 
2020, deretter går turen videre til 

 Franzefoss Pukk og hun avslutter sin to 
årige traineestilling hos Titania.

Norsk Bergindustri ønsker å takke alle 
bedriftene i ordning som gjør det  mulig 
for oss å rekruttere arbeidskraft og 

markeds føre bergindustrien på en slik 
måte til studenter landet over! 

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

2020 ble et fantastisk år for Traineeordningen – vi kunne for første gang utlyse tre trainee- 
stillinger med oppstart 1.9.2021! 

Behovet for å dokumentere produkte-
nes miljøfotavtrykk øker stadig, og det 
å kunne fremlegge en Environmental 
Product Declaration (EPD) er etter hvert 
et krav i mange bygge- og infrastruktur-
prosjekter. Norsk Bergindustris  EPD- 
kalkulator har vist seg å være et vik-
tig verktøy for medlemmene og også i 
2020 har flere tatt dette verktøyet i bruk. 
Bruker forum har blitt arrangert to gan-
ger og den faglige diskusjonen går livlig 
på møtene. Dette er nok en arena der 

medlemmene treffes og høster erfaring 
av hverandres miljøpraksis, og der man 
får løftet fag lige innfallsvinkler med an-
dre i bransjen.

FNs bærekraftmål står sentralt i alt 

miljø arbeid og har blitt det globale 
symbolet på bærekraft. Bergindustrien 
bidrar på alle de 17 målene på ulikt vis. 
Dette har vi i Norsk Bergindustri vist på 
våre hjemmesider der vi har  beskrevet 
bergindustriens bidrag inn mot alle 
 målene. Dette illustrerer kanskje mer 
enn noe annet hvilke betydelige bidrag 
bransjen står for, og hvor avhengig vår 
moderne verden- og det grønne skifte 
er av denne industrien og dets produkter.

Det er stort fokus på CO2-utslipp og det 
foregår mange prosjekter med ønske om 
0-utslipp og elektrifisering i medlems-
bedriftene, med mål om å redusere 
miljø fotavtrykket. Det viser seg å være 
flere utfordringer knyttet til dette som for 

eksempel infrastruktur, strøm- og nett-
kapasitet og tilgang til riktige maskiner. 
Ikke minst er økonomi en viktig faktor. 
Skal målene nås må også myndig hetene 
sørge for at rammebetingelsene er på 
plass slik at det faktisk er realistisk for 
hver enkelt bedrift å nå 0-utslippsmålet. 
Vi følger prosjekter tett og vil formidle 
kunnskap til medlemsmassen underveis 
og gjerne bidra til å gjøre gode resultater 
kjent for omverden.

Det er mange temaer innen miljø- og 
bærekraft som berører Norsk Berg-
industris medlemmer både som industri-
bedrifter, anleggsbedrifter og bedrifter 
med utslippsproblematikk. Kravene fra 
myndigheter og samfunnet generelt er 
høyt og bedriftene legger store ressur-
ser i å møte disse. Vi i Norsk Berg industri 
er stolte over å ha en medlemsmasse 
som er fremoverlente og beviste på sitt 
ansvar og vi ser frem til å jobbe hardt og 
systematisk sammen med medlemmene 
om dette også i året som kommer.

FNs bærekraftmål står sentralt i alt miljøarbeid og 
har blitt det globale symbolet på bærekraft. 

Ekspertgruppen TSM Norsk Bergindustri.
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Styret 2020

Thor-Anders Lundh Håkestad
Styreleder
Lundhs 

Kyrre Olaf Johansen 
Styremedlem
Norsk Mineral AS

Gjertrud Halsne
Styremedlem
HeidelbergCement

Petter Bye
Styremedlem
Oppdal Sten

Ragnar Hagen
Styremedlem
Sibelco Nordic

Arild Ove Hagen
Varamedlem
NCC

Bente Blystad 
Varamedlem
Epiroc AS

Ivar Fossum
Varamedlem
Nordic Mining

Arild Frøseth
Varamedlem
Frøseth

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  medlemmenes 
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 mineralenes viktige rolle i det 
moderne samfunnet og særlig betydningen de har i det 
grønne skifte. Derfor er det også høy politisk interesse 
rundt hvilken rolle bergindustrien skal spille i Norge. 
Med dagens bemanning anser styret at sekretariatet er 
hensiktsmessig bemannet for å fremme bergindustriens 
interesser på disse viktige områdene

Styret har gjennomført seks styremøter i 2020. På grunn 
av smitterestriksjoner i forbindelse med COVID19 har 
samtlige styremøter i 2020 blitt gjennomført på Teams 
bortsett fra det første møte i februar. Den årlige innspill-
konferansen med alle komitemedlemmer måtte avlyses, 
men det ble gjennomført en halvdags Teams- konferanse 

med styret og sekretariatet i desember. Ved utgangen 
av 2020 besto sekretariatet i Norsk bergindustri av fire 
ansatte. Kjønnsfordelingen i sekretariatet er 50% menn 
og 50% kvinner. Det er én kvinne i styret som utgjør en 
andel på 11% inkludert vararepresentanter. Sekretaria- 
tet har kun kontordrift og har innvirkning på det ytre 
miljøet i henhold til dette. Det finnes avfallssortering 
 i kontorlokalene. Det har vært lavt sykefravær i 2020 og 
det har ikke vært skader eller ulykker på arbeidsplassen.
Til slutt en takk til sekretariatet for innsatsen i 2020!  
Administrasjonen har måttet tenke annerledes pga 
av Covid19 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. 
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Resultatregnskap
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2020 2019

Driftsinntekter

Medlemskontingent/serviceavgift 5 681 326 5 402 951

Kurs og oppdragsinntekter 1 836 303 3 811 159

Annen driftsinntekt 261 557 264 516

Sum driftsinntekter 7 779 186 9 478 625

Driftskostnader

Personalkostnad 1 4 787 502 5 174 082

Husleie og drift av lokaler 422 230 922 804

Kjøp av tjenester 1 245 202 1 422 103

Andre kontorkostnader 133 831 145 045

Reise-, møte-, og representasjonskostnader 1 468 922 2 347 676

Annen driftskostnad 2 600 264 716 001

Sum driftskostnader 8 657 950 10 727 711

Driftsresultat -878 764 -1 249 086

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Verdiøkning av markedsb. finansielle oml.m 853 438 1 044 271

Annen renteinntekt 10 616 33 776

Sum finansinntekter 864 054 1 078 047

Annen rentekostnad 145 311

Annen finanskostnad -0 8 781

Sum finanskostnader 145 9 093

Finansinntekter og -kostnader -17 500 0

Sum finansinntekter og finanskostnader 846 409 1 068 955

Ordinært resultat før skattekostnad -32 355 -180 131

Skattekostnad på ordinært resultat 7 0 19 230

Ordinært resultat -32 355 -199 361

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

Årsresultat -32 355 -199 361

OVERFØRINGER

Overføringer annen egenkapital -32 355 -199 361

SUM OVERF. OG DISP. -32 355 -199 361

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.



ÅRSRAPPORT 2020  |  NORSK BERGINDUSTRIÅRSRAPPORT 2020  |  NORSK BERGINDUSTRI 1716

Balanse
EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL

Note 2020 2019

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 6 12 778 129 12 810 484

Sum opptjent egenkapital 12 778 129 12 810 484

Sum egenkapital 6 12 778 129 12 810 484

GJELD
AVSETNING FOR FORPLIKTELSER

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 278 188 698 969

Betalbar skatt 7 0 19 230

Skyldig offentlige avgifter 339 650 438 335

Annen kortsiktig gjeld 2 030 773 1 409 600

SUM KORTSIKTIG GJELD 2 648 611 2 566 133

Sum gjeld 2 648 611 2 566 133

Sum egenkapital og gjeld 15 426 740 15 376 618

Thor-Anders Lundh Håkestad
Styreleder

Kyrre Olaf Johansen 
Styremedlem

Gjertrud Halsne
Styremedlem

Petter Bye
Styremedlem

Ragnar Hagen
Styremedlem

Anita Helene Hall, 
Generalsekretær, Norsk Bergindustri

Oslo, 15.03.2021
Styret i Norsk Bergindustri

Balanse
EIENDELER Note 2020 2019

FORDRINGER

Kundefordringer 3 276 621 0

Andre kortsiktige fordringer 381 550 396 625

Sum fordringer 658 171 396 625

INVESTERINGER

Markedsbaserte investeringer 4 13 965 290 13 111 852

Sum investeringer 13 965 290 13 111 852

Bankinnskudd, kontanter o.l. 5 803 279 1 868 141

Sum omløpsmidler 15 426 740 15 376 618

Sum eiendeler 15 426 740 15 376 618
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YTELSER TIL LEDENDE PERSONER Daglig leder Styret

Lønn 1 236 137 0

Annen godtgjørelse 13 532 50 000

Totalt 1 249 669 50 000

REVISOR
Kostnadsført revisjonshonorar for 2020 utgjør 52 982.

Note 2 Bidrag og støtter

TYPE BIDRAG ELLER STØTTE 2020 2019

Geopublishing 37 900 20 075

NTNU Bergringen 50 000 50 000

Studentekspedisjonenenes Geologi Realfag NTNU 0 7 500

Sum bidrag og støtter 87 900 77 575

Note 3 Kundefordringer

TYPE BIDRAG ELLER STØTTE 2 020 2 019

Kundefordringer til pålydende 276 621 0

Avsetning til tap 0 0

Sum kundefordringer 276 621 0

Note 4 Investeringer

OMLØPSMIDLER Markedsverdi Resultatført avkastning

NHO Landsforeningsfond 13 965 290 853 438

Sum 13 965 290 853 438

Note 5 Bankinnskudd 

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 176 385.

Fordringer som har forfall senere en et år NOK 0.

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 regnskaps loven og 
god regnskapsskikk.

Inntekter
Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. En over-
veiende del av inntektene er kontingenter, serviceavgift 
og  premie, som opptjenes og periodiseres per kalender år. 
Inntekts føring skjer løpende på bakgrunn av utfakturering 
foretatt av NHO Fellestjenester.

Skatt
Foreningen er skattepliktig i sin helhet. Skattekostnaden i 
resultat regnskapet 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 skatte messige verdier, samt lignings-
messig underskudd til frem føring ved utgangen av regnskaps-
året. Skatte økende og skatte reduserende midlertidige for-
skjeller som revers erer eller kan reverseres i samme periode 
er utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er ikke balanseført 
i  henhold til unntaksreglene for små foretak.

Klassifisering og vurdering av anleggsmidler
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. 
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige drifts-

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

Klassifisering og vurdering av omløpsmindler og kortsiktig 
gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt  poster som 
forfaller til betaling innen ett år etter balanse dagen,samt pos-
ter 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. Avset-
ning 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 
balanse ført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som 
pensjons kostnad og klassifiseres sammen med lønns kostnader.

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

LØNNSKOSTNADER 2020 2019

Lønninger 3 730 541 4 028 098

Arbeidsgiveravgift 562 563 619 456

Pensjonskostnader 427 927 463 722

Andre lønnsrelaterte ytelser 66 470 62 806

Sum 4 787 502 5 174 082

Foreningen har i 2020 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. 31.12.2020 var det 4 aktive i denne ordningen. 
Årets premie til innskuddspensjonsordningen er NOK 384 518.

Andre lønnsrelaterte ytelser
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Til generalforsamlingen i Norsk Bergindustri 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Norsk Bergindustris årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2020, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt 
våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen.  

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å 
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. 

Note 6 Egenkapital

TOMLØPSMIDLER
Grunnkapital  

Bergindustriens fond

Annen egenkapital Annen egenkapital

Pr 01.01.2020 9 897 630 2 912 854 12 810 484

Årets resultat 441 901 -474 256 -32 355

Pr 31.12.2020 10 339 531 2 438 598 12 778 129

Note 7 Skatt

Note 8 Hendelser etter balansedagen

ÅRETS SKATTEGRUNNLAG 2020 2019

Resultat før skattekostnader -32 355

Permanente og andre forskjeller -822 006

Fremført korreksjonsinntekt til fradrag

ÅRETS SKATTEKOSTNAD

Betalbar skatt 0 19 230

Samlede ordinære skattekostnader 19 230

MIDLERTIDIGE FORSKJELLER OG BALANSEFØRT UTSATT SKATT 2020 2019

Fremførbart skattemessig underskudd 2 511 471 1 657 109

Sum negative skatteøkende forskjeller 2 511 471 1 657 109

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt 2 511 471 1 657 109

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.

Utbruddet av "Covid19" og de offentlige tiltak som er iverksatt i den forbindelse har påvirket næringslivet generelt og vil påvirke 
medlemmene en tid framover. Vi legger til grunn at bedriftenes medlemskap i foreningen vil bli opprettholdt selv om disse til-
takene er iverksatt. Vår økonomiske situasjon er tilfredsstillende, og vi anser det derfor korrekt å avlegge årsregnskapet under 
forutsetning om fortsatt drift.
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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 
nærings politiske 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 kontingent året 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 fradrags beløpet for ikke bergverks-
relatert virksomhet innen utløpet av november året før 
kontingent året. Sekretariatet sender ut varsel om at fra-
drag 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 general-
forsamling kan utstede fullmakt til et annet møtende 
medlem. Slik fullmakt må være skriftlig og det må tyde-
lig 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
  Uavhengig revisors beretning - Norsk Bergindustri 

 

 

 
(2) 

 
 
 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 
Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
 
 
Oslo, 15. mars 2021 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Marius Thorsrud  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert) 
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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 samme 
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 
konsumpris indeksen som beskrevet skal dette  reguleres 
i senere år slik at grunnkapitalen gjen opprettes til det 
verdinivået den skal ha med årlige konsumpris indeks-
reguleringer.

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 ved tekter, 
etiske retningslinjer eller andre bestemmelser,  illojal 
konkurranse eller ukollegial opptreden,  fremsettes 

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. 
Medlems rettigheter opphører ved utløp av utmeldelses-
året. 

§ 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.

§ 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 general forsamling 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 
varsel fristen settes ned til tre dager. Innkallingen løper 
fra den dag inn kallingen sendes ut fra sekretariatet. På 
ekstraordinær generalforsamling kan det bare behand-
les 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  bestående 
av en leder og to medlemmer fortrinnsvis fra hver sin 
delbransje. Valgkomiteen skal innen seks uker før 
general forsamling 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 vedtekts-
endringer 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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Mineraler:
Arctic Mineral Resources AS
Arctic Minerals AB 
Brønnøy Kalk AS
Elkem ASA
Eurasian Minerals Sweden AB, 
EMX Royalty Corp
Franzefoss Minerals AS 
Hustadkalk AS
Hustadlitt AS
Leonhard Nilsen & Sønner AS
Metal Prospecting AS
Nordic Mining ASA
Norge mineraler as
Norseman AS
Norsk Mineral AS
Nussir ASA
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 
Titania AS
Verdalskalk AS
Visnes Kalk og Marmorbrudd AS
Yara International ASA

Pukk og grus:
AF Decom AS
BA gjenvinning
Berg Betong AS
Bergneset Pukk og Grus AS
Bjørndalen Pukkverk AS
Bård Sjøvoll
Dc Eikefet Aggregates AS
Etne Sand & Pukk
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
John Myrvang AS
Juve Pukkverk AS
Klodeborg og Landvik Pukkverk AS, 
Aust-Agder Jernmalmgruber
Korsvoll Maskin AS
Kroro Eiendom AS
Norwegian Edelsplitt AS
Langøien Grus & Transport AS
Mekvik Maskin AS
Mobilgrus AS
Molde Pukkverk AS
Mr. Pukk Høland A/S
Namdal Pukkverk 
NCC Industry AS 
Norcem AS
Norsand AS
Norsk Pukkservice AS
Norsk Stein AS
Norstone AS
Odal Grus AS
Oddvar Øygard AS
Os Knuseverk AS
Oscar Sundquist AS
Ramlo Sandtak AS
Rennesøy Stein AS
Rimol Miljøpark
Ringknuten Pukkverk AS 
Risa AS
SJ-Pokk & Grus EP 
Skanska Industrial Solutions AS 
Skolt Pukkverk AS
Stryn Pukk
Strømmen eiendom AS
Svelviksand AS
Svene Pukkverk A/S
Swerock AS
Trysil Pukkverk
TT Pukk AS
Valdres Pukkverk AS
VEIDEKKE INDUSTRI AS
Velde Pukk AS
Wergeland AS 

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

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

Leverandører:
Abb AS
Advokatfirmaet Føyen Torkildsen
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
Kahru AS
Kellve Sweden AB
Kjell Foss Industri AS
Kvale advokatfirma DA
Labtest AS
Lutze Conveying Norway AS 
MainTech AS
Metso Norway AS
Nasta AS
Nordic Bulk AS
Norstein AS
Orica Norway as
PON Equipment AS
Precia Molen Scandinavia AS 
Rambøll Norge AS - avdeling Lillehammer
Rogne Industriteknikk AS
Sandvik Norge AS
Scaleit AS
Scanvaegt Systems AS
Scanvulk AS
Sweco Norge AS
ViaNova Plan og Trafikk AS
View software AS
Volvo Maskin AS
WLCOM AS

Medlemmer i Norsk Bergindustri
pr 01.01.2021

Etiske retningslinjer
Disse etiske retningslinjer ble vedtatt på stiftelses-
møtet 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 
forretnings drift som gjør at man oppfattes som tro-
verdige, kvalitetsbevisste og samfunnsnyttige. Det 
forut settes at medlemsbedriftenes ledelse har evne og 
vilje til å praktisere Norsk Bergindustris regler. Reglene 
er ikke til hinder for sunn konkurranse og forretnings-
drift.

 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 
medlems bedrift.

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 Berg industris 
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 for skrifter 
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, 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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