
VELKOMMEN SOM MEDLEM I NORSK BERGINDUSTRI



HOS NORSK BERGINDUSTRI FÅR DU
– Møte bransjekollegaer fra hele landet
– En lang rekke relevante kurs og konferanser 

– Tilgang til våre fagkomiteer som sikrer faglig spisskompetanse 
innenfor alle delbransjer

– Mulighet til å påvirke foreningens arbeid for en enda 
sterkere bergindustri 

– Bistand fra en samlet industri i prinsipielle enkeltsaker 

Siden etableringen i 2008 har vi nådd en rekke viktige milepæler.
Mineralloven ble implementert i 2010, Norges første mineralstra-
tegi ble presentert i 2013, og etter valget samme år utropte den
nye regjeringen mineralnæringen til et viktig satsingsområde i
tiltredelseserklæringen. Styrkede rammevilkår og forutsigbarhet
for alle våre delbransjer samt økt forståelse for bergindustriens
samfunnsrolle er blant Norsk Bergindustris viktigste arbeidsopp-
gaver framover.  

NORSK BERGINDUSTRI består av omtrent 150 medlemsbedrifter,
fordelt på delbransjene pukk, grus og byggeråstoffer, naturstein
og mineraler, leverandører av utstyr og tjenester til bransjen.

Norge har ressurser som verden trenger, og dette ressursgrunn-
laget gir et potensiale for betydelig vekst i bransjen framover. Vi
må vi stå sammen for å støtte opp om en positiv utvikling og at
våre medlemmers interesser blir hørt. Jo flere medlemmer i Norsk
Bergindustri, jo sterkere bransjestemme.  

Seriøs og profesjonell drift er en forutsetning, og Norsk Bergindustri
har vedtekter og etiske regler som våre medlemmer plikter 
å forholde seg til. 

NORSK BERGINDUSTRI er bransjeforeningen

for hele den norske den norske bergindustrien.

Sammen skaper våre medlemsbedrifter en trygg

og bærekraftig mineralnæring for fremtiden.



KOMITEER
Komiteene er blant Norsk Bergindustris viktigste ressurser. Våre
fagkomiteer består av representanter for medlemsbedriftene med
spisskompetanse innenfor ulike fagfelt. Det sikrer at styre og
sekretariat til enhver tid har tilgang på bredt sammensatte fagmil-
jøer som kan gi råd om faglige utfordringer innenfor alle sider ved
bergindustrien. Samtidig sikrer det merverdi for medlemmene å
kunne møtes på tvers av bedrifter og geografisk tilhørighet for å
diskutere aktuelle faglige problemstillinger. 

RÅDGIVNING
Norsk Bergindustri bistår våre medlemsbedrifter i prinsipielle
spørsmål knyttet til rammebetingelser, både nasjonalt og lokalt.
Mange av utfordringene bransjen møter er felles på tvers av geo-
grafi, størrelse og delbransje. Vi bistår både direkte gjennom sekre-
tariatet og via våre fagkomiteer.  

BLI KJENT MED BRANSJEKOLLEGAER
Norsk Bergindustri tilbyr hvert år en rekke kurs og konferanser
som bidrar til kompetanseheving og nye faglige bekjentskaper
over hele landet. I tillegg til våre største arrangementer Høstmøtet,
Stein i vei og Miljøkonferansen arrangeres egne konferanser om
HMS, naturstein, vedlikehold og mye mer.  

ØKT FORSTÅELSE FOR BRANSJENS SAMFUNNSROLLE

Vi jobber for å synliggjøre bransjens samfunnsrolle, og samarbeider

med offentlige myndigheter på alle nivåer for å sikre en positiv ut-

vikling for den norske bergindustrien. Vi representerer bergindu-

strien i media og er tilstede i sosiale medier for å bringe bransjens

interesser ut til omverden. Blant annet har vi engasjert oss sterkt

i utformingen og implementeringen av mineralloven fra 2010, mine-

ralstrategien fra 2013 og regjeringens satsing på mineralnæring-

en. Miljø og bærekraft, prosessforutsigbarhet, utforming av regel-

verk og dialog med storsamfunnet er andre viktige stikkord for

Norsk Bergindustri.  

Flere medlemmer gir sterkere stemme. Norsk Bergindustris visjon

er sterk og samlet. Vi håper å samle så mange som mulig for å skape

en enda bedre framtid sammen. 

PUKK- ELLER GRUSPRODUSENT?
Er du pukk- og/eller grusprodusent? Norsk Bergindustri har
gjennom mange år hatt et sterkt engasjement for seriøs pukk-
verksdrift. Bedriftene forventes at bedriften har godkjent drifts-
konsesjon, driver i henhold til gjeldende lovverk, opptrer som posi-
tive aktører i lokalsamfunnet. Gjennom medlemskap i Norsk Berg-
industri kommer du i kontakt med seriøse bransjekollegaer fra
hele landet gjennom kurs og konferanser og en egen bergteknisk
komite som kan bidra med råd og utvikling for din bedrift.

LEVERANDØR AV VARER ELLER TJENESTER 

TIL BERGINDUSTRIEN?
Jobber du hos en leverandør av utstyr eller tjenester til bergindu-
strien? Norsk Bergindustris produsent- og leverandørmedlem-



KONTAKTINFO

NORSK BERGINDUSTRI har et lite, men

aktivt sekretariat ledet av generalsekretær

Elisabeth Gammelsæter i NHO-bygget på

Majorstua i Oslo. Vår jobb er å yte service

overfor medlemmer og de som ellers tar

kontakt med oss.

BESØKSADRESSE:

Næringslivets Hus 

Middelthunsgt. 27, 2. etg.

POSTADRESSE:

Postboks 7072 Majorstuen, 0306 Oslo

epost@norskbergindustri.no

Facebook/norskbergindustri 

Twitter:@NBergindustri

mer er gjensidig avhengige av hverandre for å gjøre en god jobb
for hverandre, kundene og samfunnet. Derfor deltar leverandø-
rene aktivt i våre komiteer, arrangerer eget årsmøte, årlig dialog-
møte med styret. I tillegg har de stemmerett i generalforsamling-
en og egen styrerepresentant.  

LETESELSKAP?
Representerer du et lete-/utviklingsselskap? Norsk Bergindustri
jobber for å øke den norske konkurranseevnen gjennom å gjøre
prosessene fram til etablering av nye steinbrudd og gruver
enklere, raskere og mer forutsigbare. Det vil styrke Norges rolle
som attraktivt investeringsmarked og legge til rette for utvikling
av ny mineralnæring. 

NATURSTEINSBEDRIFT?
Vår natursteinskomite jobber for å stimulere til økt bruk av norsk
naturstein. Vi er også opptatt av tekniske sider ved bruk av natur-
stein, og har laget to natursteinshåndbøker om temaet. I tillegg
representerer vi gravsteinsleverandører og har blant annet med-
virket til nye forskrifter om montering av slike.

MALM- OG/ELLER MINERALBEDRIFT?
Vi engasjerer oss i generelle vilkår for oppstart og drift av gruve-
virksomhet, for eksempel knyttet til arbeid for mer forutsigbare
prosesser. I tillegg har vi har en egen deponiarbeidsgruppe som
jobber med å dokumentere bærekraftig deponivirksomhet, her-
under deponering i sjø.
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