Årsberetning 2012
BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING

 Administrasjonens å rsrapport 2012
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1. OM BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
Foreningens medlemstall er ved utgangen av 2012 190 bedrifter. Ser vi medlemsmassen med
konsolidering av konsernstruktur er antallet medlemmer ca. 80. Medlemmene hadde en omsetning
på ca. 21 mrd. kroner og vel 7.000 ansatte.

Styre og komiteer
Adm.dir. Jon Karlsen
Adm.dir. Arne Haldorsen

Glava AS (styreformann)
Ølen Betong AS (viseformann)

Styremedlemmer:
Adm.dir. Ingrid Dahl‐Hovland
Adm.dir. Geir Drangsland
Adm.dir. Trond Hagerud
Adm.dir. Thomas Schüller
Adm.dir. Johan Wigestrand

Spenncon Betong AS
Byggma ASA
Mapei AS
Norgips Norge AS
Østraadt Rør AS

Styret har i perioden avholdt 7 styremøter.
Foreningens valgkomité:
Lars Næss, Icopal Holding AS, formann
Jan Halstensen, Saint‐Gobain Byggevarer AS
Tor Inge Overrein, Norcem

Administrasjon
Byggevareindustrien har i 2012 hatt 3 ansatte, Øyvind Skarholt, Arne Skjelle og Nini Mollatt.
Arne Skjelle har gjennom hele 2012 vært leid ut til BNL som konstituert adm. dir. der.

Representasjon i andre fora
Styret i Kontrollrådet:
Styret i EPD Norge
Styret i Plastretur AS:
Styret i SINTEF Brannlab:
Standard Norges Miljøkomite:
KLIFs Råd for Produktregisteret:
Styringsgruppe for StartBank

Johan Wigestrand
Øyvind Skarholt
Arne Skjelle
Arne Skjelle
Arne Skjelle, leder
Rannveig Landet (på vegne av NHO og Byggevareindustrien)
Axel Baumann

John Arne Bakke
Standard Norges Komite for Energi i bygninger:
Direktoratet for byggkvalitets Produktdokumentasjonsforum: Øyvind Skarholt og John Arne Bakke
Foreningen er medlem av:
 Norwegian Green Building Council
 BuildingSMART Norge
 Standard Norge
 Næringslivsringen ved NTNU
 Council of European Producers of Materials for Construction (CEPMC)
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Eierinteresser
NORSK BYGGTJENESTE AS
Byggevareindustrien har en eierandel i Norsk Byggtjeneste (NBT) på 50 %, mens det øvrige er fordelt
med knapt 16 % på Virke Byggevarehandel (tidl. TBF / HSH Byggevarehandel) og vel 34 % på BGF
(Bygningsartikkel Grossistenes Forening).
Selskapets mål er å være den ledende aktør innen produkt‐ og kunnskapsbasert
informasjonsformidling mellom aktørene i byggenæringen. NBT har to hovedforretningsområder,
henholdsvis byggevarebasen NOBB og området Plan som omfatter utvikling og salg av bygglitteratur,
regelverksprodukter og planverktøy.
Selskapet kom ut med et resultat før skatt på 4,7 MNOK for 2012 av en omsetning på 47,2 MNOK.
Selskapet har en sunn økonomi.
Norsk Byggtjeneste har vært en pådriver i arbeidet med standardiseringsprosjektet
Byggevareindustrien gjennomfører i samarbeid med Virke Byggevarehandel (tidl. TBF/HSH).
I 2012 har selskapet hatt betydelige utviklingskostnader primært knyttet til web‐baserte løsninger.
De mest omfattende prosjektene i 2012 var arbeidet med standardisering av den elektroniske
samhandlingen, tilpasning av NOBB til en ny felles bransjestandard samt ByggDok som er en
applikasjon for automatisk overføring av dokumentasjon til et byggeprosjekt.
Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med:
Jon Karlsen, Glava AS, Geir Drangsland, Byggma ASA og Øyvind Skarholt med Lars Næss, Icopal AS
som varamedlem. De øvrige representanter i styret er Carl Otto Løvenskiold (BGF), Asbjørn Vennebo
styreleder (BGF) og Tom Borthen (Virke Byggevarehandel).

BYGG REIS DEG AS
Byggevareindustrien eier 51 % av aksjene i Bygg Reis Deg AS og BGF‐fondet 49 %. Selskapet er
samordnet med Norsk Byggtjeneste AS ved at man har samme ledelse og samarbeider om
administrative funksjoner.
2012 har vært et mellomår uten messe der man har arbeidet med planlegging og innsalg til messen
som arrangeres 16. – 20. oktober 2013. Her legges det opp til en videreføring av 2011‐konseptet med
vekt på å oppnå enda større bredde for byggenæringens verdikjede. Pr. april ‐13 ligger man godt an
med salget og det gjenstår kun mindre areal som ikke er solgt.
Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med Jan Halstensen, styreleder, Saint‐Gobain
Byggevarer AS, Lars Næss, Icopal AS og Øyvind Skarholt, Arne Haldorsen er varamedlem. Fra BGF
sitter Carl Otto Løvenskiold, Mons Stange og Asbjørn Vennebo (styreleder) i styret.
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2.

STRATEGIPLAN 2012 – 2015

I mai 2012 ble ny strategiplan vedtatt av foreningens styre med følgende hovedtrekk:
Visjon ‐ "En sterk norsk byggevareindustri"
Misjon ‐ Vi fronter landets byggevareindustri felles interesser og vil påvirke rammebetingelser og
bedre medlemmenes og industriens konkurransekraft.
Strategiske mål 2012 – 2015
 Vi er en anerkjent og toneangivende selvstendig forening som får gjennomslag i næringen og mot
myndigheter
 Vi har mye større antall aktive medlemmer
 Vi har høy medlemstilfredshet, deltagelse og kjennskap til foreningen og dens virke
 Vi har økte rammer for forskning og innovasjon til byggevareindustrien
 Vi har redusert næringens administrative kostnader forbundet med informasjonslogistikk i
verdikjeden og regulerende myndigheter særlig innen miljø
I selve planen er det beskrevet mer i detalj for hva foreningen skal jobbe med innenfor marked,
energi/miljø og næringspolitikk, samt hvordan foreningen skal organiseres og jobbe med informasjon
og kommunikasjon for å nå målene.
I perioden mars 2012 – mars 2013 skulle det legges særlig vekt på følgende prioriterte
suksesskriteria:
 Forankring – Klarlegge rammene for tilslutning i BNL og NHO, og hvordan disse skal støtte våre
strategiske mål.
 Revitalisere foreningen – "Ny start" ‐ der vi gjør vår strategi kjent, profileres mer og bedrer
møteplassen for foreningens medlemmer
 Nettverksbygging – skaper arena for mer samhandling med handel for felles interesser
 Miljø – påvirke markedet for å kreve deklarasjoner i form av EPD'er og BREEAM Nor som
graderingsmetode på bygningsnivå
 Standardisering – overvåke og påvirke fremdrift på standardisering av elektronisk handel
 Energieffektivisering – lykkes med insentiv for energieffektivisering i ekst. Bygg
 FoU ‐ etablert et eget Byggevareindustriprogram
 Foreningen skal ha "vunnet noen slag"
Basert på strategiplanen og disse suksesskriteria er det utarbeidet en handlingsplan som
administrasjonen har jobbet etter og rapport på til styret gjennom året.
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3.

B
BRANSJE
EN OG MA
ARKEDET
T

2012 blee et bra år for byggevareiindustrien ogg byggenæringen som he
elhet. Det soom preget 20
012 i
særdelesshet var den meget sterkke starten påå året – særlig i 1. kvartal der den steerke trenden fra
avslutnin
ngen på 2011 ble ytterliggere forsterkket . Pr. marss 2012 lå salg
get xx % overr 2011, og i praksis
p
ble hele den totale veksten
v
på xxx % tatt i 1. hhalvår.
Byggevareindustrien
ns Forenings løpende stattistikk viser på
p årsbasis en
e økning i innnenlandsk salg
s av
byggevarer på ca. 4,6
6 % ift. 2011
1.
7 ser vi at vi er på indekss 100,6 % (ikkke korrigert for
f prisstigniing) sett ift. 2007‐
2
Går vi tilbake til 2007
om var historisk høyt.
nivået so

atistikk for innnenlandsk salgg av byggevare
er, ikke justerrt for prisstign
ning (KPI).
Kilde; Bygggevareindusttriens salgssta

For bygggevaresalget var det ved årets slutt foorventet en økning
ø
på ca
a. 5 % for 20113 fra
Prognosesenteret, mens
m
en unde
ersøkelse blaant våre med
dlemsbedriftter viste at foorventningen
n
(budsjett ‐13) lå noe lavere. Startten på 2013 har vært svaak sett ift. 20
012 – der sæ
ærlig nå mars også
pga. påsken gjør at man
m pr. 1. kvvartal 2013 li gger ca. 10 % under 2012.
Prognose for byggevvaresalget (pr. oktober ‐112):
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Importen av byggevaarer økte me
ed 3 % til 26, 5 milliarder kroner i 2012, mens ekspporten ble
d NOK. 54 % av importen
n kom fra Sve
erige, Danmaark og Tyskla
and ‐ der
uforandrret ift. 2011 med 7,7 mrd
Sverige eer største im
mportland me
ed ca. 33 % aav total impo
ort. Det er ve
erdt å merke seg at Polen
n
passertee Finland og er
e nå 4. størsste importlannd etter en vekst
v
på 27 % fra 2011 ti l 2012.
Mens im
mporten fra våre
v
tradisjon
nelt største hhandelspartn
nere for bygg
gevarer følgeer
markedssutviklingen – viser statisstikken en steerk økning frra de baltiske
e landene ogg Kina.

B – bearbeidet av Prognose
esenteret
Kilde; SSB
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4. AKTIVITETER I BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
Medlemsmøter
Byggevareindustriens generalforsamling ble avholdt 4. mai på Hotell Bristol i Oslo i tilknytning til
Byggevaredagen 2012– en fagdag for Byggevarebransjen, som arrangeres i samarbeid med Virke
Byggevarehandel.
Selve Byggevaredagen trakk ca. 110 deltagere hvorav ca. halvparten kom fra produsentsiden. I tillegg
til orientering om markedsutvikling, var man innom forhold som de politiske rammebetingelsene,
Lean, standardiseringsarbeidet samt et inspirerende foredrag om hvordan SWIX jobber med
merkevarebygging.
I evalueringen fikk foreningen positive tilbakemeldinger på arrangementet, samt gode innspill på
områder som kan være av interesse for fremtidige arrangement.
27‐30. september arrangerte Foreningen sin årlige studietur som denne gang gikk til Barcelona med
ca. 60 deltagere. Professor Thomas Thiis‐Evensen, Arkitekthøgskolen i Oslo deltok som faglig leder,
med omvisninger og foredrag. Vi fikk også et foredrag av en norsk arkitekt – Magnus Waage som har
etablert seg i Spania som preges av et meget vanskelig byggemarked.
Foreningens årlige høstmøte ble avholdt i Oslo 29. november med vel 40 deltagere der vi hadde
gjesteforedrag fra bl.a. finanspolitisk talsmann i Høyre – Jan Tore Sanner og Baard Schumann i
Selvaag Bolig.

Faste utvalg
TEKNISK FORUM
For å følge opp regelverk, standardiseringsspørsmål og produktkrav har Byggevareindustrien et
teknisk utvalg kalt—"Teknisk Forum". Forumet har hatt tre møter gjennom året med fokus på
markedstilsyn, miljødatabase/egenskaper og forholdet til SINTEF Byggforsk. I tillegg er forumet og
dets deltagere engasjert som en meget nyttig og viktig arena for å kunne komme med innspill ved
vurdering av ulike saker.
BIM BRUKERGRUPPE
Foreningen er medlem i buildingSMART Norge.
Målet med Building Smart eller BIM (Bygning Informasjons Modellering) er å utvikle en felles teknisk
plattform basert på åpne internasjonale standarder som muliggjør effektiv informasjonsflyt mellom
aktørene i byggverdikjeden. I markedet skyter nå bruken av BIM fart og er å se i bruk på flere og flere
prosjekter i ulikt omfang. Byggevareindustrien har en egen brukergruppe for Building SMART som har
vært i drift siden 2010 med deltagere fra medlemsbedrifter. I 2012 begynte vi å samkjøre vår BIM‐
gruppe med en tilsvarende gruppering hos entreprenørene i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg
(EBA) som har vært en meget positiv erfaring. Dette utløste gjennomføring av felles pilotprosjekt der
man fikk testet ut hva det vil si å være leverandør inn mot et "BIM‐ifisert" prosjekt.
Gruppen ledes av en innleid prosjektleder, Janne Aas‐Jakobsen fra Consigli. Det har vært gjennomført
10 møter i gruppen samt ytterligere aktivitet ifm. pilotprosjektet sammen med bl.a. Veidekke.
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STANDARDISERINGSUTVALG FOR ELEKTRONISK HANDEL
Standardiseringsprosjektet som ble initiert av Trelast– og Byggevarehandelens Fellesorganisasjon
(TBF—nå Virke Byggevarehandel) ble i 2009 via en avtale mellom Byggevareindustrien og TBF,
etablert som et samarbeidsprosjekt. Det ble oppnevnt et standardiseringsutvalg med ansvar for
gjennomføringen.
Våre representanter i standardiseringsutvalget som hadde 8 møter i 2012 er:
 Terje Bredesen, Glava AS (formann i vår gruppe)
 Steinar Hovland, Moelven ASA
 Elna Strømme, Isola AS
Basert på styrevedtak fra november 2011 ble det etablert et arbeidsutvalg bestående av
ressurspersoner fra flere av medlemsbedriftene. Hensikten med arbeidsutvalget er at disse skal:
 Komme med føringer og innspill til representanter i standardiseringsutvalg som
Byggevareindustrien har med andre aktører i byggenæringen
 Komme med innspill og anbefalinger til løsning eller posisjon Byggevareindustrien skal ta ift.
standardisering og elektronisk samhandling
 Komme med forslag til nye kandidater ved behov for erstatning av gjeldene representanter i
standardiseringsutvalg
 Generelt holdes oppdatert på fremdriften i standardiseringsarbeid og være en bidragsyter for
Byggevareindustrien innenfor området.
Arbeidsutvalget møttes 3 ganger i 2012.
ARBEIDSGIVERPOLITISK UTVALG
Høsten 2012 ble det igangsatt et arbeid med å etablere et arbeidsgiverpolitisk utvalg i samarbeid
med BNLs arbeidsgiveravdeling og de to andre industriforeningene i BNL – Treindustrien og Norsk
Trevare. Arbeidsgiverpolitisk utvalg skal ha to hovedfunksjoner;
 Være bransjeforeningenes og BNLs fagutvalg for saker som har tilknytning til industriens
arbeidsgiverspørsmål herunder;
‐ Være referansegruppe for BNLs arbeidsgiveravdeling ved høringer eller forhold der man
ønsker støtte / forankring
‐ I samarbeid med bransjeforeningenes administrasjon ‐ være en pådriver og initiativtaker
overfor BNLs arbeidsgiveravdeling for saker eller områder man mener BNL må prioritere.
‐ Bistå bransjeforeningenes administrasjon i utvelgelse av representanter til forhandlingsutvalg
 Være en møteplass for gjensidig informasjon, diskusjon og initiativ om sentrale
arbeidsgiverforhold.
Første møte ble berammet i 2012 og gjennomført i januar 2013.
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Arbeidsområder
REVITALISERING AV FORENINGEN OG ØKT SYNLIGHET
For å revitalisere foreningen ble det gjennom 2012 gjennomført en rekke tiltak. Det mest synlige er
ny grafisk profil og nye nettsider som ble lansert ved årsskiftet 2012/‐13. I tillegg fikk vi utarbeidet en
logosignatur der det fremgår at vi er tilsluttet NHO da vi mener NHOs sterke allmenne merkenavn og
tydelige rolle som arbeidsgiver organisasjon vil gjøre det lettere å plassere oss i det store antallet
foreninger og organisasjoner. Foreningen har knyttet til seg en egen rådgiver på
informasjonsarbeidet som vil bistå oss i det videre arbeidet med mål om å bli en mer synlig aktør
også utenfor byggenæringen. I 2012 hadde vi 23 oppslag i media der Byggeindustrien (bygg.no) stod
for størstedelen, mot 1 i 2011.
STANDARDISERINGSARBEIDET FOR ELEKTRONISK HANDEL
Norsk Byggtjeneste fungerer som sekretariat og møteledelse for Standardiseringsutvalget.
I november 2012 ble en viktig milepæl nådd ved at man sluttførte og vedtok standardformatene for
ordre, ordrebekreftelse, faktura og pakkseddel. Med dette så ligger det nå et godt grunnlag for
videre implementering og realisering av gevinster. Det skal ikke underslås at det er krevende prosess
for aktørene å få implementert bruk av EDI. Implementeringen ute i bedriftene vil være både
arbeidskrevende, og kreve investeringer i utvikling og tilpasning ERP‐løsninger. Foreningen vil
engasjere seg sterkt videre ift. å sikre at standardene blir ivaretatt og brukt iht. hensiktene .
MARKEDSTILSYN
I 2012 etablerte DiBK en egen enhet for markedstilsyn. I forbindelse med at DiBK nå har en mer
systematisk utvelgelse av hvilke produkter som det skal føres tilsyn med, har foreningen med bidrag
fra teknisk forum gitt innspill til produktområder som bør være gjenstand for aktivt tilsyn som i stor
grad ble tatt hensyn til.
Det er en hovedsak for Byggevareindustrien å sikre at det er et aktivt og synlig kontrollsystem for å
sikre lik konkurranse og ikke minst produktkvalitet. Behovet er forsterket av at handelsgrenser er
fjernet med økende andel nye produkter og leverandører i markedet. Foreningen deltok på åpen
høring på Stortinget i oktober der vi la frem vårt syn på at markedstilsynet må styrkes betydelig ifm.
Stortingsmelding om bygningspolitikk.
Byggevareindustriens styre har vedtak om følgende kjøreregler; Byggevareindustrien skal ta en saklig
og aktiv rolle i å varsle offentlige kontroll– og tilsynsmyndigheter (DiBK, KLIF) i saker hvor det er
åpenbart at det markedsføres produkter med manglende dokumentasjon eller mangelfull
registrering eller merking (i forhold til lovforskrifter). Varsling kan skje på basis av informasjon fra
medlemsbedrifter eller andre. Det begrunnes i manglende ressurser til utekontroll hos
myndighetsinstanser og at det for enkeltbedrifter er ”vanskelig” å ”angi” konkurrenter.
Det ble i 2012 sendt varsel til DiBK og KLIF vedr. importerte baderomsplater som det var mistanke
om for høyt innhold av enkelte stoffer. I tillegg valgte vi å varsle SINTEF om at de samme produkter
ikke stod i samsvar med det som var beskrevet i SINTEFs tekniske godkjenning. Av dette varselet
avstedkom det at ett produkt måtte trekkes fra markedet samt at SINTEF Byggforsk gjennomførte en
testing av alle baderomsplater med teknisk godkjenning.
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MILJØ
Byggevareindustrien har videreført arbeidet med å innarbeide miljødeklarasjoner (EPD) som den
foretrukne miljøinformasjonsmodellen for byggevarer. Det samarbeides med epd‐norge.no, Standard
Norge, forskningsmiljøene SINTEF Byggforsk og Østfoldforskning, Direktoratet for Bygningskvalitet
m.fl. Daglig leder har i tillegg gått inn i styret til EPD‐Norge i tillegg til at vi har deltagere fra
medlemsbedrifter i EPD Norges tekniske komité. Foreningen deltok på åpen høring på Stortinget i
oktober der vi la frem ønske om offentlig støtte om utvikling av miljødeklarasjoner i Norge i en
oppstartperiode på 3‐4 år, inntil verifikasjonsarbeidet er selvfinansierende.
Foreningen har arbeidet opp mot Civitas og Statsbygg vedrørende kvalitet og utvikling av Statsbyggs
åpne generiske base "klimagassragnskap.no" som benyttes av Statsbygg markedet som grunnlag for
vurdering av byggevarers CO‐belastning. I denne basen har generiske produkter ligget inne med CO₂
verdier som har avveket sterkt fra det som konkrete produkter hos våre medlemmer kan vise til –
bl.a. på gips (10 ganger høyere CO₂ verdi enn det som fremgår av produsents EPD). Foreningen og
enkeltmedlemmer jobbet intenst med å få rettet opp dette, og lyktes etter hvert med at dette ble
korrigert i ny versjon av løsningen. I tillegg fikk man på plass bedre prosesser for kvalitetssikring av
databasen. Klimagassregnskap.no er pr. i dag den eneste godkjente databasen til bruk ved BREEAM
Nor klassifisering. Foreningen har tatt en aktiv stilling til at vi støtter opp under bruken av BREEAM
Nor som klassifiseringsmetode byggs miljøprestasjon.
ENERGI
Foreningen har engasjert seg i arbeidet med energieffektivisering av eksisterende bygg. Dette er BNL‐
drevet prosjekt som finansieres av en egen partnergruppe der flere av medlemsbedriftene er med. I
prosjektet har det vært særlig fokus på:
‐ at Enova skulle beholde en bevilgning på ca. 1 mrd NOK som egentlig skulle trekkes ut ifm.
innføring av grønne sertifikater, og at disse midlene skulle øremerkes for
energieffektivisering av eksisterende bygg i volummarkedet
‐ få på plass varige insentiver for å øke omfanget at energieffektivisering i eksisterende bygg.
Gjennom 2012 er det vært gjennomført møter med de ulike politiske partiene samt gjennomført en
større konferanse. Prosjektet fortsetter i 2013 med tilgjengelig finansiering.
ANNEN NÆRINGSPOLITIKK
Foreningen har jobbet aktivt inn mot SINTEF Byggforsk (SB) som med den frivillige men sterkt
innarbeidede ordningen Tekniske Godkjenninger – har en viktig posisjon i næringen. Det har vært
dialog gjennom året med SB knyttet til utfordringer produsentene opplever i relasjon til SB ved:
 lite forutsigbare prosesser for SINTEF Teknisk Godkjenning med endringer i forutsetninger og
kriteria etter at avtale er inngått,
 lite kommunikasjon med fagmiljøene hos produsenter i forkant av regelendringer og/eller
endringer av byggdetaljblader.
 SINTEF Byggforsks miljøkrav som oppfattes som om man har definert et eget sett med miljøkrav
I det videre arbeidet inn mot SB vil vi bl.a. inngå i en egen tilsynsgruppe for teknisk godkjenning, og
bli mer og tidligere involvert og benyttet i forkant av regelendringer. Det er også avtalt regelmessige
oppfølgingsmøter mellom partene på overordnet nivå.
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PROGNOSER OG STATISTIKKER
Byggevareindustrien har en løpende avtale med Prognosesenteret om prognosesamarbeid sammen
med BNL. Avtalen innebærer at vi mottar en prognoserapport elektronisk og i papirutgave i
september hvert år som sendes gratis til foreningens medlemmer. Denne oppdateres to ganger etter
dette hhv. i februar og mai/juni.
Dessuten gis våre medlemmer mot å betale kr. 500,‐ pr. år, adgang rapport om trender i
byggevirksomheten.
Byggevareindustriens egen salgsstatistikk distribueres månedlig og er gjenstand for oppmerksomhet i
næringen via bygg.no. Hvert kvartal sendes det ut statistikk for import/eksport basert på SSB‐tall.
Foreningen utarbeider en årlig rapport som viser utvikling på resultat og avkastning for segmentene
industri, entreprenører og byggevarehandel basert på 30 selskaper innenfor hvert segment som vi har fulgt
siden 2003.
FORSIKRINGER
Byggevareindustrien har en avtale med Pareto (tidl. Marsh) som knytter oss til avtaler som er
fremforhandlet for Norsk Trevare. Tilbudet omfatter både yrkesskade, ulykke og gruppeliv, og er antagelig
et av de beste tilbudene i markedet, som våre medlemmer anmodes om å vurdere. I tillegg har
Byggevareindustrien en avtale med Storebrand om Offentlig Tjenestepensjon (OTP) som har fått god
oppslutning.
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5. TILKNYTNING TIL BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL)
Generelt
Byggevareindustriens Forening er en av 13 selvstendige bransjeforeninger tilknyttet BNL.
Foreningene i BNL representerer samlet vel 4200 medlemsbedrifter og 68.000 ansatte med en omsetning
på over 110 milliarder kroner.
BNLs hovedoppgaver er ansvar for arbeidsgiverspørsmål og forhandlinger, fellesoppgaver innenfor
rammebetingelser og næringspolitikk samt overordnede spørsmål innenfor kompetanse‐ og rekruttering.
For øvrig ivaretar den enkelte bransjeforening egne bransjespesifikke oppgaver. BNL hadde ved årsskiftet
16 ansatte inklusive 4 jurister i arbeidsgiverpolitisk avdeling.

BNLs Organisering
BNL opererer med et styre med 8 medlemmer, og et representantskap som har møttes møtes 2 ganger pr.
år hvor alle bransjeforeninger er representert. I generalforsamlingen har man totalt 50 delegater fordelt på
bransjene etter en nøkkel basert på ansatte hos bransjeforeningenes medlemmer. Man har i 2012 operert
og prioritert arbeidet i henhold til den vedtatte strategi.

BNLs Styre og Utvalg
Styret i BNL:
Styreleder Jan Halstensen, Saint‐Gobain Byggevarer AS (Byggevareindustrien)
Nestleder Dag Andresen, Veidekke ASA (EBA)
Sven Christian Ulvatne Backe Bygg AS, Sandnes (EBA)
Lars Barg, Hellebust Malermester (MLF)
Kjell Skog, Byggmesteren Tromsø AS, (Byggmesterforbundet)
Dag Halvorsen, Sig. Halvorsen Holding AS (NRL)
Leif Arve Ulfsbøl, Eidskog og Stangeskovene AS (Treindustrien)
Torill Wollebekk, Blikkenslagermesterene Henry Hansen & Sønn (VBL)
Representantskapet i BNL:
Arne Haldorsen, Ølen Betong AS er Byggevareindustriens representant med Ingrid Dahl Hovland, Spenncon
AS som vara.
Generalforsamling til BNL:
Jon Karlsen (Glava), Arne Haldorsen (Ølen Betong AS) og Thomas Schüller (Norgips) er Byggevareindustriens
representanter i BNLs generalforsamling.

Utvalg i BNL:
Forhandlingsutvalg for Byggeindustriens overenskomst:
Reidar Bergene Holm, leder (Treindustrien)
Roger Taaje (Trelastindustrien)
Erik W. Thomassen (Byggevareindustrien)
Kjersti Lill Lund (Byggevareindustrien)
Hanne Torgnes (NTL)
Kjell‐Jan Støre (NTL)

side 12

BNL-Saker i 2012
BNL har gjennom året gjennomført de planlagte representantskapsmøtene og generalforsamling.
Konstituert administrerende direktør har vært Arne Skjelle. I slutten av 2012 vedtok styret å ansette
Jon Sandnes (tidligere adm.dir i EBA) som ny administrerende direktør.
BNL fremstiller byggenæringen som en seriøs næring og har på en god måte profilert BNL og bransjene
overfor samfunnet generelt og rikspolitikerne spesielt.
PROSJEKT INFRASTRUKTUR
Bevilgningene til infrastruktur må økes. Det er en utfordring at de årlige statsbudsjetter ikke følger
opp målene i Nasjonal Transportplan. Likeledes er det avgjørende utfordringer knyttet til
Finansdepartementets modeller for lønnsomhetsberegning av infrastrukturinvesteringer, manglende
helhetlig og gjennomgående prosjekter, valg av kontrakts‐ og finansieringsmodeller. For å arbeide
innen dette politikkområdet har det derfor vært etablert et eget prosjekt der deltakende bedrifter
har stilt egne prosjektmidler til disposisjon. Regjeringens satsning på infrastruktur i statsbudsjettet
for 2012 og de politiske signalene BNL får viser at man har lyktes bra i sitt arbeid og tilnærming mot
det politiske.
Byggevareindustriens forening er godt involvert i dette prosjektet der målet er at industrien skal få
komme med sine løsninger i de utfordringer man står overfor i investeringsbehovet på infrastruktur.
ENERGIEFFEKTIVISERING I EKSISTERENDE BYGG
Arnstadutvalget dokumenterer at energieffektivisering er det enkleste og billigste klimatiltaket og
det som gir raskest og mest energisparing. Byggsektoren står for 40 % av det stasjonære
energiforbruket i Norge. Med de riktige virkemidlene er det mulig å spare 10 TWh i løpet av en 10‐års
periode. Av dette må hele 8 TWh spares i eksisterende bygningsmasse.
STORTINGSMELDING OM BYGNINGSPOLITIKK
Kommunaldepartementet la i september frem sin stortingsmelding om bygningspolitikk.
Hovedkonklusjon fra BNL‐felleskapet var "En god melding som kunne vært bedre". I stor grad viste
meldingen at man hadde tatt innover seg en god forståelse av hva som var de største utfordringene i
byggenæringen, men at den burde vært mer konkret på flere sentrale punkter. Meldingen ble fulgt
opp med bred og koordinert BNL deltagelse på den påfølgende åpne høringen på Stortinget.
I Statsbudsjettet 2012 ble samferdsel den store vinneren samtidig som både kommunene og staten
bruker rekord mye på bygging og vedlikehold.
KOMPETANSE
Arbeidet med kunnskapsløftet og den fremtidige fagutdanningen og frafallet i VGII fortsetter. BNL
har satt fagopplæringen på dagsorden og arbeider med et nytt alternativt opplegg til opplæringen.
BNL arbeider med at opplæringen skal tilpasses bedriftenes behov og gjøre elevene/lærlingene i
stand til å møte virkeligheten ute i arbeidslivet. Det må bli et tettere samarbeid mellom skole og
bedrift, opplæringen må yrkesrettes og elevene må tidligere ute i bedrift er noen av de sentrale
områdene i arbeidet.
SERIØSITET I BYGGENÆRINGEN
Det skal bli vanskeligere for de useriøse og bedre for de seriøse. BNL arbeider kontinuerlig med at de
seriøse bedriftene skal kunne prioriteres. Byggevareindustrien engasjerer seg i dette arbeidet da vi
ser at det er en viktig sammenheng mellom seriøse aktører på det utførende og hvilke leverandører
de benytter. Det er tatt et særskilt initiativ ift. å få til en skattefradragsordning (såkalt ROT‐fradrag)
etter svensk modell som virkemiddel.
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6. INTERNASJONALT SAMARBEID ‐ CEPMC
Byggevareindustrien er medlem av den europeiske byggevareorganisasjonen CEPMC (Council of
European Producers of Materials for Construction) og Øyvind Skarholt har vært foreningens
representant i styret i 2012. CEPMC har sekretariat i Brüssel.
CEPMC konsentrerer i hovedsak sin virksomhet mot det som skjer på EU‐nivå med berøring til
byggevareindustrien, dvs. oppfølging i forhold til EU‐direktiver, miljøkrav, standardisering, forskning
m.v. Organisasjonen har for tiden fire aktive arbeidsgrupper:





Byggevaredirektivgruppen ‐ som følger opp saker knyttet til EUs byggevaredirektiv,
standardisering (CEN), produktmerking m.v.
Branngruppen ‐ følger opp utviklingen av nye standarder, klassifisering og prøvemetoder på
brannområdet.
Miljøgruppen ‐ temaer i arbeidsgruppen er systemer for miljødeklarasjon av byggevarer, ”farlige
stoffer”, råstoffuttak, avfallsspørsmål, miljøavgifter, energi, klimaspørsmål, inneklima etc.
Gruppe for Mineralske produkter – fokus på regulering av uttak av råstoff for mineralsk industri.
Ingen norsk deltagelse.

CEPMC er en ”lett” organisasjon med et lite sekretariat, men har etablert en sterk posisjon i EU‐
systemet. Sentrale representanter for EU kommisjonen stiller ofte på møter for å redegjøre for saker
og for å høre byggevareindustriens syn. Posisjonen illustreres ved at 37 sektorbransjeorganisasjoner
på europeisk nivå, nå har tilknyttet seg CEPMC fordi man opplever at CEPMC har fått en særlig
posisjon både som døråpner og påvirker i forhold til EU‐systemet. Bl.a. gjelder dette europeiske
bransjeforeninger for treindustri, betong, gips, mineralull, stål, plastisolasjon, sement m.v.
Av sentrale saker som er fulgt opp av CEPMC i 2012 nevnes summarisk:
 Ansettelse av ny leder og reorganisering av sekretariatet
 Ny Byggevareforordning (inngår i vår Tekniske Forskrift) der det har vært stor aktivitet i 2012.
Endringen ble vedtatt av EU‐parlamentet i april 2011, og blir nå en forordning dvs en
lovregulering som alle EU‐land inklusive Norge må innføre 1. juli 2013.
 Direktiver og rundskriv relatert til EU kommisjonens handlingsplan for bærekraftig forbruk,
produksjon og industri. Som bl.a. omfatter offentlige innkjøp, Øko Design direktivet vedtatt
høsten 2009, Ecolabel direktivet, regulering mht. energimerking av produkter. Som alt berører
byggevarer. Øko Design ordningen er i ferd med å bli implementert i Norge.
 Standardisering (CEN) knyttet til bærekraftighet av bygg (Sustainable Construction) ‐ CEN TC 350.
 Regulering av kjemiske stoffer—REACH og nye regler for klassifisering og merking av kjemiske
stoffer etc. Standardisering av testmetoder—CENTC351.
CEPMC har utviklet posisjonsdokumenter på en del sentrale områder. Som eksempel nevnes at man
har en felles posisjon i forhold til miljømerking av byggevarer som sier at Ecolabel (europeisk parallell
til den nordiske Svanemerking) er uegnet for produkter som skal inngå i et bygg. Bl.a. fordi dette er
en ren merkeordning og ikke et faktabasert informasjonssystem. CEPMC anbefaler miljømerking
basert på livsløpsanalyser (LCA) som det anbefalte system for byggevarer.
Med utgangspunkt i CEPMCs posisjonsdokument har Byggevareindustrien utarbeidet et tilsvarende
dokument som presenterer bransjeforeningens syn på miljødokumentasjon av byggevarer.
For Byggevareindustrien er CEPMC et nyttig kontaktpunkt og informasjonskanal i forhold til
utviklingen i Europa ( www.cepmc.org).
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MEDLEMMER BYGGEVAREINDUSTRIEN PR. MARS 2013
A/S Kristiansands Cementstøberi
Alloc AS
Alltid Betong AS
Arbor‐Hattfjelldal AS
Arbor‐Trading AS
ASAK AS
ASAK Miljøstein AS
ASAK Ringerike AS
AS Betong
AS Vikan Betong
BE Element AS
Bjerkeli Betongpumping AS
Berg Betong AS
Betong Sør AS
Betongflytebrygger AS
BetoNor AS
Block Berge Bygg AS
Bodø Betong AS
Boen Bruk AS
Brødrene Sunde AS
Brødrene Østbye AS
Building Material Corporation AS
Byggma ASA
Cementprodukter AS
Christiania Spigerverk AS
Con‐Form AS
Con‐Form Lunde AS
Con‐Form Trøndelag AS
Contiga AS
Eigersund Betongteknik AS
Element NOR AS
ElementPartner AS
Fibo‐Trespo AS
Forestia AS
Førde Sementvare AS
Glava AS
Grytnes Betong AS
Gyproc AS
Helgeland Betong AS
Helgeland Ferdigbetong AS
Helgeland Holding AS
Helgeland Plast AS
Hey'di AS
Huntonit AS
Hunton Fiber AS
Hå‐Element AS
Hårr Betongprodukter AS
Icopal AS
Icopal Holding AS
Isola AS
Isolitt AS

Jackon AS
Jarel AS
Jaro AS
Jatak Kaupanger Drift AS
JGO Betong AS
Kvinnherad Ferdigbetong AS
Kynningsrud Prefab AS
Lasken Stein AS
Litex AS
Loe Betongelementer AS
Mapei AS
Midt‐Norsk Betong Verdal AS
Moelven Massivtre AS
Monier AS
Nobi Norsk Betongindustri AS
Norcem AS
Nordic Isoelementer AS
Nor Element AS
NorBetong AS
Nordland Betong AS
Nordland Betongelement AS
Norgips Norge AS
O.C.Østraadt AS
Opplandske Betongindustri AS
Overhalla Cementvare AS
Protan AS
Rockwool AS
Ryfoss Betong AS
Saint‐Gobain Byggevarer AS
Skarpnes AS
Skarpnes Rør AS
SMS Elementmontering AS
Sola Betong AS
Sortland Sementvarefabrikk AS
Spenncon AS
Stryn Betongelement AS
Systemblokk Telemark AS
Trondheim Kranservice AS
Vestfold System Element AS
Vibo Entreprenør AS Avdeling Betong
Vikaune Fabrikker AS
Voss Cementvarefabrikk L/L
Wergeland Halsvik AS
Wienerberger AS Bratsberg Teglverk
Ølen Betong AS
Østraadt Rør AS
Østraadt Stein AS
Åkra Sementstøperi AS
Aaltvedt Betong AS
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