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INNHOLD

Et av de vesentlige suksesskriteriene som ble definert 
for å nå disse målene var synlighet. Gjennom 2013 har 
vi derfor jobbet bevisst med å være en synlig aktør på de 
arenaer og fora som bidrar til at vi blir toneangivende.
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2013 har vært et aktivt og hendelsesrikt år for 
Byggevareindustriens Forening. Vi har gjennom året styrket 
vår synlighet og posisjon. Med en styrking av sekretariatet 
er vi nå godt rustet for å arbeide videre med å styrke 
norsk byggevareindustris rammebetingelser og posisjon i 
byggenæringen. 

De strategiske målene fra strategiprosessen som ble gjennomført i 2012 

ligger fast, og ble revidert i løpet av året ifm. styresamling i august:

De strategiske målene frem mot 2015 er:
•  Anerkjent og toneangivende selvstendig forening for en attraktiv bransje som får gjennomslag i 

næringen og mot myndigheter

•  Stort antall aktive medlemmer med høy medlemstilfredshet, deltagelse og kjennskap til foreningen 

og dens virke

•  Styrket operativt tilsyn og kontroll av byggevaremarkedet – lokalt og sentralt

•  Forenklet og forbedret vareeiernes informasjonslogistikk inn mot aktører i verdikjeden og 

myndigheter

• Øke tildelinger til innovasjon, forskning og utvikling til byggevareindustrien 

Et av de vesentlige suksesskriteriene som ble definert for å nå disse målene var synlighet. Gjennom 

2013 har vi derfor jobbet bevisst med å være en synlig aktør på de arenaer og fora som bidrar til at vi blir 

toneangivende. Her kan nevnes aktiv jobbing inn mot ulike media og ikke minst inn mot aktører som det 

er naturlig for oss å samarbeide med innenfor BNL og NHO-fellesskapet. I tillegg kommer interaksjon mot 

det offentlige – særlig ift. DiBK og private som f.eks. SINTEF Byggforsk som en viktig premissgiver og 

partner for våre medlemmer. 

Som en del av revitalisereringen av foreningen har vi gjennom 2013 alene eller i samarbeid med andre 

gjennomført ulike arrangementer og åpne/lukkede møter med over 700 deltagere som også er med 

på å sette foreningen og byggevareindustrien på kartet. I april ble det gitt ut et eget spesialmagasin i 

samarbeid med Bygg og anlegg media (Byggeindustrien/bygg.no) som vi fikk god respons på.

Høsten 2013 tiltrådte Trine Dyrstad Pettersen foreningen i stilling som Teknisk sjef. Med sin varierte 

bakgrunn og nå sist som forskningssjef i SINTEF Byggforsk vil hun være solid styrking av vår kompetente 

kapasitet.

Vi ser frem til et aktivt og spennende 2014 for å sikre en fortsatt sterk norsk byggevareindustri!

Øyvind Skarholt
Daglig leder

1. OPPSUMMERING
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Foreningens medlemstall er ved utgangen av 2012 191 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. Trond Hagerud Mapei AS (styreformann)

Adm.dir. Arne Haldorsen Ølen Betong AS (viseformann)

Styremedlemmer
Adm.dir. Ingrid Dahl-Hovland Spenncon Betong AS

Adm.dir. Geir Drangsland Byggma ASA

Adm.dir. Bjørnar Gulliksen Isola AS

Adm.dir. Thomas Schüller Norgips Norge AS

Adm.dir. Johan Wigestrand  Østraadt Rør AS

Styret har i perioden avholdt 4 styremøter.

Foreningens valgkomité
Tor Inge Overrein Norcem AS (formann)  

Lars Næss Icopal Holding AS

Bjørn Petersen  Hey’di AS

ADMINISTRASJON
Byggevareindustrien hadde i utgangen av 2013 hatt 4 ansatte, Øyvind Skarholt, Arne Skjelle, Nini 

Mollatt og Trine Dyrstad Pettersen. Arne Skjelle har gjennom 2013 vært helt eller delvis utleid ressurs til 

Entrprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og BNL.

REPRESENTASJON I ANDRE FORA
Styret i Kontrollrådet Johan Wigestrand

Styret i EPD Norge Øyvind Skarholt (styreleder)

Styret i Plastretur AS Arne Skjelle

Standard Norges Miljøkomite Arne Skjelle (leder)

KLIFs Råd for Produktregisteret  Rannveig Landet 

  (på vegne av NHO/Byggevareindustrien)

DiBK Produktdokumentasjonsforum Øyvind Skarholt 

DiBK forum for markedstilsyn Øyvind Skarholt

SINTEF Byggforsks tilsynskomité for tekniske godkjenninger Øyvind Skarholt

Standard Norges Komite for Energi i bygninger Trine Dyrstad Pettersen

EPD Norge Brukerforum Trine Dyrstad Pettersen

2. OM BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING    
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Foreningen er medlem av
• Norwegian Green Building Council

• BuildingSMART Norge

• Standard Norge

• Næringslivsringen ved NTNU

• Construction Products Europe (tidligere CEPMC)

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 6,4 MNOK av omsetning på 48,3 MNOK. Selskapet har en 

sunn økonomi og satser offensivt på forbedring av eksisterende produkter og utvikling av nye.

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.

Messen som ble arrangert 16. – 20. oktober 2013 var helt utsolgt og hadde et besøk på 51.000 som var 

noe høyere enn arrangementet i 2011 med 50.000 besøkende. 

Man vil mvf. 2014 arrangere en mindre messe i mellomåret som for 2014 vil være i Oslo Spektrum og gå 

under navnet ”Green Arena Scandinavia”. 

 

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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2013 ble et bra år for byggevareindustrien og byggenæringen som helhet. Det som preget utviklingen 

i 2013 var et noe tregt marked i første halvår der salgsstatistikken viste en nedgang på 5,5 % korrigert 

for prisstigning. Etter sommeren kom det en meget sterk periode og 3. kvartal ble et av de sterkeste 

kvartalene noensinne, og man tok nesten igjen det man hadde ligget etter i første halvår. 4. kvartal var 

også sterk og med et nivå litt over det vi hadde i 2012, endte 2013 totalt på tilnærmet samme nivå som 

for 2012 (-0,2 %). 

Kilde Byggevareindustriens salgsstatistikk for innenlandsk salg av byggevarer, ikke justert for prisstigning (KPI).

Forventningene fremover er fortsatt vekst, og Prognosesenteret har i sin prognose for oktober lagt til 

grunn en forventning på 3 % i 2014 og 2 % i 2015. En sondering blant en del av våre medlemsbedrifter 

viser en noe svakere forventet vekst på ca. 2,8 % i 2014. Det som skapte en viss bekymring utover høsten 

2013 og som har forsterket seg i starten av 2014, er fallet i salg og igangsetting av nye boliger. En fersk 

revidert prognoseviser nå at forventet igangsetting av boliger er justert ned fra ca. 30.000 til 25.000.

Prognose for byggevaresalget (pr. oktober 2013 – indeks 100 = 2012):

Kilde Prognosesenteret

3. BRANSJEN OG MARKEDET 
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IMPORT OG EKSPORT
Importen av byggevarer økte med 4 % til 27,7 milliarder kroner i 2013. Det er fortsatt Sverige, Danmark 

og Tyskland som er største importland med 53 % av total import. Sverige er klart største importland med 

ca. 33 % av total import (samme som i 2012). Det er verdt å merke seg at det er størst økning i importen 

fra Litauen og Latvia med hhv. 25 og 22 % økning fra 2012. Import fra Kina brøt den stigende trenden 

med et fall på 7 % sammenlignet med 2012. Eksporten ble uforandret ift. 2012 med 7,7 mrd NOK. 

  

Kilde SSB – bearbeidet av Prognosesenteret

Sammenstiller vi det innenlandske salget av byggevarer med utviklingen på import ser vi at trenden er 

klar – importerte byggevarer tar markedsandeler fra det nasjonale salget. Samtidig ser vi at når markedet 

falt betydelig i 2009 – var fallet av importvarer enda større.
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Høsten 2013 bestilte Byggevareindustriens Forening sammen med Treindustrien, Norsk Trevare og 

Betongelementforeningen en analyse på omfang av element og modulimport. Hensikten her var å 

få et overordnet bilde av utviklingen innenfor trebaserte moduler og elementer, betongelementer og 

våtromskabiner. Det ble også gjort en øvelse på å omregne elementer og moduler til relevante enheter 

for byggevarer (kbm. trelast og isolasjon, kvm. gips osv.). Analysen som ble distribuert i fullversjon 

eksklusivt til våre medlemmer viste at omfanget av denne type import er sterkt økende – særlig innenfor 

tremoduler/elementer og våtromskabiner. Videre avdekket den at det var stor variasjon av hvor stor 

del markedsandel det utgjorde for de ulike byggevarene. Det er treindustrien som i størst grad taper 

markedsandeler ved denne type import, mens det på betongsiden har vært en relativt stabil andel import 

ift. totalmarkedet. Ser man på produktet våtromskabiner så utgjør importen av ferdige bad totalt ca. 

10.000 enheter.

Basert på importen av byggmoduler og elementer viser beregninger av omfanget av 
«parallellimporten» av noen større varegrupper følgende anslag:

Produkt Enheter Andel av totalmarked - nytt
Trepanel til fasader ca. 420 000 m2 Ca 25 %

Trelast ca. 150 000 m3 Ca 21 %

Klosetter, servanter 10 000 – 12 000 enheter Ca 19 %

Vinduer 25 000 – 30 000 vinduer Ca 8 %

Kjøkken-, bad- og garderobeskap 40 000 – 44 000 skap Ca 6 % (14 % baderomsskap)

Gips ca 350 000 m2 Ca 3 %

Isolasjon ca 150 000 m3 Ca 3 %
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MEDLEMSMØTER 
Byggevareindustriens generalforsamling ble avholdt 24. april på Hotell Bristol i Oslo i tilknytning til 

Byggevaredagen 2013– en fagdag for Byggevarebransjen, som arrangeres i samarbeid med Virke 

Byggevarehandel.

 

Selve Byggevaredagen trakk ca. 150 deltagere hvorav ca. halvparten kom fra produsentsiden. Med en 

økning i deltagelse på neste 40 % fra 2012 og gode tilbakemeldinger på innhold og relevans, var vi godt 

fornøyd med arrangementet. Forbedringsområdene ligger på teknisk gjennomføring og mer tilpassede 

lokaler til en såpass stor forsamling som det ble jobbet med gjennom 2013. Dette arrangementet er 

satsningsområde fremover og vi vil fortsette å utvikle dette til å være den viktigste møteplassen for 

produsenter og handel der vi setter fokus på felles muligheter og utfordringer. 

 

3. – 6. oktober arrangerte Foreningen sin årlige studietur som denne gang gikk til Toscana med ca. 

60 deltagere. Professor Thomas Thiis-Evensen, Arkitekthøgskolen i Oslo deltok som faglig leder, med 

omvisninger og foredrag under temaet – ”Vi bygger med stein”. 

 

Foreningens årlige høstmøte ble avholdt i Oslo 21. november med vel 45 deltagere der vi hadde 

gjesteforedrag fra bl.a. Gunnar Mathisen i Geelmuyden Kiese, Dag Årnes i NHO og Kåre Elnan i 

Prognosesenteret.

I tillegg til disse årlige faste arrangementene gjennomførte vi to åpne seminarer i samarbeid med 

Norwegian Green Building Council og Grønn Byggalianse med fokus på BREEAM Nor og materialers 

miljøegenskaper. Disse trakk over 300 deltagere og dekket et øyensynlig stort behov i markedet for 

bedre materialkunnskap og hvordan materialvalg på virker det bygde miljøets miljøprestasjon.

Vi har også hatt flere arrangementer sammen med DiBK for å informere om byggevareforordningen som 

trådde i kraft mvf. 1/1-14.

Totalt har vi hatt over 700 deltagere på ulike arrangementer gjennom året.

FASTE UTVALG

Teknisk Forum
For å følge opp regelverk, standardiseringsspørsmål og produktkrav har Byggevareindustrien et 

teknisk utvalg kalt—”Teknisk Forum”. Forumet har hatt to møter gjennom året med fokus på ny 

byggevareforordning (CE-merking), markedstilsyn, miljødatabase/egenskaper og forholdet til SINTEF 

Byggforsk. Det har vært lagt særlig vekt på forhold knyttet til ny byggevareforordning og de praktiske 

konsekvenser dette ville få for produsenter av byggevarer. 

4.  AKTIVITETER I BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
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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 2013 fortsatte vi å samkjøre vår BIM-gruppe med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA). Det 

ble bl.a. gjennomført et pilotprosjekt som ble avklarende for flere ift. detaljeringsnivå på informasjon fra 

produsent. Vi viderefører arbeidet i 2014, men med noe mindre intensitet enn det som har vært gjort 

frem til nå. 

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 (SU) med ansvar for 

gjennomføringen. Våre representanter i standardiseringsutvalget i 2013 er:

• Terje Bredesen, Glava AS

• Steinar Hovland, Moelven ASA 

• Roy Kenneth Grundtjern, Byggma AS 

Etter at de mest vesentlige standardene ble vedtatt mot slutten av 2012, har omfanget av møter og 

arbeid knyttet til dette vært noe mindre i 2013. Sammen med byggevarehandelen står vi nå foran det 

krevende arbeidet med å øke omfanget av elektronisk handel og informasjonsutveksling. I2013 ble 

mandatet til SU derfor spisset inn mot å forvalte standarden ift. endringer, samt å være en ressurs for 

 

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.

Det ble gjennomført ett møte i 2013 der en av konklusjonene var at dette utvalget måtte ha en klar 

forankring mot forhandlingsutvalget og BNLs arbeidsgiverservice. Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle 

dette til den arenaen den bør være for industrifelleskapet i BNL. 
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ARBEIDSOMRÅDER
Revitalisering av foreningen og økt synlighet
I januar ble ny grafisk profil og nye nettsider lansert. Vi har gjennom hele 2013 hatt jevnlige nyhetsbrev 

og dekning i media. Ift. media er det særlig fagpressen som er av størst interesse da de saker vi fronter er 

mest relevante innenfor aktører i eller knyttet til byggenæringen. Vi opplever god respons og at vi ved å 

ta en posisjon her får oppmerksomhet knyttet til de saker vi er opptatt av. Dette arbeidet vil vi fortsette 

å prioritere å videreutvikle for å møte målet om en toneangivende og synlig aktør.

Utvikling på unike besøk på våre nettsider 2011 - 2013

Markedstilsyn
Etter at DiBK i 2012 etablerte en egen enhet for markedstilsyn har man stadig jobbet mer systematisk 

og målrettet i dette arbeidet. I 2013 etablerte DiBK et forum for markedstilsyn der foreningen er 

representert. Hensikten med forumet er for DiBK å ha en arena der man kan diskutere og finne løsninger 

på utfordringer vi har på effekten og sikre tilsyn på de mest relevante produktområdene. 

Vi er særlig opptatt av tilsynet må bli mer operativt og at man i tillegg til å kontrollere de etablerte 

aktørene og handelskanalene – i større grad går inn i prosjektene og etterser det som kommer inn 

av produkter som del av entrepriser eller modul og elementleveranser. Her er det viktig at DiBK og 

kommunenes tilsynsarbeid samspiller. Vi opplever bra gjennomslag for våre argumenter, men innser også 

at dette er et arbeid som vil kreve tid og oppmerksomhet for at det skal bli så effektivt som vi gjerne 

skulle sett.

Implementering avEu´s byggevareforordning
1. juli i 2013 implementerte man i Eu den nye byggevareforordningen som erstattet det tidligere 

byggevaredirektivet. Gjennom hele 2013 har dette vært et av våre viktigste arbeidsområder der vi har 

jobbet for å sikre en praktisk innføring av dette i Norge. Vi har hatt et konstruktivt og tett samarbeid opp 

mot DiBK som vi har hatt jevnlige møter med. Den viktigste endringen ved ny byggevareforordning er 

kravet til CE-merking og utarbeidelse av ytelseserklæring på produkter som er underlagt en harmonisert 

europeisk standard. 

Forordningen ble del av norsk lov ved at ny TEK ble innført mvf. 1/1-14. 
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Miljø
Byggevareindustrien har videreført arbeidet med å innarbeide miljødeklarasjoner (EPD) som den 

foretrukne miljøinformasjonsmodellen for byggevarer. Daglig leder er nå styreleder i EPD-Norge i tillegg 

til at vi har deltagere fra medlemsbedrifter i EPD Norges tekniske komité. Antallet EPD’er innenfor 

byggenæringen har økt kraftig gjennom 2013 (nesten 50 %). Dette stiller strengere krav til sekretariatet 

i EPD-Norge som gjennom 2013 har arbeidet med en omstrukturering av prosessene knyttet til det å 

utarbeide og godkjenne EPD’er.

Foreningen har tatt en aktiv stilling til at vi støtter opp under bruken av BREEAM Nor som 

klassifiseringsmetode byggs miljøprestasjon. I 2013 arrangerte vi sammen med Norwegian Green 

Building Council (NGBC) som står bak BREEAM Nor - kurs for rådgivere vedr. materialegenskaper. 

Selv om vi stiller oss bak BREEAM Nor er vårt viktigste fokus at produsenter skal søke å ha én måte 

å dokumentere miljøegenskaper på - uavhengig av hvilken klassifiseringsmetode markedet ønsker å 

benytte. 

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. 

Ifm. regjeringsforhandlingene høsten i 2013 fikk man et viktig gjennomslag ved at Høyre, FrP, KRF og 

Venstre kom en felles uttalelse om at de ville gå for skattefradragsordning for energisparetiltak senest 

mvf. fra 2015. Dette ble senere bekreftet i behandling i stortingskomiteen og foreningen vil i 2014 bidra 

inn i arbeidet med å sikre at dette blir realisert.

Ifm. nye energikrav i TEK ble det på høsten  2013 presentert en rapport fra Rambøl med stor deltagelse 

fra hele næringen. Vi deltok her og kom med følgende innspill:

Byggevareindustrien støtter ikke forslaget om å fjerne tiltaksmodellen. Vi ønsker at dagens struktur i 

TEK 10 med en enkel tiltaksmodell og en rammekravsmetode opprettholdes, supplert med minstekrav til 

enkelte bygningsdeler/komponenter.

Vi mener at en robust, langlivet og mindre sårbar bygningskropp med en klimaskjerm som i seg selv sikrer 

minst mulig energibruk, bør være basisen for fremtidens lavenergibygg og plusshus.

Dette vil gi bygg som i kombinasjon med aktive løsninger/systemer i fremtiden kan bidra til lokal 

energiforsyning med redusert press på utbygging av ny energiproduksjon.

Betydningen av en robust klimaskjerm forsterkes også av endrede ytre påkjenninger som følge av 

klimaendringene
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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. Vi har fortsatt vår 

dialog der vi etterspør mer forutsigbarhet og profesjonalitet i måten man opererer på. 

I 2013 etablerte SINTEF (konsernet) en tilsynskomité for SINTEF Byggforsks tekniske godkjenninger. 

Foreningen er her representert ved daglig leder som i tillegg har representanter fra entreprenørsiden 

rådgiver (RIF), byggeier/utbygger, byggevarehandelen, SINTEF (utenfor SINTEF Byggforsk) med SINTEF 

Byggforsk som sekretær. 

Tilsynskomitéens mandat er å:
• overvåke at produktdokumentasjonsvirksomheten gjennomføres på en uavhengig og upartisk måte

•  informere relevante myndighetsorganer (DiBK, NA) dersom akkrediterte deler av virksomheten ikke 

drives i henhold til gjeldende standarder

•  være rådgivende instans ved behandling av eventuelle klager fra brukere av ordningene SINTEF 

Teknisk Godkjenning og SINTEF Produktsertifikat

• være høringsorgan og gi råd i forhold til generelle retningslinjer og rutiner for virksomheten

• ved behov gi råd om retningslinjer for virksomheten innen de enkelte produktområder

 

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. 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.

Hvert kvartal kommer vi ut med en egen import og eksportstatistikk basert på SSB-tall som er 

bearbeidet av prognosesenteret.

Forsikringer 
Byggevareindustrien har en avtale med Pareto 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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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. 

 

BNLS STYRE OG UTVALG
 

Styret i BNL
Styreleder Jan Halstense 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)

Ole Feet BWG Homes (Boligprodusentene)

Representantskapet i BNL
Byggevareindustriens representant i BNLs representantskap er Ingrid Dahl Hovland, Spenncon AS med 

Arne Haldorsen, Ølen Betong AS som vara.

Generalforsamling til BNL
Byggevareindustriens representanter i BNLs generalforsamling er Thomas Schüller (Norgips), Ingrid Dahl 

Hovland (Spenncon) og Trond Hagerud (Mapei).

5. TILKNYTNING TIL BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL)



Utvalg i BNL
Forhandlingsutvalg for Byggeindustriens overenskomst
Reidar Bergene Holm, leder (Treindustrien)

Roger Taaje (Trelastindustrien)

Tore Aasen  (Byggevareindustrien)

Åse Brødholt  (Byggevareindustrien)

Kjersti Lill Lund  (Byggevareindustrien)

Hanne Torgnes (NTL)

Kjell-Jan Støre (NTL)

BNL-SAKER I 2013
BNL har gjennom året gjennomført de planlagte representantskapsmøtene og generalforsamling. 

I februar overtok Jon Sandnes som ny administrerende direktør for BNL etter at Arne Skjelle hadde 

fungert midlertidig som konstituert leder. 

BNL fremstiller byggenæringen som en seriøs næring og har på en god måte profilert BNL og bransjene 

overfor samfunnet generelt og rikspolitikerne spesielt.

Arbeidsgiverpolitikk
Tariffoppgjøret 2013 var et mellomoppgjør mellom hovedorganisasjonene LO og NHO, der BNL deltok 

i NHOs forhandlingsdelegasjon. Det generelle tillegget ble på 0,75 kr/time – et tillegg som også ble 

gjeldene for ”Overenskomst for byggeindustrien”. Det ble i etterkant forhandlet om minstelønnssatsene 

for byggevareindustrien. Det har også vært ytt bistand ifm. de nye permitteringsreglene som 

ble gjeldene fra 2014 samt NAVs innstramming av sin praksis ifm. innvilgelse av dagpenger ifm. 

permitteringer.

Seriøsitet i byggenæringen 
BNL har gjennom 2013 vært meget aktive ift. den utfordringen næringen har med seriøsitet. Det 

skal bli vanskeligere for de useriøse og lettere for de seriøse. 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. Gjennom året er det bl.a. etablert et tettere samarbeid mellom Politi, 

Arbeidstilsyn og skattemyndigheter. Etter et mangeårig trykk på å få til en skattefradragsordning (såkalt 

ROT-fradrag) etter svensk modell som virkemiddel, har den nye regjeringen startet et arbeid med å 

utrede dette.
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Prosjekt - energieffektivisering i eksisterende bygg
I dette prosjektet bidrar flere av Byggevareindustriens medlemmer med økonomisk støtte i tillegg til at 

sekretariatet bidrar på ulike måter. Ifm. regjeringsforhandlingene kom det til et gjennombrudd i denne 

saken ved at det i samarbeidserklæringen mellom de fire borgerlige partiene og i regjeringserklæringen 

fra Høyre og Fremskrittspartiet, ble slått fast at partiene vil innføre et skattefradrag for ENØK-tiltak i 

hjemmet.  

I energi- og miljøkomiteens innstilling om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014 (5. des. 2013) 

fremmet et flertall i komiteen følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen fremme en ordning med 

skattefradrag for ENØK-tiltak i husholdningene så snart som mulig og senest i forbindelse med 

statsbudsjettet for 2015». 

Innstillingen ble behandlet og det nevnte forslaget vedtatt i Stortinget (12. des. 2013). 

I etterkant av dette har det vært stor aktivitet i prosjektet der vi har bidratt med å utarbeide konkrete 

forslag til hvordan en fradragsordning for energieffektivisering skal innrettes. Arbeidet med ordningen 

har vært gjort i samarbeid med Norsk Teknologi, NBBL, Bellona, Naturvernforbundet og ZERO.

 

Kompetanse
Kunnskapsdepartementet kom i desember 2013 med et oppdragsbrev til Utdanningsdirektoratet om 

implementering av Meld St. nr. 20 ”På rett vei” som gjelder fagutdanning. Det vil de neste par årene bli 

en omfattende gjennomgang av struktur, læreplaner mv. BNLs gruppe ”Ny fagutdanning” vil følge dette 

arbeidet.
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Byggevareindustrien er medlem av den europeiske byggevareorganisasjonen Construction Products 

Europe – CPE (tidligere CEPMC -Council of European Producers of Materials for Construction) og Øyvind 

Skarholt har vært foreningens representant i styret i 2013. CPE har sekretariat i Brüssel.

 

CPE 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.

 

CPE 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. 

 

Av sentrale saker som er fulgt opp av CPE i 2013 nevnes summarisk:
•  Innføring av ny Byggevareforordning –  Construction Products Regulation (CPR) som ble innført 

i EU mvf 1. juli 2013. De har særlig engasjert seg i at det skal være tilstrekkelig med elektronisk 

tilgjengeliggjøring av ytelseserklæringer da det var krefter i sving for at dette skulle gjøres 

papirbasert.  

•  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.

 

CPE har utviklet posisjonsdokumenter på en del sentrale områder. CPE har en samlet europeisk 

byggevareindustri bak seg som anbefaler miljømerking basert på livsløpsanalyser (LCA) som det 

anbefalte system for byggevarer – dokumentert i form av EPD’er.

6. INTERNASJONALT SAMARBEID – Construction Products Europe
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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

Malthus 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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