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Byggevareindustriens Forening er en selvstendig bransjeforening etablert i 1969 og er tilsluttet
Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon. Foreningens medlemstall er
ved utgangen av 2014 197 bedrifter.
Medlemmene hadde en omsetning på ca. 22,3 mrd. kroner og vel 7.000 ansatte. Byggevareindustriens
Forening er en materialuavhengig forening som samler et bredt spekter av byggevareprodusenter og
med det representerer ca. 25% av all produksjon av varer til byggenæringen (øvrige varer som trelast,
trevarer, stål m.ﬂ. er organisert i egne bransjer). Et av de vesentlige suksesskriteriene som ble deﬁnert
for å nå disse målene var synlighet. Gjennom 2013 har
Overordnede mål for Byggevareindustrienvi derfor jobbet bevisst med å være en synlig aktør på de
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produkter og produsenters fortrinn mot markedet der vi jobber for:
• et seriøst byggevaremarked med styrket operativt tilsyn og kontroll – lokalt og sentralt
• å øke materialenes betydning i bygg og anleggs miljøvurdering og bidra til å redusere produsentenes
kostnader med miljødokumentasjon
• å forenkle og forbedre vareeiernes informasjonslogistikk inn mot aktører i verdikjeden og
myndigheter
• å synliggjøre industriens omfang av innovasjon, forskning og utvikling og øke tildelinger til
byggevareindustrien fra virkemiddelapparatet

LEDERS OPPSUMMERING AV 2014
Den underliggende utviklingen i BA-næringen viste en vekst
på 2,2% gjennom 2014 som gjenspeiler seg i byggevaresalget
som viste en vekst på 2,5%. Det er imidlertid til dels store
forskjeller i de ulike markedssegmentene.
Mens boligproduksjonen viste nedgang og næringsbygg lå tilnærmet
på samme nivå som foregående år, har veksten vært stor på anleggsmarkedet. I lys av dette blir det mer og mer tydelig at ROT (rehabilitering,
oppussing og tilbygg) blir et stadig viktigere marked. Totalt er ROTmarkedet på over 130 MRD NOK av et totalmarked på ca. 360 MRD NOK i
en byggenæring der vi ser makrotrender som:
•
•
•
•

økt internasjonalisering i form av både utførende og økt vareimport
økt fokus på - og betydning av produktenes miljø- og klimaegenskaper
økt bruk av digitale verktøy (BIM) og elektronisk handel
behov for mer innovasjon og bedre og mer effektive løsninger

En viktig hendelse i 2014 var ny forskrift for omsetning av byggevarer (DOK-forskriften) som trådde i
kraft mvf. 1/1-14 . Med DOK-forskriften kom det krav om CE-merking med tilhørende ytelseserklæring
på byggevarer. Vi har hatt godt samarbeid med Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) i denne prosessen,
som har resultert i en smidig og balansert implementering. Utfordringen fremover er at det vil kreve mye
oppfølging i form av opplysningsarbeid og tilsyn for at denne forskriften skal få den ønskede effekt på
næringen totalt sett.
På energi og miljøsiden har særlig BREEAM Nor som klassiﬁseringsmetode for bygg - hatt stor betydning
for markedets interesse for produktenes miljøegenskaper. I tillegg til pris og kvalitet er det stadig oftere
at miljøprestasjon er et kriteria for valg. På dette området har vi i 2014 jobbet inn mot de aktører og program som er sentrale i denne utviklingen som f.eks. Norwegian Green Building Council (NGBC), EPD-Norge,
Grønn Bygg Allianse for å nevne noen. Ved aktiv tilstedeværelse her bidrar vi med å påvirke utviklingen
og gjør oss bedre i stand til å kunne rådgi våre medlemmer. Dette er et område innenfor næringen der
behovet for informasjon og kompetanseheving er stort, og som vil vies høy oppmerksomhet fremover.
Bruken av elektroniske verktøy i hele verdikjeden og næringen øker kraftig. På handelssiden er netthandel av byggevarer blitt lansert av de ﬂeste kjedene, og det er økende fokus på å få opp andelen
elektroniske transaksjoner mellom leverandør og handel. I tillegg ser vi at utbredelsen og bruken av
digitale bygningsmodeller (BIM) øker stadig. På dette området har vi gjennom 2014 jobbet for å sikre at
vareeiernes informasjon om sine produkters egenskaper og andre data gjøres tilgjengelig til markedet på
den beste og billigste måte. Her spiller Norsk Byggevarebase (NOBB) en stadig viktigere rolle i en næring
der krav om dokumentasjon og tilgang til vareinformasjon når stadig nye høyder.
Vi ser frem til et aktivt og spennende 2015 for å sikre en fortsatt sterk norsk byggevareindustri!
Øyvind Skarholt, Daglig leder
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OM BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
STYRE OG KOMITEER
Trond Hagerud
Bjørnar Gulliksen
Styremedlemmer
Ingrid Dahl-Hovland
Geir Drangsland
Bjørnar Gulliksen
Johan Wigestrand
Kristin Røed-Eriksen
Giv K Brantenberg

Adm.dir. Mapei AS (styreformann)
Adm.dir. Isola AS (viseformann)

Adm.dir. Spenncon AS
Adm.dir. Byggma ASA
Adm.dir. Isola AS
Adm.dir. Østraadt Rør AS
Adm.dir. St. Gobain Byggevarer AS
Direktør salg og strategi Heidelberg
Cement Group Nord Europa (Norcem)

Foreningens valgkomité
Tor Inge Overrein, Heidelberg Cement Group (Norcem), formann
Bjørn Petersen, Hey’Di AS
Arne Haldorsen, Ølen Betong AS
ADMINISTRASJON
Byggevareindustrien hadde i utgangen av 2014 4 ansatte, Øyvind Skarholt, Trine Dyrstad Pettersen,
Nini Mollatt og Arne Skjelle som gjennom 2014 har vært delvis utleid ressurs til Byggenæringens
Landsforening (BNL) og gikk av for pensjon 31/12-14.
REPRESENTASJON I ANDRE FORA
Styret i Kontrollrådet
Styret i EPD Norge
Styret i Building SMART Norge
Styret i Plastretur AS
Standard Norges Miljøkomite
KLIFs Råd for Produktregisteret
DiBK forum for markedstilsyn
SINTEF Byggforsks tilsynskomité for tekniske godkjenninger
Standard Norges Komite for Energi i bygninger
EPD Norge Brukerforum
NGBCs strategiske rådgivningsgruppe
Foreningen er medlem av:
• Norwegian Green Building Council
• BuildingSMART Norge
• Standard Norge
• Næringslivsringen ved NTNU
• Fagrådet for Våtrom
• Construction Products Europe

4

Johan Wigestrand
Øyvind Skarholt (styreleder)
Øyvind Skarholt
Arne Skjelle
Arne Skjelle (leder)
Rannveig Landet (på vegne av
NHO og Byggevareindustrien)
Øyvind Skarholt
Øyvind Skarholt
Trine Dyrstad Pettersen
Trine Dyrstad Pettersen
Trine Dyrstad Pettersen

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.
Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med:
Jon Karlsen, styreleder (Glava AS), Bjørnar Gulliksen (Isola AS) og Øyvind Skarholt med Kristin RøedEriksen som varamedlem. De øvrige representanter i styret er Carl Otto Løvenskiold (BGF), Asbjørn
Vennebo styreleder (BGF) og Erik Tønnesen (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.
2014 var et mellomår uten messe. Ved utgangen av 2014 ligger man godt an med innsalg og
planlegging av 2015-messen som vil avvikles på Norges Varemesse 14. – 17. oktober der det forventes
over 50.000 besøkende.
Byggevareindustrien er representert i selskapets styre med Jan Halstensen, styreleder (Saint-Gobain
Byggevarer AS), Geir Drangsland (Byggma ASA) og Øyvind Skarholt, Arne Haldorsen er varamedlem. Fra
BGF sitter Carl Otto Løvenskiold, Erik Tønnesen og Asbjørn Vennebo i styret.
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BRANSJEN OG MARKEDET
Samlet for byggevareprodusentene endte 2014 med en økning på 2,5 % (+0,5 % korrigert for prisstigning). Som for de foregående årene etter ﬁnanskrisen var 2014 preget av en del store svingninger
gjennom året utover de vanlige sesongvariasjonene. I begynnelsen av 2014 sammenlignet man seg
med en relativt svak periode i 2013, og pr. 1. tertial lå man ca. 10 % over 2013 nivået. Det var knyttet
usikkerhet til om dette var tilstrekkelig buffer for å møte et forventet svakere annet halvår. Andre halvår
2014 ble som forventet noe svakere enn 2013 (ned 2 %), men mange hadde nok fryktet at lavere
igangsetting og salg av nye boliger skulle slå enda tydeligere ut.

Kilde; Byggevareindustriens salgsstatistikk for innenlandsk salg av byggevarer, ikke justert for
prisstigning (KPI).
Forventningene fremover er fortsatt svak vekst, og Prognosesenteret har i sin siste prognose
(pr. feb -15) lagt til grunn en forventning på totalt 4 % i 2015 og 2 % i 2016. Det er verdt å merke seg
at det er til dels store sprang mellom de ulike segmentene der anleggsmarkedet trekker opp positivt
med en økning på nærmere 10 % i -15, mens nyboligproduksjon forventer en nedgang på ca. 2 %. En
sondering blant en del av våre medlemsbedrifter viser en forventet vekst på ca. 3,5 % i 2015.
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IMPORT OG EKSPORT
I 2014 økte importen av byggevarer med 8 % ift. 2013. Økningen i det innenlandske salget fra norske
produsenter har økt med ca. 3 % i samme periode. For de største importlandene ser vi at importen fra
de to største (Sverige 3 % og Tyskland 5 %) - er svakere enn gjennomsnittet på enn veksten vi ser fra
Danmark (12 %), Polen (14 %) og Kina (28 %).
For første gang siden 2009 viser eksporten av norske byggevarer en økning. Etter å ha ligget tilnærmet
ﬂatt siden 2009 økte eksporten av norske byggevarer med 8 % i 2014. Dette må sies å være en sterk
utvikling når man tar i betraktning den svake utviklingen som er i våre nærmeste eksportmarkeder. Det er
særlig til våre nærmeste og største handelspartnere Sverige, Danmark og samt Finland som drar lasset
(48 % av total eksport).

Kilde; SSB – bearbeidet av Prognosesenteret
Nedenfor vises en graﬁkk der vi ser på bytteforholdet/handelsbalansen med de størst importmarkedene,
der vi ser at eksporten mot Sverige, Danmark, Polen og Kina har styrket seg, mens vi har økende
importandel fra Tyskland og Finland.
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MEDLEMSMØTER
Byggevareindustriens generalforsamling ble avholdt 9. april på Ullevaal Business Class (UBC) i Oslo i
tilknytning til Byggevaredagen 2014 – en fagdag for Byggevarebransjen, som arrangeres i samarbeid
med Virke Byggevarehandel. Selve Byggevaredagen trakk ca. 180 deltagere som var en god økning i
deltagelse fra 2013. Tilbakemeldingene på innhold og gjennomføring var gjennomgående gode, og vi har
mål om trekke til oss enda ﬂere deltakere slik at dette skal etablerer seg som den viktigste møteplassen
for produsenter og handel.
18. – 21. september arrangerte foreningen sin årlige studietur som denne gang gikk til Bilbao med ca. 50
deltagere. Professor Thomas Thiis-Evensen, Arkitekthøgskolen i Oslo deltok som faglig leder. Vi hadde
også et inspirerende gjesteforedrag av lederen for «Metropoli 30» som er et offentlig privat samarbeid
der målet er å sikre samhandling i utviklingen av Bilbao som bo- og arbeidsmarkedssenter.
I oktober ble det arrangert et miniseminar i samarbeid med GS1 med byggeplasslogistikk som tema.
Her ﬁkk vi presentert erfaringer man hadde fra Sverige i arbeid med å standardisere merking og
meldingsformat på leveranser til byggeplass. GS1 vil jobbe videre med å få med aktører i Norge for en
tilsvarende satsning i Norge der Byggevareindustrien vil kunne bidra.
Foreningens årlige høstmøte ble avholdt i Oslo 20. november med vel 40 deltagere der vi hadde
innovasjon som overordnet tema med gjesteforedrag fra bl.a. Borregaard, Berg-Hansen i tillegg til
førsteamanuensis Espen Andersen fra BI som belyste temaet disruptiv innovasjon.
27. november gjennomførte vi et dialogmøte sammen med Treindustrien der temaet var – «En mer
industrialisert byggenæring». Etter innledning av bl.a. Jon Sandnes og Kristin Skogen Lund ﬁkk vi belyst
ulike aspekter ved de muligheter og begrensninger som ligger her for industrien. Totalt deltok ca. 100
personer der man etter foredragene gjennomførte gruppearbeid for å identiﬁsere tiltak og satsninger
som kan foreningene kan bidra med.

FASTE UTVALG
Teknisk Forum
For å følge opp regelverk, standardiseringsspørsmål og produktkrav har Byggevareindustrien et
teknisk utvalg kalt – «Teknisk Forum». Forumet har hatt ﬁre 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 forskrift for omsetning av byggevarer
(DOK-forskriften) og de praktiske konsekvenser for produsenter av byggevarer.
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 2014 har det vært arbeidet med
innspill til NOBB og Norsk Byggtjeneste på en løsning for at tegneverktøyene skal kunne ﬁnne relevant
produkter basert på egenskaper i det som ha hatt arbeidstittelen «CAD Plug In».
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NOBB-forum
I 2014 har vi hatt 4 samlinger med vårt NOBB-forum. Deltagere her er IT/logistikk/masterdata-ansvarlige
som møtes for å dele erfaringer, fremme behov for utvikling og bruk av NOBB. Disse samlingene
gjennomføres i sammenheng med møtene i SU slik at vi på et bredt grunnlag kan komme med felles
innspill til være seg NOBB og eller byggevarehandelen. Forumet er åpent for alle som ønsker å delta og
det har vært en jevn økning i deltagelsen siden starten i 2012.
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 2014 er:
•
•
•
•

Terje Bredesen, Glava AS
Steinar Hovland, Moelven ASA
Roy Kenneth Grundtjern, Byggma AS
Øyvind Skarholt, Byggevareindustrien

Etter at de mest vesentlige standardene ble vedtatt mot slutten av 2012, har omfanget av møter og
arbeid knyttet til dette bestått av 4 faste møter i 2014. Sammen med byggevarehandelen brukes nå
SU til å sikre berikelse av NOBB og justeringer av standarden. I tillegg har SU vært en aktiv rådgiver
for NOBB for å berike og forbedre kvaliteten i databasen. I 2014 ble vi også representert i NOBBs
kvalitetsforum, samt arbeidsgruppe som skal jobbe med revisjon av varegruppestruktur.

ARBEIDSOMRÅDER
Markedstilsyn
I 2012 etablerte DiBK en egen enhet for markedstilsyn der man har stadig jobbet for mer systematisk
og målrettet tilsyn. I 2014 har det vært jevnlige møter i DiBKs et forum for markedstilsyn der foreningen
er representert. Vi har gitt innspill til produktområder som skal være grunnlag for DiBKs systematiske
tilsyn der bl.a. følgende områder har vært gjenstand for tilsyn; moduler, CE-merking (generelt), spon/OSBplater og tetningsmaterialer på rull. Basert på et initiativ fra Byggevareindustrien etablerte DiBK i 2013
en løsning for varsling av mistanke om ulovlig omsetning. Gjennom 2014 har DiBK sett en stadig større
pågang med tips om ulovlig omsetning og denne kanalene har blitt mer og mer viktig i deres arbeid.
Energi og miljø
Foreningen har engasjert seg i arbeidet med energieffektivisering av eksisterende bygg. Den
varslede og forventede skattefradragsordning for energisparetiltak som man ble enige om ifm.
regjeringsforhandlingene høsten i 2013 ble ikke innfridd. Det kom en mindre økning av tilskuddet til
Enova, men ingen passive tiltak i den rettighetsbaserte ordningen som ble lanser mvf. 1/1-15.
Ifm. nye energikrav som det har vært arbeidet med over lengre, så kom disse først i starten på 2015 og
med høringsfrist i mai vil dette være et prioritert arbeid i 2015.
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BREEAM Nor som klassiﬁseringsverktøy for byggs miljøprestasjon har gjennom 2014 befestet sin
posisjon i markedet. For industrien har dette medført at utvikling av antall EPD’er blant produsentene
har økt med over 30 % i 2014. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med NGBC som eier av dette
prosjekterings- og revisjonsverktøy for bærekraftige bygninger der vi har fått plass i strategisk
rådgivningsgruppe og vil være aktiv bidragsyter ved den kommende revisjonen av BREEAM Nor
versjon 2.0. I 2014 ble det startet et nordisk prosjekt «Nordic Guide to sustainable materials».
Byggevareindustrien er prosjektleder for det norske delprosjektet der målet er å harmonisere kravene til
miljødokumentasjon uavhengig av de verktøy byggherre/entreprenør velger for det enkelte bygg.
Informasjonslogistikk
I en næring der kravene til dokumentasjon og vareinformasjon når stadig nye høyder, har vi deﬁnert
et klart mål om at vi skal bidra til å forenkle og forbedre vareeiernes informasjonslogistikk. Et viktig
verktøy og arena her er NOBB-basen som har vært det bærende i stadig forbedret informasjonslogistikk
mellom produsent/vareeier og handel spesielt. I 2014 har vi sammen med Norsk Byggtjeneste, Virke
Byggevarehandel og industrifellesskapet i BNL jobbet med å sikre at krav og ønsker til berikelse av NOBB
skjer mest mulig koordinert fra kundesiden. Vi har vært en pådriver for bruken av EDI skal økes, men dette
er en krevende øvelse som krever innsats fra begge parter i en handelstransaksjon. I 2015 vil vi jobbe
for å sikre at produktegenskaper og krav til dette blir best mulig ivaretatt, og at vi unngår proprietære
løsninger der produsentene skal måtte forholde seg til ulike varedatabaser og prosjekteringsverktøy.
FoU og innovasjon
På dette området har både byggenæringen generelt og industrien spesielt minst to utfordringer. Vi
oppfattes som lite innovative og vi bruker i liten grad de offentlige virkemidlene. Byggevareindustrien
har i 2014 kommet i bedre dialog med Innovasjon Norge, samt at vi ga bidrag og innspill til Bygg21
programmet i deres strategi. Vi vil rette vår videre innsats på dette området i samarbeid med Bygg21
som vi ser kan fylle en rolle her.
Prognoser og statistikker
Byggevareindustrien har en løpende avtale med Prognosesenteret om prognosesamarbeid sammen med
BNL. Avtalen innebærer at vi mottar ﬁre prognoser/markedsrapporter (februar, mai, august og november).
Byggevareindustriens egen salgsstatistikk distribueres månedlig og er en viktig indikator for bransjen
der den enkelte produsent kan sammenligne seg opp mot bransjesnittet løpende månedlig. Hvert kvartal
sendes det ut statistikk for import/eksport basert på SSB-tall som er bearbeidet av Prognosesenteret.
Foreningen utarbeider en årlig rapport (distribueres kun til medlemmer) 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.
I 2014 kom vi ut med en rapport som viser samlet oversikt over de 14 byggevarekjedene i Norge med et
fakta ark pr kjede ift. nøkkeltall, særtrekk og kontaktpersoner som også er forbeholdt vår medlemmer.
Forsiktringer
Byggevareindustrien har en avtale med Pareto som knytter oss til avtaler omfatter både yrkesskade,
ulykke og gruppeliv, og er antagelig et av de beste tilbudene i markedet. I tillegg har Byggevareindustrien
en avtale med Storebrand om Offentlig Tjenestepensjon (OTP) som har fått god oppslutning.
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TILKNYTNING TIL BNL OG CPE
BNL
Byggevareindustriens Forening er en av 14 selvstendige bransjeforeninger tilknyttet BNL.
Foreningene i BNL representerer samlet vel 4300 medlemsbedrifter og 63.000 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 Halstensen
Nestleder Dag Andresen
Sven Christian Ulvatne
Lars Barg, Hellebust
Kjell Skog
Dag Halvorsen
Bjarne Hønningstad
Ole Feet

Saint-Gobain Byggevarer AS (Byggevareindustrien)
Veidekke ASA (EBA)
Backe Bygg AS, Sandnes (EBA)
Malermester (MLF)
Byggmesteren Tromsø AS, (Byggmesterforbundet)
Sig. Halvorsen Holding AS (NRL)
Moelven Wood ASA (Treindustrien)
BWG Homes (Boligprodusentene)

Representantskapet i BNL
Byggevareindustriens representant i BNLs representantskap er Bjørnar Gulliksen Isola AS med
Ingrid Dahl Hovland, Spenncon AS som vara.
Generalforsamling til BNL
Byggevareindustriens representanter i BNLs generalforsamling er Bjørnar Gulliksen (Isola),
Ingrid Dahl Hovland (Spenncon) og Trond Hagerud (Mapei).
Utvalg i BNL
Forhandlingsutvalg for Byggeindustriens overenskomst
Reidar Bergene Holm, leder
Treindustrien
Roger Taaje
Treindustrien
Tore Aasen
Byggevareindustrien
Åse Brødholt
Byggevareindustrien
Kjersti Lill Lund
Byggevareindustrien
Hanne Torgnes
Norsk Trevare
Kjell-Jan Støre
Norsk Trevare
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CPE
Byggevareindustrien er medlem av den europeiske byggevareorganisasjonen Construction Products
Europe – CPE og Øyvind Skarholt har vært foreningens representant i styret i 2014. 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, samt forenklinger knyttet til disse som ble gjort gjeldene i 2014.
• 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. I 2014 har man jobbet mye inn mot EUkommisjonen for å sikre at arbeidet med PEF (Product Environmental Footprint) kan harmoniseres
opp mot det grunnlaget som ligger i EPD’er.
• 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.
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MEDLEMMER BYGGEVAREINDUSTRIEN PR. MARS 2015
A
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
B
Berg Betong AS
Betong Sør AS
BetoNor AS
Block Berge Bygg AS
Bodø Betong AS
Boen Bruk AS
Brødrene Sunde AS
Building Material Corporation AS
Byggma ASA

I
Icopal AS
Isola AS
J
Jackon AS
Jarel AS
Jaro AS
Jatak Kaupanger Drift AS
JGO Betong AS
K
Kebony Norge AS
Kristiansand Cementstøberi

C
Christiania Spigerverk AS
Con-Form AS
Contiga AS

L
Litex AS

E
Element NOR AS
ElementPartner AS

M
Malthus AS
Mapei AS
Midt-Norsk Betong Verdal AS
Monier AS

F
Fibo-Trespo AS
Forestia AS
Førde Sementvare AS
G
Glava AS
Glasbet AS
Gyproc AS
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H
Helgeland Betong AS
Helgeland Ferdigbetong AS
Helgeland Holding AS
Helgeland Plast AS
Hey’di AS
Huntonit AS
Hunton Fiber AS

N
Nobi Norsk Betongindustri AS
Norcem AS
Nordic Isoelementer AS
Nordic Crane AS
Nor Element AS
NorBetong AS
Nordland Betong AS
Nordland Betongelement AS
Norgips Norge AS

O
Overhalla Betongbygg AS
P
Protan AS
R
Rockwool AS
Ryfoss Betong AS
S
Saint-Gobain Byggevarer AS
Skarpnes AS
Skarpnes Rør AS
Sola Betong AS
Spenncon AS
V
Vibo Entreprenør AS
(Avdeling Betong)
Vikan Betong
Vikaune Fabrikker AS
W
Wergeland Halsvik AS
Wienerberger AS
Ø
Ølen Betong AS
Østraadt AS
Østraadt Rør AS
Å
Åkra Sementstøperi AS
Aaltvedt Betong AS
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