
 
 
 

 
 
 

 
Søknad om medlemskap 

 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Bedriftens navn (ifølge Foretaksregisteret i Brønnøysund) 

 
 
 

 
Melder seg inn i 

 

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 
 

og 
 
 

BOLIGPRODUSENTENES FORENING 
Bransjeforening som er tilsluttet 

 

Byggenæringens Landsforening 
 

og forplikter seg til å overholde foreningenes vedtekter  
og de beslutninger som fattes i henhold til disse. 

 
 
 
 
 
 
 

-----------------------------------   ----------------------------------------------- 
Sted og dato     Forpliktende underskrift 

 
 

 



BRANSJETILKNYTNING I BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING 

BNL omfatter 17 selvstendige bransjeforeninger. Bedriften vil som hovedregel være tilknyttet den/de 

bransjeforening(er) som den oppfyller medlemsbetingelsene for. Bransjeforeningene er:  

Boligprodusentenes Forening er en interesseorganisasjon for boligproduserende bedrifter. Foreningen 

omfatter både kjeder og enkeltbedrifter. Foreningen har 111 medlemsbedrifter og 2864 sysselsatte 

Byggevareindustriens Forening er en organisasjons for bedrifter inne byggevareproduksjon 

Foreningen har 111 medlemsbedrifter og 4563 sysselsatte.  

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) har 347 medlemsbedrifter og 22415 sysselsatte. 

Foreningen omfatter alle felt innenfor bygg og anlegg 

Entreprenørforeningen Stål og Fasade (ESF) har 14 medlemsbedrifter og 235 sysselsatte. 

Foreningen Næringseiendom er en forening for eiendomsbesittere, - forvaltere og - utviklere og har 95 

medlemsbedrifter og ca 208 sysselsatte.  

Korrosjons-, Isolerings- og Stillasentreprenørenes Forening (KIS) har 118 medlemsbedrifter og 6616 

sysselsatte innenfor isolatørfaget, industrimalerfaget og stillasbyggerfaget.  

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) har 438 medlemsbedrifter og 3460 sysselsatte 

innen maler- og byggtapetserfagene.  

Norges Byggmesterforbund har 1205 medlemsbedrifter og 9360 sysselsatte og organiserer bygg- og 

tømrermestre.  

Norsk Utleieforening har 23 medlemsbedrifter og 275 sysselsatte og er en forening for bedrifter som er 

tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.  

Norske Anleggsgartnere (NAML) har 40 medlemsbedrifter og 662 sysselsatte og organiserer selvstendig 

næringsdrivende anleggsgartnermestre.  

Norske Murmestres Landsforening (NML) har 214 medlemsbedrifter og 1893 sysselsatte murere og 

murarbeidere innen murmesterbedrifter og kombinerte entreprenør-/murmesterbedrifter.  

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – VVS (NRL) har 610 medlemsbedrifter og 6948 sysselsatte 

rørleggerbedrifter.  

Norske Trevarefabrikkers Landsforbund (NTL) har 360 medlemsbedrifter og 6253 sysselsatte innen 

innredning og trevareproduksjon.  

Takentreprenørenes Forening (TEF) har 57 medlemsbedrifter og 973 sysselsatte innen taktekkerfaget.  

Treindustrien har 94 medlemsbedrifter og 3008 sysselsatte innen trelastproduksjon. 

  

Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) har 212 medlemsbedrifter: 212 og 1698 

sysselsatte innen ventilasjon - tak - fasadearbeider eller som driver metallproduksjon/håndverksvirksomhet 

med metallprodukter samt bedrifter som har mesterbrev i kobber- og blikkenslagerfaget. 

Fellesgruppen for bransjeuavhengige bedrifter har 64 medlemsbedrifter og 1017 sysselsatte. 

Fellesgruppen omfatter bedrifter som ikke har annen ren bransjetilknytning.  

 



Tilleggsopplysninger 
 
 

1.  Nærmere beskrivelse av virksomheten 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. Er bedriften godkjent som ansvarshavende / på hvilke fagområder har bedriften 
autorisasjoner/ eller har bedriften sentral godkjenning som foretak med ansvarsrett 
–  på hvilke områder? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Har bedriften utviklet kvalitetsstyringssystem? Hvis ikke er utarbeidelse av slikt 
system påbegynt? 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
4. Har bedriften iverksatt systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontroll) ? 

Hvis ikke - er utarbeidelse av slikt system påbegynt? 
 

5. Er bedriften godkjent opplæringsbedrift?  Ja  Nei 
 

6. Oppgi antall løpende lærlingkontrakter ved siste årsskifte ………….. 
 

7. Har bedriften virksomheter i andre bransjer enn byggebransjen?    Ja  Nei 
Hvis ja – oppgi hvilke(n) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Vedlegg som følger søknaden 
 
Firmaattest 
De to siste årenes reviderte regnskaper 
Kemnerattest for betalte skatter og avgifter 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


