Invitasjon til å bli medlem av PDT Norge
PDT Norge ble stiftet 23.03.2021 og er nå klar for å innlemme medlemmer i foreningen. Vi inviterer
derfor din organisasjon å bli medlem.

Om foreningen
PDT Norge er en nøytral, not-for-profit organisasjon som eies, driftes og forvaltes i fellesskap av
aktørene i byggenæringen og myndigheter. Foreningen har til formål å fremme standardisering av
utveksling av produktinformasjon i bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen ved å utvikle, forvalte og
distribuere digitale produktdatamaler (PDT), iht. standardene NS-EN ISO 23386 og NS-EN ISO 23387.
Foreningen skal på vegne av sine medlemmer:
•
•
•
•
•
•
•
•

ivareta samfunnets, det offentliges og byggenæringens interesser i å tilgjengeliggjøre
produktegenskaper på en enhetlig, standardisert og maskinlesbar måte
identifisere og konkretisere markedskrav og kundebehov om å levere maskinlesbar
produktinformasjon
koordinere arbeidet med produktdatamaler med tilsvarende initiativ i Norden og Europa
ivareta både store og små bedrifter og prinsipper om like muligheter og konkurransevilkår
rasjonalisere arbeidet og redusere kostnaden ved å levere digitale produktdata
sørge for etablering og drift av en uavhengig plattform for utvikling, forvaltning og
distribusjon av PDT'er
stimulere og legge til rette for markedsutvikling av løsninger for dette formålet
stimulere til digitalisering av produktstandarder

Hvem kan bli medlem?
Private bransje- og interesseorganisasjoner og foreninger innenfor bygg-, anleggs- og
eiendomsnæringen, samt offentlige byggherrer og myndighetsorganer, kan opptas som ordinære
medlemmer i PDT Norge.

Hva får du som medlem?
Som medlem i PDT Norge kan du påvirke det viktige arbeidet med å gi hele næringen en felles,
uavhengig plattform hvor alle aktører kan få tilgang på omforente og nøytrale produktdatamaler
(PDT’er). Det vil være muligheter for å engasjere seg i arbeidsgrupper hvor man kan påvirke hvilke
egenskaper som er relevant for PDT’ene. Som medlem vil du også få anledning til å teste ut og
pilotere bruk av PDT’er. Alle medlemmer har også rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er
valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmene skal betale en årlig medlemsavgift som fastsettes av
årsmøtet. Medlemskontingenten er kr 50 000,- for 2021.

Bli medlem!

Fyll ut skjema på våre nettsider for å bli medlem: https://www.pdtnorge.no/Bli-medlem.

Mer informasjon

Ta kontakt med Jøns Sjøgren eller Frank Jaegtnes om du ønsker mer informasjon eller en prat om
medlemskapet.
Vi planlegger et åpent medlemsmøte i siste halvdel av juni, der du vil få mer informasjon om PDT
Norges planer fremover.
Se ellers www.pdtnorge.no.
Kontaktpersoner:
Jøns Sjøgren, Styreleder
Telefon: 901 38 762
E-post: jons.sjogren@bnl.no
Frank Jaegtnes, Styremedlem
Mobil: 920 450 716
E-post: frank@efo.no

Med vennlig hilsen
PDT Norge

Jøns Sjøgren
Styreleder

